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RESUMO 
 

O presente trabalho trata das relações diplomáticas entre o Império do Brasil e 
a Inglaterra na questão do tráfico de escravos, destacando a promulgação da lei de 
7 de novembro de 1831, conhecida como lei Feijó-Barbacena, como o ponto mais 
importante dessa interação política. O objetivo principal é mostrar que a norma 
antitráfico brasileira foi, em grande parte, fruto das pressões do governo britânico 
para que as autoridades imperiais dessem um fim ao comércio de cativos com a 
costa da África. A noção da lei de 1831 como sendo “para inglês ver” é aqui 
confrontada, posto que ela pode ser vista num contexto mais amplo, como o ápice 
da preeminência inglesa no Brasil. Ao longo dos anos 1830, no entanto, a ascensão 
dos conservadores ao poder fez com que a norma deixasse de ser cumprida, 
abrindo espaço para a continuidade do comércio de escravos sob a forma de 
contrabando. Nesse sentido, as ações britânicas perpetradas na década de 1840 
com o objetivo de forçar o governo imperial a extinguir o tráfico, sintetizadas no bill 
Aberdeen, ao mesmo tempo que levaram à criação da lei Eusébio de Queirós, 
acabaram por minar em definitivo a influência britânica no Brasil. Desta forma, a lei 
de 1831, ponto alto da diplomacia inglesa, acabou se tornando motivo para o 
governo londrino “lamentar”. 

 
Palavras-chave: 1- Império do Brasil; 2- tráfico de escravos; 3- lei de 1831 
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ABSTRACT 
 

This paper deals with the diplomatic relations between the Empire of Brazil and 
England on the issue of the slave trade, highlighting the enactment of the law of 7 of 
November of 1831, known as Law Feijó-Barbacena, as the most important point of 
that political interaction. The main goal is to show that the standard Brazilian anti-
trafficking was largely the result of pressure from the British government to the 
imperial authorities give an end to the trade in captives with the coast of Africa. The 
notion of the law of 1831 as being "for English seeing" is faced here, since it can be 
seen in a broader context, as the pinnacle of British preeminence in Brazil. 
Throughout the 1830s, however, the rise to power of the Conservatives made the 
rule no longer be fulfilled, making room for the continuation of the slave trade in the 
form of smuggling. In this sense, the British actions perpetrated in the 1840s with the 
aim of forcing the government to abolish the imperial trafficking, synthesized in the 
Aberdeen Act, while leading the creation of the law Eusébio de Queirós, eventually 
undermining the British influence in Brazil. Thus, the law of 1831, the high point of 
British diplomacy, eventually becoming the reason for London government to 
"regret". 

 
Key-words: 1- Empire of Brazil; slave trade; 3- law of 1831 
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INTRODUÇÃO 

  

Em 1884, numa conferência para a o Clube Abolicionista Sete de Novembro, o 

doutor Busch Varella falou um pouco sobre a lei de 7 de novembro de 1831, também 

conhecida como lei Feijó-Barbecena, uma norma que foi promulgada visando o fim 

do tráfico de escravos para o Brasil.1 

Na sua explanação, Varella afirmou aos ouvintes que, ao contrário do que se 

pensava, a norma em questão não era uma medida transitória, dado que sua 

principal qualidade era sua aplicação permanente, garantindo a todos os escravos 

que entraram no país depois da sua publicação, o direito a liberdade. Além disso, ela 

também era irrevogável, já que leis posteriores, como a de 4 de setembro de 1850, 

mais conhecida como lei Eusébio de Queirós, garantiam em seus artigos a validade 

da norma antitráfico anterior.2 

Contudo, como todos na época tinham conhecimento, a lei Feijó não foi 

devidamente aplicada e os desembarques de novos cativos continuaram a ocorrer. 

Na visão de Varella, antecipando em parte a noção historiográfica do não emprego 

da norma de 1831, a cumplicidade e a falta de energia das autoridades imperiais no 

combate ao comércio negreiro permitiram que este continuasse em larga escala.3 

Era a noção da “lei para inglês ver”, que se tornaria famosa na historiografia 

brasileira.4 

Claro que o momento em que a conferência foi realizada era outro. O 

abolicionismo já era um movimento bem consolidado na sociedade brasileira, e o fim 

do cativeiro legal não estava distante. O tráfico fazia parte do passado, e muitos dos 

expectadores que ouviram as palavras do doutor Busch Varella não eram nem 

nascidos quando isso aconteceu. Mas, com certeza, para os mais velhos, o fim do 

comércio de cativos africanos estava atrelado a uma coisa: a pressão diplomática 

inglesa. 

                                                 

1 VARELLA, Busch. Conferência sobre a lei de 7 de novembro de 1831 realizada no dia 9 de março 
de 1884 a convite do Clube Abolicionista Sete de Novembro. Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (doravante, IHGB). Código 193.6.12.n.7.  

2 Ibid., pp. 599-601. 
3 Ibid., p. 604. 
4 Sobre trabalhos que tratem da temática da lei de 1831 como sendo para “inglês ver”: CHALHOUB, 

Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011; GERSON, Brasil. A Escravidão no Império. Rio de Janeiro: 
Pallas, 1975; GOULART, Maurício. Escravidão africana no Brasil: das origens à extinção do 
tráfico. São Paulo: Alfa-Ômega, 1975. 
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O presente trabalho discute a influência exercida pelo governo britânico sobre o 

Brasil na questão do tráfico de escravos, entre 1822 a 1850, buscando mostrar que 

a lei Feijó-Barbacena de 7 de novembro de 1831 foi, de fato, uma vitória da 

diplomacia britânica, mesmo que apenas inicialmente. Ao longo dos anos, o que era 

um triunfo se tornaria um motivo de frustração, de lamentação. 

Esta lei foi criada com o intuito de acabar com o comércio transatlântico de 

escravos para os portos imperiais, e estava de acordo com os tratados de 1826, 

firmados entre os governos inglês e brasileiro, que versava sobre a ilegalidade do 

comércio de cativos africanos e sobre a garantia de o governo de D. Pedro I 

respeitar os convênios anteriores entre Portugal e Grã-Bretanha, particularmente os 

de 1810, 1815 e 1817. Desde que conseguiu sua emancipação, o Brasil imperial foi 

constantemente pressionado pelas autoridades britânicas. Os motivos eram os mais 

variados, mas o principal era asseverar que o novo governo mantivesse os acordos 

anteriormente firmados entre ingleses e portugueses, principalmente a parte do 

tratado de Comércio e Navegação de 1810 que versava sobre a extinção do tráfico 

atlântico de escravos. Tanto foi assim que uma das exigências da Inglaterra para 

aceitar a independência do Brasil e conseguir o mesmo a concordância de Portugal 

foi concretizada em 1826, com a formulação de um acordo entre os dois países, no 

qual o governo brasileiro se comprometeu a pôr fim ao comércio de cativos. 

Em termos temporais, as escolhas das datas limite se referem a dois fatos 

importantes. Em 1822, o Brasil proclamou sua independência frente a sua ex-

metrópole, Portugal. O reconhecimento do novo país soberano não foi um processo 

simples. O governo português apenas aceitou depois do pagamento de uma 

indenização pelo Brasil, em 1825, negociado pelas autoridades britânicas. Claro que 

a ação da Inglaterra foi decisiva. E esse auxílio da Inglaterra não seria de graça. O 

tratado anglo-brasileiro de 1826 e a lei de 1831 eram parte desse trato para os 

britânicos reconhecessem o Brasil como Estado soberano e ajudarem no aceite 

português.5 

O ano de 1850 também é um marco importante, pois foi o de criação da lei 

Eusébio de Queirós, que extinguiu definitivamente o tráfico de cativos africanos para 

o Brasil. Para Marcello Basile, o que fez com que essa lei fosse mais eficaz que a de 

                                                 

5 Sobre essa questão, ver: GOULART, op. cit., p. 225; SILVA, Ricardo Tadeu Caires. O fim do tráfico 
atlântico de escravos e a política de alforrias no Brasil. VI Seminário do Trabalho: trabalho, 
economia e educação no século XXI. Marília, 2008, p. 4. 
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1831 estava no fato de que ela isentava os compradores de escravos africanos da 

culpabilidade, que recairia apenas nos traficantes, julgados pela Auditoria da 

Marinha.6 Além disso, as rebeliões escravas ocorridas nas décadas anteriores à lei 

também contribuirão decisivamente para o fim do comércio, já que o africano passou 

a ser visto como “um elemento destruidor da integridade do Império, seja pela força, 

seja pelos males que carrega (notadamente a sua associação com a febre 

amarela”.7 

O espaço sobre o qual se desenvolverá esse tema não poderia melhor. A 

querela sobre o tráfico de escravos foi, talvez, a questão mais importante dentro das 

relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra na primeira metade do século XIX. 

Seja por razões humanitárias ou por questões econômicas, foi muito forte a pressão 

inglesa sobre o governo imperial para o fim do comércio de cativos.8 A lei de 1831, 

por exemplo, era, de certa maneira, a internalização dos pressupostos do tratado de 

1826, que já tratava da abolição do tráfico. Tudo fazia parte da política externa 

britânica para o Brasil.  

O contexto de criação da lei de 1831 pode ser dividido em duas esferas: uma 

externa e outra, interna. Na primeira estaria a pressão inglesa já exposta acima. 

Quanto a esfera interna, ela pode ser entendida da seguinte forma: a criação da lei 

de 1831 se deu num momento de exceção política. Com a abdicação de D. Pedro I, 

formou-se uma Regência para governar o país, já que o sucessor, D. Pedro II, tinha 

apenas cinco anos de idade na época. Esse governo provisório tinha um caráter 

liberal, visto que era formado por muitos dos membros dos chamados liberais, 

alguns de tendência republicana. Foi nesse contexto que a lei Feijó foi criada. Nos 

primeiros anos, o governo realmente se empenhou em fazer a norma funcionar. Mas 

a ascensão de membros do partido conservador ao poder, estreitamente ligados as 

interesses dos grandes proprietários de escravos, esvaziaram a norma de 1831 e 

ela passou a ser deliberadamente descumprida, num período de renascimento do 

                                                 

6 BASILE, Marcello Otávio N. de C. O império brasileiro: panorama político. In: LINHARES, Maria 
Yedda (org.). História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2000. p. 247. 

7 ESCOSTEGUY FILHO, João Carlos. Tráfico de escravos e direção Saquarema no Senado do 
Império do Brasil. UFF. Dissertação de Mestrado. 2010, p. 166. 

8 Sobre as questões humanitárias, ver MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. To be a liberated African in 
Brazil: labour and citizenship in the nineteenth century. University of Waterloo. Tese de 
Doutorado. 2002; SOUSA, Jorge Luiz Prata de. Africano livre ficando livre: trabalho, cotidiano 
e luta. USP. Tese de Doutorado. 1999. Para as questões econômicas, ver MANCHESTER, Alan K. 
Preeminência inglesa no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1973. 
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comércio de cativos, agora na forma de contrabando.9 

Com o exposto, uma questão logo aparece: foi a esfera externa, ou seja, a 

pressão diplomática do governo britânico, que mais colaborou para a criação da lei 

de 1831, ou foi a esfera interna, como o momento liberal vivido pelo governo 

brasileiro? Isso é algo que esse trabalho se propõe a desvendar.  

Muitos autores, ao longo dos anos, tocaram mesmo que rapidamente nessa 

questão. No entanto, existem diferentes análises, podendo-se destacar duas: a que 

trata a norma como uma “lei para inglês ver” e outra que estuda os usos políticos 

dessa lei ao longo da segunda metade do século XIX. No primeiro grupo podemos 

destacar Jaime Rodrigues que, em sua obra O infame comércio, conclui que a lei 

não tinha condições de ser executada, pois era uma lei “impolítica”, ou seja, 

impraticável pelas próprias características da sociedade e dos seus representantes 

que a criaram.10 Outro autor que enfatiza essa questão do descumprimento é Sidney 

Chalhoub. Em seu texto, expõe que uso fracassado da lei Feijó foi o que garantiu a 

continuidade do direito baseado nos costumes aos quais os senhores de cativos 

estavam acostumados. Ele chega a narrar alguns episódios da vida de Eusébio de 

Queirós, a época o chefe da polícia do Rio de Janeiro, que várias vezes deixou de 

basear suas ações na norma recém-promulgada para apelar para ações mais 

subjetivas.11 

No segundo grupo, destacam-se Keila Grinberg, Beatriz Mamigonian e Jorge 

Prata de Sousa. Nos seus trabalhos, como Liberata, Grinberg constatou que muitos 

escravos conseguiam efetivamente a liberdade a partir do uso político da lei de 

1831, quase sempre o do seu artigo 1º, que diz que todos os escravos que entraram 

em solo brasileiro, vindos de fora depois da promulgação da norma, eram 

considerados livres.12 Sob outro aspecto, o dos africanos livres, Mamigonian fez um 

estudo aprofundado sobre as condições desses “indivíduos diferenciados” que 

existiram legalmente no Brasil entre 1831 e 1864, quando foram totalmente 

                                                 

9 Sobre o renascimento do comércio negreiro como contrabando, ver PARRON, Tâmis. A política 
da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011; 
ESCOSTEGUY FILHO, op. cit. 

10 RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de 
africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: Unicamp/CECULT, 2000. 

11 CHALHOUB, Sidney. Costumes Senhoriais: escravização ilegal e precarização da liberdade no 
Brasil Império. IN: AZEVEDO et alli. (orgs.). Trabalhadores na cidade: cotidiano e cultura no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: Unicamp, 2009. 

12 GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de 
Apelação do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 
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emancipados. É interessante, pois esse grupo muito específico muitas vezes era 

esquecido pela historiografia mais tradicional.13 Contudo, o trabalho pioneiro neste 

campo coube a Prata de Sousa, que analisou que foram esses africanos livres, 

notadamente na cidade do Rio de Janeiro, e como a sua condição oscilava entre a 

libredade e a escravidão.14 

Contudo, há, nos estudos sobre a lei de 1831, uma ausência importante: uma 

análise mais aprofundada da questão internacional envolvida por trás da sua criação 

e um quase “esquecimento” dos pensamentos da sociedade brasileira da época. 

Claro que é importante dar voz às ações dos africanos ilegalmente escravizados ou 

em situação de tutela. Por muitos anos, esses atores foram tratados como “objetos”, 

imóveis, sem ação ou qualquer compreensão do que se passava nas suas vidas. 

Nas últimas décadas, no entanto, as coisas começaram a mudar. Novas formas de 

investigação histórica e análise passaram a ser empregadas, como a noção 

thompsoniana sobre a “via de mão dupla” das leis e instrumentos sociais ou os 

próprios estudos sobre as ações de liberdade.15 Mas isso é apenas um começo. 

Compreender a lei pela lei, como e porque foi criada, qual foi a participação de 

fatores externos: essas são questões que este trabalho procurará elucidar. 

Quanto aos objetivos, o trabalho se prende a três. Em primeiro lugar, mostrar 

que essa lei foi, para a Inglaterra, a concretização de uma política externa bem 

sucedida com relação ao Brasil. Em segundo, analisar o contexto político do Brasil 

na época da criação da lei de 1831. E, por fim, averiguar a ascensão dos  

conservadores dentro do governo imperial, como agiram para tornar a lei Feijó 

impraticável e qual foi a posição assumida pelo governo inglês frente essa situação. 

Já as hipóteses, também em número de três, são as seguintes: 1 – a lei de 

1831 foi o resultado mais palpável das pressões diplomáticas inglesas sobre o 

governo do Brasil nos primeiros anos após a independência do país frente a 

Portugal; 2 – a redação da lei Feijó-Barbacena foi um reflexo da vitória liberal nos 

embates da Câmara dos Deputados nos primeiros anos do Império brasileiro; 3 – a 

ascensão do grupo conservador no cenário político do Império brasileiro, na década 

de 1840, decretou o fim da aplicabilidade da Lei de 1831 dentro de seu contexto 
                                                 

13 MAMIGONIAN, op. cit. 
14 SOUSA, op. cit. 
15 ZUBARAN, Maria Angélica. “Sepultados no Silêncio”: A Lei de 1831 e as ações de liberdade nas 

fronteiras meridionais do Brasil (1850-1880). Estudos Afro-Asiáticos. Vol. 1/2/3. 2007; PARRON, 
Tâmis Peixoto. A Política da Escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. USP. Dissertação de 
Mestrado. 2009. 
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original de criação e suscitou sérios atritos com o governo de Londres. 

Como realizar tal empreendimento? Como conseguir conectar uma lei interna 

de um Estado recém-fundado com a potência mais poderosa de sua época e seus 

anseios de erradicação do comércio de escravos? Não bastam apenas as fontes. 

Para alcançar o objetivo almejado, o bom uso de conceitos pode fazer a diferença 

entre um bom ou mal trabalho. Para nos auxiliar nesse caminhar, duas grandes 

ideias foram empregadas, uma completando a outra. 

Em primeiro lugar, esse trabalho se utilizou muito de conceitos ligados à 

História Política, principalmente as noções de poder político. Aqui, esse poder é 

entendido como a capacidade de um agente de influenciar outro, seja através do 

discurso, seja através da coerção. Muito da relação entre o Brasil e a Inglaterra no 

tocante ao tráfico de escravos pode ser vista como a tentativa de um Estado mais 

poderoso de fazer valer as suas pretensões sobre um país internacionalmente mais 

fraco. Dentro dessa visão, serão utilizados os argumentos e pensamentos de 

Norberto Bobbio e Max Weber, além de algumas noções do realismo político 

aplicado à questões internacionais, como anarquia e sistema internacional.16 

Contudo, o uso de conceitos tão fechados, como o de poder político, pode 

tornar o trabalho e a sua execução unidimensional demais. Por isso, será usada 

igualmente a ideia de sistema mundial de Immanuel Wallerstein, bem como seus 

desdobramentos.17 Segundo ela, o mundo, apesar de separado por Estados, estaria 

conectado através do intenso fluxo comercial que se inciou no século XVI na Europa 

e se alastrou por todas as partes do globo, culminando com a ascensão do modo de 

produção capitalista. Em cada momento de expansão dessa ecomomia-mundo, 

haveria um país que concentraria o processo e faria com que a acumulação do 

capital fosse facilitada. Para Wallerstein, no século XIX, era a Inglaterra a potência 

hegemônica dentro desse sistema mundial integrado, o que faria com que seus 

anseios, ou os do próprio sistema, fossem colocados em primeiro lugar. A questão 

                                                 

16 Sobre o conceito de poder político, ver WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. São 
Paulo: Martin Claret, 2009; BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade. Para uma teoria 
geral da política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005; BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: UNB, 2004; WEBER, Max. Ciência e 
Política: duas vocações. São Paulo: Martin Claret, 2009. Para noções do realismo nas relações 
internacionais, ver NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nizar. Teoria das Relações 
Internacionais: correntes e debates. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 

17 Para uma análise do conceito wallersteiniano de sistema mundial, ver WALLERSTEIN, Immanuel. 
El moderno sistema mundial. III: la segunda era de gran expansión de la economía-mundo 
capitalista, 1730-1850. España: Siglo XXI, 2010; Id. Capitalismo histórico e civilização 
capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001. 
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do tráfico de escravos com o Império brasileiro, em particular, pode ser vista como 

um capítulo dessa relação entre uma potência hegemônica e um Estado de um 

escalão mais baixo, pertencente à periferia do sistema. É uma boa forma de analisar 

e articular os interesses econômicos por trás do “humanitarismo” abolicionista inglês. 

Para alcançar as metas propostas, o trabalho está dividido em três capítulos. 

No primeiro, as relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra serão trabalhadas a 

partir do pressuposto de que a lei antitráfico não pode ser pensada fora desse 

contexto internacional, onde a vitória diplomática inglesa se materializou em 1831. 

Inicialmente, será realizado um breve histórico dos negócios estrangeiros entre 

Inglaterra e Portugal, como isso interferiu nos assuntos da América lusa e de que 

maneira o rompimento brasileiro com sua ex-metrópole, em 1822, afetou a 

diplomacia inglesa. Depois, entrarão em cena a promulgação do tratado de 23 de 

novembro de 1826, a criação da lei de 7 de novembro de 1831 e como esses dois 

acontecimentos se interconectavam dentro de um contexto mais amplo, o da 

diplomacia anglo-brasileira. Finalizando essa primeira parte, será feita uma análise 

mais detalhada da lei Feijó, buscando indícios de sua ligação com a política externa 

londrina. 

No segundo, será demonstrado como a predominância dos liberais nos 

primeiros anos da Regência facilitou a promulgação de uma norma de repressão ao 

tráfico como a lei de 1831. O capítulo inicia-se com uma breve apresentação de 

onde se originaram as ideias que permearam a ilustração portuguesa e como estas 

influenciaram os políticos brasileiros dos primeiros anos do Império e seus 

pensamentos sobre a escravidão e o tráfico de escravos. Em seguida, mostrar-se-á 

que, mesmo num momento de indefinição política, o comércio de cativos já era um 

tema comum dentro da Câmara dos Deputados e havia propostas para extingui-lo. 

Além disso, a pressão inglesa já era algo conhecido dos políticos brasileiros, sendo, 

desde aquele momento, uma questão importante. Por fim, será apresentado todo o 

debate que culminou com a promulgação da lei de 7 de novembro de 1831, desde a 

sua concepção no Senado até a sua efetivação como uma lei interna contra o 

contrabando negreiro. 

No último capítulo, será mostrado como a ascensão dos conservadores, a partir 

da metade do período regencial, fez com que a lei Feijó se tornasse “letra morta”. De 

início, será realizado um apanhado dos primeiros anos da Regência no Brasil com o 

objetivo de mostrar que, durante esse período, ocorreram tentativas de conter o 



19 

 

 

comércio de escravatura por meio da aplicação da lei antitráfico. Além disso, falar-

se-á da nova postura do governo inglês quanto ao tráfico e à escravidão, 

principalmente depois de 1833, quando o cativeiro foi proibido em suas colônias. 

Depois, serão apresentadas algumas revoltas escravas ocorridas no Brasil, como 

Carrancas, Malês e Manuel Congo, para demonstrar como a noção de “um novo 

Haiti” era presente na sociedade brasileira da época e como isso influenciou na 

formação de uma ideia negativa sobre os escravos. E, ainda, será destacada a 

influência dos conservadores na não aplicação da lei de 1831 e na manutenção do 

tráfico de escravos como contrabando. Finalizando, será apresentada a 

contraofensiva inglesa, enfatizando o bill Aberdeen como principal arma utilizada 

contra essa postura menos engajada do governo brasileiro no combate ao comércio 

de escravatura para o Brasil, o que culminaria na lei Eusébio de Queirós. Do mesmo 

modo, serão expostos os rumos seguidos pela lei de 1831 deixando claro que, ao 

contrário do que afirmam certas correntes historiográficas, ela não foi esquecida 

durante as décadas de 1830 e 1840, e sim base para a elaboração da norma de 

1850. 

Com essas ferramentas e com uma bibliografia pertinente, este trabalho busca 

deixar claro que as pressões diplomáticas inglesas foram importantes para que uma 

lei que combateria o comércio de escravatura fosse promulgada num país 

reconhecidamente dependente do trabalho escravo. Vejamos se as palavras do 

doutor Busch Varella em 1884 podem ser corroboradas. 
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1 UMA “PRESSÃO PARA BRASILEIRO SENTIR”: A INGLATERRA, A LEI DE 

1831 E O FIM DO TRÁFICO DE ESCRAVOS 

 

A lei de 1831 foi a primeira norma brasileira a proibir a entrada de escravos 

africanos no Império. Sua construção está inserida no contexto maior das relações 

diplomáticas entre o Império brasileiro e a Grã-Bretanha nas décadas iniciais do 

século XIX. A vinda da família real para o Rio de Janeiro, em 1808; a independência 

do Brasil perante Portugal, em 1822; e a promulgação da lei; tudo isso está, de 

alguma forma, conectado aos anseios britânicos de erradicação do tráfico atlântico.18 

Além disso, essas conexões podem ser vislumbradas como uma derivação dos 

próprios movimentos da economia-mundo capitalista.19 O que se tentará a seguir é 

demonstrar, através de alguns documentos alocados no Palácio do Itamaraty, no Rio 

de Janeiro, e de uma bibliografia pertinente, que as pressões externas vindas do 

governo britânico foram muito importantes para que a norma antitráfico fosse criada.  

Para alcançar o objetivo acima proposto, este capítulo está dividido em três 

partes. Na primeira, busca-se analisar o rompimento entre Brasil e Portugal e a 

intermediação da Grã-Bretanha no processo. Isso será importante para se entender 

o grau de dependência do Brasil frente ao governo inglês, fato que permitiu a este 

maior interferência nos negócios brasileiros, principalmente os de caráter externo. 

Em seguida, o segundo seguimento tratará do momento entre o tratado de 

1826 e a criação da lei de 1831. O acordo aqui mencionado faz algumas 

ponderações importantes nas relações entre o Brasil e a Inglaterra. A principal delas 

é que o Brasil ficaria obrigado a tornar ilegal o comércio de escravos africanos num 

prazo de três anos a partir da ratificação do acordo, fato que ocorreu em março de 

1827. Esse tratado pode ser visto como uma antecipação da posterior lei que 

acabou oficialmente com o tráfico, em 7 de novembro de 1831. 

Finalizando, uma parte será dedicada à análise crítica da lei de 1831. A 

necessidade desse exercício é a dificuldade de se ligar o tratado de 1826 com a 

norma citada. Numa comparação entre os dois atos, contextualizando-os 

historicamente, pode-se entender a lei como uma continuação ou como uma 
                                                 

18 Um dos autores que trabalham com essa questão é Leslie Bethell. De sua obra, ver A Abolição 
do Comércio Brasileiro de Escravos: a Grã-Bretanha, o Brasil e a questão do tráfico de 
escravos, 1807-1869. Brasília: Senado Federal, 2002. 

19 A visão de um sistema mundial integrado dentro da ótica do capitalismo é uma das principais 
teorias de Immanuel Wallerstein. Ver, sobretudo, El moderno sistema mundial. III: la segunda 
era de gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730-1850. España: Siglo XXI, 2010. 
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consolidação da norma de 1826. Logo, a questão de pressão britânica fica mais 

evidente, pois o tratado foi uma das mais importantes ações diplomáticas feitas pelo 

governo inglês na primeira metade do século XIX. 

 

1.1 A Grã-Bretanha na independência do Brasil: negociações com Portugal 

 

O ano é 1808. Por toda a Europa avançam as “tropas da liberdade” de 

Napoleão Bonaparte, o grande propagador da Grande Revolução de 1789. Quase 

todos os territórios do velho continente já estavam sob o comando do general corso. 

Mas havia dois países que ainda estavam por se curvar. Um era a Inglaterra, grande 

potência marítima e comercial da época e rival histórica dos franceses; o outro, um 

pequeno reino encrustado no litoral atlântico da Península Ibérica. Era Portugal. 

Importante na era dos descobrimentos, o país agora passava por uma situação 

um tanto constrangedora. Sua colônia na América era o local economicamente mais 

vibrante desde o final do século XVIII de todo o império português. Segundo Tâmis 

Parron, a colônia se destacava na produção de açúcar e algodão, além do início do 

plantio do café, produto que se tornaria o principal da agenda brasileira de 

exportações no século seguinte.20 Essa produção, claro, estava ancorada num 

sistema escravista mercantil dos mais complexos, com conexões que iam do Rio de 

Janeiro até Luanda, em Angola. 

Toda a riqueza produzida no Brasil era baseada no sistema de plantations: 

grandes unidades que se especializavam em apenas um item cujo destino era o 

mercado exterior, notadamente o europeu. O trabalho nesse sentido era realizado, 

sobretudo, por escravos negros importados da África. Quando chegavam ao 

território brasileiro, esses cativos eram empregados nos mais diversos ofícios dentro 

da cadeia produtiva desses bens de exportação. E a forma mais usual de se repor 

essa mão de obra era através do tráfico atlântico.21 

O comércio de cativos africanos foi uma das atividades mais rentáveis durante 

sua existência, que pode ser colocada entre os séculos XVI e XIX. Isso pode ser 

compreendido pelo grande número deles que fizeram a travessia do Oceano 
                                                 

20 PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011, pp. 45-46. 

21 Sobre essa questão, ver BRUM, Argemiro J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 
Petrópolis: Vozes, 1996; FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007; PEREIRA, Luiz Bresser. Economia brasileira. Uma introdução 
crítica. São Paulo: Brasiliense, 1986. 
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Atlântico, apesar das dificuldades em se chegar a um montante preciso. Um 

exemplo está no livro Em Costas Negras, de Manolo Florentino. Nessa obra, o autor 

faz um grande debate historiográfico para se tentar alcançar um número mais claro 

possível de africanos que desembarcaram no porto do Rio de Janeiro entre o final 

do século XVIII e começo do seguinte. Concluindo, ele chega a cifra de 697.945 

indivíduos entre os anos de 1790 e 1830.22 Para um período de quarenta anos 

apenas, já é muito. Logo, podemos imaginar quantos milhões deles aportaram nesta 

terra, a grande maioria nunca mais podendo voltar para a África. 

Isso tudo foi para demonstrar como o tráfico era um comércio poderoso, 

principalmente para os que dele participavam, fossem traficantes, fazendeiros ou o 

próprio governo. E para Portugal, essa era uma questão vital, já que sua maior fonte 

de renda eram os produtos vindos do Brasil, cultivados com o trabalho de escravos 

trazidos por esse “infame comércio”. 

Mas, muitos podem se perguntar: o que tem o tráfico a ver com o avanço 

napoleônico na Europa e a sobrevivência de Portugal? Como a Grã-Bretanha entra 

nessa equação? E o Brasil; que tem a ver com isso? As respostas existem. As 

conexões são mais claras do que se possa pensar. E desse grande imbróglio, saiu 

apenas um vencedor. Vejamos então. 

Muitos podem pensar que os tratados firmados pelos governos português e 

inglês em 1810 foram tão somente a retribuição pelo transporte da corte de Portugal 

para a América em 1808. E como é propagado universalmente, ao chegar à colônia 

americana, D. João, então regente lusitano, abre os portos “às nações amigas”23, 

naquele momento, apenas a Inglaterra. Contudo, há algo mais. Como que se deu 

essa crescente “preeminência inglesa” sobre Portugal, a tal ponto do governo luso 

“escolher” a Inglaterra numa época em que fazer isso significava declarar guerra à 

França e a Napoleão? 

Alan Manchester pode nos auxiliar nessa questão. Em seu livro clássico 

Preeminência inglesa no Brasil, expõe com detalhes como foi a ascensão e a queda 

do domínio britânico sobre o Brasil, principalmente quanto à política internacional, e 
                                                 

22 FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráfico entre a África e o Rio de 
Janeiro. Séculos XVIII e XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 50. 

23 Carta Régia de 28 de janeiro de 1808. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis do 
Império de Brasil de 1808. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. Sobre a abertura dos portos 
às “nações amigas”, ver dentre outros: CARVALHO, Marieta Pinheiro de. Estado e administração 
no Rio de Janeiro joanino: a Secretaria de Estado dos Negócios do Brasil (1808-1821). 
UERJ. Tese de Doutorado. 2010 (capítulo 4, parte 4.2.1).; LIMA, Manuel de Oliveira. D. João VI no 
Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2006. 
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para alicerçar seus argumentos, faz um histórico da influência do governo inglês 

sobre a então metrópole, o Reino de Portugal. Inclusive, só para exemplificar o que 

aqui foi dito, segue uma citação do texto de Manchester sobre a decisão de D. João 

em se aliar a Inglaterra e vir para a América. 

     
O príncipe regente fora forçado a uma grande decisão: confiara sua pessoa 
e seus domínios à Inglaterra, em circunstâncias nas quais o representante 
da nação britânica julgava poder autorizar a Inglaterra a estabelecer com o 
Brasil relações de soberano e súdito.24 
 

É, sem dúvida, uma afirmação forte. O grau de força político-diplomática 

atribuído pelo autor ao governo inglês, ao ponto de um representante deste poder 

“estabelecer com o Brasil relações de soberano e súdito”, passando por cima de 

Portugal, parece algo surpreendente. Mas não é. A ascensão da Inglaterra sobre o 

governo português e, consequentemente, sobre o Brasil é algo que está inscrito na 

própria história das relações diplomáticas entre lusos e bretões. Claro que uma 

generalização, nesse caso, é algo muito complicado. Por exemplo, para Fernando 

Novais, essa dependência de Portugal frente a Inglaterra, somada à mesma 

situação que ocorria com a Espanha com relação à França, garantiu aos países 

ibéricos a manutenção dos seus domínios ultramarinos, já que franceses e ingleses 

eram as principais potências europeias no século XVIII e eram rivais históricos.25 Já 

para Immanuel Wallerstein, a sujeição lusa perante o governo londrino estava 

inserida dentro de um contexto maior, que era a luta entre britânicos e franceses 

pela hegemonia do sistema mundial capitalista em expansão.26 Mas a ideia desse 

trabalho é mostrar como os ingleses exerceram sua “preeminência”, a despeito de 

uma “política de neutralidade” por parte dos portugueses para garantir a posse dos 

seus domínios ou de uma “luta pela hegemonia” entre países europeus. E para 

demonstrar os efeitos da política externa britânica sobre os lusos, tomemos como 

exemplo o que chamo de os três tratados do século XVII firmados entre os dois 

países: 1642, 1654 e 1661. Para isso, vamos continuar a nos apoiar no professor 

Manchester. 

Os tratados acima citados são importantes na compreensão da dependência 

portuguesa diante da Inglaterra. Não há a menor necessidade de entrar nos 

                                                 

24 MANCHESTER, op. cit., p. 72. 
25 NOVAIS, Fernando. Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial (1777-1808). São 

Paulo: Hucitec, 1989, pp. 18-19. 
26 WALLERSTEIN, op. cit., pp. 80-81. 
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pormenores de cada um desses acordos. O acordo mais antigo (de 1642) garantia 

aos comerciantes ingleses residentes em Portugal muitas vantagens, como 

liberdade de culto e favorecimento comercial. Apesar de não ter dado em nada, 

serviu, segundo Manchester, como base para todos os convênios subsequentes.27 O 

segundo tratado, de 1654, talvez seja o mais importante deles, chegando o autor 

inglês a afirmar que se constituiu “a grande carta das liberdades inglesas em 

Portugal”28, garantindo e ampliando o que fora estipulado no acordo anterior e 

removido os empecilhos pendentes. E o terceiro, firmado em 1661, garantiu de vez 

as vantagens adquiridas nos acordos anteriores.29 

São três tratados; três momentos diferentes, e conectados. O que os liga são 

as vantagens obtidas pelo governo inglês para os seus comerciantes residentes em 

terras lusas. E isso é o que realmente importava, como pode ser visto na citação 

abaixo sobre o convênio de 1642: 

 
Os pontos objetados pelo embaixador português, - com exceção das 
exigências religiosas, que eram em parte comerciais, - tratam 
exclusivamente da questão do comércio colonial. Portugal era o “empório” 
de duas correntes de comércio; uma, a das colônias portuguesas, através 
da metrópole, até a Inglaterra; e outra, da Inglaterra através de Portugal, até 
as colônias. Os concorrentes ingleses desejavam controlar este entreposto 
comercial e participar do tráfego marítimo resultante dessas duas correntes 
comerciais.30 
 

Não poderia haver sentença mais cristalina. Portugal era para a Inglaterra um 

importante centro comercial, principalmente pela sua colônia americana. Isso ficará 

patente em 1808, quando da transferência da família real lusa para o Brasil e da 

assinatura dos tratados da década de 1810. Além disso, no século XVIII, essa 

relação se torna mais forte e presente. 

Já em 1703, tem-se o tratado de Methuen. Esse acordo internacional “manteve, 

sem dúvida, o caminho aberto para o aumento espetacular da importação de tecidos 

ingleses” para Portugal, muito reexportado para o Brasil.31 Isso garantiu uma 

importante posição comercial para a Grã-Bretanha, fortalecendo os acordos firmados 

nos séculos anteriores, logo que as negociações de um tratado mercantil com a 

França, em 1713, se viram frustradas justamente por esse convênio de dez anos 
                                                 

27 MANCHESTER, op. cit., p. 20. 
28 Ibid., p. 24. 
29 Ibid., pp. 29-30. 
30 Ibid., pp. 19-20. 
31 BOXER, Charles R. O império marítimo português 1415-1825. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2002, p. 183. 
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antes, fato que, segundo Alan Manchester, pode ser explicado por quatro motivos: o 

“comércio razoavelmente ativo entre Portugal e as colônias inglesas da América”; a 

importância das trocas entre as duas metrópoles; o “medo britânico” de favorecer, 

pelo tratado de 1713, a competição com produtos franceses; e a própria oposição 

política inglesa ao tratado.32 

Porém, tudo muda quando entra em cena, em Portugal, o ministro ilustrado de 

D. José I (1750-1777), Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de 

Pombal. Seu ministério foi um dos mais marcantes da história lusitana. Uma de suas 

características foi a sua tentativa de promover a centralização do poder, que teve 

como algumas das ações, por exemplo, a diminuição dos poderes do Conselho 

Ultramarino e a extinção das capitanias hereditárias, sendo estas absorvidas pelo 

Estado. Além disso, a justiça colonial foi ampliada, os jesuítas foram expulsos dos 

domínios portugueses em 1759 e companhias comerciais foram criadas, como a 

Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em 1755.33 

Para Francisco Falcon, o governo pombalino foi instituído num momento de 

crise do Estado português, no qual “tendências desagregadoras e centrífugas” 

operavam, como a aristocracia, que minava a unidade administrativa, e a Igreja, que 

tinha um importante papel político-hegemônico na vida pública lusitana. Era 

necessário resistir a isso ou permitir, “pela inércia”, que nada fosse feito.34 Lógico 

que a opção do Marquês foi de resistência. 

Na questão dos jesuítas, por exemplo, o que estava em jogo não eram as 

desavenças entre Pombal e a Companhia era algo mais profundo. Na verdade, 

 
O combate antijesuítico foi a luta em prol da afirmação de uma autoridade 
real, civil, laica, sobre uma autoridade eclesiástica que viera até então 
mantendo e ampliando sua influência e seu controle, dos mais completos 
por sinal, por intermédio de seus homens e de suas ideias, sobre a 
sociedade e o Estado, moldando-os à sua imagem, plasmando-os segundo 
seus princípios, sua ideologia, e mantendo vigilância incessante contra 
todos e contra tudo que se constituísse em ameaça a uma tal hegemonia.35 
 

Ou seja: a política do ministro lusitano para a Igreja era a busca da afirmação 

de uma política e de um pensamento público “fora” da ideologia religiosa, o que ia de 

                                                 

32 MANCHESTER, op. cit., pp. 39-46. 
33 CARDOSO, Ciro Flamirion Santana. A crise do colonialismo luso na América Portuguesa – 

1750/1822. In: LINHARES, op. cit., pp. 115-117. 
34 FALCON, Francisco José Calazans. A Época Pombalina (Política Econômica e Monarquia 

Ilustrada). São Paulo: Ática, 1993, pp. 371-374. 
35 FALCON, op. cit., pp. 424-425. 
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acordo com suas reformas de cunho ilustrado.36 

Pombal também atuou muito na tentativa de diminuir os privilégios comerciais 

desfrutados pelos ingleses residentes em Lisboa, e muito disso foi posto em prática 

pelo incentivo e revitalização de indústrias regionais e pela própria criação das 

companhias comerciais com um caráter mercantilista clássico.37 Claro que o governo 

inglês não viu com bons olhos essas políticas do protegido de D. José I. 

Uma das medidas adotadas pelo governo pombalino foi uma lei, datada de 30 

de outubro de 1752, a qual proibia o juiz conservador inglês de conceder mandatos 

que “impedissem a execução de mandados ou ordens emitidos pelas cortes 

ordinárias”; isso ia de encontro aos privilégios ingleses concedidos por Portugal pelo 

tratado de 1654, que garantia que nenhum súdito inglês poderia ser preso sem o 

consentimento do juiz conservador. E outras políticas fizeram com que o comércio 

entre ingleses e lusos diminuísse, e que o governo britânico procurasse outros 

parceiros comerciais. E um deles foi a França.38 

Em 26 de setembro de 1786, já no reinado de D. Maria I (1777-1816), um 

acordo comercial anglo-francês foi promulgado. Uma das suas principais cláusulas 

versava sobre os impostos devidos por ambos os contratantes, sendo que os vinhos 

franceses não pagariam impostos maiores do que os vinhos importados de Portugal. 

Apesar de se mostrar uma renúncia ao comércio português, a Inglaterra, no mesmo 

convênio, garantia que as concessões especiais já existentes com os lusos, 

ancoradas em 1703, não seriam violadas.39 Mesmo assim, o rompimento entre lusos 

e bretões era claro.  

No entanto, a situação começou a mudar com certa rapidez, muito devido a 

dois fatores importantes. Em primeiro lugar, a colônia portuguesa na América passou 

por profundas mudanças econômicas, com uma retomada da agricultura, 

principalmente com a produção algodoeira e o cultivo da cana-de-açúcar.40 E em 

segundo lugar, a eclosão da Revolução Francesa, em 1789, e a declaração francesa 

de guerra à Grã-Bretanha, em 1º de fevereiro de 1793, fez com que os velhos 

                                                 

36 Sobre a ilustração em Portugal, ver FALCON, op. cit.; NOVAIS, op. cit.,. Para uma visão geral do 
movimento ilustrado na Europa, ver as seguintes obras: HAZARD, Paul. O pensamento europeu 
no século XVIII (de Montesquieu a Lessing). Lisboa: Presença, 1983; CASSIRER, Ernst. A 
filosofia do iluminismo. Campinas: Unicamp, 1997.  

37 BOXER, op. cit., p. 195. 
38 MANCHESTER, op. cit., p. 50. 
39 Ibid., pp. 57-58. 
40 Sobre a nova expansão agrícola no Brasil no final do século XVIII, ver CARDOSO, op. cit., pp. 

120-123. 
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parceiros se unissem, fato confirmado em 26 de setembro do mesmo ano, com a 

assinatura de um tratado no qual “Portugal prometeu ajudar a Inglaterra contra a 

França”, além de reafirmar todos os antigos tratados.41 

Claro que vantagens adviriam dessa reaproximação, e William Pitt, então chefe 

do Foreign Office, estava atento à questão. Já em 1806, explanou no Parlamento 

sobre o auxílio à Corte lusitana na sua possível transladação para o Brasil. Nesse 

discuso, ficam claras suas intenções: 

 
Desde este importantíssimo momento [auxílio na transferência da corte 
lusa], o império da América Meridional [Brasil], e a Grã-Bretanha, ficarão 
ligados eternamente, fazendo estas duas potências um comércio só e 
exclusivo; ajudando-se mutuamente e fazendo todos os interesses 
recíprocos.42 
 

Isto é; os ingleses já estavam preparados para cobrar a conta pela ajuda que 

seria dada quando D. João, então regente português, decidisse sair de Portugal e 

levar seu governo para a América; e sabiam exatamente o que iriam pedir. Claro 

que, na visão de Wallerstein, a história foi um pouco diferente. Para ele, a intenção 

de Pombal nunca foi questionar a aliança com a Inglaterra; o que tentava era se 

“beneficiar da 'grande margem de manobra' que a nova situação da economia-

mundo oferecia para Portugal”43. Mesmo assim, segundo o autor, com a constante 

ameaça espanhola, tanto na Europa quanto nas Américas, o melhor para o governo 

lusitano era conservar as boas relações com os ingleses. O que importa, de fato, é 

que durante o século XVIII, as relações entre Lisboa e Londres se intensificaram, e 

chegaram ao seu ápice durante as guerras napoleônicas.  

Então, em 1808, ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil, 

escoltada por navios ingleses. A principal motivação para esse incrível 

empreendimento foi a iminente invasão do território luso pelas tropas franco-

napoleônicas, visto que o governo de D. João não acedeu às “ordens” do Imperador 

da Europa de não manter relações comerciais com a Inglaterra. Alguns autores 

mencionam que a mudança do centro do Império português para terras americanas 

já era um plano antigo, notadamente pensado por alguns governantes e intelectuais 

                                                 

41 MANCHESTER, op. cit., p. 60. 
42 Plano sábio proferido no parlamento de Inglaterra, pelo ministro de Estado Mr. Pitt, sobre a 

continuação da guerra com a França, e transladação do trono de Portugal para o novo império do 
Brasil. In: MORAES, Alexandre José de Mello. História da transladação da Corte Portuguesa 
para o Brasil em 1807. Rio de Janeiro: Livraria da Casa Imperial de E. Dupont, 1872, pp. 25-30 
(grifo nosso). 

43 WALLERSTEIN, op. cit., pp. 299-300. 
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lusitanos desde o século XVII.44 Porém, naquele momento, a invasão francesa 

trouxe à tona esse plano, que sem o apoio do governo britânico, seria praticamente 

inexecutável. E isso, segundo Luís Norton, apontava para uma nova direção: 

 
Por um lado, tornava inevitável o aumento da dependência de Portugal para 
com a Inglaterra, aprofundando uma relação cujas bases já estavam fixadas 
desde a assinatura do tratado de Methuen, em 1703. Mas, por outro lado, 
abria a perspectiva de a família real não se submeter a Napoleão, e fazer do 
imenso território da colônia americana [Brasil] a sede de um verdadeiro 
império [...]45 
 

Como pode se ver, D. João e seu governo não tinham muitas escolhas. E 

dentre tantas incertezas, havia uma verdade indubitável: a Grã-Bretanha “cobraria o 

seu preço” pelo auxílio a Portugal, e parte dele seria a abolição do tráfico de 

escravos africanos. Como afirma Beatriz Gallotti Mamigonian em sua tese de 

doutorado, os britânicos, principalmente depois de vencerem Napoleão e de 

acabarem com seu próprio tráfico de escravos em 1807, consideravam seu país “um 

campeão da liberdade no mundo civilizado”, ideologia que legitimava suas ações em 

uma “campanha extensa e cara” com vistas a “impor a abolição do comércio de 

cativos a outras nações”.46 E Portugal era apenas um ponto nessa “cruzada 

abolicionista”. Até 1833, a Grã-Bretanha firmou tratados com diversas nações 

europeias sobre a questão do tráfico de escravos, como Espanha, França e 

Dinamarca, reafirmando o seu poder na diplomacia continental do velho mundo.47 

Em 1810, os governos luso e inglês formalizaram dois tratados, um de Paz e 

Amizade, e outro de Comércio e Navegação. O que mais interessa a este trabalho é 

o segundo, pois é nele que se insere um artigo sobre a questão do tráfico de 

escravos. A querela sobre este ponto da convenção foi tamanha que D. Rodrigo de 

Sousa Coutinho, conde de Funchal e negociador do governo português em Londres, 

chegou a publicar um plano em 1814, onde estaria previsto que Portugal aboliria 

imediatamente o tráfico de cativos se o governo inglês aceitasse anular os acordos 

de 1810, que estavam previstos para durar quinze anos.48 Mas sua tentativa foi em 

                                                 

44 Sobre essa questão, ver LYRA, Maria de Lourdes Vianna. A utopia do poderoso Império – 
Portugal e Brasil: bastidores da política, 1798-1822. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994. 

45 NORTON, Luís. A Corte de Portugal no Brasil. São Paulo: Nacional, 1979, p. 1. 
46 MAMIGONIAN, op. cit., p. 11. 
47 Sobre os tratados firmados entre a Grã-Bretanha e outras nações da Europa, ver The Foreign 

Slave Trade. A brief account of its state, of the treaties which have been entered into, ando 
of the laws enacted for its supression, from the date of the English Abolition Act to the 
present time. Londres, 1837. 

48 Sobre o plano de 1814 proposto pelo Conde de Funchal, ver ALEXANDRE, Valentim. Os Sentidos 
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vão, já que a corte no Rio de Janeiro achou por bem não entrar em conflitos com 

seus “vassalos americanos”, que tinham no comércio de cativos uma das suas 

principais atividades comerciais, das quais o governo lusitano e a realeza tiravam 

muito proveito.49 

Na Europa, Napoleão fora definitivamente derrotado e o Congresso de Viena 

veio para restaurar, na medida do possível, o equilíbrio do sistema europeu de 

Estados do final do século XVIII. Portugal, como um dos interessados no assunto, 

manda enviados para essa convenção. Não nos preocupemos com os pormenores 

desse acontecimento que, apesar de ser um dos fatos mais importantes da história 

europeia, não faz parte desse trabalho. O que é central aqui é que durante o 

congresso Portugal e Inglaterra firmam um novo acordo, em 1815, versando melhor 

sobre alguns pontos “nebulosos” da carta de 1810. Um deles é, como podem 

pensar, o problema do tráfico e sua regulamentação. Por esse novo acordo, o 

governo luso aceitou que o tráfico de escravos se tornasse ilegal ao norte da Linha 

do Equador, ficando as embarcações de sua jurisdição restritas ao comércio 

negreiro na costa africana mais ao sul.50 Se pegarmos um mapa da costa africana 

da época e fizermos uma análise rápida, pode-se concluir com segurança que os 

comerciantes de escravos foram oficialmente privados de grandes portos de 

escravos, como Mina e Axim, mas continuaram com Luanda e arredores, de onde 

provinha a maioria dos escravos desde o final do século XVIII.51 E para completar, 

em 1817 é firmada o que se chamou de convenção adicional ao tratado de 1815, 

onde foram melhor regulamentados dois pontos muito caros aos interesses 

britânicos: a formação das famosas e contraditórias comissões mistas em Serra 

Leoa e no Rio de Janeiro para julgar os crimes do tráfico; e a melhor organização 

das áreas lícitas para comerciar cativos.52 

Pode-se constatar, pois, que todos esses acordos firmados entre a Grã-

Bretanha e o Reino de Portugal durante a década de 1810 foram levando este último 

                                                                                                                                                         

do Império: Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime Português. 
Porto: Edições Afrontamento, 1993, pp. 269-285. 

49 PARRON (2011), op. cit., pp. 48-49. 
50 Carta de Lei de 8 de junho de 1810. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis do 

Império de Brasil de 1815. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890. 
51 Sobre mapas que retratam os principais portos de embarque de escravos na África, ver BOXER, 

op. cit., pp. 14-15; RODRIGUES, Jaime. De costa a costa: escravos, marinheiros e 
intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1860). São Paulo: 
Companhia das Letras, 2005, p. 44. 

52 Carta de Lei de 8 de novembro de 1817. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis 
do Império de Brasil de 1817. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1890. 
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a uma situação de dependência com relação aos interesses britânicos, assim como 

nos aqui mencionados tratados do século XVII. A única diferença era o lugar onde os 

interesses da Inglaterra se sobressaíam: se nos anos seiscentistas e setecentistas o 

que motivava o governo bretão a firmar tratados com os lusos era garantir um 

importante espaço comercial para seus súditos no próprio território luso, nos 

oitocentos o que convinha era assegurar a mesma supremacia econômica, agora no 

Brasil, maior local de influxo de cativos advindos desse tipo de comércio. A questão 

do tráfico estava inserida dentro desse contexto maior da busca inglesa por novos 

mercados. 

Com a independência brasileira, em 1822, a Inglaterra passou a ter uma 

importante vantagem: não precisava mais da intermediação portuguesa para tratar 

com o Brasil. E isso pode começar a ser visto já na negociação do reconhecimento 

da independência brasileira pelo governo lusitano, devidamente intermediada por 

quem? Pela Grã-Bretanha. 

Para ilustrar o peso da Inglaterra na negociação do reconhecimento da 

independência, citemos o historiador Charles Boxer. Em sua clássica obra O império 

marítimo português, o autor realiza a seguinte colocação: “em parte devido à 

intervenção diplomática britânica (ou chantagem, como alguns a denominam), o 

governo português reconheceu com relutância a independência do Brasil em 

1825”53. 

O uso da palavra “chantagem” parece ter sido um pouco exagerado, talvez por 

questões de tradução. O governo português, enquanto um Estado soberano, não 

pode ser tachado dessa forma. Mas o cenário montado desde os acordos de 1810 já 

o punha nessa situação complicada. Utilizando dados de Philip D. Curtin, o autor 

Jaime Rodrigues mostra que pelos portos brasileiros entraram cerca de 38% do total 

de escravos originários do continente africano, sendo o porto do Rio de Janeiro 

(sede da colônia, do reino português e, posteriormente, do Império brasileiro), a 

partir de meados do século XVIII até a metade do XIX, o local de maior importação 

dos cativos da África.54 Além disso, muitos interesses estavam inseridos na 

complexa cadeia do comércio de escravos: havia os traficantes; os negociantes 

locais na África (pombeiros55, governantes lusos e africanos); agentes nos portos 

                                                 

53 BOXER, op. cit., p. 214.  
54 RODRIGUES (2005), op. cit., p. 29. 
55 Os pombeiros ou pumbeiros eram agenciadores mestiços ou negros que percorriam o interior do 
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africano e americano; os negociantes brasileiros que remetiam esses escravos para 

os mais longínquos “sertões”; os donos, compradores e senhores de escravos, além 

do próprio governo, que tinha nessa atividade uma importante fonte de arrecadação 

fiscal.56 Não seria fácil para o governo britânico e seu corpo diplomático empreender 

tal tarefa. A necessidade do novo Estado americano ter seu governo reconhecido na 

Europa e, notadamente, pela sua ex-metrópole, criou a oportunidade perfeita para 

que a Grã-Bretanha pusesse as suas melhores cartas na mesa. 

E assim foi feito, em 1826, com o aceite de uma convenção entre Brasil e 

Inglaterra que será tratada na próxima parte desse capítulo. O que vale mais a pena 

ressaltar é o caráter de continuidade da política externa britânica para o novo 

Império com relação àquela levada a cabo sobre o Reino português. Sobre isso 

afirmam Amado Cervo e Clodoaldo Bueno:  

 
Os desígnios do governo inglês no Brasil à época da Independência 
permaneceram os mesmos de 1808, porque idêntico era seu projeto de 
supremacia. São eles o comércio favorecido, a reciprocidade fictícia, 
facilidades e privilégios para seus súditos, a extinção do tráfico de 
escravos, tudo a ser consentido politicamente, sem recurso à força, a cujo 
emprego até então se opusera.57 

 

Como se pode ver, se a situação em 1822 não era parecida com a de 1808, 

pelo menos os desígnios e interesses do governo britânico eram estavam mantidos: 

garantir o comércio favorecido nesse novo mercado, o Brasil, e assegurar que o 

comércio negreiro fosse abolido. Desse modo, o tratado de 1826 é a síntese dessa 

situação; para os bretões, essa mesma convenção poderia ser considerada como 

uma grande vitória na política exterior. Vejamos, pois, com se sucedeu esse acordo 

anglo-brasileiro, suas consequências principais e sua “filha postiça”, a lei de 1831. 

  

1.2 1826-1831: um momento chave para o tráfico 

 

Em 23 de novembro de 1826, é assinado o tão propalado tratado, ou 

                                                                                                                                                         

continente africano comprando escravos dos chefes locais e, depois de uma viagem marcada 
pelos maus-tratos e pela sujeição às intempéries, levando-os para os portos litorâneos, de onde 
eram vendidos para a América. In: Ibidem, p. 98. Para mais informações de atuação desses 
sujeitos, ver também FERREIRA, Roquinaldo Amaral. “Fazendas” em troca de escravos: circuitos 
de crédito nos sertões de Angola, 1830-1860. Estudos Afro-Asiáticos. Nº 32. dez/1997, pp. 81-
82. 

56 Além da obra citada acima, ver também RODRIGUES (2000), op. cit. 
57 CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: UnB, 

2008, p. 37 (grifo nosso). 
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convenção entre o Império do Brasil e a Grã-Bretanha para a abolição do tráfico de 

escravos58, documento que representa a culminância das pretensões da política 

externa inglesa para o Brasil. Segundo Marcello Basile, este acordo “declarava que o 

comércio interatlântico de escravos se tornaria ilegal três anos após a ratificação do 

acordo, ocorrida em 1827”59; isso daria pouco tempo para os participantes do tráfico 

de escravos se organizarem para o fim dessa atividade. 

A análise do convênio, de seus artigos será efetuada nesta parte do trabalho, 

algo muito importante, pois é a partir do exame desse tratado e das fontes elencadas 

no Arquivo Histórico do Itamaraty que o terreno será preparado para o objetivo final 

deste capítulo: provar que o tratado de 1826 e a lei de 1831 têm fortes ligações e 

que a norma interna brasileira, apesar de não totalmente, foi parte de uma política 

inglesa bem-sucedida. Então, vamos ao tratado. 

A convenção de 23 de novembro de 1826 firmada entre o Brasil e a Inglaterra é 

um documento relativamente curto, com apenas cinco artigos. No primeiro, ficou 

estabelecido que o comércio de escravos entre o Império brasileiro e a África 

passaria a ser considerado ilícito e tratado como pirataria três anos após a troca de 

ratificações entre as partes. 

Pelo segundo artigo, os governos brasileiro e britânico concordavam 

“mutuamente” em adotarem todos os tratados assinados entre o Reino de Portugal e 

a Grã-Bretanha relativos à abolição do tráfico de escravos, notadamente os de 1815 

e 1817. 

A terceira parte da convenção era basicamente um prolongamento da segunda, 

onde as “altas partes contratantes” concordavam que todos os dispositivos 

constantes do tratado de 28 de julho de 1817 – mais conhecido como convenção 

adicional ao tratado de 1815 – fossem aplicados mutatis mutandis sobre essas 

mesmas partes. 

Em quarto lugar, Brasil e Inglaterra concordavam em nomearem desde já 

comissões mistas sobre o mesmo modelo estabelecido em 1817 entre bretões e 

lusitanos. 

Fechando os artigos do acordo, o quinto trouxe apenas uma formalidade: a dita 

convenção seria ratificada por ambas as partes, sendo essas validações 

                                                 

58 Carta de Lei de 23 de novembro de 1826. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis 
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59 BASILE, op. cit., p. 215. 



33 

 

 

posteriormente trocadas em Londres, dentro de quatro meses ou antes, se possível, 

fato esse que ocorreu devidamente em 13 de março de 1827, dentro do prazo 

estabelecido. 

Como pôde ser notado, o tratado de 1826 é um documento bem simples: dois 

Estados soberanos que, de comum acordo, firmam um compromisso internacional 

baseado em uma causa – o fim do tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Poderia 

enumerar vários historiadores que passam por esse momento sem dar a ele a sua 

verdadeira importância. Claro que muitos não têm nessa convenção o seu objeto de 

pesquisa principal, o que torna a sua breve menção em um ou dois parágrafos algo 

previsível e aceitável. Um desses exemplos é Enidelce Bertin, cuja tese de 

doutorado trata dos africanos livres que viveram na cidade de São Paulo durante o 

século XIX, categoria essa que não constava do tratado aqui mencionado.60 Cabe 

mencionar também dentro desse grupo a dissertação de mestrado de Argemiro 

Gurgel, que faz um apanhado das ações cíveis de liberdade movidas na cidade de 

Valença, na província do Rio de Janeiro, em favor de africanos ou descendentes que 

foram ilegalmente escravizados, sendo elas baseadas no uso da lei Feijó-Barbacena 

de 7 de novembro de 1831.61 

Contudo, há aqueles que poderiam ter dado maior atenção ao tratado de 1826 

e, por diversas razões, não o fizeram. Em um estudo recente, Tâmis Parron concede 

à convenção anglo-brasileira um importante espaço: um capítulo inteiro, porém se 

detém apenas nos conflitos entre executivo e legislativo que o acordo trouxe à 

tona.62 João Carlos Escosteguy também não avançou na discussão sobre a  questão 

internacional inserida na dita convenção, analisando apenas o papel do tráfico de 

escravos na formação das diferentes concepções de Império forjadas pela 

sociedade brasileira entre 1838 e 1850.63 

Claro que os dois últimos autores elencados não tinham interesse nos aspectos 

inerentes à política internacional entre o Império do Brasil e a Grã-Bretanha. 

Estavam mais preocupados com a problemática interna trazida pelo tráfico de 
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Dissertação de Mestrado. 2009), principalmente o capítulo 1: escravidão, soberania e ordem 
social, 1826-1835. 
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escravos para a sociedade brasileira do que com quais seriam as consequências de 

uma ação diplomática bem-sucedida empreendida por uma nação europeia 

poderosa sobre a política interna de um Estado soberano recém-criado e ainda fraco 

dentro de um contexto internacional mais amplo. E sobre esse assunto, nenhum 

texto foi encontrado. Por isso, tenciono dizer que a análise do contexto internacional 

das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra nos primeiros anos do século XIX 

e das consequências desse contato político, o tratado de 1826 e a lei de 1831, pode 

ser considerada uma abordagem inédita. 

O acordo entre os governos de Brasil e Inglaterra firmado em 1826 não foi 

apenas mais uma norma bilateral promulgada por duas nações; foi, antes de tudo, 

uma prova do poder de um Estado sobre outro, dentro do contexto de anarquia 

internacional, muito presente no campo de estudo das Relações Internacionais. 

Baseado no conceito hobbesiano de anarquia no estado de natureza, os Estados no 

sistema internacional não teriam como recorrer, em caso de risco a sua 

sobrevivência, a uma entidade superior. Logo, para se manterem, eles dependeriam 

apenas de suas próprias forças, aumentando o seu poder diante de outras nações 

do sistema ou procurando se aliar com a nação mais forte, evitando o confronto 

direto. Ter o poder, nesse caso, seria a principal condição para que um Estado 

pudesse manter sua soberania e, até, aumentar a sua influência sobre os outros.64 E 

quando digo poder, este é entendido, não apenas com o uso da força, como coloca 

Max Weber65, mas como um poder potencial, que é “a capacidade de determinar o 

comportamento dos outros”66. A partir de suas ações diplomáticas e de uma política 

externa bem-sucedida, a Grã-Bretanha conseguiu extrair do governo brasileiro o tão 

sonhado fim do tráfico de escravos, pelo menos no papel. 

A assinatura do acordo anglo-brasileiro também pode ser vista como a 

afirmação da hegemonia inglesa dentro do sistema mundial capitalista, já 

consolidada desde o fim das guerras napoleônicas. Aqui, uma hegemonia deve ser 

entendida como um “momento em que a potência líder já não teme a competição 

econômica de outros Estados do centro. Por tanto, tende a favorecer uma máxima 

                                                 

64 Sobre o conceito de anarquia internacional, poder dos Estados e sobrevivência, ver NOGUEIRA, 
João Pontes; MESSARI, Nizar. Teoria das Relações Internacionais: correntes e debates. Rio 
de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005, pp. 20-56. 

65 Sobre o conceito de Max Weber sobre o poder relacionado ao Estado, ver sua obra Ciência e 
Política: duas vocações. São Paulo: Martin Claret, 2009, pp. 59-61. 

66 Verbete poder. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário 
de Política. Brasília: UNB, 2004, p. 936. 
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abertura da economia-mundo”67. Neste caso, a Grã-Bretanha agiria de acordo com a 

sua posição dentro do sistema internacional. De qualquer forma, a noção de que a 

Inglaterra “se impôs” sobre o Brasil continua sendo válida. 

Portanto, partindo do ponto de vista internacional, podemos então fazer uma 

análise diferente do tratado de 23 de novembro de 1826. Para este fim, serão 

utilizados alguns documentos catalogados no acervo do Arquivo Histórico do 

Itamaraty com o objetivo de demonstrar como essa política diplomática está bem 

caracterizada no dito acordo. 

Em um ofício remetido pela legação brasileira em Londres para a corte, datado 

de 29 de novembro de 1825, Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa, barão e futuro 

visconde de Itabaiana, escreve sobre a negociação entre os governos brasileiro e 

inglês de um novo tratado comercial que viria a substituir aqueles assinados por 

Portugal em 1810. 

 
Li também com a devida ponderação tanto aquela parte do despacho nº 81, 
que é respectiva à negociação encetada para o ajuste de um tratado de 
comércio entre o Brasil e a Grã-Bretanha, como o projeto a tratado oferecido 
pelo plenipotenciário britânico, e o contraprojeto apresentado por V. Ex.ª, e 
seus colegas: e grande foi a minha surpresa, vendo não somente que a 
marcha seguida por Sir Charles Stuart [plenipotenciário inglês no Rio 
de Janeiro] não combina com o que Mr. Canning [chefe do Foreign 
Office] disse-me haver-lhe traçado, mas também, que ele pretende 
obter do governo Imperial maiores favores comerciais do que as 
repúblicas americanas têm concedido ao comércio britânico. Eu teria já 
representado a Mr. Canning a inadmissibilidade de tal pretensão, se ele não 
estivesse ausente desta corte; mas logo que voltar a Londres buscarei ter 
com ele uma conferência sobre este e outros objetos, e informarei a V. Ex.ª 
do que nela se passar.68 
 

De fato, a relação entre Canning e Stuart não era mais tão amistosa, já que o 

plenipotenciário inglês deixou de seguir as instruções do chefe do Foreign Office.69 

Contudo, o que chama mais a atenção é o fato do governo inglês exigir mais do 

Brasil do que “as repúblicas americanas têm concedido ao comércio britânico”. 

Neste caso, não se pode deixar de lado a conjuntura regional americana, 

principalmente os conflitos e tensões existentes na região do Rio da Prata. 

Segundo Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, a política externa do Brasil na 

                                                 

67 WALLERSTEIN, op. cit., p. 279. 
68 Ofício nº 63, de Manoel Rodrigues Gameiro Pessoa a Luiz José de Carvalho e Melo. Londres, 29 

de novembro de 1825. Arquivo Histórico do Itamaraty (doravante, AHI). Maço 216/1/2 (grifo 
nosso). 

69 Sobre as ações de Stuart nas negociações comerciais na Corte brasileira, ver FREITAS, Caio de. 
George Canning e o Brasil: influência da diplomacia inglesa na formação brasileira. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, Vol. 2, 1958, principalmente a quinta parte (A Missão Stuart). 
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época de sua independência política de Portugal movia-se em duas zonas e em 

algumas aberturas na periferia. Essas zonas seriam às relações com o continente 

europeu e os contenciosos na região platense. Quanto a esta última, os conflitos 

posteriores entre os novos países dessa região, principalmente entre o Brasil e a 

Argentina, não teriam ineditismo; seriam mais um prolongamento histórico do 

secular conflito regional entre as duas coroas ibéricas (Portugal e Espanha) pelo 

controle desse importante estuário.70 Ter o apoio da Grã-Bretanha, maior potência 

ocidental da época, era essencial, como pode ser vislumbrado no exemplo sucedido 

entre as potências brasileira e argentina. Além disso, Canning não queria que a 

situação das repúblicas latino-americanas fosse logo resolvida, muito por causa das 

intenções francesas na América Latina. Nesse momento, a Espanha estava sob forte 

influência da França, e o governo britânico não via essa relação com bons olhos. 

Logo, para o chefe diplomático inglês, “ou a Espanha reagia e subjugava, pela força, 

suas ex-colônias, (…) ou essas colônias se declarariam independentes. O que a 

Inglaterra não poderia tolerar seria a intervenção de qualquer outra potência 

europeia (leia-se: França) nos assuntos internos da América Latina”71. 

Em 1825, justamente quando o governo imperial estava em negociação com os 

ingleses para a criação de um novo tratado comercial entre os dois países, agravou-

se a situação na região platina, com o governo de Buenos Aires decretando a 

anexação da Província Cisplatina, que futuramente se tornaria um Estado soberano 

com o nome de República Oriental do Uruguai. Essa decisão buenairense fez com 

que o Brasil, sob o comando de D. Pedro I, decretasse guerra entre os dois países.72 

Depois de dois anos de conflitos infrutíferos, os esforços bélicos dão lugar às 

negociações diplomáticas, sob mediação do governo britânico e de seu braço-forte, 

George Canning, cujo interesse maior era evitar os estragos que o prolongamento 

do conflito militar poderia causar aos interesses prioritários da Inglaterra na região: o 

comércio. Após negociações, firma-se em 27 de agosto de 1828 uma convenção 

entre buenairenses e brasileiros que concordam em garantir a independência do 

Estado uruguaio e a livre navegação do Rio da Prata e de seus afluentes para os 

                                                 

70 CERVO; BUENO, op. cit., p. 40. 
71 FREITAS, op. cit., p. 47. 
72 Sobre a questão do Prata, ver PIMENTA, João Paulo Garrido. Estado e nação no fim dos 
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súditos de ambas as partes.73 

O caso relatado mostra a importância do apoio britânico para os países 

americanos recém-emancipados de suas metrópoles.74 Logicamente, garantir boas 

relações com esse aliado fazia parte da política externa brasileira. Por isso, nas 

negociações que culminaram com o tratado de 1826, o Brasil tinha feito certas 

concessões que iam de encontro aos interesses de setores da sua sociedade, como 

a extinção do comércio de escravos num prazo de três anos após a ratificação do 

acordo. Formar alianças com vistas a garantir sobrevivência no sistema internacional 

é um dos mandamentos prioritários nas relações internacionais entre os Estados e o 

Império brasileiro cumpriu bem o seu papel ao se aliar a um dos Estados mais 

poderosos de seu tempo. 

Outro fato importante que aparece nos ofícios da Missão Brasileira em Londres 

era a questão do fim do tráfico de escravos, principal interesse britânico no Brasil e 

ponto focal do tratado de 1826. Em 4 de dezembro de 1825, Gameiro Pessoa relata 

ao Ministro de Negócios Estrangeiros do Império, Luiz José de Carvalho e Melo, os 

assuntos abordados na conferência com George Canning sobre as ações do 

negociador inglês, Sir Charles Stuart. Em dado momento do encontro, Gameiro diz: 

 
Passei a falar-lhe do objeto que ali me levava [Stuart], e disse-lhe que 
tendo-me ele assegurado que a missão de Sir Charles Stuart se limitava a 
negociar a prorrogação do tratado de 1810 por um tempo suficiente para 
que os dois governos pudessem com vagar fazer aqui um novo tratado de 
comércio, e havendo eu afirmado isso a minha corte, estranhava ela a 
discordância que havia entre esta minha asserção e o procedimento do 
plenipotenciário britânico. Ele [Canning] me interrompeu dizendo que eu 
podia confiar nas suas palavras; que tinha o dissabor de declarar-me 
que Sir Charles Stuart havia transcendido os limites das suas 
instruções; e que sempre fora sua intenção fazer uma simples 
convenção para prorrogar o tratado findo [de 1810] por aquele prazo 
que o meu Governo quisesse fixar para dentro dele efetuar a abolição 
definitiva do comércio de escravatura.75  

 

Num primeiro momento, em uma análise mais geral, parece que o assunto é 

bem claro. A postura do plenipotenciário britânico no Rio de Janeiro não estava de 

acordo com o que teria sido pactuado em Londres, inclusive extrapolando suas 

prerrogativas. De fato, as ações de Sir Charles Stuart durante a negociação do 

reconhecimento luso da independência brasileira e de um convênio comercial entre 
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o Brasil e a Inglaterra, durante os anos de 1825 e 1826, não foram aprovadas pelo 

ministro Canning, que tinha dado instruções claras a Stuart: preservar os interesses 

da família Bragança em ambos os hemisférios; garantir a legitimidade de D. Pedro I 

no trono imperial brasileiro; e “de jeito nenhum sair do Brasil sem um acordo com o 

governo brasileiro a respeito do tratado de 1810”.76 Ou seja: não era a intenção do 

ministro inglês formular um novo tratado entre o Brasil e a Inglaterra, pois na visão 

dele esse assunto já estaria resolvido com a garantia dos Bragança no controle do 

Império nas Américas, logo que o suporte dado pelo governo inglês à coroa 

bragantina durante a invasão napoleônica o colocava em excelentes termos para 

negociar diversas questões. E sendo o Estado brasileiro governado por um 

descendente direto desta casa real europeia, era de se esperar que seguisse os 

velhos ditames do acordo Londres-Lisboa. 

Dentro dessa conjuntura, Stuart não teria muito trabalho. Mas o enviado de 

Canning acabou por exceder, e muito, suas obrigações: assinou com o governo 

brasileiro não apenas um, mas dois tratados, um de comércio e outro de abolição do 

comércio de escravatura, com garantia de ratificação de ambos por parte do 

imperador brasileiro. Canning, obviamente, não apoiou essas ações do 

plenipotenciário britânico, rejeitando as duas convenções. Além disso, fez regressar 

Sir Charles Stuart a Londres e nomeou um novo negociador, Robert Gordon, que foi 

o definitivo assinante do tratado de 1826.77 

Assim, as ponderações negativas de George Canning sobre Stuart não são, na 

realidade, uma conquista da diplomacia brasileira, como podem parecer. São, sim, 

as condenações de um comandado que desobedeceu seu comandante. Os 

interesses britânicos quanto a erradicar o tráfico de escravos para o Brasil 

permanecia intacto, como fica claro nas palavras de Maurício Goulart: 

 
Quanto ao Brasil, já no decorrer das negociações para o reconhecimento da 
independência, a Inglaterra demonstrou claramente a inflexibilidade com 
que estava disposta a agir no tocante à repressão ao tráfico de escravos. 
Sucessor de Castlereagh no Ministério dos Negócios Estrangeiros 
[Foreign Office], Canning não perde o problema de vista, e continua a 
fazer dele um dos obsedantes pontos de honra da política exterior 
britânica.78 
 

   Manter os tratados de 1810 era o objetivo principal da política externa inglesa 
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para o Brasil durante a gestão de Canning que, devido a contingências inesperadas 

e irremediáveis, teve que apelar para a formulação de um novo tratado entre os dois 

países que assegurasse o fim do tráfico de escravos para o Brasil. Apesar disso, o 

ministro britânico se considerou vitorioso, pois neste acordo conseguiu que o 

governo imperial garantisse o cumprimento e a extensão dos convênios de 1810. 

Deve-se ter em consideração, contudo, que a diplomacia brasileira não foi 

como um simples espectador que assiste a uma peça de teatro sem entender nada 

do que se passa. A legação imperial em Londres foi bastante ativa durante as 

negociações que culminaram com a promulgação do tratado Anglo-brasileiro de 23 

de novembro de 1826. Durante o período em que Sir Charles Stuart esteve 

representando os interesses bretões no Rio de Janeiro, Gameiro Pessoa, agora 

visconde de Itabaiana, relata ao ministro brasileiro dos Negócios Estrangeiros e 

futuro assinante do tratado de 1826, visconde de Inhambupe, sobre a não-ratificação 

do tratado de abolição do tráfico negreiro proposto pelo enviado inglês. Assim diz 

Itabaiana: 

 
Fico também ciente de que a não-ratificação do tratado e convenção feitos 
pelo referido plenipotenciário [Stuart] causou a maior estranheza ao 
ministério de Sua Majestade Imperial; e isso era bem de se esperar, atenta 
a perícia, a importância diplomática do negociador inglês; mas estou bem 
certo de que, desvanecida essa primeira impressão, haviam os ministros de 
Sua Majestade Imperial reconhecer que a não-ratificação dos referidos atos 
foi um acontecimento favorável ao Império e saberiam tirar todo o partido 
desse inesperado incidente. O governo imperial tem tantos e tão 
urgentes negócios que arranjar neste momento que tenho por melhor 
arbítrio não fazer-se novo tratado de comércio com a Grã-Bretanha, e 
mandar-se continuar o de 19 de fevereiro de 1810, com suspensão de 
todos aqueles artigos que foram onerosos para o Império, ou 
incompatíveis com as atuais instituições políticas. Tal é minha opinião; e 
eu faltaria ao meu dever se não a manifestasse com a maior franqueza e 
tão repetidas vezes, como tenho feito.79 
 

O que pôde ser lido acima foi uma das muitas ações tomadas pelos 

embaixadores brasileiros em solo inglês contra as investidas diplomáticas de Sir 

Charles Stuart. Itabaiana, ao ver uma possível oportunidade para pôr a política 

exterior imperial em marcha, não se fez de rogado nas duras críticas ao negociador 

bretão no Rio de Janeiro. A frase destacada é uma forma de demonstrar força na 

negociação. 

Isso também pode ser visualizado em outra área que a diplomacia brasileira 
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levou muito em consideração nas negociações com a Grã-Bretanha para um novo 

tratado entre as duas nações: os juízes conservadores. Nos acordos assinados 

entre ingleses e lusitanos em 1810, uma das cláusulas mais importantes para os 

interesses comerciais britânicos era a garantia de que todos os cidadãos britânicos 

em solo português seriam julgados por uma corte bretã.80 Isso sempre foi o esteio 

que permitiu maior autonomia aos comerciantes ingleses que atuavam em diversas 

áreas, num momento em que a Inglaterra experimentava um grande boom industrial 

e mercantil advindo da 1ª Revolução Industrial. Com a independência do Brasil, 

principal polo comercial do Império luso, fazer com que essa cláusula dos juízes 

conservadores permanecesse em voga era essencial para a política inglesa. 

No entanto, esse foi um dos pontos que deram mais trabalho para os 

negociadores britânicos e para o ministro George Canning. Um exemplo disso está 

em mais um ofício remetido de Londres pelo Barão de Itabaiana para o ministro do 

exterior brasileiro, Visconde de Inhambupe. Nesta correspondência, o enviado 

brasileiro fala sobre uma conferência com o ministro britânico dos estrangeiros sobre 

a ida de Robert Gordon, novo negociador britânico que ocuparia o lugar do 

malfadado Stuart, ao Brasil para levar novas instruções sobre ajustes a serem feitos 

no esboço do tratado apresentado pela legação brasileira em Londres a Canning. É 

uma passagem um pouco longa, mas também elucidadora. Vamos a ela então: 

 
[…] Passou depois o dito ministro de Estado [Canning] a fazer algumas 
reflexões tendentes no fim [de] justificar as emendas [levadas ao Brasil por 
Gordon]; e vendo que ele insistia na pretensão de eliminar o artigo sobre a 
recíproca não-admissão dos criminosos e de continuar a nação britânica a 
ter juízes conservadores nesse Império [Brasil], repeti-lhe as objeções 
que em diferentes ocasiões lhe havia feito sobre ambas estas 
pretensões, e concluí dizendo-lhe que a pouca consolidação do 
Império nos obrigava a dar grande importância ao artigo que ele 
desejava eliminar; que a constituição brasileira se propunha à 
continuação do mencionado Juízo privativo; e que mesmo quando não 
houvesse este impedimento legal e invencível, não sofreria a nação 
Inglesa o menor detrimento na abolição desse privilégio, porque a 
mesma constituição havia estabelecido um juízo sumário, o de 
arbitração, que é a todos os respeitos preferível à marcha longa de um 
processo ordinário, e o que melhor convém nas questões comerciais. 
Mr. Canning, que é fortíssimo na arte de argumentar, não deixou de replicar 
a estas observações; porém ele mesmo pôs termo à discussão, dizendo-
me que, no caso de não integralmente aceitar o meu governo os dois 
projetos de tratado de que Sir Robert Gordon é portador, ele não tinha 
dúvida em convir na prorrogação do tratado de 1810 por aquele espaço 
de tempo que o Imperador quiser fixar para a abolição definitiva do 
comércio de escravatura, e que dito plenipotenciário [Gordon] ia 
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munido dos poderes necessários par, no último caso, ajustar essa 
prorrogação. Acrescentou ele que esta tinha sido sua primeira intenção, e 
que lembrado estava de que eu e o meu digo colega, o general visconde de 
Barbacena, nos inclinávamos para esse lado. Eu lhe respondi que esse 
meio-termo sempre me parecera adotável, e que não duvidava de que o 
meu governo conviesse na pretendida prorrogação do tratado findo [de 
1810], usando do direito que tem pelo artigo 33 de suspender aquelas 
estipulações que são incompatíveis com o novo sistema político do 
Brasil. Observou então Mr. Gordon que esta suspensão podia ser tal que o 
tratado ficasse alterado nas suas partes essenciais, e que nesse caso inútil 
seria a sua prorrogação. Eu lhe tornei que não era de presumir que o meu 
governo suspendesse aqueles artigos em cuja continuação havia 
consentido no tratado que Sir Charles Stuart havia negociado. E dizendo Mr. 
Canning que, havendo o governo imperial mandado espontaneamente 
continuar em vigor o tratado de 1810 em toda a sua extensão, não deveria 
pretender “cortá-lo” no momento em que as duas Cortes tratassem de 
prorrogá-lo formalmente por meio de uma convenção especial, assentamos 
que não devíamos levar mais longe as nossas reflexões e nem lançar-nos 
em prejudicar daqui as resoluções do governo de Sua Majestade Imperial.81 
 

Os negociadores brasileiros em Londres buscavam fazer valer sua presença na 

mesa de conferências, mostrando a Canning que alguns desejos de Sua Majestade 

Britânica não poderiam mais se manter na elaboração de um novo tratado entre as 

nações, como a questão dos juízes conservadores. E embasaram sua 

argumentação com diversas ponderações, como, por exemplo, o fato de que a 

Constituição Imperial de 1824 garantia a instituição da arbitração, “que é sobre todos 

os efeitos preferível à marcha longa de um processo ordinário”, como os juízes 

conservadores. Além disso, Itabaiana asseverava ao ministro britânico que o 

governo brasileiro não admitiria a prorrogação dos acordos de 1810 sem que 

houvesse uma clara mudança e suspensão daquelas “estipulações que são 

incompatíveis com o novo sistema político do Brasil”. Ou seja: se a Inglaterra 

quisesse negociar uma nova convenção com o Império brasileiro ou continuar com 

os acordos já firmados, deveria ceder em suas considerações. 

Essa tentativa brasileira de se fazer presente e ativo nas ações diplomáticas 

com os ingleses era realmente uma atitude de um Estado soberano que buscava 

preservar os seus interesses e fazer com que estes fossem respeitados no sistema 

internacional de Estados. Contudo, parece que os políticos brasileiros não 

perceberam que nessa questão diplomática do fim do tráfico de escravos não tinham 

condições de barganhar, já que a Inglaterra, “depois que o Parlamento inglês abolira 

o tráfico de escravos em suas colônias (1807), tornou-se paladina da emancipação e 
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passou a perseguir os (navios) negreiros em alto-mar”82. E a própria redação final do 

tratado de 23 de novembro de 1826 mostrou isso. 

O que parece? Claro, uma vitória diplomática de Canning e da diplomacia 

britânica sobre a política exterior brasileira. Ou, visto com um pouco mais de 

abstração, uma inegável demonstração de uso do poder político por parte de um 

Estado forte para garantir a consecução dos seus interesses sobre as ineficazes, 

ainda que louvadas, tentativas de um Estado fraco e recém-formado de se mostrar 

presente nas relações internacionais. A posse do poder político é a forma mais clara 

de “submeter” um homem (ou um Estado, nas relações internacionais). É o uso da 

coação através da força, não apenas militar, mas também econômica.83 Essa força 

econômica também estaria ligada, de certa forma, à própria posição que esta 

potência, já então hegemônica, desempenhava dentro do sistema mundial 

capitalista.84 

Claro que pensar somente por este ângulo poderia levar as pessoas ao grande 

erro de uma generalização precoce. No intervalo que vai desde 13 de março de 

1827, quando D. Pedro I ratifica a convenção, até 7 de novembro de 1831, quando é 

proclamada a lei Feijó-Barbacena, muitas coisas aconteceram, tanto no Brasil 

quanto na Inglaterra e na própria relação entre ambos os países. Até que ponto 

essas mudanças afetaram a redação da primeira lei antitráfico brasileira? Será que 

os ingleses ainda podiam ter tido uma participação efetiva na elaboração desta 

norma? É o que veremos a seguir. 

  

1.3 A lei de 1831: apogeu da preeminência britânica no Brasil 

 

Com a promulgação do tratado de 1826, o Império brasileiro passou a ter um 

acordo com a maior potência ocidental da época para erradicar o tráfico de escravos 

num prazo máximo de três anos após a ratificação da convenção, realizada em 13 

de março de 1827. Agora, um dos maiores ramos comerciais do Brasil estava fadado 

ao fim. Mas o que aconteceu foi bem diferente do que os ingleses poderiam esperar. 

Durante o final da década de 1820 e início de 1830, houve uma grande entrada 

de escravos no território brasileiro. Em um artigo recente, Manolo Florentino fez um 

                                                 

82 COSTA, Emília Viotti da. A abolição. São Paulo, UNESP, 2008, p. 24. 
83 BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, op. cit., pp. 954-955. 
84 WALLERSTEIN (2010), op. cit. 
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esquema sobre como pode ser entendido o tráfico de escravos para o Rio de 

Janeiro, porto mais importante do Brasil naqueles tempos, entre finais do século 

XVIII e as três primeiras décadas do século XIX. Ele dividiu o comércio de escravos 

desse período em algumas etapas. A primeira, de aproximadamente 1790 até a 

abertura do comércio brasileiro às “nações amigas”, em 1808, e a criação dos 

tratados de 1810 entre os lusos e bretões, é vista como um período de estabilidade, 

com a entrada de quase 10 mil africanos por ano. Na etapa seguinte, entre a 

abertura comercial e a convenção antitráfico de 1826, o tráfico passa a ter um 

incremento dos negócios, com a duplicação do número médio de escravos 

importados em relação ao período anterior (20.908 por ano), muito disso devido à 

própria abertura do comércio, trazendo novas oportunidades e ofertas de escravos. 

Na última etapa, que vai desde 1826 até o início dos anos 1830 e a criação da lei 

Feijó de 1831, o que se observou, na percepção de Florentino, foi uma procura 

desenfreada por escravos que fizeram o tráfico para o porto do Rio de Janeiro 

chegar a marca de 38.434 africanos por ano, fato que pode estar relacionado ao 

aumento da produção brasileira, principalmente de café, açúcar e algodão, e a 

necessidade de braços para trabalharem, já que havia incerteza sobre o futuro do 

sistema escravista-mercantil a partir de 1830, quando passaria a vigorar o tratado de 

1826.85 

Realmente, no início do século XIX, o Brasil, então uma colônia de Portugal, 

passou a experimentar um grande desenvolvimento econômico. Os ilustrados luso-

brasileiros, embasados em conhecimentos científicos, experiências de viagens e no 

uso da “razão”, em conformidade com os ideais de um “Império dual” luso com sede 

em Lisboa, começaram a dar ao Brasil maior atenção. Contudo, apesar das 

mudanças ocorridas pela Europa, principalmente na França e na Inglaterra, sob a 

visão de liberdade e humanidade, a ilustração portuguesa não eliminou a instituição 

da escravidão, um dos pilares do sistema mercantil brasileiro.86 Logo, todo esse 

processo de desenvolvimento pelo qual passou o Brasil no início dos oitocentos 

dependeu estritamente da mão de obra escrava vinda da África, fazendo do tráfico 

                                                 

85 FLORENTINO, Manolo. Tráfico de escravos, mercado colonial e famílias escravas no Rio de 
Janeiro, Brasil, c. 1790-c. 1830. História: Questões & Debates. Nº 51. jul/dez. 2009, pp. 75-76. 

86 Sobre a ilustração portuguesa, ver DIAS, Maria Odila da Silva. Aspectos da ilustração no Brasil. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Vol. 278. 1968; NOVAIS, Fernando. O 
reformismo ilustrado luso-brasileiro: alguns aspectos. Revista Brasileira de História. Vol. 4. Nº 7. 
1984; ROCHA, Antonio Penalves. Idéias antiescravistas da Ilustração na sociedade escravista 
brasileira. Revista Brasileira de História. Vol. 20. Nº 39. 2000. 



44 

 

 

de cativos uma das atividades mais importantes e rentáveis da economia colonial 

luso-americana. 

Além disso, há ainda a questão do fenômeno Brasil, expressão cunhada por 

José Jobson de Andrade Arruda em Uma colônia entre dois impérios. Nesta obra, o 

autor mostra como o fluxo de transações entre Inglaterra e Portugal se inverteu no 

final do século XVIII favoravelmente aos lusitanos por causa da crescente 

participação da colônia brasileira e dos bens lá produzidos.87 E esse fenômeno pode 

ser visto em números. Em 1760, por exemplo, o saldo da balança comercial inglesa 

com relação a Portugal era positivo em quase um milhão de libras. Já em 1780, caiu 

para 200 mil libras, muito devido às políticas desenvolvidas pelo marquês de 

Pombal, grande político português da segunda metade do século XVIII e adepto da 

doutrina do despotismo esclarecido. Em 1790, e pela primeira vez em 100 anos, a 

Inglaterra se viu em deficit com relação às exportações portuguesas.88 E, como 

afirma Arruda, 

 
Esse fenômeno estava certamente no Brasil. Na diversificação de sua 
produção agrícola, alimentos e matérias-primas, que aprovisionam a 
metrópole portuguesa, sustentavam o desenvolvimento de uma indústria 
têxtil e ainda produziam excedentes reexportáveis, sobretudo a matéria-
prima mais valiosa, escassa e estratégica em tempos de Revolução 
Industrial: o algodão. O algodão brasileiro, produzido no Maranhão e em 
Pernambuco, alimentava, concomitantemente, três processos de 
industrialização coetâneos: inglês, francês e português.89 
 

 Pelo que foi apresentado, a Inglaterra teria muitos motivos para acabar com o 

tráfico de escravos africanos para o Brasil, já que este era o principal abastecedor de 

mão de obra para os diversos empreendimentos econômicos que tornavam a sua 

balança comercial com Portugal, sempre um país dependente seu, completamente 

deficitária. Como afirma Maurício Goulart: 

 
Tomando o novo rumo [o fim do tráfico nas colônias inglesas em 1807], no 
qual se conciliavam sentimentos e conveniências, dois objetivos devia 
perseguir o governo de Londres: o aparecimento no continente 
americano, pela instituição do trabalho livre, de novas massas de 
consumidores para os produtos manufaturados ingleses, e a defesa da 
produção agrícola colonial contra a concorrência de outras regiões 
tropicais, entre as quais o Brasil. Esses objetivos é que lhe inspirariam, 
então, os rumos da política exterior, exigindo ambos, como condição 
essencial para serem atingidos, o repúdio universal ao tráfico de 

                                                 

87 ARRUDA, José Jobson de Andrade. Uma colônia entre impérios: a abertura dos portos, 1800-
1808. Bauru: EDUSC, 2008, pp. 45-93. 

88 Ibid., pp. 51-52. 
89 Ibid., p. 53 (grifo nosso). 
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negros.90 
 

  Esses dois objetivos, realmente, sempre estiveram presentes na política 

externa britânica para as Américas e, principalmente, para o Brasil. Logo, podemos 

entender esse “repúdio universal” ao tráfico de negros como um dos estratagemas 

ingleses para garantir que seus objetivos seriam alcançados. Um exemplo disso está 

relatado na tese de Beatriz Gallotti Mamigonian. Em seu texto, a autora afirma que 

os africanos que foram salvos dos navios negreiros e emancipados em Cuba, no 

Brasil e no Suriname nas primeiras décadas do século XIX, acabavam ficando sobre 

a jurisdição do governo inglês, apesar de legalmente serem “livres”. Para piorar a 

situação, a suposta “preocupação humanitária” dos ingleses com os africanos 

traficados passou, durante a década de 1830, a ser vista com descrédito quando 

esses “emancipados” passaram a ser transportados para as colônias britânicas nas 

Américas para trabalharem em plantations.91 Alan Manchester também vê a política 

externa londrina contra o comércio de cativos como uma forma de garantir a 

supremacia econômica inglesa nas Américas, já que 

 
A única solução, portanto, para as dificuldades das Índias Ocidentais 
[britânicas], era abolir o tráfico escravo português, que fornecia mão de 
obra barata para as plantações brasileiras, ou proibir qualquer intercurso 
comercial entre a Grã-Bretanha e o Brasil; pois a última medida impediria o 
afluxo da empresa e capital britânicos para a colônia portuguesa.92 
 

Vê-se, pois, por tudo que foi demonstrado, que o tráfico de escravos era uma 

questão muito importante tanto nas relações diplomática entre o Reino de Portugal e 

a Grã-Bretanha, quanto nas questões internacionais entre esta potência e o recém-

emancipado Império do Brasil. Por um lado, o governo português e, depois, o 

brasileiro, tentaram garantir a permanência dessa prática, que era de vital 

importância para suas atividades comerciais; de outro, os ingleses queriam a 

qualquer custo erradicar esse “mal” que ia contra o bom senso e a liberdade 

individual, mas não por esse motivo humanitário, e sim para alcançar seus objetivos 

enquanto potência hegemônica que era. Logo, no contexto das relações 

internacionais, cada Estado buscava garantir por si só que seus interesses, 

notadamente a sua sobrevivência ou expansão, se sobrepusessem. E cada um 

lutava com as armas que tinha. 
                                                 

90 GOULART, op. cit., pp. 237-238 (grifo nosso). 
91 MAMIGONIAN, op. cit., p. 15. 
92 Ibid., p. 150 (grifo nosso). 



46 

 

 

Contudo, em 7 de novembro de 1831, parece que o poder do mais forte se 

sobressaiu contra o mais fraco. Nesta data, é promulgada a lei que põe fim ao tráfico 

de escravos para o Brasil.93 Elaborada pelo general e então parlamentar Felisberto 

Caldeira Brant, o visconde de Barbacena, e pelo regente real, padre Diogo Antônio 

Feijó, essa lei ficou conhecida como “lei Feijó-Barbacena”. 

Essa norma se compunha de apenas nove artigos. De acordo com o primeiro, 

todos os escravos que entrassem no Brasil ou em seus portos a partir da data de 

promulgação da lei ficariam livres, com apenas duas exceções: os escravos que 

estivessem trabalhando em navios de países “onde a escravidão é permitida”, e “os 

que fugirem de território, ou embarcação estrangeira”. 

Pelo segundo, os indivíduos considerados “importadores” desses escravos, 

incorreriam em pena corporal, conforme o artigo 179 do Código Criminal do Império, 

que era imposto aos que escravizavam “pessoas livres”, além de uma multa de 200 

mil de réis “por cabeça de cada um dos escravos importados” ilegalmente. 

O terceiro artigo era basicamente um complemento do anterior, por apontar 

quem seriam esses “importadores”, classificando-os em quatro tipos: o comandante, 

mestre ou contramestre da embarcação negreira; aquela pessoa que “cientemente 

deu, ou recebeu o frete” do dito navio de transporte de escravos; todos os 

interessados “cientes” da negociação, ou que “cientemente” ajudaram no transporte 

da dita embarcação negreira; e todos os que, com completo “conhecimento de 

causa”, adquiriram, “como escravos, os que foram declarados livres no art. 1º”. 

No quarto artigo da norma, ficava estabelecido que as apreensões de navios 

“fora dos portos do Brasil pelas forças nacionais”, teriam o mesmo tratamento 

explicitado nos artigos 2º e 3º, “como se a apreensão fosse dentro do Império (do 

Brasil)”. 

Os artigos 5º e 6º tratavam basicamente das recompensas aos que auxiliassem 

na fiscalização e detenção dos infratores desta lei. No primeiro deles, “todo aquele 

que der notícia, fornecer os meios de apreender qualquer número de pessoas 

importadas como escravos […] receberá da Fazenda Pública a quantia de 30 mil réis 

por pessoa apreendida”. No segundo, os membros do navio que fizesse o 

apressamento de um negreiro, conforme descrito no artigo 4º, teria “direito ao 

produto da multa, fazendo-se a partilha segundo o regimento da marinha para a 

                                                 

93 Lei de 7 de novembro de 1831 In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis do Império 
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divisão das presas”. 

O artigo 7º falava da não permissão aos libertos que não fossem brasileiros, de 

desembarcar em território imperial ou em seus portos, “debaixo de qualquer motivo”. 

Todos que burlassem essa regra seriam “imediatamente reexportados”. O artigo 

seguinte complementa este último, já que incorreria em multa de 100 mil réis a 

qualquer membro de navio que trouxesse esses libertos para o Brasil. Aquele que 

denunciasse essa contravenção às autoridades receberia a quantia de 30 mil réis 

por pessoa (liberto). 

O 9º e derradeiro artigo dizia que “o produto das multas impostas em virtude 

desta lei, depois de deduzidos os prêmios concedidos nos artigos 5º e 8º, e mais 

despesas que possa fazer a Fazenda Pública, será aplicado para as casas de 

expostos da província respectiva (onde ocorreu a apreensão); e quando não haja 

tais casas, (esses fundos irão) para os hospitais”. 

Pronto. A vitória diplomática britânica sobre o Brasil e o seu “infame comércio” 

estava completa. Com a nova lei brasileira, todos os esforços vindos desde 

Castlereagh, passando por George Canning, Charles Stuart e Robert Gordon, para 

ficar em alguns nomes, foram recompensados. Agora, os acordos assinados com o 

Império anos antes sobre a questão do fim do tráfico de escravos começaram a ter 

uma validade legal também em âmbito interno. E as estatísticas dos anos seguintes 

à promulgação da lei de 1831 eram animadoras. 

Como mencionado, o tráfico de escravos tinha sofrido um verdadeiro boom nos 

anos anteriores à entrada em vigor da convenção de 1826. Segundo Robert Conrad, 

“o número de negros que presumivelmente chegaram ao Rio de Janeiro saltou de 

pouco mais de 25.000 em 1825, ano anterior ao tratado [de 1826], para 44.205 em 

1829, ano anterior ao fim do tráfico [segundo o tratado de 1826]”94. Um aumento 

realmente considerável. Mas o que aconteceu a partir de 1831 foi bem mais 

interessante. Segundo Mamigonian entraram no Brasil entre 1831 e 1835 um total de 

26.095 escravos africanos. Só para comparação, no período anterior (1826-1830), 

esse total de cativos importados foi de 292.684, e no posterior (1836-1840), 

201.140.95 Esses números podem ser corroborados pelos estudos de Herbert Klein e 

                                                 

94 CONRAD, Robert. Tumbeiros: o tráfico de escravos para o Brasil. São Paulo: Brasiliense, 
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Francisco Luna. No clássico livro Escravismo no Brasil, os autores mostram que o 

tráfico de escravos evoluiu de forma progressiva durante as primeiras décadas do 

século XIX, com a quantidade de escravos desembarcados no Brasil passando de 

34.115 na década de 1810 para 52.430 no decênio 1821-1830. Aí ocorreu uma 

abrupta queda no período seguinte (1831-1840) para 33.818, com uma recuperação 

na década seguinte (40.002 escravos importados).96 

Todos esses números comprovam que durante os primeiros anos de vigência 

da lei de 1831, houve uma diminuição importante do ritmo do tráfico de escravos. 

Alguns autores, como Leslie Bethell, acreditam que durante a corrida desenfreada 

por escravos africanos antes do tráfico se tornar ilegal, em 13 de março de 1830, o 

mercado brasileiro ficou tão saturado que não houve a necessidade de novas 

importações por algum tempo, além do fato de haver uma grande “incerteza nos 

círculos comerciais interessados quanto às medidas que os governos brasileiro e 

britânico poderiam adotar quando o comércio se tornasse ilegal”97. Outros, como 

Ricardo Silva, concordam em parte com o fato do comércio de escravos ter se 

arrefecido nos anos iniciais de vigência da lei de 1831 por causa da saturação do 

mercado interno pelas importações dos anos anteriores. Para ele, outro fato que 

também deve ser levado em consideração era o “clima político liberal e reformista 

vigente no Brasil desde a forçada abdicação de D. Pedro I...”98. Há também a 

questão da reorganização do tráfico, com novas rotas e novos meios de burlar a 

fiscalização.99 

Como se sabe, o governo brasileiro ficou a cargo de regentes durante nove 

anos, até que D. Pedro II assumisse o controle da nação, em 1840. De fato, os 

primeiros anos do período regencial foram marcados por certo otimismo dos liberais, 

visto que estes estavam no poder e conseguiram, de certa forma, pressionar pela 

saída do imperador, em 1831. Isso pode ser visto nas palavras de Tâmis Parron: 

 
Com efeito, na turbulenta quadra inicial da Regência [1831-1835], quase 
não houve discursos a favor do cativeiro [escravidão]. Bem ao 
contrário, aprovou-se ali uma determinação [a lei de 1831] que libertava 
escravos africanos contrabandeados para o Brasil, discutiam-se projetos 
que visavam aperfeiçoá-la, foram ensaiadas companhias de colonização do 

                                                                                                                                                         

Brasileira, 2009, p. 223. 
96 KLEIN, Herbert S.; LUNA, Francisco Vidal. Escravismo no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2010, p. 

94. 
97 BETHELL, op. cit., p. 96.  
98 SILVA, op. cit., p. 5. 
99 RODRIGUES (200), op. cit., pp. 127-163.  
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tráfico e jornais publicaram artigos diversos contra a escravidão.100 
 

Além disso, Parron afirma que, apesar de não haver no tratado anglo-brasileiro 

de 1826 qualquer cláusula que obrigasse o Brasil a criar uma norma interna para 

gerir o fim do tráfico de escravos, mesmo assim “o Parlamento brasileiro aprovou 

disposições mais severas que as originais [contidas no tratado de 1826], em 

movimento contrário ao que se via no império espanhol, por exemplo (...)”101. 

Definitivamente, as afirmações de Parron mostram que o governo brasileiro foi 

além na questão do tráfico. Dizer, nesse momento, que a lei Feijó-Barbacena era 

“para inglês ver”, seria muito forçado. Ela pode ser vista, sim, como parte da vitória 

diplomática britânica sobre o Brasil, país novo e ainda sem poder e coesão interna 

para ir de encontro aos desejos de uma potência mundial. Isso é corroborado por 

Maria Angélica Zubaran, que afirma que 

 
A lei de 7 de novembro de 1831 foi promulgada para acabar com o tráfico 
transatlântico de escravos, buscando uma medida nacional para a 
proibição que já estava parcialmente inscrita nos tratados de 1810, 
1815 e 1817, entre Grã-Bretanha e Portugal, e no tratado de 1826, que 
estipulava a proibição do tráfico de escravos três anos depois da data da 
retificação, que ocorreu em 1827.102 
 

Parece que a história termina aqui. Os britânicos conseguiram o que queriam: 

fizeram o Brasil, em troca do reconhecimento de sua independência frente a 

Portugal, assinar uma convenção internacional que garantia o fim do tráfico de 

escravos, cortando a principal fonte de mão de obra da qual dispunham os 

fazendeiros brasileiros, principais concorrentes dos ingleses do Caribe na 

exportação de produtos tropicais. E, para completar, ainda receberam com muita 

satisfação a criação da lei de 1831, fato que eles realmente não esperavam. Mas 

algo estranho aconteceu. O Brasil continuou a ser um dos maiores produtores e 

exportadores de artigos primários para a Europa. A população de escravos africanos 

continuou a crescer a olhos vistos. Os navios negreiros prosseguiram em cruzar o 

Atlântico Sul e a desembarcar sua “carga” em diversos pontos do continente 

americano. Como isso aconteceu? Talvez uma análise da conjuntura política interna 

do Império nos dê a resposta. É o que veremos no próximo capítulo. 

                                                 

100  PARRON (2009), op. cit., p. 66 (grifo nosso). 
101  Ibid., p. 67 (grifo nosso). 
102  ZUBARAN, Maria Angélica. “Sepultados no Silêncio”: A Lei de 1831 e as ações de liberdade 

nas fronteiras meridionais do Brasil (1850-1880). Estudos Afro-Asiáticos. Vol. 1/2/3. 2007, p. 285 
(grifo nosso). 
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2 LIBERALISMO E ESCRAVIDÃO: OS DEBATES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

IMPERIAL E A QUESTÃO DO TRÁFICO DE ESCRAVOS 

 

Durante os primeiros anos do Brasil como um Estado independente, uma das 

principais instituições foi a Assembleia Legislativa, que se dividia em duas câmaras: 

a dos Deputados e a do Senado. Eram os membros desses órgãos que faziam a 

maioria das propostas de leis e resoluções, vigiavam as atividades do executivo e 

garantiam a “liberdade” do sistema político imperial. Sua importância para a 

população como garantidora dos direitos individuais é demonstrada por Vantuil 

Pereira em seu estudo sobre as petições de cidadãos, enviadas principalmente à 

Câmara dos Deputados.103 Além disso, foi no seio do Poder Legislativo que árduas 

discussões aconteceram sobre os mais diversos assuntos. Um deles era o tráfico de 

escravos e a sua possível extinção, ou pelo menos a sua transformação em 

atividade ilegal. 

Neste capítulo, buscar-se-á averiguar o contexto político do Brasil, no período 

compreendido entre a independência e a abdicação do imperador D. Pedro I, em 

1831, ano da promulgação da norma de 7 de novembro, que proibiu a entrada de 

escravos africanos em territórios imperiais. A partir dos debates ocorridos na Câmara 

dos Deputados e no Senado acerca do tráfico de escravos, pretende-se demonstrar 

que havia discussões e propostas, notadamente entre os deputados, para pôr termo 

ao comércio de cativos africanos, e que a lei de 1831, projeto advindo do Senado, foi 

um reflexo da vitória liberal dentro de um contexto político favorável de fim do 

Primeiro Reinado e de início da Regência. 

Buscou-se dividir esta parte do trabalho em três. Na primeira, há uma breve 

apresentação dos diferentes pontos de vista dos membros da elite brasileira a 

respeito da escravidão e do tráfico negreiro no momento da emancipação de 

Portugal. Como esses indivíduos entendiam o cativeiro? Como viam a abolição do 

comércio de cativos? Quem era a favor e quem era contra? 

Na segunda seção, utilizando-se dos Anais da Câmara dos Deputados, 

mostrar-se-á que já no início dos anos de 1820, havia propostas e pensamentos 

sobre como e quando acabar com o tráfico de africanos para o Brasil. Além disso, os 

debates sobre a convenção antitráfico de 1826, firmada entre os governos do Brasil 

                                                 

103  PEREIRA, Vantuil. Ao Soberano Congresso: Direitos do cidadão na formação do Estado 
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e da Inglaterra também serão tema importante nesta parte do capítulo. 

Para finalizar, apresentar-se-á o processo e a proposta de lei que efetivamente 

se tornou a norma de 7 de novembro de 1831 e transformou o comércio negreiro 

numa atividade ilegal e passível de severas punições. Para isso, utilizar-se-ão os 

Anais do Senado Imperial. 

 

2.1 Coimbrões e brasilienses: dois pensamentos sobre a escravidão 

 

Escravidão e liberdade. Talvez nunca tenha existido um binômio tão complexo 

e confuso de se entender, principalmente no Brasil do século XIX. Refletir sobre 

esses dois conceitos de forma simbiótica talvez seja a forma mais correta para tentar 

compreender como os políticos imperiais pensavam e decidiam sobre o tráfico de 

escravos. 

Boa parte dos membros da Assembleia Legislativa do Império eram integrantes 

da administração portuguesa mesmo antes de 1808, momento da chegada da corte 

portuguesa em terras americanas. Muitos desses indivíduos faziam parte da 

chamada geração de 1790 que propôs diversas reformas para o engrandecimento 

do império lusitano.104 

De certa maneira, eram “filhos” das reformas iniciadas pelo Marquês de 

Pombal, ministro principal de D. José I entre 1750 e 1777, que afetaram 

estruturalmente o império português.105 Dentre elas, destaca-se como principal a 

reforma da Universidade de Coimbra, com a criação de novos estatutos em 1772. 

Tal universidade se tornaria, durante o governo de D. Maria I (1777-1792), o pólo 

criador de uma elite intelectual capaz de pensar em soluções para a questão 

colonial. Como afirma Ana Rosa da Silva: 

 

Se o governo de Pombal correspondeu à inauguração do “reformismo 
ilustrado” português, o reinado mariano representou […] uma tomada de 
consciência em relação à crise do sistema. […] Não se tratava mais de 
resolver a crise “estreitando” os laços coloniais (como fez Pombal), mas sim 

                                                 

104  Para melhor compreensão sobre essa geração de 1790, ver os seguintes textos: DIAS, Maria 
Odila Leite da Silva. A interiorização da metrópole. In: A interiorização da metrópole e outros 
estudos. São Paulo: Alameda, 2005; MAXWELL, Kenneth. A geração de 1790 e a ideia de império 
luso-brasileiro. In: Chocolates, piratas e outros malandros: ensaios tropicais. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999. 

105  Sobre a administração e o governo de Pombal, ver FALCON, Francisco José Calazans. A 
Época Pombalina (Política Econômica e Monarquia Ilustrada). São Paulo: Ática, 1993. 
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“afrouxando-os”, dentro dos limites do próprio sistema.106 
 

As ações desses homens se situavam dentro do contexto maior de um 

movimento que acontecia na Europa nesse período: a ilustração. Três são as 

palavras que sintetizam esse momento ilustrado europeu: razão, progresso e 

civilização.107 Pela razão, ou seja, do pensamento racional, o homem seria levado a 

um novo patamar, sempre avançando. Esse era o progresso, uma marcha constante 

para o futuro, tendo como ponto de chegada a civilização, máximo de 

desenvolvimento social que os seres humanos poderiam alcançar. Para os 

europeus, esse instante já estava próximo, por isso a sua visão otimista com relação 

ao futuro. A geração de 1790 estava imbuída desse espírito, e aqueles que 

chegaram ao Brasil a partir (ou mesmo antes) de 1808 pensavam dessa forma.108 

A ilustração portuguesa não afetou apenas os homens da metrópole; ela foi 

além, propiciando o desenvolvimento dos nascidos em outras partes do império, que 

pensariam em como desenvolvê-lo. Quando chegou 1822, muitos dos integrantes do 

movimento emancipacionista provinham dessa base de pensamento, criando dentro 

desse grupo específico uma certa homogeneidade de pensamento. Segundo José 

Murilo de Carvalho: 

 

[…] a adoção de uma solução monárquica no Brasil, a manutenção da 
unidade da ex-colônia e a construção de um governo civil estável 
foram em boa parte consequência do tipo de elite política existente à 
época da independência, gerado pela política colonial portuguesa. Essa 
elite se caracterizava sobre tudo pela homogeneidade ideológica e de 
treinamento […] [Isso] é que iria reduzir os conflitos intra elites (que 
existiam) e fornecer a concepção e a capacidade de implementar 
determinado modelo de dominação política. Essa homogeneidade era 
fornecida sobretudo pela sociabilização da elite […] por via da 
educação, da ocupação e da carreira política.109 
 

Como afirma Maria Odila Dias, os interesses portugueses encontraram no 

Brasil, a partir da chegada de D. João, as condições ideais para a sua disseminação 

por toda a colônia: um novo centro, o Rio de Janeiro, de onde podiam continuar a 

                                                 

106  SILVA, Ana Rosa Cloclet da. Construção da nação e escravidão no pensamento de José 
Bonifácio: 1783-1823. Campinas: Unicamp, 1999, pp. 72-73. 

107  CASSIRER, Ernst. A filosofia do Iluminismo. Campinas: Unicamp, 1997. 
108  DIAS, Maria Odila da Silva. Aspectos da ilustração no Brasil. Revista do Instituto Histórico 

e Geográfico Brasileiro. Vol. 276. 1968. 
109  CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das 

sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 21 (grifo nosso). 
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comandar o seu vasto império, além do apoio da elite econômica do Centro-Sul.110 

Para eles, a agricultura exportadora baseada no trabalho de escravos deveria ser o 

fundamento do novo império luso nas Américas. 

Com isso, no momento da independência, havia uma discordância dentro dos 

membros da elite. Segundo Lúcia Pereira das Neves, havia dois “grupos” principais 

às vésperas de 1822: os coimbrões e os brasilienses. Os primeiros, aqueles que 

tinham se formado na Universidade de Coimbra e compunham, em sua maioria, a 

elite política. Não eram, em geral, separatistas, e sim críticos do antigo sistema 

colonial. Defendiam a ideia de um império luso-brasileiro, ou seja, faziam parte da 

geração de 1790. Já os segundos não tinham necessariamente uma ligação familiar 

com a elite política; queriam apenas ascender na sociedade. A maioria desse grupo 

estudou mesmo no Brasil. Não eram radicais, mas acreditavam numa monarquia 

liberal e constitucional, dentro dos moldes ingleses. Seriam esses os grandes 

incentivadores para a permanência da escravidão como a mão de obra fundamental 

do sistema agroexportador brasileiro.111 

A escravidão sempre foi o motor do sistema colonial português, e no Brasil isso 

era extremamente evidente. A economia principal, aquela dedicada à exportação, se 

baseava no trabalho escravo, cuja reposição seria feita pelo comércio com a África, 

lucrativo para ambas as partes. O escravo, visto como um bem, era uma 

propriedade de valor, estava em todos os lugares. A falta de possibilidade da ação 

individual, um dos pressupostos básicos do mundo liberal, dificultava a introdução de 

um liberalismo pleno dentro do Brasil.112 Como mesclar liberdade e escravidão foi 

uma das principais preocupações dos brasileiros influenciados pelas Luzes durante 

o século XIX. A solução: a abolição gradual da escravidão. 

Em sua obra O infame comércio, Jaime Rodrigues discute vários pontos 

relacionados ao fim do comércio de escravatura para o Brasil. Um deles é a questão 

da gradualidade da abolição da escravidão e a sua vitória como discurso 

preponderante e que perpetuou na história, já que as propostas nesse sentido 

visavam “evitar uma solução imediata, remetendo para o futuro a questão do fim da 

                                                 

110  SILVA, Maria Odila Leite da. A interiorização da metrópole. In: op. cit. 
111  NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política 

da independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Revan, 2003, pp. 86-88. 
112  PRADO, Maria Emília. Ordem liberal, escravidão e patriarcalismo: as ambigüidades do 

Império do Brasil. In: GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal; PRADO, Maria Emília (orgs.). O 
liberalismo no Brasil: origens, conceitos e prática. Rio de Janeiro: Revan, 2001, pp. 163-164. 
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escravidão”.113 Isso é reafirmado, até com mais veemência, na seguinte afirmação 

de Beatriz Gallotti Mamigonian: 

 

Não se trata mais de identificar germes abolicionistas em discursos 
extemporâneos ou de discutir a compatibilidade entre liberalismo e 
escravidão; pelo contrário, trata-se de mostrar que os fundadores do 
império defenderam-se das pressões externas [leia-se: inglesas] 
formulando um discurso da necessidade de uma abolição gradual 
enquanto estruturavam o Estado para defender a ordem escravista.114 
 

 Podemos sintetizar dessa forma: havia por parte de alguns desses homens 

ilustres, formados dentro dos princípios ilustrados de progresso, civilização e razão, 

uma vontade de acabar com o tráfico de escravos. Vide a Representação escrita por 

José Bonifácio para ser apresentada à Assembleia Constituinte de 1823, cujo 

objetivo era mostrar o cativeiro como uma atividade incompatível com o novo país 

que surgia. Era necessário acabar com o tráfico e, aos poucos, introduzir os 

escravos remanescentes no mundo do trabalho livre.115 Mesmo assim, ela não fugia 

da órbita da abolição gradual, já que propunha etapas para se chegar ao fim 

definitivo do cativeiro no Brasil. 

A questão do tráfico de escravos e do seu fim foi um dos muitos temas tratados 

na Câmara dos Deputados desde a sua instalação em 1826. Alguns meses depois, o 

governo assinaria um acordo internacional com a Inglaterra em que se comprometia 

a tornar o tráfico de escravos uma atividade ilegal num prazo máximo de três anos 

após a troca das ratificações.116 Isso afetaria o discurso dos parlamentares, visto que 

muitos representavam os interesses da elite escravocrata imperial, já que tudo 

girava em torno de um dos pressupostos básicos do liberalismo, que era o direito à 

propriedade; e o escravo era, talvez, o “bem” mais valioso que se poderia possuir no 

Brasil naquela época. Como afirma Argemiro Eloy Gurgel, o principal receio que os 

deputados iriam ter quando da promulgação da lei de 1831 era exatamente o fim da 

garantia do direito de possuir.117 

                                                 

113  RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico 
de africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas: Unicamp, 2000, p. 70. 

114  MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. A proibição do tráfico de escravos e a manutenção da 
escravidão. In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial – Volume I – 1808-
1831. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 229 (grifo nosso). 

115  SILVA, José Bonifácio D'Andrada e. Representação á Assembleia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil sobre a escravatura. Paris: Typographia de Firmin-Didot, 1825. 

116  Carta de Lei de 23 de novembro de 1826. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de 
Leis do Império do Brasil de 1826. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1880. 

117  GURGEL, Argemiro Eloy. A Lei de 7 de novembro de 1831 e as ações cíveis de liberdade 
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Na próxima parte, vamos adentrar no ambiente político brasileiro dos primeiros 

anos dos oitocentos para averiguar como os políticos imperiais pensavam a 

escravidão e o fim do tráfico. Será que eram a favor ou contra? Vamos a ela. 

 

2.2 Primeiro a propriedade, depois a liberdade: o tráfico de escravos e a 

Câmara dos Deputados 

 

A Câmara dos Deputados iniciou suas atividades em 1826, após a dissolução 

da Constituinte, em 1823, e da outorga da constituição de 1824. Muitos dos 

parlamentares eleitos para a legislatura de 1826-1829 estiveram presentes em 

diversos acontecimentos importantes da política brasileira desde a sua emancipação 

de Portugal. Mas agora, o momento era diferente. Finalmente, o Brasil teria o seu 

Parlamento funcionando. Os trabalhos poderiam começar. 

Os deputados do início do Primeiro Reinado divergiam pouco em termos 

políticos, mas não deixaram de “formar” grupos de interesses convergentes, mesmo 

que José Murilo de Carvalho afirme que, “até 1837, não se pode falar em partidos 

políticos no Brasil”.118 Já em 1823, quando da Assembleia Constituinte, segundo 

Vantuil Pereira, as tais facções políticas,  

 

não possuíam uma visão de mundo tão díspar entre si, à exceção do 
“partido republicano”. A base defendida por eles [leia-se: “caramurus” e 
“liberais moderados”] era a monarquia, mantendo-se a unidade 
territorial e, indistintamente, a escravidão, como elementos 
garantidores do seu modo de vida. Portanto, os grupos partilhavam de 
uma visão de mundo bem próxima e não pretendiam romper com a 
ordem existente. Trata-se de uma luta entre facções da classe 
dominante, que pretendiam exercer o seu domínio sobre o Estado. A 
luta que se travou na Constituinte, ainda que tivesse aspectos distintivos, 
representou um capítulo pelo controle sobre o Estado que se construía.119 
 

Temos aqui uma resposta (ou um indício de) para uma das questões 

levantadas. Ao que parece, os parlamentares brasileiros da década de 1820 não 

eram contra a escravidão, apesar de muitos serem considerados liberais, visto que o 

mundo em que viviam era escravocrata por excelência. Isso talvez não seja algo tão 

surpreendente assim, pois era dessa forma que a sociedade brasileira via a 

instituição do cativeiro; os políticos, nesse caso, apenas representavam os anseios e 

                                                                                                                                                         

na Cidade de Valença (1870-1888). UFRJ. Dissertação de Mestrado. 2004, p. 23. 
118  CARVALHO, J., op. cit., p. 204. 
119  PEREIRA, V., op. cit., p. 176 (grifo nosso). 
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a mentalidade da população, pelo menos aquela que não estavam com grilhões. 

Além disso, as palavras de Vantuil Pereira nos remetem aos “grupos” políticos 

existentes no Brasil da época de D. Pedro I. Com ressalvas e muitas considerações, 

os historiadores normalmente categorizam esses grupos em três: os “caramurus”, os 

“liberais moderados” e os “liberais exaltados” ou republicanos. Para efeito de 

enquadramento dos políticos nos grupos citados, vamos utilizar a listagem feita por 

Marcello Basile para a segunda legislatura (1830-1833), informando aqueles que 

continuaram desde os primeiros anos da Câmara.120 

Os “caramurus” eram os políticos que apoiavam as ações do imperador e 

faziam parte do governo. Pensavam na monarquia como era concebida na carta de 

1824 (com o Poder Moderador). Na primeira legislatura, destacaram-se os senhores 

Holanda Cavalcante, Miguel Calmon, Araújo Lima, José Clemente Pereira, Cunha 

Matos e Francisco Montezuma. 

Já os chamados “liberais moderados” percebiam a monarquia também como a 

melhor forma de governo para o Brasil, mas não concordavam com os poderes 

excessivos que tinha o monarca. Em sua maioria, eram partidários do sistema 

parlamentar inglês. Dentre eles temos, em especial, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, Odorico Mendes, Carneiro Leão e José Custódio Dias. 

O grupo republicano, ou dos “liberais exaltados”, era o que mais diferia em 

termos de pensamento dos seus membros, já que pensavam no liberalismo de uma 

forma mais próxima daquela encontrada na França revolucionária ou nos Estados 

Unidos. Eram os mais combativos quanto à questão do fim da escravidão e os que 

se opunham mais à monarquia brasileira, preferindo um sistema federativo; 

entretanto, possuíam pouca força política em comparação aos políticos pertencentes 

aos outros grupos. Destaque para Antônio Ferreira França, Ernesto Ferreira França, 

José Lino Coutinho e Luiz Augusto May. 

Esses corpos políticos, contudo, não eram hermeticamente fechados. Muitos 

dos chamados “caramurus” poderiam pensar de uma forma mais liberal que alguns 

dos tais “liberais moderados”; tudo dependeria dos interesses em jogo. Um exemplo 

disso pode ser encontrado já nas primeiras sessões da Câmara dos Deputados de 

1826, quando um político “caramuru”, grupo normalmente taxado como mais 

                                                 

120  BASILE, Marcello. O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: GRINBERG, 
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conservador, fez um projeto de lei para acabar gradualmente com o tráfico de 

escravos para o Brasil. Isso é interessante, pois antes da lei de 1831 ser proposta no 

Senado pelo marquês de Barbacena, outra já existia e está documentada nos Anais 

da Câmara, formalizada pelo deputado José Clemente Pereira.121 

Esse projeto foi apresentado na sessão ordinária do dia 18 de maio de 1826 e 

se compunha de apenas três artigos: 

 

Art. 1º O comércio de escravos acabará em todo o Império do Brasil no 
último dia do mês de dezembro de 1840, e desde essa época ficará sendo 
proibida a introdução de novos escravos nos portos do mesmo Império. 
Art. 2º Todo o navio, que passado o referido prazo for encontrado levando a 
seu bordo alguma carga de escravos, será apreendido e vendido em hasta 
[sic] pública; e metade do seu produto se entregará aos apreensores e a 
outra metade será aplicada a favor daqueles, que ficarão libertos. 
Art. 3º Uma lei acomodada às circunstâncias da expressada época regulará 
a forma e o modo de educar e empregar utilmente os mesmos libertos. 
Paço da Câmara dos deputados, 18 de maio de 1826 – O deputado, 
Clemente Pereira.122 
 

Nessa ocasião, não ocorreram discussões relativas a proposta, retomada na 

sessão do dia 24 de maio, quando teve lugar a sua segunda leitura. Os deputados, 

já mencionando o tratado formalizado com a Inglaterra (negociado com Sir Charles 

Stuart e que não seria considerado), os deputados mostraram dúvida sobre se 

deviam legislar sobre a matéria ou remeter o projeto de lei para uma das comissões 

de trabalho da câmara. No fim, venceu que a ela fosse para a comissão de 

legislação que, nas palavras de Manuel José de Sousa França, “proporá o que se 

deve fazer”.123 

Antes de continuarmos, é bom deixar algumas coisas claras. O projeto 

antitráfico de Clemente Pereira não tinha nenhuma preocupação humanitária. Não 

há nada sobre enviar os africanos de volta para seu continente, o que seria 

dispendioso, ou libertá-los simplesmente. No próprio texto, os escravos são tratados 

dentro da visão que a sociedade brasileira, em geral, tinha deles: como “carga” ou 

“produto”. Também a sua libertação era um ato condicionado, já que, conforme o 

artigo terceiro, deveria ser criada uma lei para regular e educar os ditos “libertos”. 

                                                 

121  Para alguns dos poucos trabalhos que tratam desse projeto de lei, ver as seguintes obras: 
ALVES, Andréia Firmino. O Parlamento Brasileiro (1823-1850). Debates sobre o tráfico de 
escravos e a escravidão. UnB. Tese de Doutorado. 2008; SCANAVINI, João Eduardo Finardi 
Álvares. Anglofilias e anglofobias: Percursos historiográficos e políticos da questão do 
comércio de africanos (1826-1837). Unicamp. Dissertação de Mestrado. 2003. 

122  Anais da Câmara dos Deputados (doravante, ACD). Sessão do dia 19 de maio de 1826. 
123  ACD. Sessão do dia 24 de maio de 1826. 
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Prosseguindo, no dia 8 de junho, a comissão de legislação emitiu o seu parecer 

sobre o projeto de lei de Clemente Pereira. É interessante citá-lo na íntegra por ser 

praticamente uma síntese da mentalidade política ambígua dos primeiros anos do 

Império brasileiro. Vamos a ele: 

 

A comissão de legislação e de justiça civil e criminal examinou o projeto do 
ilustre deputado, o Sr. José Clemente Pereira, para a abolição do comércio 
de escravos; e considerando quanto este comércio é contrário a boa 
razão e justiça natural, impróprio de um povo livre e civilizado, tolerado 
até hoje no Brasil somente por princípios de conveniência peculiar, o 
julga digno de deliberação, tanto mais que sem a total abolição deste 
comércio, nenhuma utilidade pode resultar da sábia providência já dada no 
§ 9º, art. 24 do alvará de 20 de Outubro de 1823 para a lenta emancipação 
dos escravos, havendo uma contínua e sucessiva introdução de novos. 
Desejaria a comissão que principia-se desde já esta proibição; mas 
conhecendo quanto a lavoura e os principais estabelecimentos 
mananciais de riqueza do Brasil estão dependentes dos braços 
escravos pelo sistema de governo estabelecido a mais de três séculos 
e que não é possível em um momento supri-lo com braços livres, 
convém em que é necessário tolerar-se por mais tempo, o menos 
possível, e não pelo espaço de catorze anos, como propõe o autor do 
projeto. Câmara dos deputados, 7 de Junho de 1826 – Assinados os 
senhores da comissão.124 
 

Alguns deputados, como Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, requereram 

que a proposta voltasse a comissão de legislação para que outra, a de comércio, 

fosse ouvida, além das emendas enviadas pelos senhores deputados. E assim foi 

feito. Na verdade, a partir daí, o projeto foi quase que esquecido, como que 

“colocado no fundo da gaveta” e da lá só saiu algumas vezes para deliberação, mas 

sem ser levado a sério. O que realmente nos interessa aqui são dois pontos. 

Em primeiro lugar, citar essa proposta é importante para mostrar que mesmo 

em um momento complicado politicamente e em que falar sobre acabar com o 

tráfico talvez fosse algo difícil, havia pessoas pensando sobre essa questão dentro 

de um ponto de vista político, e não humanitário. Logo, o tráfico de escravos e a sua 

extinção já passavam pela cabeça dos homens da elite brasileira, ainda que de 

forma minoritária. 

Em segundo lugar, o parecer da comissão de legislação demonstra claramente 

a dificuldade de mesclar liberalismo e escravidão no Brasil. Ao mesmo tempo que 

afirmavam que o comércio de cativos é “contrário a boa razão e a justiça natural” e 

inadequado a um povo “livre e civilizado”, deixavam transparecer a outra face do 
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problema: apesar de contrário a liberdade e de ser uma atividade odiosa, a 

importação de escravos vindos da África era necessária, já que “a lavoura e os 

principais estabelecimentos mananciais de riqueza do Brasil são dependentes dos 

braços escravos”, posto que este era um “sistema de governo estabelecido a mais 

de três séculos”. Logo, mudar essa situação não era uma tarefa fácil, pois mexeria 

com outro princípio básico do liberalismo: o direito de propriedade, já que os 

escravos eram vistos como bens, como na própria proposta de Clemente Pereira. 

Como afirma Fernando Lourenço: 

 

O argumento da escravidão como condição da nossa civilização 
reaparecerá, não sem metamorfoses, durante todo o século XIX, estando na 
origem das repetidas propostas que sustentam a suspensão dos direitos 
civis e políticos das classes trabalhadoras, escravos ou não. Daí ser tão 
temerária, do ponto de vista da classe pensante, qualquer discussão em 
torno dos imprescritíveis direitos do homem numa sociedade tão precisa de 
braços e ao mesmo tempo ameaçada por um espectro que rondava a 
Europa e a América escravocratas: os espectros do haitianismo [sic].125 
 

Resolver essa questão parecia muito complicado, principalmente após a 

ratificação da convenção antitráfico firmada entre Brasil e Inglaterra, ocorrida em 13 

de março de 1827, e que se transformou num dos principais pontos de choque entre 

os deputados e o imperador D. Pedro I. 

A assinatura de um acordo internacional era uma prerrogativa do Poder 

Executivo, de acordo com a constituição de 1824, título 5º, capítulo II, artigo 102, 

parágrafo VIII: 

 

Fazer tratados de aliança ofensiva e defensiva, de subsídio e comércio, 
levando-os depois de concluídos ao conhecimento da Assembleia Geral, 
quando o interesse e segurança do Estado permitirem. Se os tratados 
concluídos em tempo de paz envolverem cessão ou troca de território do 
Império ou de possessões a que o Império tenha direito, não serão 
ratificados, sem terem sido aprovados pela Assembleia Geral.126 
 

Mas na sessão do dia 14 de maio de 1827, quando de uma proposta de 

emenda feita por Pedro de Araújo Lima ao projeto de lei antitráfico de Clemente 

Pereira, o deputado José Mariano de Albuquerque Cavalcante, retrucando as 

afirmações de Bernardo Pereira de Vasconcelos sobre a assinatura da convenção 

anglo-brasileira contra o tráfico de escravos, questionou a necessidade de um 
                                                 

125  LOURENÇO, Fernando Antonio. Agricultura ilustrada: liberalismo e escravismo nas 
origens da questão agrária brasileira. Campinas: Unicamp, 2001, p. 79. 

126  Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824. 
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tratado para regular essa questão: “Mas que têm os estrangeiros com o nosso 

comércio com a África”. Na mesma linha, afirmou Araújo Lima: 

 

O ilustre deputado que falou contra o meu requerimento [Vasconcelos] disse 
que o tratado já está feito, mas o que é que nos resta fazer neste caso? Eu 
entendo que se este negócio é do Brasil, a decisão deve ser brasileira 
(apoiado geral). O honrado membro disse que o tratado já está feito, porém 
o ignoro, ainda que desde a chegada do paquete inglês se fala nisso. Mas 
seja o que for, o negócio é nosso, e nós é que o devemos concluir.127

 

 

Na mesma discussão, Antônio Ferreira França seguiu por um caminho 

diferente já que via na ação inglesa o oposto da ociosidade brasileira: Assim 

argumentava: 

 

Pergunto eu: a nação inglesa tem forças para embaraçar por uma vez o 
comércio de escravatura? Sim. Pacificamente contratando esse embaraço 
com prudência? Sim. É da obrigação de toda nação civilizada impedir a 
continuação de uma coisa que conhece ser oposta ao bem do gênero 
humano? Sim. Logo, a nação inglesa deveria, pela sua ilustração, não 
só fazer isso, mas tudo quanto entendesse que é a favor da civilização 
do gênero humano. Está, pois, fora de dúvida que a Grã-Bretanha se 
deve meter neste negócio, e muito favor nos fez em fazer o tratado 
conosco. Eu bem conheço que nós estamos acostumados a depender 
da existência dos escravos, mas não devem eles existir também. E 
como nós vamos muito devagar, é melhor que não falemos do tratado, 
porque se não fossem os ingleses talvez... talvez não houvesse que o 
fizesse [...]128

 

 

Isso mostra dois pontos: os discursos sobre o tráfico existiam e não eram 

sempre monossilábicos; e a noção de uma pressão inglesa sobre o fim do comércio 

de escravos era clara aos políticos brasileiros da época. 

Avançando um pouco, em 22 de maio, dentro do estabelecido pela carta 

magna imperial, a convenção antitráfico foi enviada à Câmara dos Deputados pelo 

então Ministro da Fazenda, o marquês de Queluz, e posteriormente encaminhada à 

comissão de estatística, que depois à remeteu a de diplomacia e eclesiástica.129 Em 

16 de junho, essa comissão apresentou o seu parecer sobre o acordo, deixando 

claro que ele privava 

 

o Brasil de grandes réditos e braços para a agricultura, porém é bem certo 
que as luzes do século não permitiam a conservação de semelhante 
comércio, ao mesmo tempo que da nossa parte havia a promessa de o 

                                                 

127  ACD. Sessão do dia 14 de maio de 1827 (grifo nosso). 
128  Ibid. (grifo nosso). 
129  ACD. Sessão do dia 22 de maio de 1827. 
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abolir quando formamos uma só nação com Portugal, e posto que no 
pensar da comissão a pena da pirataria pareça dura e não conforme com a 
nossa lei fundamental, sendo mais consentâneo que as penas contra os 
transgressores desta convenção fossem estabelecidas pelo poder legislativo 
do Brasil […].130 
 

Ao que pode se afigurar, a comissão diplomática da Câmara dos Deputados 

não tinha tantas questões sobre o tratado de 1826, a não ser a velha noção “sem 

tráfico, sem trabalho” que era a tônica dos discursos políticos sobre o fim do 

comércio de cativos. No final, estavam expostos os votos dos deputados Luiz 

Augusto May e Raimundo José da Cunha Matos, contrários a convenção. Essa 

questão foi muito bem estudada por Tâmis Parron, que mostra como a rejeição ao 

tratado de 1826, não do seu conteúdo, mas de sua validade legal, reinterpretando o 

parágrafo VIII do artigo 102 da carta de 1824, provocou um forte atrito entre a 

Câmara, o Executivo e o Imperador e a chamada politização do tráfico negreiro. 

Para o autor, a convenção, “em vez de açular uma articulação escravista, (tornou-

se), antes, um aferidor da constituição de 1824 e um parâmetro para as 

reivindicações de sua reforma”131
. 

Realmente, durante as discussões sobre o parecer da comissão de diplomacia 

e eclesiástica sobre o acordo anglo-brasileiro sobre o fim do tráfico de cativos 

africanos para o Brasil, a ilegalidade do tráfico ficou em segundo plano; o que mais 

importava era se a convenção era constitucional ou não. E esse discurso 

permaneceu durante toda a primeira legislatura até a abdicação do imperador, em 7 

de abril de 1831. 

Já em 1828, quando dos debates sobre a resposta à fala do trono de abertura 

do ano legislativo, a contenda sobre o tratado de 1826 recomeçou. Na sessão de 13 

de maio, o deputado Manuel Caetano de Almeida e Albuquerque, discutindo sobre a 

emenda de José Lino Coutinho sobre o voto de graças à fala do trono de abertura 

dos trabalhos de 1828 no que dizia respeito aos tratados firmados pelo Executivo, 

fez o seguinte pronunciamento: 

 

Ainda que nós vemos declarado na constituição que ao Poder Executivo 
é que pertence fazer tratados de aliança, comércio e subsídio, é isto 
sempre debaixo das bases da nossa constituição, e não regulado pelo 

                                                 

130  ACD. Sessão do dia 16 de junho de 1827 (grifo nosso). 
131  PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 79. Para toda a argumentação de Parron sobre os 
discursos acerca da Convenção de 1826, ver o capítulo 1 da mesma obra, pp. 41-84. 
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simples capricho dos negociadores, infringindo a nossa lei fundamental, 
estabelecendo penas de pirataria, sendo muito escandaloso que entre 
nós apareça uma convenção [de 1826] em que se não veja senão uma 
obrigação unilateral, pondo-se de uma parte toda a obrigação, e de 
outra parte, todo o direito.132 
 

Assim, não era mais o conteúdo do tratado antitráfico que estava em discussão, 

e sim a legitimidade do poder executivo e dos diplomatas brasileiros em realizar 

acordos que infringiam “a nossa lei fundamental”, o que corrobora as ideias de 

Tâmis Parron. Nesse momento, a questão da propriedade estava falando mais alto, 

e nenhuma proposta em favor do fim do tráfico ou mesmo do cativeiro teria 

condições de se sustentar. Foi o que aconteceu na sessão do dia 5 de agosto de 

1830, já no início da segunda legislatura. 

Quando entrou em discussão uma proposta para se negociar os escravos da 

nação do arsenal da Marinha, o deputado Ernesto Ferreira França enviou uma 

emenda à mesa pedindo a libertação dos escravos referidos no projeto. Em seguida, 

Antônio Ferreira França, pai de Ernesto França e também deputado, fez um discurso 

reafirmando a necessidade de abolição dos escravos da nação.133 E “clamando a 

Deus e aos anos do imperador”, declarava que “aquele que foi o autor da 

desimportação [sic] de escravos para o Brasil [pelo convênio de 1826]” fosse 

igualmente “o autor da liberdade dos escravos da nação brasileira”. Ferreira França 

pai fez também uma proposta: que “no dia dos anos do nosso imperador, o governo 

declare a liberdade aos escravos da nação”. Visto que os Ferreira França eram 

considerados republicanos e, na teoria, contrários à escravidão, suas colocações 

estavam em concordância com seus pressupostos políticos. É de se estranhar, 

contudo, que ambas as emendas foram inicialmente apoiadas. Pelo menos até se 

manifestar Antônio Francisco Holanda Cavalcante, político ligado ao governo. Em 

sua explanação, o deputado afirmou que haveria a necessidade de um tempo para 

substituir a escravidão por outra forma de trabalho e que seria a “perdição do Brasil” 

dar liberdade aos escravos da nação. Além disso, 

 

os interesses nacionais requerem que vejamos a maneira de nos 
acharmos um dia livres da escravidão desses homens como nós, mas 
não é por meio de uma lei feita assim; nós devemos fugir sempre dos 
extremos; eu diria que daqueles escravos nacionais que servissem tantos 
anos, fossem livres, e isso por tempo determinante, depois que tivessem 

                                                 

132  ACD. Sessão do dia 13 de maio de 1828 (grifo nosso). 
133  ACD. Sessão do dia 5 de agosto de 1830. 
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esses serviços fossem livres, deixemo-nos cá de dia de anos, deixemo-nos 
dessas coisas; a escravidão deve ser libertada, mas deve ser por uma 
maneira razoável, também os interesses políticos da sociedade o 
exigem; [...]134 
 

Com essas palavras de rejeição de Holanda Cavalcante, o projeto foi posto em 

votação e recusado, assim como as emendas dos Ferreira França. Propostas desse 

nível não eram mais aceitáveis pela Câmara dos Deputados. A politização do tráfico 

negreiro já estava em vigor. 

Quando da abdicação de D. Pedro I ao trono imperial, em 7 de abril de 1831, o 

Brasil passou a ser governado por regentes. O período regencial foi um dos mais 

importantes na história do Império, já que esse momento foi de “grande avanço” para 

as ideias liberais. Segundo Miriam Dolhnikoff, depois de 1831, os liberais, apesar de 

não formarem um grupo coeso, empreenderam reformas importantes em termos 

institucionais.135 Uma dessas se deu na elaboração do ato adicional de 1834, que 

fez algumas alterações na Constituição de 1824. Entre as principais estavam a 

criação das Assembleias Legislativas provinciais, eliminando-se os conselhos gerais, 

e a criação do município neutro da Corte, separando-o da província do Rio de 

Janeiro (artigo 1º).136 Isso garantiu maior autonomia para as províncias, um dos 

pontos principais reivindicado pelos deputados da primeira legislatura. 

Dentro desse contexto de descentralização política é que a lei de 1831 foi 

proposta no Senado, passando a seguir para a apreciação dos deputados da 

Câmara, ocorrida no dia 5 de agosto de 1831, sendo apresentada por Francisco Jê 

Acaiaba de Montezuma, futuro visconde de Jequitinhonha.137 Segundo o deputado 

baiano, o projeto de proibição ao tráfico de escravos era urgente pois se devia 

“remediar ao grande número deles que todos os dias se ia introduzindo em fraude 

da lei”, no caso, o tratado de 1826. Pelos Anais da Câmara dos Deputados de 1831, 

vê-se que a proposta não foi muito discutida. Depois da apresentação feita por 

Montezuma, ela aparece em mais três sessões. 

Em 22 de agosto deste mesmo ano, houve uma breve indicação afirmando que 

o artigo 1º do projeto entrava em segunda discussão, recebendo várias alterações, 

mas não apontava nenhuma delas. No fim, foi aprovado o artigo acompanhado de 

                                                 

134  ACD. Sessão do dia 5 de agosto de 1830 (grifo nosso). 
135  DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo do Brasil. São Paulo: 

Globo, 2005, pp. 26-28. 
136  Lei nº 16, de 12 de agosto de 1834. Coleção de Leis do Império de 1834. 
137  ACD. Sessão do dia 5 de agosto de 1831. 



64 

 

 

uma emenda de Luiz Cavalcante.138  O 2º artigo seria discutido na sessão seguinte, 

mas foi adiado pela chegada do ministro da Fazenda, que vinha tratar da questão da 

circulação das moedas de cobre.139 

A proposta do Senado só voltaria em 14 de outubro, num breve relato que trata 

da tentativa do deputado Luiz Augusto May de adiar a continuação da 2º discussão 

do projeto, o que foi rejeitado; entretanto, mais uma vez foi adiada pela chegada do 

ministro do Império.140 

Finalmente, no dia 18 de outubro de 1831, o projeto entrou em sua terceira e 

última discussão na Câmara dos Deputados, com a apresentação de 4 emendas por 

Montezuma, 1 por José Custódio Dias e 1 por José Joaquim Vieira Souto. Essas 

emendas foram debatidas, mas os Anais não deixam claro se foram ou não 

aprovadas, apenas que a proposta foi adotada e remetida à comissão de redação.141 

A pouca informação sobre como foram as discussões na Câmara sobre o 

projeto de lei nº 83 que se tornaria a lei de 7 de novembro de 1831 contrasta com a 

riqueza de detalhes sobre como foi o debate sobre a convenção anglo-brasileira de 

23 de novembro de 1826. Contudo, ficou evidente que os parlamentares brasileiros 

tinham noção da pressão inglesa e que, mesmo num momento político complicado, 

ocorreram propostas para erradicar o tráfico de escravos. Isso abre o caminho para 

que novas questões entrem em cena: como nasceu o projeto que se tornaria a 1ª lei 

antitráfico do Brasil? Como foi sua recepção no Senado? É sobre isso que se tratará 

na parte seguinte. 

 

2.3 Enfim, a norma: o Senado imperial e a lei de 1831 

 

O período em que o projeto de lei que se tornaria a primeira norma antitráfico 

brasileira foi apresentado e discutido no Senado imperial foi sem igual na história do 

Brasil. No dia 7 de abril de 1831, após um Primeiro Reinado conturbado e de 

desentendimentos com a Câmara dos Deputados, o imperador D. Pedro I abdicou 

do trono em favor do seu filho, que na época era apenas uma criança.  Essa 

situação fez com que Império passasse por toda a década de 1830 por um período 

de transição, a Regência. 
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65 

 

 

Segundo Tobias Monteiro, o grande erro de D. Pedro durante seus nove anos 

de reinado foi o seu Poder Moderador, já que “sem ter de submeter-se ao voto de 

confiança da Câmara dos Deputados, para variar de administração, ele mudou dez 

vezes de ministério”, o que gerou um resultado negativo, fazendo-o “desconfiar de 

quase todos os homens públicos e a encerrar-se muito particularmente num círculo 

reduzido de sua gente, portuguesa e inferior, o que escandalizava os brasileiros”142. 

A dissolução da Assembleia Constituinte em 1823; a outorga da carta de 1824; a 

censura da imprensa; o tratado de 1826; a sucessão do trono português: foram 

várias as ações tomadas pelo monarca e seus representantes que acabaram 

minando a sua figura perante a opinião pública, notadamente entre os deputados. 

Todavia, com relação ao Senado, as questões foram bem menores. 

Como afirma Vantuil Pereira, o choque entre as duas casas do Parlamento 

brasileiro foi algo comum durante primeiros tempos do Império do Brasil. Rixas 

aconteciam e vários impasses colocaram Senado e Câmara em “rota de colisão”, 

com aquela se colocando quase sempre como “anteparo para o imperador barrar 

projetos” formulados por deputados, além de ter o uso de “secundarizar debates com 

polêmicas e projetos menores nascidos na casa permanente”143. Essa posição da 

câmara alta pode ser explicada através da própria análise da constituição de 1824. 

Segundo o seu artigo 43, “As eleições (para o Senado) serão feitas pela mesma 

maneira que as dos deputados, mas em listas tríplices, sobre as quais o imperador 

escolherá o terço na totalidade da lista”144. Ou seja, não bastava ao candidato a 

senador ter um grande número de votos; o que valia era ser um dos três que 

entrariam na lista e ser o escolhido pelo monarca. Isso sugere, claro, certa noção de 

cumplicidade entre soberano e súdito, já que a nomeação deste dependia da 

vontade daquele. Além do mais, o cargo na câmara alta era vitalício. Logo, pertencer 

ao Senado era um grande motivo de distinção social durante o Primeiro Reinado. 

Entretanto, a Regência trouxe novas variáveis para equação, influindo não só 

na relação entre as duas casas legislativas, mas também entre a corte e as demais 

províncias, liberais e conservadores, centralização e descentralização. Gladys 

Ribeiro e Vantuil Pereira resumiram bem esse momento: 

 

                                                 

142  MONTEIRO, Tobias. História do Império: o Primeiro Reinado. Belo Horizonte: EDUSP, 
1982, p. 22. 
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O período inicial da Regência foi aquele do auge dos movimentos de rua, 
das discussões sobre os códigos e sobre a reforma da constituição. Essa 
problemática, acalmada na corte com esse diploma legal [o ato adicional de 
1834], jogou o problema da autonomia e da participação política para as 
províncias, cooptadas pelas câmaras no momento da independência e do 
redesenho do pacto, e com renovadas esperanças nas leituras de 1822 
encetadas pela abdicação, tida como a verdadeira emancipação.145 
 

 O período regencial foi marcado pelas disputas entre os diversos corpos pelo 

controle do processo de transição, cada qual com o seu projeto. Na visão de 

Marcello Basile, cada um deles tinha uma forma de vislumbrar a “nação que 

pretendiam construir”, se inserindo numa “cultura política multifacetada ou híbrida, 

que combinava as ideias mais avançadas do liberalismo com resíduos absolutistas 

do Antigo Regime”146. Era uma ocasião oportuna para ações que durante o reinado 

de D. Pedro I não seriam possíveis. A imprensa teve um grande desenvolvimento 

nesse período, muito motivado pelas próprias disputas políticas e a ascensão de 

uma opinião pública com espaço aumentado.147 

Do embate entre as diversas propostas para os rumos do Império, venceu, de 

início, aquela de cunho mais liberal. Durante os primeiros anos da Regência, esse 

grupo, afirma Argemiro Gurgel, promoveu diversas reformas na estrutura estatal, 

dentre as quais estava a lei de 1831, projeto do senador Felisberto Caldeira Brant, o 

marquês de Barbacena.148 É interessante atentar para esse fato: uma proposta 

desse nível se tivesse como origem a Câmara dos Deputados, seria algo plausível. 

O momento era liberal e na câmara temporária isso era mais do que evidente, sendo 

seus componentes muitas vezes tolhidos pelas políticas absolutistas do imperador 

que abdicou. Mas, do Senado? É difícil de imaginar, dada a proximidade entre seus 

membros e o monarca e a sua tendência de ser uma casa mais conservadora. 

Parece, contudo, que num momento de exceção como o período regencial, até a 

casa permanente poderia ter sido infectada pelo “vírus” das reformas. Vamos 

analisar as discussões sobre o projeto de Barbacena para tirarmos as dúvidas. 

Na sessão do Senado de 31 de maio de 1831, o Marquês de Barbacena 

apresentou a proposta para uma lei que marcasse as penas para os importadores de 

escravos. O mais interessante é que, durante o seu discurso, ele mencionou que o 
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tráfico já era uma atividade ilegal desde março de 1830, por causa as estipulações 

do tratado de 1826 firmado com a Inglaterra. Assim disse: 

 

Os filantropos do universo viram com júbilo que a nação brasileira, no 
mesmo instante em que foi reconhecida nação livre, soberana e 
independente, acabou com esse tráfico de iniquidade, marcando o menor 
prazo possível para a sua completa liquidação. Segundo a lei, já em março 
do ano passado devia ter acabado o comércio de escravos, mas o interesse 
particular, o egoísmo e a má-fé de alguns homens têm achado até o 
presente os meios de iludir as determinações da lei. […] Eu faria ofensa ao 
Senado se me empenhasse em provar a necessidade de pôr termo a esse 
abominável contrabando; não é, pois, para esse fim que eu chamarei a 
atenção e benevolência para o projeto que vou apresentar, mas para 
desculpar e corrigir os defeitos que possa encontrar nele.149 
 

É interessante a perspectiva que a fala de Barbacena nos apresenta, e que 

será uma constante nos debates do Senado sobre esse projeto. Havia a noção de 

que o comércio de cativos, com o convênio antitráfico, já tinha se tornado uma 

atividade ilegal. Isso reafirma a importância dos acordos internacionais, pelo menos 

em teoria. Nesse caso, as pressões inglesas foram reais e efetivas. Será mesmo? 

Veremos. 

No dia 15 de junho, a proposta entrou em segunda discussão, iniciando-se pelo 

primeiro artigo. Possivelmente há um erro nos Anais, pois em nenhuma ocasião 

antes desta data, existe menção a um debate anterior. De qualquer forma, os 

discursos nos apresentam os pensamentos dos senadores sobre a possibilidade de 

promulgação de uma lei que mexeria com algo bem delicado para a sociedade 

escravista brasileira. O primeiro a falar foi o marquês de Inhambupe, Antônio Luís 

Pereira da Cunha. Ele foi o ministro do Negócios Exteriores que negociou e 

definitivamente assinou o tratado de 1826. Por isso, reafirmou que a proibição já 

existia pelo acordo com a Inglaterra e que “a lei, que nos ocupa, só versa sobre a 

pena que se deve impor aos infratores”150. A grande questão levantada por 

Inhambupe era sobre o destino dos negros libertados. Para ele, o melhor seria 

encaminhá-los para pessoas por um tempo determinado para que trabalhassem e 

fossem “civilizados”, para assim poderem gozar de sua liberdade, como estava 

estipulado na lei de 26 de janeiro de 1818.151 Para o marquês, 
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[…] é portanto necessário que neste artigo [1º da proposta de Barbacena] 
se acautele com a medida, que está estabelecida naquela lei [de 6 de 
janeiro de 1818], entregando-se [os negros africanos] a curadores ou 
tutores, por um certo tempo; eu não digo que sejam 12 anos, como na lei 
está, mas que se dê algum tempo enquanto os pretos não têm ofício e lhes 
falta inteligência, e não podem prestar-se ao serviço sem que haja uma mão 
protetora que os encaminhe ao que for necessário para a sua felicidade; o 
artigo não diz nada disso […]152 
 

A proposta do senador acabou não sendo incorporada a lei de 1831 na sua 

redação final, mas apareceu como uma prática comum nos anos posteriores. Como 

mostra Beatriz Mamigonian em sua tese de doutorado, a dificuldade na reexportação 

desses africanos livres (nome mais correto para se referir a esses africanos que 

foram recuperados das “garras do tráfico”), e, também, da necessidade de braços 

para trabalhar, num momento de expansão da cafeicultura no Sudeste, foram dois 

pontos importantes para que eles fossem “distribuídos”, durante a década de 1830, 

tanto para particulares quanto para o governo, ficando os primeiros com mais de 

80% do total de libertos.153 Para a autora: 

 

Serem legalmente livres não garantiu aos africanos livres mobilidade social 
ou direito a autodeterminação. Em vez disso, usando o pretexto de que eles 
precisavam de um período de aprendizagem, o governo imperial brasileiro 
os manteve sob controle por décadas.154 
 

  Ou seja: não foi por puro humanitarismo e filantropia que o marquês de 

Inhambupe propôs algo nesse sentido. O que estava em jogo era o que fazer com 

esse grande contingente de pessoas que, sem a possibilidade de regresso à África, 

ficariam em solo brasileiro sem uma situação definida. Era uma mão de obra que 

não poderia ser desperdiçada. Portanto, era preciso “civilizá-los”, ou, em outras 

palavras, colocá-los para trabalhar. 

Na mesma sessão, uma das propostas mais “radicais” foi a emenda de Luiz 

José de Oliveira, propondo que o 1º artigo do projeto fosse estendido para todos os 

africanos que entraram no Brasil desde o início da validade do Convênio de 1826 

(ou seja: 13 de março de 1830), pois foram escravizados ilegalmente.155 Foi sem 

dúvida o ponto mais tenso de todo o debate do dia. Barbacena, respondendo a isso, 

                                                 

152  Ibid. 
153  MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. To be a liberated African in Brazil: labour and citizenship 

in the nineteenth century. University of Waterloo. Tese de Doutorado. 2002, p. 87. 
154  Ibid., p. 80. 
155  ASI. Sessão do dia 15 de junho de 1831. 
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fez duas afirmações, segundo ele, demonstradoras de que a emenda não era 

conveniente. Primeiro, ele afirmou que 

 

O povo está persuadido que o Brasil foi forçado a ceder aos ingleses na 
abolição da escravatura para conserva-se com eles em harmonia, mas que 
o governo consentiria nessa abolição fechando os olhos ao contrabando; 
creia o nobre senador e creia o Senado que muita gente está persuadida 
disto em muito boa-fé.156 
 

Além disso, segundo o senador mineiro, muitos dos africanos importados a 

partir da proibição do comércio negreiro em 1830 já deviam ter sido vendidos tantas 

vezes, mudando de donos, os quais não poderiam arcar com os prejuízos, pois não 

agiram de má-fé.157 

As duas ponderações são muito importantes, pois nos mostram como esses 

homens pensavam sobre a escravidão tanto de uma perspectiva interna quanto 

externa. Realmente, o tratado de 1826 não foi nada popular no Brasil quando foi 

promulgado. Tanto que Alan Manchester o coloca como um dos pontos de ruptura 

das relações exteriores entre o governo imperial e a Inglaterra. Para ele, 

 

A tentativa da Inglaterra de suprimir o tráfico foi a causa direta do declínio de 
sua preeminência política na América portuguesa [Brasil]. Desde o exato 
momento da assinatura da convenção [de 1826] até os últimos sessenta 
anos, as relações anglo brasileiras estremeceram, devido ao tráfico de 
escravos, com a desconfiança e desdém dos britânicos competindo 
com o medo e o ódio dos brasileiros, em cujas mentes a supressão do 
tráfico e a subordinação à Inglaterra eram sinônimos.158 
 

Essas afirmações do autor britânico não são infundadas. Nos periódicos da 

época, é possível perceber essa insatisfação da opinião pública brasileira com o 

acordo antitráfico. No dia 10 de abril de 1826, o jornal O Spectador Brasileiro editou 

uma correspondência, onde o autor anônimo fez a seguinte afirmação: 

 

Sobre o tratado entre este país [Brasil] e a Inglaterra só direi que nisso o 
Ministério do Brasil seguiu uma regra que servirá a todo o ministério em 
iguais circunstâncias por duzentos ou trezentos anos ainda, e na qual o 
“nome” da nação não precisa entrar em conta, para que seja fácil a aprender 
de cor, aqui vai ela: 
 

Não a que teimar; 

                                                 

156  Ibid. 
157  Ibid. 
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É dar tiros no ar; 
Os amigos para vós 

São os “Donos” do mar.159 
 

Percebe-se logo de cara a ironia do autor, mostrando como o Brasil foi 

subserviente aos “donos do mar”, os ingleses. Esse é um exemplo da 

impopularidade da convenção de 1826, o que, na visão de Barbacena, tornaria 

impróprio colocar uma disposição no projeto de lei que fizesse menção ao acordo. 

Quanto ao segundo problema, o que mais pesa aqui é a garantia da posse e a 

punição aos donos que compraram esses escravos ilegalmente. Não é novo que 

uma das principais preocupações dos políticos do início do Império era a questão da 

propriedade. Ela aparece bem clara na constituição de 1824, no parágrafo XXII do 

artigo 179, título 8º: 

 

É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem 
público legalmente verificado exigir o uso e o emprego da propriedade do 
cidadão, será ele previamente indenizado do valor dela. A lei marcará os 
casos em que terá lugar esta única exceção e dará as regras para se 
determinar a indenização.160 
 

O escravo, nessa época, era o bem mais precioso que existia. Ele era 

importante tanto na economia, nas plantações de café, nos engenhos de açúcar, na 

produção de alimentos e nas atividades urbanas, como na sociedade, como uma 

forma de distinção social. A escravidão foi uma marca indelével do Brasil por quase 

quatro séculos. Isso fica patente nas palavras de Sidney Chalhoub. Analisando o 

cumprimento da lei de 7 de novembro de 1831 pelas autoridades públicas, o autor 

afirma que 

 

até aqui, a historiografia ocupou-se em constatar o não cumprimento da lei 
de 1831 e tentar entender os motivos para tal; [Robert] Conrad sugere, ao 
contrário, que o problema é ter havido uma lei que, não tendo sido 
aprovada, foi cumprida à risca! A legislação não aprovada 
consubstanciava aquilo que se tornava, a passos largos, durante a 
década de 1830, um “direito senhorial costumeiro”: o de escravizar 
ilegalmente a torto e a direito, com o beneplácito das instituições 
imperiais, e tendo como fundamento a noção, operante na vida 
cotidiana, de que todo preto é escravo até prova em contrário.161 

                                                 

159  O Spectador Brasileiro. Número CCLVII, de 10 de abril de 1826. Fundação Biblioteca 
Nacional. Sessão de periódicos. Código PR-SOR 00003. 

160  Constituição Política do Império do Brasil de 25 de março de 1824 (grifo nosso). 
161  CHALHOUB, Sidney. Costumes Senhoriais: escravidão ilegal e precarização da liberdade no 

Brasil Império. In: AZEVEDO, Elciene; CANO, Jefferson; CUNHA, Marta Clementina Pereira; 
CHALHOUB, Sidney (orgs.). Trabalhadores na cidade: cotidiano e cultura no Rio de Janeiro e 
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A ideia de propriedade, e principalmente, da posse de escravos, era tão forte 

durante o Império que, mesmo com uma lei proibindo a entrada de africanos no 

Brasil e marcando penas duras aos infratores, o costume pesava mais: “negro é 

escravo”. O visconde de Alcântara, João Inácio da Cunha, ainda sobre a emenda do 

senador Oliveira, sintetizou com clareza esse ponto de vista: 

 

Eu estou tão convencido que todos estes homens [africanos importados 
ilegalmente] têm direito a ser livres, que se me aparecer algum importado 
depois do termo da abolição, eu o ei de industriar e encaminhar para que 
alcance o favor que a lei lhe outorga […] [Contudo], desgraçadamente não 
podemos ainda dispensar a conservação dos escravos que existem no 
Brasil, vindos antes do tratado [de 1826], e também somos obrigados a 
tolerar os marinheiros da costa da África pelos interesses do comércio, mas 
não se estenda a mais nenhuma exceção; uma tolerância mais, por 
pequena que seja, fará logo aparecer um grande abuso, e a trapaça 
inventará mil meios de iludir a mais cuidadosa vigilância do governo […]162 
 

 Esse pensamento foi um dos mais recorrentes nas discussões sobre a 

proposta da lei de 1831. Quando do debate sobre o segundo artigo, que versava 

sobre as penas aos infratores e a medida de devolver os africanos para a sua terra 

de procedência, Inhambupe, seguindo a linha de Alcântara, buscou mostrar as suas 

preocupações quanto à amplitude dos dispositivos legais: 

 

Eu não concebo como, falando-se tanto em filantropia, se pretenda que os 
homens a quem pretendemos dar a liberdade, se tenham de transportar 
para a terra sua, porque primeiramente nem todos eles, e pode-se dizer que 
a maior parte, não são nascidos nas costas do mar […] Em 2º lugar, 
estando eu por todos os males que esta raça nos tem causado, não 
posso negar, nem ninguém o nega, que com eles se tem levado a 
nossa agricultura ao pé em que se acha, e que se não pode duvidar de 
respeitável, mormente nos três ramos, açúcar, café e algodão; e ainda 
por hora não há tanta abundância de braços livres que se não possa 
provar o ressentimento que a agricultura há de sofrer nestes primeiros 
anos; estou que se há de restaurar e muito melhorar com o tempo, 
mas, por hora, deve sofrer.163 
 

Ou seja: o tráfico devia ser erradicado, mas a escravidão tinha que continuar. 

Essa seria uma característica que permaneceria por todo o período imperial: a 

desculpa de que os cativos continuavam a ser necessários para o desenvolvimento 

do setor primário brasileiro. Na verdade, a questão não era exatamente essa, e sim 

                                                                                                                                                         

em São Paulo, séculos XIX e XX. Campinas: Unicamp, 2009, p. 25 (grifo nosso). 
162  ASI. Sessão do dia 15 de junho de 1831. 
163  Ibid. (grifo nosso). 
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outra, implícita: o direito a propriedade do cidadão, inalienável, mesmo que esse 

bem fosse um homem dotado de pensamento e raciocínio, que devia ser, por isso, 

livre. Estranha contradição. 

Outro ponto que aparece constantemente nos anais senatoriais sobre o projeto 

da lei Feijó-Barbacena era o malefício e o perigo que o indivíduo negro exercia na 

sociedade brasileira. No mesmo debate sobre o segundo artigo, Manuel Caetano de 

Almeida e Albuquerque se mostrou extremamente contrário a proposta de 

Inhambupe para que os africanos libertados ficassem no Brasil para serem tutorados 

por um período de tempo determinado. Nas palavras do nobre senador: 

 

Nós temos todo o direito em não ter o nosso solo brasileiro indivíduos que 
nos façam mal. Não se pode negar que a nossa mocidade tem sido mui 
mal-educada por causa da escravatura vinda da costa da África; não 
nos está mal o dizermos que não foram só os princípios de filantropia 
para com os africanos que nos fizeram acabar com a sua introdução 
no Brasil; a necessidade de melhorar a nossa condição teve nisto 
grande e principal parte, e deixando-se ficar os pretos entre nós, todo 
esse fim fica iludido, e é andarmos para trás quando se pretende 
avançar.164 
 

Esse era um assunto muito caro aos homens das elites brasileiras da época. A 

memória da revolta em São Domingos165 ainda era algo fresco na memória da 

maioria dos membros da sociedade imperial. Durante a Regência, algumas 

insurreições escravas, como Carrancas, Manuel Congo e o levante malê, mesmo 

que localizadas, trouxeram uma sensação de insegurança aos donos de cativos.166 

Algo deveria ser feito. Mandar os negros africanos recém-chegados de volta para o 

“continente negro” parecia ser uma boa solução. 

Um exemplo desse “medo” pode ser visto na sessão do dia 16 de junho. Ao ser 

retomado o projeto de Barbacena, foram aprovados todos os artigos que faltavam, 

restando apenas votar onde entraria a emenda do senador Luiz José de Oliveira, 

que ficou como um artigo aditivo. O deputado João Antônio Rodrigues de Carvalho, 

                                                 

164  Ibid. (grifo nosso). 
165  Sobre a revolta dos negros em São Domingos, ver JAMES, Cyril Lionel Robert. Os 

jacobinos negros: Toussaint L'Overture e a Revolução de São Domingos. São Paulo: 
Boitempo, 2010. 
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Mortes, Minas Gerais: o caso Carrancas. Afro-Ásia. Vol. 21-22. 1998-1999; GOMES, Flávio dos 
Santos. Histórias de quilombolas. Mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro 
– século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995; REIS, João José. Rebelião escrava no 
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não concordando com o fato da ela já ter sido discutida, propôs uma emenda, cujo 

conteúdo era bastante polêmico. Segundo ela, os africanos introduzidos no Brasil 

depois da proibição pelo tratado de 1826 e que tivessem sido escravizados, seriam 

“declarados forros e obrigados os possuidores a contribuir com a despesa para a 

remessa para a costa da África”167
. Rodrigues de Carvalho justificou da seguinte 

forma tal proposição: 

 

Quando se tratou deste artigo, que Vossa Excelência [o presidente do 
Senado, José Caetano da Silva Coutinho, Bispo Capelão Mor] diz que já foi 
aprovado, eu protestei logo que havia falar contra ele, e o que com efeito 
faço agora. Eu também tenho filantropia e tenho sentimentos de 
humanidade, mas, cá por mim, não chegam estes sentimentos ao ponto de 
me perder por fazer bem aos outros; o nosso caso é desta natureza: quer-
se que fiquem livres de um jato todos quantos escravos têm entrado 
por contrabando desde que chegou o prazo que o tratado [de 1826] 
marcou para o tráfico, e quando se diz isto calcula-se a gente que há 
nestas circunstâncias? […] Se tal acontece, entram já em uma 
revolução, porque basta um que saiba ler para que, vendo esta 
disposição, cite todos os escravos; e ainda que nenhum preto saiba 
ler, não há de faltar quem por espírito de revolta, de que há agora tanta 
abundância, procure onde existem esses pretos para os aconselhar! 
[…] Senhor presidente, o negócio é mais sério do que aqui se tem 
considerado: é um passo o mais impolítico que se pode dar nesta 
ocasião! Levados pela ilusão da filantropia, vai-se pôr em risco não só 
a propriedade, mas a vida de muitos cidadãos brasileiros!168 
 

Não há outra forma de interpretar as palavras do senador: o medo da 

haitinização e da perda da propriedade eram fortes e bem presentes nos debates 

sobre a lei de 1831 no Senado imperial. 

A discussão final sobre o projeto de Barbacena ocorreu em 21 de junho de 

1831, com mais algumas propostas de emenda. Mas, no geral, foi aprovada quase 

sem mudanças. Apenas duas alterações foram incorporadas, sendo uma do 

visconde de Alcântara e outra de Almeida e Albuquerque. Então, foi remetido à 

Câmara dos Deputados.169 

Como pôde ser observado, a lei de 7 de novembro de 1831 levantou no 

Senado Imperial algumas questões importantes que mostram como esses homens 

pensavam o fim do tráfico de escravos. Primeiramente, a ideia de uma norma sobre 

o assunto surgiu da necessidade de organizar e impor as penas àqueles que 

infringiam as cláusulas estipuladas no tratado de 1826 firmado entre o Brasil e a 
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Inglaterra que marcou, para os senadores, o fim oficial do comércio de escravos. 

Isso é algo considerável, já que, para eles, a entrada de novos africanos em cativeiro 

já era ilegal desde 13 de março de 1826. Logo, a convenção antitráfico, ainda que 

não cumprida, não podia ser desprezada. 

Em segundo lugar, não foi por causas filantrópicas e humanitárias que a norma 

contra o comércio de escravos foi discutida e aprovada. A posição do africano livre 

era um pouco melhor em relação ao liberto e ao escravo, mas nada excepcional. 

Tanto é que esse indivíduo era visto de duas formas pelos parlamentares: como um 

ser sem condições de se manter por si, o que fazia com que tivessem que ficar sob 

a tutela de particulares ou do governo para terem um tempo de aprendizado e serem 

civilizados; e como um mal para a sociedade, já que a corrompia, devendo ser 

mandado de volta para a África. 

Finalmente, apesar do medo que os homens da elite tinham da entrada de mais 

negros em território imperial, havia uma noção bem estabelecida entre os políticos 

de que eles ainda eram indispensáveis para o desenvolvimento econômico do país, 

e que aqueles desafortunados escravizados ilegalmente desde 1830 não deviam ter 

os mesmos direitos que os importados depois da promulgação da lei. Aqui, o direito 

de propriedade acabou falando mais alto que o humanitarismo ou o medo de uma 

revolta negra. Era a política imperial bem alinhada aos interesses da grande lavoura, 

algo que só seria quebrado em 1871, com a lei do Ventre Livre.170 

A lei de 1831, em termos práticos, foi um fracasso. O comércio de escravos só 

teria o seu fim com a norma de 4 de setembro de 1850. Para alguns autores, como 

Ricardo Silva, o próprio período regencial, que possibilitou que um assunto tão 

delicado fosse discutido, também foi o responsável pela sua inaplicabilidade, pois, 

 

[…] se, por um lado, o ambiente liberal experimentado naquele momento 
[Regência] corroborou para a aprovação da lei [de 1831], de outro, o 
enfraquecimento do poder central, fruto da descentralização política 
experimentada no período, impediu que medidas mais enérgicas fossem 
tomadas para a punição dos traficantes – o que, na prática, legitimava a 
continuidade do “infame comércio”.171 
 

Para outros, como Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, a questão era mais 
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complexa, já que eram vários os fatores para o não cumprimento da lei: 

 

O tráfico de escravos para o Brasil estava proibido desde 13 de março de 
1830, nos termos da convenção de 23 de novembro de 1826, e desde 7 de 
novembro de 1831, nos termos da lei brasileira. Prosseguia, entretanto, por 
três razões fundamentais: a – a opinião pública […] era-lhe favorável, 
entendendo sua extinção como imposição inglesa feita sob pressão; b – 
participavam do tráfico […] comerciantes, capitais e navios portugueses e 
norte-americanos […]; c – negou-se o governo brasileiro a uma ação 
decisiva de repressão ante tais circunstâncias […]172 
 

Ou seja: não era só uma questão governamental; era também social e 

econômica. A lei de 1831 mexia em tantos aspectos que não havia a “unidade 

necessária” para que fosse cumprida a risca, nem nas duas décadas seguintes.173 A 

norma continuou em vigor durante todo esse período, “mas o costume legitimava, 

com a anuência das autoridades, a posse dos proprietários”174
. 

Sem o apoio popular e da elite econômica e social, e com a não cooperação do 

governo, é até notável que uma norma contra o comércio de escravatura pudesse 

ser promulgada. Muitos podem pensar nela como sendo “para inglês ver”, porém 

essa pode não ser toda a verdade. Já no início da legislatura, havia propostas para 

se acabar com o tráfico de escravos para o Brasil. Esse era um tema que estava na 

agenda dos parlamentares durante o Primeiro Reinado e o início da Regência. Isso 

não pode ser negado. No entanto, mesmo com esse cenário político favorável, o 

tráfico continuou em vigor. A tradição e o costume eram maiores, nesse momento, 

do que qualquer reforma que fosse perpetrada. Mesmo assim, agora o comércio 

negreiro era oficialmente ilegal e passível de ser punida pelas leis internas do 

Império. E muito disso se deveu à política exterior britânica. Como diz Leslie Bethell: 

 

Durante todo o tempo em que os governos brasileiros se mostraram 
incapazes ou pouco desejosos de fazerem cumprir a sua própria 
legislação que proibia a importação de escravos no Brasil, a Grã-
Bretanha – ou, para ser mais preciso, a marinha britânica – 
representou a única ameaça séria à continuação daquele comércio 
ilegal. E o sucesso ou fracasso da marinha na repressão ao comércio 
brasileiro de escravos […] não dependia somente do número de navios de 
guerra disponíveis para a tarefa. Dependia também […] da medida em que, 
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de conformidade com os vários tratados contra o comércio de escravos 
firmados pela Grã-Bretanha com o Brasil e outras potências estrangeiras, 
fossem dados poderes aos navios de guerra britânicos para abordar, 
revistar e capturar navios de escravos no comércio brasileiro.175 
 

É uma conclusão interessante. Sem a Inglaterra exercendo pressão sobre o 

governo brasileiro através do seu aparelho diplomático, o fim do tráfico de escravos 

seria algo impensado, mesmo em 1850. A atuação dos políticos londrinos foi de 

grande importância para o desfecho do comércio de cativos. Contudo, para muitos 

autores, o que realmente contou foi a atuação do governo imperial, que, através da 

lei Eusébio de Queirós, colocou a questão em seus próprios termos. Logo, a lei 

Feijó-Barbacena foi apenas uma norma “para inglês ver”. Até que ponto isso pode 

ser considerado factível? Será mesmo que a lei de 1831 “morreu” em 1850? Essas 

questões serão elucidadas na próxima parte do trabalho. 
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3 UMA “LEI PARA BRITÂNICO LAMENTAR”: A DERROCADA DA NORMA DE 7 

DE NOVEMBRO DE 1831 

 

Com a promulgação da lei de 7 de novembro de 1831, o governo brasileiro 

parecia finalmente ter se comprometido em acabar com o tráfico de escravos. Com o 

acordo anglo-brasileiro de 1826, as forças imperiais agora tinham todo um aparato 

legal capaz de apreender navios suspeitos, revistá-los e julgar os infratores. A 

situação ficou ainda mais clara com o Decreto de 12 de abril de 1832, que regulava 

a forma como a norma brasileira contra o comércio de cativos seria executada, 

apontando as prerrogativas de cada instituição (polícia, Marinha, juízes de paz, 

membros da Alfândega).176 

Os primeiros anos de 1830 se mostraram promissores; contudo, o que se viu 

no restante da década foi um aumento contumaz da entrada de africanos nos portos 

brasileiros, chegando a níveis altíssimos.177 Onde estavam as autoridades que 

tinham o poder (e o dever) legal para vigiar e punir os traficantes? A lei de 1831 não 

estava mais sendo cumprida, mesmo após do decreto de 1832? E o governo inglês, 

como se posicionou sobre esse assunto? Afinal, existia um tratado firmado. Essas 

são algumas das questões a serem abordadas neste capítulo, que está dividido em 

três partes. 

Na primeira, será feito um apanhado dos primeiros anos da Regência no Brasil, 

principalmente entre 1831 e 1837, evidenciando que durante esse período, sui 

generis na história imperial, ocorreram tentativas de conter o comércio de 

escravatura por meio da aplicação da lei Feijó-Barbacena. Além disso, falar-se-á da 

nova postura do governo inglês quanto ao tráfico e à escravidão, principalmente 

depois de 1833, quando o cativeiro foi proibido nas colônias britânicas. 

Em seguida, serão apresentadas algumas revoltas escravas ocorridas no 

Brasil, como Carrancas, Malês e Manuel Congo, com o fim de demonstrar como a 

noção de “um novo Haiti” era presente na sociedade brasileira da época e como ela 

influenciou na formação de uma ideia negativa com relação aos africanos. Também 

será destacada a influência dos políticos conservadores na não aplicação da lei de 
                                                 

176  Decreto de 12 de abril de 1832. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis do 
Império do Brasil de 1832. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1874. 

177  Sobre essa questão ver GOULART, Maurício. Escravidão africana no Brasil: das origens 
à extinção do tráfico. São Paulo, Alfa-Ômega, 1975, pp. 221-263; FLORENTINO, Manolo. Em 
Costas Negras: uma história do tráfico entre a África e o Rio de Janeiro. Séculos VXIII e XIX. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1997, pp. 37-44. 
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1831 e na manutenção do tráfico de escravos. 

Por fim, enfatizar-se-á o bill Aberdeen como principal arma utilizada pelos 

ingleses para forçar o governo imperial a tomar uma nova postura quanto à proibição 

e extinção do comércio de escravatura para o Brasil, o que culminaria na lei Eusébio 

de Queirós. Do mesmo modo, serão expostos os rumos seguidos pela lei de 1831, 

deixando claro que, ao contrário do que afirmam certas correntes historiográficas, 

ela não foi esquecida durante as décadas de 1830 e 1840, e sim base para a 

elaboração da norma de 1850. 

 

3.1 A Regência no Brasil e o fim da escravidão nas colônias inglesas: os 

primeiros anos de esperança 

 

No dia 7 de abril de 1831, D. Pedro I, então imperador do Brasil, abdicou ao 

trono e rumou para Portugal. Como seu sucessor era apenas uma criança, portanto 

inapto a assumir suas funções, formou-se um governo provisório chefiado por alguns 

políticos da época. Esse momento ímpar ficou historicamente conhecido como 

Regência e foi de grande importância para o país. 

Em termos políticos, não havia ocorrido nada igual até então. Era o momento 

dos liberais “tomarem o controle” do governo e de realizarem as reformas 

necessárias para o desenvolvimento do Império, porém, com a devida moderação. 

Estudando a ação da Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência 

Nacional, que funcionou de 1831 a 1835, a historiadora Lucia Maria Paschoal 

Guimarães demonstra a valor que teve o chamado “liberalismo moderado” nos 

primeiros anos regenciais e o cuidado dos indivíduos para evitar qualquer “ruptura” 

abrupta no sistema. Segundo a autora, 

 

percebe-se que no entender dos “liberais moderados” a Abdicação 
significava o limiar de uma nova era, em contraste com o Primeiro 
Reinado, caracterizado pelo obscurantismo e práticas políticas 
autoritárias de um príncipe português, que se tornou imperador dos 
brasileiros. Entretanto, o advento desse novo tempo […] não implicava 
uma descontinuidade com o passado […], (já que este) estava bem 
próximo: remontava os princípios estabelecidos em 1822 quando, diante de 
uma emancipação política inevitável, as elites da antiga colônia portuguesa 
encontraram na solução monárquica a fórmula ideal para conduzir o 
processo da Independência sem maiores traumas, preservando o status 
quo. Por conseguinte […], o movimento de 7 de abril não poderia 
desandar numa aventura revolucionária que levasse à ruptura de todo 
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o edifício social da monarquia.178 
 

A mensagem era clara. Os participantes dos acontecimentos da Abdicação e da 

Regência ansiavam por reformas, mas não por transformações. Segundo Kenneth 

Maxwell, as principais questões no momento da Independência eram a monarquia, a 

estabilidade, a continuidade e a integridade territorial.179 Esses pontos continuariam 

a ser nodais dentro da política imperial. Tanto foi assim que o programa regencial 

seguiu à risca a constituição de 1824, que versava sobre a situação de impedimento 

do monarca em exercer suas funções.180 Contudo, coisas novas também ocorreram 

no cenário político brasileiro. 

Ao final do Primeiro Reinado, o Brasil estava longe de formar um Estado coeso. 

As políticas autoritárias e a forte centralização governamental eram questões que 

logo seriam revistas e postas à prova, principalmente com a eclosão de revoltas em 

vários cantos do país, com destaque para a Balaiada, a Cabanagem, a Sabinada e a 

Farroupilha. Havia a necessidade de mudanças, mesmo sem alteração da ordem 

vigente. Isso se materializou com o ato adicional de 12 de Agosto de 1834, que 

realizou algumas modificações na carta Magna imperial.181 Dentre elas, destacava-

se a maior autonomia das províncias imperiais, inclusive com a criação de 

assembleias próprias. Tal norma veio num momento importante, como afirmam 

Gladys Sabina Ribeiro e Vantuil Pereira: 

 

O período inicial da regência foi aquele do auge dos movimentos de rua, 
das discussões sobre os códigos e sobre a reforma da Constituição. Essa 
problemática, acalmada na corte [com o ato adicional], jogou o 
problema da autonomia e da participação política para as províncias, 
cooptadas pelas câmaras no momento da independência e do 
redesenho do pacto, e com renovadas esperanças nas leituras de 1822 
encetadas pela abdicação, tida como a verdadeira emancipação.182 
 

                                                 

178  GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Liberalismo moderado: postulados ideológicos e 
práticas políticas no período regencial (1831-1837). In: GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal; 
PRADO, Maria Emília (orgs.). O liberalismo no Brasil imperial: origens, conceitos e prática. 
Rio de Janeiro: Revan, 2001, pp. 122-123 (grifo nosso). 

179  MAXWELL, Kenneth. Por que o Brasil foi diferente? Os contextos da Independência. In: Mais 
malandros: ensaios tropicais e outros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, p. 173.  

180  Constituição Imperial de 25 de março de 1824. Coleção de Leis do Império do Brasil de 
1824. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1886. 

181  Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834. Coleção de Leis do Império do Brasil de 1834. Rio de 
Janeiro: Tipografia Nacional, 1866. 

182  RIBEIRO, Gladys Sabina; PEREIRA, Vantuil. O Primeiro Reinado em revisão. In: 
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial. Volume I – 1808-1831. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 165 (grifo nosso). 
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A ascensão dos liberais ao comando da Regência sem dúvida foi um fator 

importante para que ações descentralizadoras pudessem entrar em voga. Além 

disso, o momento era bem mais propício para que certos assuntos, como a extinção 

do tráfico, entrassem em debate. Isso se materializou com a lei de 7 de novembro de 

1831, que proibiu o desembarque de novos escravos em portos brasileiros.183 Uma 

norma como essa só poderia advir de um momento de exceção, como era o caso.  

Analisando a conjuntura política dos anos 1830, Leslie Bethell assevera que a 

entrada em vigor da lei Feijó-Barbacena foi “indubitavelmente facilitada pelo clima 

político – liberal e reformista” vivido pelo Brasil após a abdicação de D. Pedro.184 

Isso é corroborado por Tâmis Parron, quando afirma que 

 

no início da Regência, uma tendência antiescravista dos parlamentares, 
especialmente sensível às insurreições dos cativos, atuou de maneira 
expressiva contra interesses da fração da classe senhorial desejosa de 
reabrir o tráfico sob a forma de contrabando.185 
 

Isso nos mostra que havia interesses contrários a uma repressão efetiva do 

comércio de africanos e, mesmo assim, ela aconteceu. E os mais atingidos foram os 

traficantes. Segundo Jaime Rodrigues, durante todo período no qual a atividade foi 

legal, os comerciantes de cativos africanos tiveram uma posição social e econômica 

destacada na sociedade brasileira. Mas, com a proibição, a imagem deles se 

alterou, passando de pessoas idôneas a “piratas vorazes e indignos”.186 Sem dúvida, 

foram os que mais perderam com a lei de 1831, apesar de muitos terem embarcado 

para o contrabando, adotando diversas medidas para se manter na atividade.187 

É verdade que a promulgação da norma não se deu apenas pela conjuntura 

política favorável do Império brasileiro no início dos anos 1830. Era, também, o 

cumprimento dos acordos internacionais firmados com a Inglaterra em 1826. Isso 

reforça a noção de que o período regencial, apesar de ter um tônus liberal e 

reformador, também evitou ao máximo qualquer tipo de ruptura com o Primeiro 

Reinado. Garantir o cumprimento do convênio internacional antitráfico, firmado pelos 

                                                 

183  Lei de 7 de novembro de 1831. Coleção de Leis do Império do Brasil de 1831. Rio de 
Janeiro: Tipografia Nacional, 1875. 

184  BETHELL, Leslie. A Abolição do Comércio Brasileiro de Escravos: a Grã-Bretanha, o 
Brasil e a questão do comércio de escravos, 1807-1869. Brasília: Senado Federal, 2002, p. 94. 

185  PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 101. 

186  RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico 
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187  Ibid., pp. 135-139. 
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ministros de D. Pedro, e promulgar uma lei como a de 1831 era algo que os políticos 

desse período de transição tinham de fazer. Os discursos a favor do tráfico e da 

escravidão, apesar de serem aceitáveis durante a Regência, não podiam interferir na 

repressão aos contrabandistas.188 

Se, no plano interno, a repressão acontecia, através da apreensão de 

embarcações e da recuperação dos africanos, importantes mudanças estruturais no 

Império britânico fariam com que sua política diplomática a respeito do tráfico se 

fortalecesse. A mais importante dessas transformações, sem dúvida, foi o fim da 

escravidão nas colônias inglesas na América (também conhecidas como Índias 

Ocidentais), em 1833. Segundo Tâmis Parron, para se fazer uma análise do que foi 

a lei de 1831, do seu funcionamento e dos interesses por trás do apoio ao 

contrabando, deve-se levar em conta quatro fatores: a resistência escrava, as 

economias regionais do Brasil, as consequências do abolicionismo anglo-saxão e a 

conjuntura das disputas políticas do Império.189 Sem isso, não seria possível 

observar todos os pontos que levaram a norma antitráfico imperial ao completo 

desuso a partir do final da década de 1830. Por hora, vamos nos ater ao fim da 

escravidão na América bretã. 

Um autor que pode nos ajudar nessa questão é Eric Williams. Em sua obra 

clássica Capitalismo e escravidão, ele mostra como a Inglaterra lucrou muito com a 

escravidão e com o tráfico enquanto esta atividade foi vantajosa para o país, 

principalmente na plantação de cana-de-açúcar no Caribe. Com a ascensão do 

capitalismo e das novas relações de trabalho e comércio, o trabalho escravo e toda 

economia a ele atrelada se tornou deficitária e passível de ser modificada.190 A partir 

daí, os discursos contra a escravidão se tornaram mais toleráveis e eficazes. Nas 

palavras de Williams: 

 

O ataque aos fazendeiros das Índias Ocidentais era mais do que um ataque 
à escravidão. Era um ataque ao monopólio. Seus adversários não eram 
somente os humanitaristas, mas também os capitalistas. A razão do ataque 
não era apenas que o sistema econômico das Índias Ocidentais era 
cruel, mas também tão pouco rentável que, por essa simples razão, era 
inevitável a destruição. […] Os mesmos interesses econômicos que 
tinham se fundado no sistema escravista agora se viravam contra ele e o 

                                                 

188  Sobre a liberdade política e de expressão durante a Regência, ver BASILE, Marcello. O 
laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In: GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). 
O Brasil Imperial – Volume II – 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009. 

189  PARRON (2011), op. cit., p. 91. 
190  WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
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destruíam.191 
 

Curiosa também é a ideia desse autor quanto a posição britânica sobre a 

escravidão em outros países. Para ele, o governo inglês, após o fim do tráfico, em 

1807, iniciou uma política externa de fazer tratados para regular o mesmo. Até 

meados da década de 1830, a Inglaterra realizou acordos com diversos Estados, 

incluindo Brasil, Portugal, Espanha, Estados Unidos, as repúblicas latino-

americanas, Madagascar, só para citar alguns.192 Esse projeto se tornou a principal 

política de Estado do governo britânico no período.193 Mas, com o fim da escravidão 

nas suas colônias, o governo de Londres reduziu seus esforços, já que seu comércio 

e abastecimento de produtos primários agora dependia de outras economias, 

notadamente a brasileira e a cubana, que se utilizavam do trabalho escravo. 

Conforme diz o autor trinitino: 

 

A remoção bárbara dos negros da África prosseguiu pelo menos por mais 
vinte e cinco anos após 1833, indo para as fazendas de cana do Brasil e de 
Cuba. A economia brasileira e a cubana dependiam do tráfico negreiro. 
A simples coerência exigia que os abolicionistas britânicos se 
opusessem a esse tráfico. Mas assim se retardaria o desenvolvimento 
dos dois países, o que, por conseguinte, tolheria o comércio britânico. 
O desejo de açúcar barato, a partir de 1833, superou qualquer horror à 
escravidão.194 
 

Desta forma, a diminuição da pressão inglesa sobre o governo imperial para 

que este fosse mais eficaz na proibição ao comércio de africanos residiria na 

necessidade econômica britânica de produtos baratos, produzidos com mão de obra 

cativa, o que estava atrelado a nova posição hegemônica da Inglaterra dentro da 

economia-mundo capitalista.195 Isso coincidiu, também, com o momento de 

ascensão dos conservadores dentro da conjuntura política da Regência, o que teria 

dado forma a um discurso mais claro a favor do contrabando.196 Todavia, não 

impediu que a diplomacia inglesa tentasse exercer sua política sobre o Estado 

                                                 

191  Ibid., p. 193 (grifo nosso). 
192  Sobre todos os tratados que o governo inglês firmou nas primeiras décadas do século XIX 
sobre a questão do tráfico de escravos, ver The Foreign Slave Trade. A brief account of its state, 
of the treaties which have been entered into, ando of the laws enacted for its supression, from 
the date of the English Abolition Act to the present time. Londres, 1837, pp. 4-24. 
193  GURGEL, Argemiro Eloy. Uma lei para inglês ver: a trajetória da lei de 7 de novembro de 

1831. Justiça e História. Vol. 6, Nº 12. 2008, p. 2. 
194  WILLIAMS, op. cit., p. 263 (grifo nosso). 
195  WALLERSTEIN, Immanuel. El moderno sistema mundial. III: la segunda era de gran 

expansión de la economía-mundo capitalista. España: Siglo XXI, 2010, pp. 77-175. 
196  PARRON (2011), op. cit., pp. 128-130. 
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brasileiro, ou que este não atuasse na repressão a comércio negreiro. Para Beatriz 

Gallotti Mamigonian, o governo brasileiro não reprimiu o tráfico apenas após a 

promulgação da lei Eusébio de Queirós, em 1850, mas também nos vinte anos 

anteriores, muito por causa da norma antitráfico de 1831 e também pelas atividades 

exercidas pelas autoridades imperiais, tanto em terra quanto no mar. O que variou 

efetivamente foi a intensidade do engajamento, muito devido às questões políticas 

internas.197 

Quanto à diplomacia inglesa, ela se fez presente quando, em 1835, propôs ao 

governo imperial a inserção de três artigos adicionais à convenção antitráfico de 

1826.198 A negociação foi realizada entre Manuel Alves Branco, então titular da pasta 

dos Negócios Estrangeiros, e Henry Fox, enviado extraordinário do governo 

britânico. Pelo primeiro artigo, ficou estabelecido que qualquer navio brasileiro ou 

inglês poderia ser detido e enviado para comissões mistas se possuísse 

aparelhamento usado regularmente no transporte de cativos: grilhões, algemas, 

muitos tonéis de água, tábuas sobressalentes, entre outros. Estas seriam as provas 

para o apressamento dessas embarcações. 

Pelo segundo artigo, acordou-se que os navios que, julgados nas comissões 

mistas como negreiros, seriam desmanchados e suas partes, vendidas. Na última 

cláusula, ficou determinada a ratificação dessa adição ao tratado de 1826 e a sua 

efetiva ratificação pelas duas partes. Contudo, isso nunca aconteceu, já que, como 

afirma João Eduardo Scanavini, essa proposta foi “bloqueada pelo Legislativo 

regencial”.199 Bernardo Pereira de Vasconcelos, três dias antes, já tinha pedido a 

revogação da lei de 7 de novembro de 1831, mesmo que sem um grande apoio. A 

campanha pela inutilização da norma antitráfico tinha começado.200 

Apesar disso, podemos concluir com clareza que os novos artigos à convenção 

antitráfico de 1826 já faziam parte de uma nova política externa inglesa para a 

contenção do comércio de escravatura. E essa visão passou a ser uma realidade a 

partir de 1833, ano que marcou o fim da instituição do cativeiro de africanos nas 

                                                 

197  MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. To be a liberated African in Brazil: labour and citizenship 
in the nineteenth century. University of Waterloo. Tese de Doutorado. 2002, p. 34. 

198  Estes artigos adicionais podem ser encontrados na seguinte obra: PINTO, op. cit., pp. 394-
399. 

199  SCANAVINI, João Eduardo Finardi Álvares. Anglofilias e anglofobias: percursos 
historiográficos e políticos da questão da questão do comércio de africanos (1826-1837). 
Unicamp. Dissertação de Mestrado. 2003, p. 258. 

200  Anais da Câmara dos Deputados (doravante, ACD). Sessão do dia 24 de julho de 1835. 
Ver também PARRON (2011), op. cit., pp. 137-138. 
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colônias britânicas. De certa maneira, isso vai contra a ideia da “neutralidade 

britânica” para a escravidão no Brasil proposta por Eric Williams. Houve sim uma 

atividade diplomática nesse período, mesmo que ineficaz. Além disso, afirmar que o 

governo imperial foi omisso na repressão ao tráfico não se enquadra na análise dos 

acontecimentos e da conjuntura histórica. Como foi visto, ocorreu uma repressão 

aos navios negreiros, e a Inglaterra, com os artigos adicionais de 1835, nunca 

deixou de cobrar uma atitude do governo brasileiro. 

Mesmo assim, a partir da metade da década de 1830, ocorreu um salto no 

contrabando negreiro. A lei de 1831 parecia ter perdido a legitimidade. As 

autoridades regenciais faziam “vista grossa”. Os liberais já não estavam no controle 

da situação; era a hora dos conservadores e dos senhores de escravos terem o seu 

momento. Para tornar a situação ainda mais complexa, o período regencial foi fértil 

em revoltas de escravos, rebentadas nos mais diferentes pontos do país. Dessas, 

três se destacaram: Carrancas, Malês e Manuel Congo. Tais rebeliões mexeram na 

maneira como a sociedade brasileira via o escravo, e o temor de um “novo Haiti” era 

algo recorrente. Portanto, para compreender como o tráfico persistiu na forma de 

contrabando e de que forma a lei de 1831 se tornou algo “para inglês ver”, é de 

extrema importância analisar esses dois fenômenos conjunturais da Regência. É 

isso que será feito na próxima parte. 

 

3.2 Revoltas escravas e ascensão conservadora: o começo do fim 

 

O discurso de Vasconcelos expôs algo importante: a sociedade brasileira, ou 

parte dela, não via com bons olhos o fim do tráfico de escravos. Acabar com o 

fornecimento de mão de obra poderia levar a ruína grande parte dos fazendeiros do 

Brasil, numa época em que a cultura do café, instalada no Sudeste, mais 

particularmente no Vale de Paraíba, crescia a olhos vistos. A importância desse 

produto na economia brasileira e na agenda de exportações imperial é enfatizada 

nas palavras de Celso Furtado: 

 

O café, se bem que tivesse sido introduzido no Brasil desde o começo do 
século XVIII e se cultivasse por toda parte para fins de consumo local, 
assume importância comercial no fim desse século, quando ocorre a alta de 
preços causada pela desorganização do grande produtor que era a colônia 
francesa do Haiti. No primeiro decênio da independência, o café já 
contribuía com 18% do valor das exportações do Brasil, colocando-se 
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em terceiro lugar, depois do açúcar e do algodão. E nos dois decênios 
seguintes já passa[va] para o primeiro lugar, representando mais de 
40% do valor das exportações. […] Todo o aumento que se constata no 
valor das exportações no correr da primeira metade do século XIX [se 
deveu] estritamente à contribuição do café.201 
 

É realmente impressionante o desenvolvimento da economia cafeeira do Brasil 

ao longo dos oitocentos. Nem mesmo um momento de baixa geral dos preços, 

ocorrido nas décadas de 1830 e 1840, conseguiu frear esse impulso produtivo. O 

período 1841-1850 viu a quantidade exportada subir mais de 500% com relação à 

primeira década do Brasil independente.202 Esse desempenho demonstra a 

importância alcançada pelo café e seus “barões” para o Império, sendo toda essa 

atividade baseada no trabalho escravo. Logo, minar o tráfico, fonte primordial para 

essa economia, era algo contrário a muitos interesses. Os próprios senhores 

deixariam isso bem claro. No ano de 1836, a Câmara dos Deputados recebeu 

diversas petições e pedidos de grupos de fazendeiros de várias partes do Brasil para 

que a lei de 1831 fosse revogada, já que esta trazia muitos prejuízos para a indústria 

agrária brasileira.203 

Essas petições surgiram durante a ascensão dos conservadores dentro da 

política imperial, o que culminaria com o tão famoso Tempo Saquarema, momento 

importante na política brasileira do século XIX em que a centralização do poder, os 

discursos de soberania nacional e uma negação ao combate ao tráfico negreiro 

foram seus pressupostos básicos.204 E quando, em 19 de setembro de 1837, Pedro 

de Araújo Lima assumiu o poder regencial após a renúncia de Feijó, os políticos 

regressistas estavam finalmente em posição favorável para implementar as suas 

políticas. Para Ilmar Mattos, desse momento em diante, a questão da escravidão e 

do tráfico passou a ser apresentada como sendo de competência nacional e 

qualquer pressão externa (leia-se: inglesa) seria considerada um atentado contra a 

soberania do Estado brasileiro.205 O comércio de escravatura agora era um 

problema interno, mas a sua solução não estava na repressão, e sim na 

continuidade, como contrabando. Segundo Tâmis Parron, 
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sob o comando dos estadistas do Regresso, o governo imperial tinha dado 
luz verde para o prosseguimento do contrabando. Enquanto eles 
estivessem no poder, a lei de 1831 seria letra morta, as propriedades dos 
fazendeiros gozariam de perfeita segurança jurídica e nenhum escravo 
ilegal teria apoio do Estado para reclamar liberdade.206 
 

Nada de combate ao tráfico com os conservadores no poder: esse era o lema. 

Os fazendeiros poderiam ficar despreocupados, pois a reposição da força de 

trabalho estava garantida.  

A ineficácia da lei Feijó-Barbacena, contrária aos interesses econômicos da 

elite agrária imperial, estaria, assim, atrelada ao fato do governo brasileiro nunca ter 

conseguido combinar o poder político das autoridades monarquistas com a vontade 

necessária para que a norma fosse aplicada.207 Quando os liberais estavam no 

comando do aparelho estatal, havia a intenção de combater o tráfico, mas faltava um 

poder mais bem estabelecido; já no período conservador, o Estado imperial tinha a 

força necessária para fazer valer a lei, porém o desejo já era outro: o contrabando. 

Contudo, é interessante perceber que essa reabertura do comércio de escravos 

como uma atividade ilícita permitida pelo governo regressista, na segunda metade 

da década de 1830, ocorreu num período de grande agitação política, não só com as 

revoltas provinciais, como a Balaiada, a Sabinada e a Farroupilha, mas também, e 

principalmente, com as rebeliões escravas que eclodiram por vários locais do Brasil, 

variando em intensidade e proporção. Entre elas, três se destacaram: a de 

Carrancas, em 1833; a dos malês, em 1835; e a de Manuel Congo, em 1838. Apesar 

de cada uma guardar as suas devidas especificidades, todas, de alguma forma, 

mexeram com a cabeça dos senhores de escravos brasileiros. 

A primeira delas ocorreu na Freguesia de Carrancas, na Província de Minas 

Gerais, em maio de 1833, segundo as pesquisas de Marcos Ferreira de Andrade.208 

Tudo se iniciou com o assassinato de Gabriel Francisco de Andrade Junqueira, filho 

dono da fazenda Campo Alegre, o deputado imperial Gabriel Francisco Junqueira, 

dono da fazenda. Após o sucedido, o grupo de escravos que havia matado seu 

senhor, liderados por Ventura Mina, partiu para outra propriedade dos Junqueira, a 

                                                 

206  PARRON, Tâmis Peixoto. Política do tráfico negreiro: o Parlamento imperial e a reabertura do 
comércio de escravos na década de 1830. Estudos Afro-Asiáticos. Vol. 1/2/3. 2007, p. 108. 

207  MAMIGONIAN (2002), op. cit., p. 72. 
208  ANDRADE, Marcos Ferreira de. Rebelião escrava na Comarca de Rio das Mortes, Minas 

Gerais: o caso Carrancas. Afro-Ásia. Vol. 21-22. 1998-1999. 
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Bela Cruz. Lá, mataram todos os brancos que ali residiam. O movimento seguiu 

angariando cativos por toda a Comarca de Rio das Mortes, onde ficava a Freguesia 

de Carrancas. Em poucos dias, o tumulto foi controlado, mas seus efeitos foram 

devidamente sentidos. 

Primeiramente, o acontecido ficou restrito a um ato localizado, mas repercutiu 

também para além das fronteiras das Minas Gerais, ganhando destaque no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, atemorizando os senhores de escravos quanto a 

capacidade de organização dos cativos.209 

Outra constatação da revolta de Carrancas está na violência com que os 

cativos atacaram e exterminaram os brancos. Esse fator é importante para mostrar 

até que ponto os escravos poderiam chegar para garantir que seus objetivos fossem 

alcançados. Eles não eram simples “marionetes” dos seus senhores; estavam 

atentos ao momento político imperial conturbado e a possibilidade de ganhos 

efetivos. Como diz Marcos de Andrade: 

 

Os escravos estavam atentos aos acontecimentos de seu tempo. 
Muitas vezes, à espreita de seus senhores, captavam os momentos de 
dissensão e aproveitavam para colocar em execução os seus planos 
de revolta. Essa astúcia não se revelava somente no momento das revoltas 
coletivas, mas também no cotidiano da escravidão, onde o escravo, na 
busca de superar a violência imposta pelo sistema escravista, procurava 
conquistar e demarcar espaços de sobrevivência, definindo uma leitura 
própria da escravidão. A demarcação desses limites algumas vezes 
atingia o confronto, representado pelas tentativas de revoltas 
implementadas pelos escravos, algumas tomando proporções 
violentas e aterrorizando a camada senhorial.210 
 

Tanto os negros que estavam sob a coerção do sistema escravocrata, quanto 

os africanos que chegavam para terminar suas vidas no cativeiro, eram seres 

pensantes e tinham, como qualquer humano, a capacidade de entender a conjuntura 

em que viviam e se aliar para alcançar seus objetivos.211 Isso não quer dizer que 

não havia divisões dentro da senzala. A insurreição dos malês, acontecida na Bahia, 

é um exemplo disso. 

                                                 

209  Ibid., p. 45. 
210  Ibid., p. 59 (grifo nosso). 
211  Para trabalhos sobre essa temática, ver as seguintes obras: AZEVEDO, Celia Maria Marinho 

de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites, século XIX. São Paulo: 
Annablume, 2004; CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas 
décadas da escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 2011; LARA, Silvia Hunold. 
Biografia de Mahommah G. Baquaqua. Revista Brasileira de História. v. 8, n. 16; MATTOS, Hebe 
Maria. Das cores do silêncio. Os Significados da Liberdade no Sudeste Escravista, Brasil, 
Século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. 
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O levante foi deflagrado no final de janeiro de 1835, num momento em que a 

composição dos escravos baianos era, no mínimo, bem singular. De acordo com os 

dados apresentados por João José Reis, no ano do motim, 72,8 % dos cativos 

africanos em Salvador tinha como “origem” nações da África Ocidental, destacando-

se os nagôs, os jejes, os minas e os hauçás. Aqueles que vinham da África Centro-

Ocidental, os chamados “bantos” (angolas, benguelas e cabindas), mais comuns em 

outras regiões do Brasil, compunham 27,2%.212 

Os africanos que formavam a maioria da escravaria soteropolitana em meados 

dos anos 1830 tinham uma cultura bem específica que os diferenciava dos seus 

congêneres: provinham do antigo reino do Daomé, onde hoje se situam o Benin e a 

Nigéria, que tinham como característica principal a forte presença de um culto 

islâmico. Esse perfil étnico diferenciado, para João Reis, atuou de forma decisiva 

nos rumos tomados pela rebelião malê.213 Como mostra o autor, no processo policial 

onde foram apurados os fatos da revolta, dos 36 africanos interrogados ou 

mencionados, a grande maioria (27) era com certeza de origem daomeana e de fé 

islâmica, sendo apenas um declaradamente “banto” (de Cabinda).214 Isso aponta 

para duas direções: a revolta muçulmana da Bahia não teve nem o apoio de toda a 

comunidade africana residente na Bahia, nem a participação de crioulos, os negros 

nascidos no Brasil. Eles travavam seus conflitos com os senhores através de outras 

formas, além do fato de o levante ter sido mais restrito ao conjunto africano dos 

indivíduos “de cor”, o que resultou em maior cumplicidade entre dono de escravos e 

crioulos, já que a relação entre estes e os africanos não era das melhores.215 Dessa 

forma, o levante malê de 1835 pode ser mais como um conflito entre nagôs 

(principalmente) e haúças contra o sistema escravista, restringindo os seus efeitos 

dentro da comunidade escrava baiana. Contudo, para a elite agrária imperial, esse 

acontecimento foi muito importante para demonstrar que o Haiti não estava tão 

longe assim, visto que, junto as outras revoltas, trouxe à tona a possibilidade de um 

discurso antiescravista, visível nos jornais da época e nas ações do governo, como 

os artigos adicionais de 1835. Nesse momento, falar de contrabando era quase 

                                                 

212  Para os dados das nações africanas em Salvador nas primeiras décadas do século XIX, ver 
a tabela formulada por João José Reis na seguinte obra: REIS, João José. Rebelião escrava no 
Brasil: a história do levante dos malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 
309. 

213  Ibid., pp. 308-309. 
214  Ibid., pp. 317-319. 
215  Ibid., pp. 319-333. 
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impensável.216 

Concluindo a análise das revoltas de escravos durante a Regência, temos 

aquela ocorrida em Vassouras, na região do Vale do Paraíba fluminense, em 1838, e 

comandada pelo escravo Manuel Congo.217 No dito evento, cerca de 80 escravos, 

pertencentes à Manuel Francisco Xavier, saíram da fazenda deste e começaram a 

arregimentar cativos em outras propriedades da região. Além disso, roubaram 

alguns itens (alimentos, ferramentas) e fugiram para a mata. A rebelião foi 

rapidamente reprimida e os seus participantes, julgados, cabendo ao líder principal a 

pena de morte. 

O mais interessante dessa revolta está na sua característica quilombola. Para 

Flávio Gomes, o principal objetivo dos fugidos era formar um ajuntamento onde 

pudessem viver em liberdade.218 Além disso, essas comunidades não diferenciavam 

seus componentes pela origem étnica, configurando como um grande espaço de 

sociabilidade e solidariedade para aqueles que conseguiam fugir do jugo da 

escravidão.219 Um exemplo de autor que trabalha dentro dessa temática é Robert 

Slenes, que desenvolveu um importante trabalho sobre as comunidades e as 

famílias escravas no Vale do Paraíba paulista, demonstrando como os negros agiam 

para formar relações, mesmo dentro de um ambiente muitas vezes hostil.220 

Se uma tendência quilombola diferencia a sublevação de Vassouras das suas 

similares baiana e mineira, há um ponto de contato entre ambas e que, na época da 

Regência, era a sua principal força: o medo que havia na elite imperial de que 

houvesse um massacre “haitiano” no Brasil. Como aponta Flávio Gomes, a forte 

repressão das autoridades governamentais ao motim de Manuel Congo pode ser 

vista como um indício da necessidade de ser mostrar que a situação da escravidão 

estava sob controle. Para o autor, 

 

se consideramos a velocidade e a truculência com que essas mesmas 
autoridades efetivaram a repressão aos fugitivos naquela mata, é possível 
supor também que eles quase arrancaram os depoimentos dos cativos. 

                                                 

216  PARRON (2011), op. cit., p. 103. 
217  Para maiores informações sobre a Revolta de Manuel Congo, ver GOMES, Flávio dos 

Santos. Histórias de quilombolas. Mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro 
– século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995; FARIA, Sheila de Castro. Identidade e 
comunidade escrava: um ensaio. Tempo. Vol. 11. Nº 22. jan/2007, pp. 141-143. 

218  GOMES, op. cit., capítulo II; FARIA, op. cit., p. 141. 
219  FARIA, op. cit., p. 142. 
220  SLENES, Robert. Na Senzala Uma Flor: esperanças e recordações na Formação da 

Família Escrava. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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Tudo, parecia estar preparado. Para tantos escravos que se revoltaram e 
fugiram para formar um quilombo, deveria haver um ou mais líderes. Em 
meio a numerosos revoltosos, era necessário punir alguns de forma 
implacável, exemplar e imediata.221 
 

As revoltas escravas no período regencial brasileiro trouxeram à tona da 

sociedade da época a questão da escravidão e do próprio tráfico de escravos. As 

pessoas perceberam que estavam numa situação desfavorável em termos 

numéricos. O tráfico, principal alimentador do sistema escravista, era algo que devia 

ser extirpado. Mas o que se viu, a partir da ascensão dos conservadores ao poder, 

foi algo completamente diferente. Em vez de combaterem, permitiram a continuidade 

do comércio negreiro sobre a forma de contrabando. Uma prova disso foi a 

apresentação de um projeto no Parlamento, em 1837, que versava, entre outros 

pontos, sobre a modificação (ou, antes, “revogação”) da lei de 7 de novembro de 

1831. Agora, as ideias de Bernardo de Vasconcelos, isoladas em 1835, já podiam 

ser postas em prática. E, curiosamente, quem expôs tal proposta foi o próprio 

marquês de Barbacena, aquele que, em 1831, ofereceu ao Senado aquilo que se 

tornaria a norma antitráfico. Analisemos, então. 

Na sessão do Senado imperial de 30 de junho de 1837, Barbacena realizou um 

pequeno discurso sobre os primeiros seis anos da norma antitráfico brasileira, 

enfatizando que, em vez de coibir o comércio de cativos, acabou por tornar-se um 

“poderoso estímulo para dar energia, desteridade e confiança” aos traficantes de 

escravos.222 Depois, seguindo piamente a cartilha dos conservadores, fez uma 

enfática defesa dos lavradores que compraram novos cativos. Essa conduta de 

desqualificar o crime dos senhores e apenas punir os comerciantes de escravos foi 

bem estudada por Jaime Rodrigues.223 Vale a pena citar as palavras do senador 

mineiro: 

 

Um mal, senhores, quase sempre vem acompanhado de muitos outros; 
assim, o horroroso crime dos importadores de escravos achou apoio da 
parte dos nossos lavradores que, comprando a princípio os escravos que 
supunham ladinos, porque falavam mais ou menos português, e tirando 
grandes proveitos deste recrutamento (pelo alto e constante preço de 
nossos gêneros, principalmente o café), não duvidaram depois comprar 
quantos apareciam ladinos ou novos, seduzidos pelo irresistível desejo, 
natural em todos, de conservar e aumentar a própria fortuna. […] A 
Assembleia Geral Legislativa, que com tanta previsão política soube 

                                                 

221  GOMES, op. cit., p. 220 (grifo nosso). 
222  Anais do Senado Imperial (doravante, ASI). Sessão do dia 30 de junho de 1837. 
223  RODRIGUES (2000), op. cit., notadamente o capítulo 4. 
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ocupar-se da cessação do tráfico de escravatura, saberá agora, com 
igual previsão benéfica, ocupar-se da sorte dos lavradores. Longe de 
mim fazer o elogio daqueles que infringiram a lei com pleno 
conhecimento de causa, mas confesso ingenuamente que nenhuma 
infração de lei jamais houve que apresentasse tão plausíveis razões 
para ser atenuada, se não esquecida, como aquela que tem cometido 
os lavradores do Brasil. […] Pretender que os lavradores não comprem 
escravos quando lhes levaram à casa, quando mesmo muitas vezes 
não há meios de conhecer se são ou não de contrabando, é exigir mais 
do que pode fazer a espécie humana.224 
 

Após alguns meses de discussão tanto no Senado quanto na Câmara dos 

Deputados, o projeto foi posto de lado e esquecido. Ele não seria desenterrado até o 

final dos anos 1840, quando a pressão inglesa era forte e o tráfico já estava com os 

dias contados. Mesmo assim, esse projeto tem a sua importância. 

O interessante é que a própria lei proposta pelo marquês e promulgada no 

início dos anos 1830 tinha como uma das suas características primordiais o fato de 

classificar como criminosos, em seu terceiro artigo, todos aqueles que, de alguma 

forma, participaram da atividade negreira, inclusive os compradores.225 Por isso, a 

apologia de Barbacena é sintomática do novo momento vivido pelo tráfico de 

escravos. Em 1837, com a subida ao poder dos conservadores, liderados por Pedro 

de Araújo Lima e Bernardo Pereira de Vasconcelos, a forma como a lei de 1831 

passou a ser tratada mudou. Antes, ela era criticada por interferir na economia 

nacional, impedindo que os fazendeiros adquirissem novos escravos para o trabalho 

no campo. Com a extinção da escravidão nas colônias inglesas no Caribe e a nova 

conduta britânica para o tráfico de escravos, materializada nos artigos adicionais de 

1835, a eliminação da norma de 7 de novembro de 1831 passou a se configurar 

como algo “questionável” e diplomaticamente indesejável. Por isso, “da crítica à lei, 

os líderes regressistas tinham passado à defesa do contrabando”226. Se não era 

possível mudar a lei, era necessário evitar que a repressão ao comércio negreiro 

fosse efetiva. Isso, em parte, coloca em xeque a ideia, defendida por Leslie Bethell, 

de que a incapacidade do governo brasileiro, ao longo dos anos, de aplicar a norma 

antitráfico residiria em sua fraqueza política, nas constantes mudanças de comando, 

nos parcos recursos militares e navais para a repressão do tráfico, nos constantes 

conflitos políticos pós-Abdicação e nas revoltas provinciais deflagradas durante o 

                                                 

224  ASI. Sessão de 30 de junho de 1837 (grifo nosso). 
225  Lei de 7 de novembro de 1831 In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis do 

Império do Brasil de 1831. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1875. 
226  PARRON, op. cit., p. 148. 
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período regencial.227 A questão não estava na fraqueza política ou militar do Brasil; 

na verdade, o governo é que dava legitimidade ao contrabando. Nesse cenário, 

mesmo com a ação diplomática inglesa, lutar contra o comércio de escravatura seria 

muito difícil. 

A situação, contudo, mudou na década de 1840. Se, de certa forma, a pressão 

diplomática inglesa foi fraca na década de 1830 (apesar de não-inexistente), o que 

se viu na década seguinte foi uma transformação na forma como o governo britânico 

combatia o tráfico, inclusive promulgando regras unilaterais, como o famoso bill 

Aberdeen. Além disso, as coisas no Brasil já tinham mudado. O momento era outro. 

É o que veremos a seguir. 

 

3.3 O bill inglês e a lei Queirós: morte à lei Feijó-Barbacena? 

 

A década de 1840 marcou o apogeu dos conservadores no poder do Império 

brasileiro e da defesa do tráfico de escravos como atividade de contrabando. 

Nenhum discurso em contrário poderia ser aceito. Eles fizeram de tudo para garantir 

que a situação ficasse sob controle. Assim afirma Tâmis Parron: 

 

Ao longo da década de 1840, a política do contrabando negreiro 
condicionou o que se poderia ser dito ou silenciado nos espaços públicos, 
aceito ou negado no centro de decisão do Estado nacional e até mesmo 
criado ou omitido nos discursos artísticos.228 
 

A ascensão das culturas cafeeiras no Vale do Paraíba e a classificação dos 

senhores de escravos como criminosos sempre estiveram entre os principais 

impedimentos para que a lei de 7 de novembro de 1831 fosse cumprida à risca. O 

tráfico prosseguiu, tendo as leis contra, mas o governo e os fazendeiros a seu 

favor.229 Isso, no entanto, não quer dizer que as elites estavam sempre de acordo. 

Como afirma Emília Viotti da Costa, o fato de a norma existir criava uma situação 

nova, fazendo dela um instrumento político de perseguição a possíveis ou 

declarados rivais, o que serviu para desmoralizar o contrabando de cativos 

africanos. Segundo a autora, 

 
                                                 

227  BETHELL, op. cit., pp. 100-101. 
228  PARRON (2011), op. cit., p. 208. 
229  CERVO, Amado Luiz; Bueno, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: 

UnB, 2008, p. 80. 
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os grupos na oposição atacavam os que estavam no poder, acusando-os de 
desrespeitar a lei e os que estavam no poder, com frequência, usavam a lei 
como um pretexto para perseguir seus adversários. Dessa forma, se bem 
que pouco eficaz, a lei foi mantida e, se não conseguiu interromper o 
tráfico, contribuiu para a sua desmoralização.230 
 

A lei passou a ser uma arma política usada nas batalhas entre os diferentes 

grupos que buscavam o poder, seja em âmbito nacional ou provincial. Um bom 

exemplo disso está no trabalho de Marcus de Carvalho. Em um estudo sobre as 

rivalidades políticas na província de Pernambuco entre 1845 e 1848, durante o 

governo praieiro, o autor mostra como a lei de 7 de novembro de 1831 foi usada 

pelos indivíduos no poder para coibir o desembarque ilegal de cativos pertencentes 

a seus inimigos.231 Não havia, pois, uma motivação sincera de se acabar com o 

tráfico, aplicando-se a norma vigente. Segundo o autor, “havia agentes da repressão 

envolvidos no comércio negreiro”232. O importante era minar o poder dos adversários 

do governo liberal pernambucano, confiscando suas “propriedades”. 

Mesmo assim, o contrabando tinha a anuência da elite imperial. Ele era vital 

para a economia do país (e para os donos de escravos), o que o tornava algo 

tolerável, mesmo que ilegítimo. Essa situação, contudo, mudaria, principalmente 

pela grande tempestade que estava por vir, na forma de uma forte pressão 

diplomática e naval inglesa para erradicar o comércio de escravos. 

A década de 1830, com certeza, foi aquela em que a política externa britânica 

para erradicar o tráfico teve menos resultados para o Brasil. A aprovação da lei de 

1831 não foi capaz de assegurar o cumprimento daquilo que tinha sido acordado em 

1826, nem com a negociação dos artigos adicionais de 1835. Além disso, o governo 

londrino tinha suas próprias questões para resolver, como o fim da escravidão em 

suas colônias americanas, concretizada em 1833.  Definitivamente, foi uma “década 

perdida” para a diplomacia inglesa na questão do comércio de escravatura. Mas as 

coisas mudariam nos dez anos seguintes. 

Os anos 1840 foram de grande transformação na política interna bretã e em 

sua economia. Segundo José Luiz Werneck da Silva, esse período marcou a 

derradeira ascensão dos interesses da Black England frente aos anseios da Green 

                                                 

230  COSTA, Emília Viotti da. A abolição. São Paulo: UNESP, 2008, p. 27 (grifo nosso). 
231  CARVALHO, Marcus J. M. de. A repressão do tráfico atlântico de escravos e a disputa 

partidária nas províncias: os ataques aos desembarques em Pernambuco durante o governo 
praieiro, 1845-1848. Tempo. Vol. 14. Nº 27. dez/2009. 

232  Ibid., p. 149. 
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England.233 A primeira era formada pelos representantes das indústrias e da 

burguesia, que se desenvolveram muito desde o final do século XVIII, com a 

Revolução Industrial. Já a segunda tinha em suas fileiras os membros da nobreza 

de terra e dos fazendeiros das colônias. Enquanto esta dominou a economia e a 

política, com seus interesses protecionistas, a questão da escravidão e do tráfico 

não era tão importante; as fazendas do Caribe dependiam da mão de obra escrava 

para funcionarem e dos privilégios alfandegários para ter competitividade com os 

produtos dos outros países, como o Brasil. Isso é corroborado por Eric Williams, que 

estudou bem essas transformações nas relações entre a metrópole britânica e suas 

colônias nas Américas.234 Além disso, nessa época, “ainda havia na Inglaterra muita 

gente que ganhava dinheiro com o tráfico de escravos ao sul do Equador”235. 

Portanto, não fazia tanto sentido a diplomacia inglesa ser tão enfática na questão do 

comércio de escravos. As coisas só mudariam de figura a partir de 1841, quando a 

convenção antitráfico de 1826 seria revista e a Inglaterra não queria perder aquilo 

que tinha alcançado. Também, nesse momento, a Black England já estaria no 

comando da política inglesa, o que significou a transformação do pensamento 

britânico sobre as vantagens dos setores primários da economia. Nesse momento, a 

inércia e ociosidade deixam de ser a regra para a diplomacia em Londres, que a 

trocou por ações mais enérgicas, como a promulgação do famoso Bill Aberdeen, em 

8 de agosto de 1845.236 

Duas questões permearam a aprovação de uma norma unilateral pelo governo 

vitoriano. Em primeiro lugar, o acordo anglo-brasileiro de 1826 iria caducar e o 

governo imperial, controlado pelos conservadores e apoiando o contrabando, não 

estava disposto a prorrogá-lo. Manter o fluxo de braços para a lavoura: esse era o 

objetivo dos políticos ligados aos interesses agrários do Vale do Paraíba. Nesse 

sentido, foi proposta no Conselho de Estado, em 1842, e depois, discutida no 

Parlamento, uma lei que tratava tanto da questão das terras devolutas quanto dos 

rumos que o trabalho teria, passando do regime escravocrata para o livre. Essa 
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proposta seria retomada apenas em 1850 e se tornaria a famosa lei de Terras.237 

Para Tâmis Parron, a grande questão que perpassa a discussão dessa lei estava no 

fato dela, por debaixo dos panos, permitir que africanos continuassem a ser 

desembarcados no Brasil como colonos livres.238 Além disso, ela se inseria, na 

política brasileira do século XIX como um acontecimento particular de “amplas 

transformações que ocorreram no Atlântico”, como os planos de diferentes governos 

para substituir o comércio de cativos por “migrações forçadas ou induzidas” e trocar 

o trabalho compulsório por uma forma involuntária de trabalho forçado.239 Era uma 

forma interessante de resolver o problema do trabalho para a lavoura cafeeira e 

evitar o assunto do comércio de cativos. Infelizmente, para o governo conservador, 

as coisas não correram como o esperado, muito por causa do novo momento que 

passava o movimento abolicionista, mais encorpado na década de 1840. Além disso, 

a Grã-Bretanha já estava pronta para agir, visto que o bill saiu apenas três anos 

após a derrocada do projeto da lei de Terras. 

Com tudo isso, a norma que regularia as terras devolutas e a colonização só 

seria promulgada após a lei Eusébio de Queirós, em 18 de setembro de 1850. A 

tentativa dos “políticos do café” não se converteu em sucesso. A Inglaterra já estava 

atenta aos reais interesses brasileiros. 

Em segundo lugar, a aprovação de novas regras aduaneiras pelo governo 

imperial em 1844, conhecidas como as tarifas Alves-Branco240, colocaram sobre a  

mesa um outro problema. Pelo decreto, as tarifas aplicadas aos produtos importados 

pelo Brasil seria a mesma para todos os países, o que fez a Inglaterra perder os 

privilégios cambiais que tinha desde a época da Independência. Segundo José Luiz 

Werneck da Silva, o que queria o governo inglês, agora controlado pelos industriais, 

era que os países que seguiam o livre-cambismo como padrão alfandegário, como o 

Brasil, continuassem nessa postura, já que os produtos manufaturados na Grã-

Bretanha, nesse momento, eram mais competitivos do que os de qualquer outro 

país. Mas o intento da elite econômica brasileira era o protecionismo, que se 

materializou em 1844.241 Isso acabou de vez com as pretensões londrinas de 
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renovação dos acordos firmados na década de 1820. Era o início do fim da 

“preeminência inglesa no Brasil”.242 Mas não das pressões diplomáticas. 

De fato, essa busca, por parte do governo imperial, de uma política aduaneira 

autônoma, somada ao fracasso na promulgação de uma lei de Terras no início dos 

anos 1840 e a não renovação do tratado de 1826, levou a uma das maiores ações 

diplomático-militares já empreendidas por um país sobre outro. Não havia mais 

como os políticos e a sociedade brasileira mitigarem a situação; os interesses da 

potência hegemônica da época, e, principalmente, da economia-mundo capitalista, 

estavam em jogo, e a Grã-Bretanha não teria o menor temor em agir, se necessário 

fosse. Dentro desse contexto, o ato do Lord Aberdeen era apenas o começo. 

O corpo da lei inglesa contra o tráfico brasileiro de escravos era composto de 

nove artigos e todos eles versavam basicamente sobre a continuidade das 

comissões mistas mesmo após o seu término legal, em 13 de março de 1845, para 

conclusão dos julgamentos pendentes. Como embasamento, a norma fazia menção 

aos acordos firmados com o governo português em 1815 e 1817, aceitos pelo 

governo imperial na convenção antitráfico de 1826.243 Afora isso, outros pontos do 

ato ampliavam as possibilidades de ação tanto do governo, mas, principalmente, da 

Marinha inglesa. Isso fica patente no quarto artigo: 

 

Decreta-se que será lícito ao alto tribunal do Almirantado e a qualquer 
tribunal de Vice-Almirantado de Sua Majestade [britânica] dentro de seus 
domínios, tomar conhecimento e julgar qualquer navio que faça o tráfico de 
escravos africanos em contravenção da dita convenção de 23 de novembro 
de 1826 […]244 
 

O bill Aberdeen, como uma lei unilateral, consubstanciava em suas linhas um 

acordo internacional não mais existente. E mais: incluía novas determinações que 

extrapolavam os limites do acordo. Para Maurício Goulart, ele feria os princípios do 

direito internacional, que proibiam a “visita e busca” a embarcações em tempos de 

paz, tornando-se um atentado à dignidade e independência das nações.245 Mas, 

para o governo inglês, a história era outra. Como afirma Argemiro Eloy Gurgel, o que 

realmente deu aos britânicos a oportunidade de reclamar o direito de apressar 
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navios brasileiros, mesmo após o término do acordo de 1826, estava no próprio 

convênio, já que seu primeiro artigo estipulava que todo comércio de escravos seria 

considerado um ato de pirataria, e não havia uma data para que isso terminasse.246 

Assim está na cláusula: 

 

Acabados três anos depois da troca das ratificações do presente tratado, 
não será lícito aos súditos do Império do Brasil fazer o comércio de 
escravos na costa da África, debaixo de qualquer pretexto ou maneira que 
seja. E a continuação deste comércio, feito depois da dita época por 
qualquer pessoa súdita de Sua Majestade Imperial, será considerado e 
tratado de pirataria.247 
 

Definitivamente, não havia um limite temporal para que o tráfico de africanos 

deixasse de ser pirataria. Isso, claro, deu a chance para que as autoridades inglesas 

pudessem assegurar que o Brasil não se livraria tão facilmente dos compromissos 

firmados duas décadas atrás. Agora, os ingleses poderiam por em prática uma 

estratégia mais direta para acabar com o comércio de escravatura para o Império, 

com um maior poder de intervenção no combate marítimo ao contrabando 

negreiro.248 

A promulgação de uma norma antitráfico fora da esfera interna da política 

imperial foi, de certa forma, um duro golpe nos interesses que convergiam e 

garantiam o prosseguimento da atividade negreira na forma de contrabando. A partir 

daquele momento, o Brasil, internacionalmente, estava isolado. Isso foi bem 

colocado e sintetizado por nas palavras de Tâmis Parron: 

 

O bill [Aberdeen] teve dois efeitos indistintos, um no Brasil, outro no cenário 
internacional. Assim como a convenção de 1826, partiu de um centro de 
decisão externo à Assembleia Geral brasileira, de forma que mais uma vez 
questões procedimentais se sobrepuseram ao mérito e acabaram por 
aglutinar políticos imperiais em protesto uníssono. […] Ao mesmo tempo, o 
ato britânico isolou o Império do Brasil das nações modernas como Estado 
pirata, bárbaro e pilhador.249 
 

A situação não era das melhores para o Brasil. Ser considerado um “Estado 

pirata, bárbaro e pilhador”, principalmente pelas “nações civilizadas” do mundo, não 
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estava nos planos da elite mercantil-escravista, que via na Europa o seu próprio 

reflexo.250 Contudo o momento acabou se tornando oportuno, pois permitiu “aglutinar 

políticos imperiais em protesto uníssono”; não importava mais as diferenças 

políticas, pois o que estava em jogo era a soberania da nação, ultrajada por um 

agente externo. Foi um momento difícil nas relações entre o Brasil e a Inglaterra 

que, na visão de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno, 

 

representou uma fase de ruptura e conflito, marcada pela ação inglesa 
unilateral, ineficiente e violenta entre 1845 e 1850 [bill Aberdeen], pela ação 
brasileira unilateral e eficiente em 1850 [lei Eusébio de Queirós], e pelas 
sequelas do conflito bilateral nos anos seguintes.251 
 

A ação imperial ante o ato parlamentar britânico não demorou muito a 

acontecer. Em 22 de outubro de 1845, Antônio Paulino Limpo de Abreu, então 

ministro dos Negócios Estrangeiros, enviou ao plenipotenciário vitoriano, Mr. 

Hamilton, um protesto formal contra a promulgação da norma antitráfico inglesa.252 

Esse documento foi remetido a diversas embaixadas brasileiras com vistas a criar 

um consenso internacional em favor do governo imperial. Além disso, os argumentos 

nele contidos foram colocados de forma a provar que a Inglaterra não poderia 

proclamar uma lei alegando que o tratado de 1826 definia o comércio de cativos 

como pirataria.253 

Na sua exposição, Limpo de Abreu fez um pequeno apanhado dos acordos 

firmados que foram firmados por Portugal e pelo Brasil com as autoridades 

londrinas, apontando que, desde o dia 13 de março de 1845, a convenção anglo-

brasileira e, portanto, o direito de “visita e busca” à embarcações imperiais, deixaram 

de existir para a Marinha inglesa. Assim colocava o ministro imperial: 

 

Culpa não foi do governo imperial se, antes da expiração do prazo [para a 
prorrogação do tratado de 1826], não foi possível obter-se um acordo justo e 
razoável entre o mesmo governo imperial e o da Grã-Bretanha […] É 
verdade incontestável que no ano de 1835, assim como nos de 1840 e 
1842, o governo imperial prestou-se sempre com o mais decidido ardor a 
diversas negociações propostas pelo governo de Sua Majestade Britânica. 
Se nenhuma destas negociações pôde concluir-se, nem ratificar-se, a razão 
foi porque o governo imperial viu-se colocado na alternativa ou de recusar-
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se, mau grado seu, a tais negociações, ou de subscrever a completa ruína 
do comércio lícito de seus súditos que, aliás, deve zelar e proteger. A 
escolha não podia ser duvidosa a um governo que tivesse consciência dos 
seus deveres.254 
 

E, continuando: 

 

Tendo cessado, como é evidente, entre o governo imperial e o da Grã-
Bretanha, as estipulações especiais que autorizavam o direito de visita e 
busca em tempo de paz e os tribunais mistos para julgarem as presas, era 
indispensável, para que tais medidas fossem restabelecidas ou substituídas 
por outras, o acordo de novos compromissos entre os dois governos. 
Princípio é de direito das gentes que nenhuma nação pode exercer ato de 
jurisdição sobre a propriedade e os indivíduos no território de outra. A visita 
e busca no alto-mar em tempo de paz, assim como os julgamentos, são, 
mais ou menos, atos de jurisdição. Aquele direito, além disto, é 
exclusivamente um direito beligerante. Entretanto, não obstante a evidência 
destes princípios, o governo de Sua Majestade Britânica, em virtude da lei 
sancionada no dia 8 do mês de agosto [o bill Aberdeen], não exitou em 
reduzir a ato a ameaça que anteriormente tinha feito […] Neste ato, que 
acaba de passar como lei, impossível é deixar de reconhecer esse abuso 
injustificável da força que ameaça os direitos e regalias de todas as nações 
livres e independentes. […] Se esta violência se coonesta atualmente com o 
grande interesse de reprimir o tráfico de escravos, inquestionável é que os 
fins não podem justificar a iniquidade dos meios que se empregam, nem 
será [de] admirar que, sob pretexto de outros interesses que possam criar-
se, a força e a violência venham substituir, no tribunal das nações mais 
fortes, os conselhos da razão e os princípios do direito público universal, 
sobre os quais devem repousar a paz e a segurança dos Estados.255 
 

A reprodução de dois longos trechos do protesto não foi por acaso. Pela leitura 

de ambos, é possível perceber como o ministro imperial delineou sua argumentação. 

Primeiro, tentou incutir a “culpa” pelo fim do acordo no governo britânico e na sua 

falta de vontade de pactuar um acordo mutuamente justo, já que o Brasil “viu-se na 

alternativa ou de recusar-se” a aceder às pressões inglesas, ou de “subscrever a 

completa ruína do comércio lícito de seus súditos”. Interessante é que Limpo de 

Abreu se esqueceu que o tráfico para o Brasil já estava a mais de uma década 

impedido pela lei de 1831 e que os ditos “súditos” estavam, de fato, fazendo 

contrabando.256 Não ter mencionado a norma interna, claro, não foi algo acidental. O 

esquecimento dela era a melhor forma de também esconder os interesses do 

governo na questão da clandestinidade do comércio negreiro. 

Continuando a sua explanação, o representante brasileiro buscou colocar o ato 
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do Parlamento bretão em xeque, utilizando-se de elementos do direito internacional. 

Apontava que, na lei inglesa, não era possível deixar de perceber o “abuso 

injustificável da força que ameaçava os direitos e as regalias das nações livres e 

independentes”. E que, caso esse tipo de ação se tornasse algo comum e aceitável, 

o uso da força e da violência iriam “substituir, no tribunal das nações mais fortes, os 

conselhos da razão e os princípios do direito público universal, sobre os quais 

devem repousar a paz e a segurança dos Estados”. Era o argumento óbvio de um 

país inferiorizado em termos exteriores. Para Norberto Bobbio, o poder político pode 

se apresentar de diversas maneiras: como relação entre governantes e governados, 

entre soberano e súditos, entre Estado e cidadãos.257 Mas ele também pode ser 

entendido com sendo a ligação entre Estados. E os modos de exercê-lo também são 

múltiplos: da persuasão à manipulação; da ameaça de uma punição até à promessa 

de uma recompensa.258 A Inglaterra, como um país mais forte, tentou exercitar, pela 

força259, a sua vontade, ameaçando o Brasil com o bill Aberdeen. No entanto, o 

governo imperial buscou, a partir do protesto, persuadir a comunidade internacional 

da ilegalidade do ato britânico. É evidente que as relações entre os dois Estados 

eram mais profundas, já que ambos estavam inseridos dentro do sistema-mundo 

capitalista, cada qual com a sua atribuição: à Grã-Bretanha, como parte do centro e 

país hegemônico; e o Império do Brasil, como país periférico e com uma elite voltada 

para a Europa.260 Os interesses econômicos brasileiros, consubstanciados pela elite 

cafeeira do Vale do Paraíba e reproduzidos na política por seus representantes, não 

poderiam permitir que o tráfico de escravos, vital para o abastecimento da mão de 

obra nas lavouras, fosse extirpado.261 A luta, para eles, era legítima, mesmo indo de 

encontro às próprias leis internas. 

O repúdio à ação inglesa também pode ser vislumbrado através da publicação 

de uma obra propagandística dos interesses por trás das ações governamentais: o 

livro Inglaterra e Brasil – tráfico de escravos, por um deputado.262 
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Na obra, há uma clara tentativa de denegrir a imagem do combate inglês ao 

tráfico de escravo como sendo um ato humanitário, apresentando, em contrário, o 

que estava por trás da ação britânica. Um exemplo disso pode ser visto na seguinte 

passagem, quando o autor trata da política do governo londrino para o comércio de 

escravos após a sua extinção na Inglaterra, em 1807: 

 

A Inglaterra, que levou tanto tempo para tomar essa deliberação [acabar 
com o tráfico]; a Inglaterra, que neste passo foi precedida, na América, pela 
maioria dos estados de que então se compunham os Estados Unidos, e na 
Europa, pela Noruega, em 1792, e pela Dinamarca, que o deu em 1794 e o 
realizou em 1804, mal decretou a proibição do tráfico, pretendeu coagir 
todas as demais nações a que a adotassem, e de um tal frenesi de 
humanidade se possuiu, que em todos os congressos que depois 
houve, procurou introduzir, no meio das questões as mais vivas, dos 
interesses mais palpitantes, que reclamavam medidas prontas, não só 
a abolição geral desse tráfico, mais ainda que ele fosse julgado 
pirataria, e que, para o reprimir, se estabelecesse o direito de visita ou 
registro dos navios e a interdição da venda nos mercados europeus 
das mercadorias cultivadas por negros!!!263 
 

O grande problema apresentado pelo autor do livro era a rapidez que a 

Inglaterra passou a exigir dos outros países para que também adotassem medidas 

que dessem cabo do comércio de cativos africanos. Isso reafirmaria a ideia de Eric 

Williams de que os interesses abolicionistas britânicos só irromperam a partir do 

momento em que o capital inglês passou do setor agroexportador, baseado no 

trabalho escravo, para a indústria e a mão de obra assalariada.264 Além disso, é 

curioso o fato de que, já em 1807, a política antiescravista bretã já se utilizava de 

dois conceitos que seriam o principal ponto de atrito dos acordos com o Brasil 

décadas mais tarde: a classificação da atividade negreira como ato de pirataria e a 

busca incessante do direito de busca e visita às embarcações de outros Estados. 

Isso põem a questão do tratado de 1826, dos acordos adicionais de 1835 e do 

próprio bill Aberdeen dentro de uma perspectiva mais ampla. Não eram apenas 

ações contra o governo brasileiro; era algo mais geral, como um corolário da 

diplomacia britânica da primeira metade do século XIX. 

Ao prosseguir na apreciação do texto antibritânico, temos a colocação do autor 

sobre as intenções ingleses no pós-1833, quando foi aprovada uma lei no 

Parlamento londrino declarando extinta a escravidão nas colônias de Sua Majestade. 

Assim está no livro: 
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Em 1833, passou no Parlamento inglês o célebre bill que marcou a época 
da extinção total da escravidão nos domínios britânicos. […] Apesar de 
todas as cautelas tomadas nesse bill, apesar desse sistema de sujeição dos 
libertos ao trabalho como aprendizes [essa era uma das resoluções da lei], 
antes de termo fatal, ninguém poderia deixar de reconhecer a perda que 
as colônias haviam de sofrer, perda que por certo seria toda em favor 
dos países agrícolas [como o Brasil], produtores de iguais gêneros, 
onde a escravidão continuasse a subsistir e para onde braços 
africanos afluíssem. Daqui nasceu esse fervor com que, de então para 
cá, a Inglaterra prosseguiu na sua guerra ao tráfico de escravos. Nunca 
foi ele tamanho, nunca fez ela tanto!265 
 

Mais uma vez, fica clara a intenção do autor de colocar em xeque a luta 

diplomática inglesa para acabar com o tráfico. Dessa vez, o ataque ia direto à 

questão econômica. Com o fim da escravidão nas suas colônias, em 1833, os 

artigos primários antes importados dessas regiões através do monopólio 

mercantilista, passaram a ser adquiridos de outros produtores escravistas, como o 

Brasil e a Cuba espanhola. Isso, de início, não teria afetado tanto a visão 

humanitária dos abolicionistas ingleses. Segundo Williams, 

 

por nenhum esforço da imaginação um humanitarista conseguiria justificar 
qualquer proposta destinada a reforçar ainda mais os grilhões da escravidão 
sobre os negros do Brasil e de Cuba. E era exatamente isso o que o livre-
comércio do açúcar significava. […] Após 1833, os abolicionistas 
continuaram a se opor aos fazendeiros das Índias Ocidentais, que agora 
utilizavam mão de obra livre. Ali onde, até 1833, tinham boicotado o dono de 
escravos britânico, os abolicionistas passaram a esposar, a partir de 1833, a 
causa do dono de escravos brasileiro.266 
 

A questão não era acabar com a escravidão; o interesse estava nas vantagens 

dos produtores anglo-caribenhos com o monopólio da atividade mercantil-escravista. 

Claro que isso não pode ser considerado uma verdade suprema, já que a ação 

governamental britânica contra o comércio de cativos foi algo digno de nota. De 

qualquer forma, as intenções do autor da obra Inglaterra e Brasil – tráfico de 

escravos ficaram claras: era mais um escrito que legitimava os interesses da elite 

econômica brasileira, situada no Centro-Sul do país, de que o tráfico de escravos 

prosseguisse sobre a forma de contrabando, e com a anuência do governo imperial. 

Contudo, essa posição não poderia perdurar por muito tempo, já que, por mais que 

as autoridades conservadoras fossem inflexíveis quanto à sua recusa ao bill inglês e 
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que, até 1848, o país não tivesse sofrido nenhum ato belicoso de maior vulto, a 

verdade é que a posição internacional do Brasil se deteriorou muito entre os anos de 

1845 e 1848.267 As mudanças já se faziam necessárias, e o governo não deixou por 

menos. Era hora do esquecido projeto do senador Barbacena, que alterava a lei de 

1831, ser “retirado da gaveta”. 

Na sessão da Câmara dos Deputados de 1º de setembro de 1848 voltou a 

entrar em debate, após onze anos de espera.268 O então Ministro da Justiça, Antônio 

Manuel de Campos Melo, reforçou a necessidade de o projeto ser debatido o mais 

rápido possível, dando o aval do governo imperial. Para ele, não era preciso mostrar 

o quanto a discussão da dita matéria era “altamente reclamada pelas circunstâncias 

atuais do país”, além do fato do Conselho de Estado e de todos os partidos políticos 

serem de opinião favorável a passagem da lei.269 Isso demonstra que a solução para 

o impasse com a Inglaterra e o seu bill passava pela criação e institucionalização de 

normas mais eficazes para o combate ao tráfico de escravos. E a anuidade de 

“todos os partidos” era um sinal de que uma solução para o problema era urgente. 

Basicamente, as contendas sobre o projeto de 1837 duraram até o dia 21 de 

setembro, com algumas emendas, mas nada que alterasse a base do texto original. 

Segundo Tâmis Parron, essa mudança na postura do governo imperial pode ser 

vista tanto a partir dos efeitos da norma inglesa de 1845, ou como resultado das 

diversas revoltas escravas que eclodiram no Brasil, sendo estas protagonistas da 

luta contra o comércio de cativos africanos.270 Apesar de concordar com a tese de 

que as revoltas escravas foram importantes na mudança de pensamento que a elite 

imperial tinha dos seus “dominados” e sua capacidade de se organizar e perpetrar 

rebeliões, como bem nos mostraram os malês na Bahia, não há como afirmar que só 

elas determinaram essa nova direção da política brasileira para o tráfico, a partir de 

meados da década de 1840. Isso desconsideraria as consequências das políticas 

externas britânicas para o Brasil, num momento em que uma norma unilateral tinha 

sido promulgada e provocado uma reação dentro do Império, seja por um protesto 

formal ou por um livro “anônimo”. Na verdade, separar uma da outra é quase 

impossível. Elas se complementaram para criar o cenário perfeito para a 

promulgação do ato de 4 de setembro de 1850, também conhecido como lei Eusébio 

                                                 

267  PARRON (2011), op. cit., p. 231. 
268  Anais da Câmara dos Deputados. Sessão de 1º de setembro de 1848. 
269  Ibid. 
270  PARRON (2011)., op. cit., p. 232. 
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de Queirós.271 

A nova norma se compunha de dez artigos. Pelo primeiro e segundo, ficou 

estabelecido que todas as embarcações localizadas em águas, portos, enseadas ou 

ancoradouros pertencentes ao território brasileiro, transportando ou supostamente 

sendo usadas para este fim, seriam apreendidas pelas autoridades competentes ou 

pelos navios de guerra brasileiros. O governo regularia posteriormente quais seriam 

os sinais que definiriam um navio como negreiro. O mais importante desses artigos 

iniciais estava no reconhecimento que a importação de escravos para o Brasil já era 

ilegal desde a lei de 7 de novembro de 1831. Isso evidencia que, apesar de ter sido 

tratada como “letra morta” durante quase duas décadas, a formulação do novo ato 

antitráfico seguiu como base a norma anterior. 

Na terceira cláusula, foram determinados quem seriam considerados 

importadores de cativos e, consequentemente, incriminados: o dono do navio, o 

capitão ou mestre, o piloto e o contramestre. O restante da tripulação e aqueles que 

ajudassem no desembarque dos africanos seriam considerados cúmplices. A grande 

mudança era a retirada dos senhores de escravos do conjunto dos envolvidos. 

Como afirma Marcello Basile, a repressão “recaiu essencialmente sobre os 

traficantes, […] ao passo que os compradores, […], ficaram praticamente livres de 

qualquer punição”272. Essa pode ser considerada uma grande vitória dos fazendeiros 

brasileiros, pois se a lei de 1831 os incriminava, o novo ato retirava esse peso das 

suas costas. Isso, com certeza, facilitou o combate à atividade negreira. Isso é bem 

sintetizado por Argemiro Gurgel: 

 

Realmente, o que observamos como original e fundamental na lei Eusébio 
de Queirós, promulgada em 4 de setembro de 1850, foi o fato de não haver 
insistido na revogação da lei Feijó [de 1831] pura e simplesmente, mas 
aplicado um recurso que demonstrou grande habilidade política: 
suprimidos pontos que porventura representassem ameaça ao direito 
de propriedade dos senhores rurais, em especial o relativo à situação 
irregular dos milhares de africanos que entraram ilegalmente no país após 7 
de novembro de 1831.273 
 

Prosseguindo na análise da lei de 1850, chama atenção seu quarto artigo. Por 

                                                 

271  Lei de 4 de setembro de 1850. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção de Leis do 
Império do Brasil de 1850. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, s.d. 

272  BASILE, Marcello Otávio N. de C. O império brasileiro: panorama político. In: LINHARES, 
Maria Yedda (org.). História Geral do Brasil. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2000, p. 247. 

273  GURGEL, Argemiro Eloy. A Lei de 7 de novembro de 1831 e as ações cíveis de liberdade 
na Cidade de Valença (1870 a 1888). UFRJ. Dissertação de Mestrado. 2004, p. 28 (grifo nosso). 
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ele, o tráfico de escravos fica considerado como um ato de pirataria, sendo seus 

participantes julgados de acordo com o estabelecido na lei de 1831. Aqui, destacam-

se duas coisas. Primeiramente, o Brasil, de algum modo, cedeu às pressões 

inglesas ao classificar o comércio de cativos como um ato de bucaneiros, 

recuperando o que havia sido estabelecido na convenção de 1826. E, em segundo 

lugar, tem-se mais um exemplo de como a lei Feijó permaneceu como base para a 

repressão ao tráfico de escravos, visto que as punições a serem aplicadas aos 

infratores do novo ato já estavam inseridas na lei anterior. 

Pelo quinto artigo, estabeleceu-se as normas para a venda dos navios e dos 

equipamentos apreendidos, a quem caberia cada parte do espólio e como este seria 

dividido. Já a situação dos africanos recuperados foi tratada na cláusula seguinte. 

Ela determinava que os africanos ou seriam enviados de volta para a África, ou, em 

caso de impossibilidade de reexportação, trabalhariam sob a tutela do governo, não 

sendo concedidos à particulares. Essa decisão decretou o fim da formação de novos 

africanos livres, ficando apenas os que ainda estavam sob tutela.274 Esses 

indivíduos só seriam libertados de seus serviços em 1853, com a promulgação de 

um decreto que pôs fim a essa instituição jurídica.275 

Os outros artigos da lei versavam sobre as jurisdições de cada instituição e 

como seriam julgados cada um dos envolvidos no comércio ilegal de escravos, com 

a primeira instância ficando ao cargo da auditoria da Marinha e a segunda como 

responsabilidade do Conselho de Estado. Vê-se, por isso, que essa organização 

política imperial debateu sobre a questão da escravidão e do tráfico, mesmo com 

menos veemência que o Parlamento.276 

Com o estabelecimento da lei Eusébio e a repressão mais firme por parte as 

autoridades brasileiras, em poucos anos o comércio de cativos vindos da África 

cessou. Sobrou apenas os deslocamentos internos de negros, principalmente para o 

Sul, onde a lavoura cafeeira crescia a olhos vistos. Após décadas de conflitos 

                                                 

274  Para trabalhos que tratem da situação dos africanos livres, ver BERTIN, Enidelce. Os meia-
cara. Africanos livres em São Paulo no século XIX. USP. Tese de Doutorado. 2006; 
MAMIGONIAN (2002), op. cit.; SOUZA, Jorge Luiz Prata de. Africano Livre ficando livre: 
trabalho, cotidiano e luta. USP. Tese de Doutorado. 1999. 

275  Decreto de 28 de dezembro de 1853. In: CÂMARA FEDERAL DO BRASIL. Coleção das 
Leis do Império do Brasil de 1853. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1853. 

276  Sobre a atuação do Conselho de Estado sobre o problema da escravidão e do tráfico de 
escravos, ver MARTINS, Maria Fernanda Vieira. A velha arte de governar: um estudo sobre 
política e elites a partir do Conselho de Estado (1842-1889). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 
2007, pp. 344-366. 
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diplomáticos e de quase chegarem às vias de fato, a Inglaterra alcançou o seu 

objetivo: o tráfico tinha acabado. Apesar disso, a vitória britânica teve o seu preço, e 

este foi talvez caro demais: a perda da supremacia inglesa sobre o Brasil. Como 

afirma Beatriz Mamigonian, apesar do crescimento da presença inglesa no Império 

através de suas empresas e do comércio, “a preeminência política bretã foi 

gradualmente perdida”, muito por causa da “longa disputa sobre o fim do comércio 

de escravos” e da “imposição de ideias e práticas abolicionistas através de seus 

representantes diplomáticos”277. E essa situação seria irrevogável, como bem 

resume Alan Manchester: 

 

O mais sério atrito jamais ocorrido entre a Inglaterra e a América portuguesa 
[futuramente, o Império do Brasil] resultou das tentativas do governo 
britânico para suprimir o tráfico escravo. Desde 1808, durante todo o século, 
até a abolição da escravidão no Brasil [em 1888], a pressão crescente do 
Ministério das Relações Exteriores londrino para tentar abolir o tráfico, 
causou um ressentimento tão intenso por parte dos brasileiros, que as 
relações amigáveis entre os dois países foram seriamente ameaçadas.278 
 

O fim do comércio de africanos coincidiu com a queda da preeminência inglesa 

no Brasil. Era o fim de uma era. As vantagens adquiridas nos primeiros anos do 

Império se diluíram nas décadas seguintes. O tratado de 1826 não foi nem 

respeitado, nem teve a sua aplicação ampliada; o bill Aberdeen, apesar de ter sido, 

a princípio, eficiente, se mostrou, na verdade, um grande erro; e a lei de 1850 pôs 

fim a qualquer tentativa britânica de interferir nos negócios do Império. E o mais 

curioso: foi a promulgação da lei de 1831, de início uma vitória para a diplomacia 

bretã, que acabou por provocar a clandestinidade do tráfico e a união de forças 

internas no Brasil para pôr fim aos interesses da Inglaterra. A lei “pra inglês ver” se 

tornou a “lei para britânico lamentar”. 

 

                                                 

277  MAMIGONIAN (2002), op. cit., pp. 148-149. 
278  MANCHESTER, op. cit., p. 144. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando, em meados dos anos 1850, o tráfico internacional de escravos para o 

Brasil foi definitivamente extinto, as relações diplomáticas com o governo londrino 

não eram das melhores. A luta constante e resoluta perpetrada pela potência 

hegemônica da época custou a sua preeminência sobre a ex-colônia portuguesa nas 

Américas. Além disso, a escravidão continuaria por mais algumas décadas como 

uma instituição inabalável dentro do Império. Aqueles africanos que foram retirados 

de sua terra natal e escravizados ilegalmente no Brasil, continuariam como cativos, e 

sua situação só passaria por uma revisão mais ampliada no decorrer da década de 

1860, principalmente através da popularização das ações de liberdade, que 

recuperaram a lei de 7 de novembro de 1831, agora sobre novos princípios. 

Quanto aos senhores de escravos, notadamente aqueles do Vale do Paraíba 

cafeeiro, não poderiam estar em situação melhor. De uma vez por todas, 

conseguiram limitar a influência externa britânica nos assuntos imperiais, 

estabilizaram as pressões sobre a colonização e a posse de terras e se colocaram 

no poder sem uma força real que pudesse abalar sua posição. Era o “tempo 

saquarema” no seu apogeu. 

Entretanto, é inquestionável que a força da Inglaterra, então país que convergia 

e dinamizava o avanço do capitalismo pelo mundo, foi decisiva para que, de fato, 

uma lei brasileira versando sobre a proibição da entrada de novos cativos no Império 

fosse criada, mesmo que esse poder político não tenha sido suficiente para garantir 

que essa norma (e os tratados que a antecederam) fosse efetiva no longo prazo. 

Dessa forma, pudemos perceber ao longo do trabalho que as relações entre o 

Império e a Inglaterra, ao longo do século XIX, tiveram várias fases. Inicialmente, na 

época da independência, havia o que poderíamos chamar de uma “proximidade 

hereditária”. Os interesses britânicos em solo brasileiro não surgiram de repente, no 

momento em que D. Pedro “deu seu famoso grito” às margens do rio Ipiranga. Eles 

vinham de longa data, mais exatamente desde o final do século XVIII, quando a 

então colônia lusa nas Américas alcançou enorme relevância no cenário econômico 

mundial. Esse importante mercado não poderia ficar privado dos produtos fabricados 

em Manchester e Londres; assim pensavam os britânicos. Em 1808, a oportunidade 

perfeita apareceu e, com a transferência da Corte lusa ocorreu a abertura dos portos 

e, dois anos depois, a promulgação dos tratados de 1810. Quando, em 1822, 
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Portugal deixou de tomar as decisões pelo Brasil, as autoridades londrinas passaram 

a negociar diretamente com o novo Estado a manutenção dos acordos 

anteriormente feitos com o governo luso. Isso foi possível porque a elite que esteve 

à frente do processo emancipatório brasileiro, era a mesma que se favoreceu com a 

estada do trono português no Novo Mundo, sejam membros da burocracia 

intelectualizada de Coimbra, sejam os grandes donos de fazendas de café e açúcar. 

Os seus interesses não mudaram quando uma nova bandeira foi forjada; eram os 

mesmos. Dentro dessa conjuntura, coube à diplomacia inglesa apenas garantir o 

que já tinha sido acordado. 

Depois, com a queda do “último dos Bragança europeu”, mudanças ocorreram 

nos negócios anglo-brasileiros. A Regência foi um período singular na história 

imperial, mas também marcou seu lugar nas relações entre britânicos e imperiais. A 

aceitação dos acordos e ações vindas da Inglaterra já não eram as mesmas. Uma 

nova fase se iniciou: chamemo-la de “atrito contido”. Um momento de transição em 

que duas tendências sugiram: alguns preferiam manter em bom caminho os 

negócios com a Grã-Bretanha, já que esta era a maior potência da época e numa 

fase conturbada politicamente como foram os nove anos de vacância do trono 

imperial, quanto menor atritos, melhor. Entretanto, muitos indivíduos viram a 

oportunidade para externar com mais veemência suas posições quanto a Inglaterra. 

O debate acalorado sobre os acordos firmados em 1826 foi apenas uma das muitas 

manifestações públicas de desaprovação ao rumo que o governo deva a diplomacia 

com os ingleses. Ainda assim, esses discursos anti-ingleses não foram colocados 

em prática, já que muito se fez para que as relações se mantivessem estáveis e em 

bom termo. Nesse contexto, a criação da lei de 7 de novembro de 1831 pode ser 

vista, mesmo que de forma relativa, como uma afirmativa do governo brasileiro em 

fazer valer os compromissos assumidos em 1826. 

A ascensão conservadora, em finais da década de 1830, mudou por completo o 

quadro político imperial e, também, a orientação da sua política externa. Desde 

então, as falas em favor da Inglaterra passaram a ser raras, e os atritos com a 

potência europeia, constantes. Pode-se chamar esse período como “afastamento 

inconteste”. Se ele não foi definitivo, deu início a maior abertura do Brasil para uma 

política externa mais livre, com diálogos mais frequentes com os Estados Unidos, 

por exemplo. É o fim da “preeminência inglesa”, nas palavras de Alan Manchester. A 

recusa do governo imperial em renovar o convênio de 1826 levou ao fatídico bill de 
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1845, selando de vez o destino das relações entre Brasil e Grã-Bretanha. 

Resumindo: a medida que as pressões britânicas para erradicação do tráfico de 

escravos se intensificou, cresceu no mesmo nível a revolta da elite escravista 

brasileira, que buscou a todo custo bloquear os interesses londrinos. A situação 

chegou a um nível tal que, em um dado momento, na década de 1840, a 

preeminência inglesa sobre o Brasil praticamente cessou de existir, ficando apenas a 

influência comercial e ideológica. E, a partir das análises realizadas nesse trabalho, 

duas grandes conclusões podem ser tiradas. Em primeiro lugar, a promulgação da 

lei de 7 de novembro de 1831 esteve, sim, intimamente ligada às relações 

diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra no século XIX, já que o Estado inglês era a 

potência mais poderosa de sua época, e um aliado importante de Portugal, antiga 

metrópole da qual o governo brasileiro era herdeiro direto, principalmente no 

Primeiro Reinado; e como país hegemônico dentro do sistema mundial capitalista, a 

Grã-Bretanha estava numa posição econômica favorável, visto que era a grande 

parceira comercial do novo Império nas Américas. Nesse momento, para as 

autoridades imperiais, ir contra os anseios do governo londrino era algo impensável. 

Era o ápice da preeminência inglesa no Brasil. 

E, em segundo lugar, a própria questão do tráfico e os diversos embates 

ocorridos levaram a que a Inglaterra perdesse a sua preponderância sobre o Brasil, 

pelo menos no campo político. A não aplicação da lei Feijó foi apenas um símbolo 

desse momento de declínio britânico. Além disso, a forma como a elite imperial 

pensava o liberalismo não excluía a escravidão; na verdade, dela precisava. As 

ideias estavam “fora do lugar”, sem dúvida. Contudo, pensar que a norma de 1831 

foi somente “para inglês ver” não está de acordo com os fatos, já que essa 

expressão coloca a Grã-Bretanha como um agente passivo no processo, quando na 

verdade sua atuação foi decisiva. O preço dessa participação tão ativa é que foi caro 

demais. Na verdade, a lei Feijó se tornou algo muito mais “para britânico lamentar”, e 

muito. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Carta de lei de 23 de novembro de 1826 (ratifica a convenção entre o 

Império do Brasil e a Grã-Bretanha para a abolição do tráfico de escravos). In: 

Coleção de Leis do Império do Brasil de 1826. Rio de Janeiro: Tipografia 

Nacional, 1880. 

 

Nós, o Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, etc., fazemos 

aber a todos os que a presente carta de confirmação, aprovação e ratificação virem, 

em 23 de novembro do corrente ano, se concluiu e assinou nesta corte do Rio de 

Janeiro, entre Nós e o Muito Alto e Muito Poderoso Príncipe Jorge IV, Rei do Reino 

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, Nosso Bom Irmão e Primo, uma convenção pelos 

respectivos plenipotenciários, munidos de competentes poderes, com o fim de pôr 

termo ao comércio de escravatura da costa da África, satisfazendo Nós, assim, aos 

sentimentos do Nosso Coração, e a vontade e desejos manifestados a tal respeito 

por todos os soberanos e governos das nações civilizadas, e mui (sic) 

principalmente por Sua Majestade Britânica, da qual convenção o teor é o seguinte: 

 

EM NOME DA SANTÍSSIMA E INDIVISÍVEL TRINDADE. 

 

Havendo Sua Majestade, o Imperador do Brasil, e Sua Majestade, o Rei do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, reconhecido respectivamente a obrigação 

que, pela separação do Império do Brasil do Reino de Portugal, se lhes devolve de 

renovar, confirmar e dar pleno efeito às estipulações dos tratados para a regulação e 

abolição do comércio de escravatura na costa da África, que subsistem entre as 

coroas da Grã-Bretanha e Portugal, enquanto estas e estipulações são obrigatórias 

para com o Brasil; e como para se conseguir este tão importante objetivo, Sua 

Majestade, o Imperador do Brasil, e Sua Majestade, o Rei da Grã-Bretanha e 

Irlanda, se acham animados do mais sincero desejo de determinar e definir a época 

em que a total abolição do dito comércio terá lugar, enquanto respeitar aos domínios 

e súditos do Império do Brasil. Suas ditas Majestades têm nomeado para seus 

plenipotenciários, para concluir uma convenção a este fim, a saber: 

Sua Majestade, o Imperador do Brasil, ao Ilustríssimo e Excelentíssimo 

marquês de Inhambupe, senador do Império, do Conselho de Estado, dignatário da 
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Imperial Ordem do Cruzeiro, comendador da Ordem de Cristo, ministro e secretário 

de Estado dos Negócios Estrangeiros; e ao Ilustríssimo e Excelentíssimo marquês 

de Santo Amaro, senador do Império, do Conselho de Estado, gentil homem da 

Imperial Câmara, dignatário da Ordem do Cruzeiro, e comendador das Ordens de 

Cristo e da Torre e Espada; e Sua Majestade Britânica, ao muito honrado Robert 

Gordon, seu enviado extraordinário e ministro plenipotenciário junto à corte do 

Brasil; os quais, depois de terem trocado os respectivos plenos poderes, que foram 

achados em boa e devida forma, concordaram e concluíram os artigos seguintes: 

 

ARTIGO I 

Acabados três anos depois da troca de ratificações do presente tratado, não 

será lícito aos súditos do Império do Brasil fazer comércio de escravos na costa da 

África, debaixo de qualquer pretexto ou maneira qualquer que seja. E a continuação 

desse comércio, feito depois da dita época, por qualquer pessoa súdita de Sua 

Majestade Imperial, será considerado e tratado de pirataria. 

 

ARTIGO II 

Sua Majestade, o Imperador do Brasil, e Sua Majestade, o Rei do Reino Unido 

da Grã-Bretanha e Irlanda, julgando necessário declararem as obrigações pelas 

quais se acham ligados para regular o dito comércio até o tempo da sua abolição 

final, concordam por isso mutuamente em adotarem e renovarem tão eficazmente 

como se fossem inseridos palavra por palavra nesta convenção, todos os artigos e 

disposições dos tratados concluídos entre Sua Majestade Britânica e El (sic) Rei de 

Portugal sobre este assunto, em 22 de janeiro de 1815 e 28 de julho de 1817, e os 

vários artigos explicativos, que lhes têm sido adicionados. 

 

ARTIGO III 

As altas partes contratantes concordam mais, em que todas as matérias e 

coisas nos ditos tratados, assim como as instruções e regulações e formas de 

instrumentos anexos ao tratado de 28 de julho de 1817, sejam aplicadas mutatis 

mutandis às ditas altas partes contratantes e seus súditos, tão eficazmente como se 

fossem aqui repetidas palavra por palavra, confirmando e aprovando por este ato 

tudo o que foi feito pelos seus respectivos súditos, em conformidade dos ditos 

tratados e em observância deles. 
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ARTIGO IV 

Para a execução dos fins desta convenção, as altas partes contratantes 

concordam mais em nomearem desde já comissões mistas na fórmula daquelas já 

estabelecidas por parte de Sua Majestade Britânica e El Rei de Portugal, em virtude 

da convenção de 28 de julho de 1817. 

 

ARTIGO V 

A presente convenção será ratificada, e as ratificações serão trocadas em 

Londres, dentro do espaço de quatro meses desde esta data, ou mais cedo, se 

possível. 

 

Em testemunho do que os respectivos plenipotenciários assinaram a mesma e 

lhe (puseram) o selo das suas armas. 

 

Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos 23 de novembro de 1826 

 

(L. S.) marquês de Inhambupe 

(L. S.) marquês de Santo Amaro 

(L. S.) Robert Gordon 

E sendo-nos presente a mesma convenção, cujo teor fica acima inserido, e 

sendo bem visto, considerado e examinado por Nós tudo o que nela se contém, 

tendo ouvido o nosso Conselho de Estado, a aprovamos, ratificamos e confirmamos 

assim no todo, como em cada um dos seus artigos e estipulações, e pela presente a 

damos por firme e valiosa para sempre, prometendo com fé e palavra imperial, 

observá-la e cumpri-la inviolavelmente, e fazê-la cumprir e observar por qualquer 

modo que possa ser. Em testemunho e firmeza do sobredito, fizemos passar a 

presente carta por Nós assinada, passada com o selo grande das armas do Império 

e referendada pelo nosso ministro e secretário de Estado abaixo assinado. Dada no 

Palácio do Rio de Janeiro aos 23 de novembro de ano do nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Cristo de 1826. 

 

PEDRO I, com guarda. 

Marquês de Inhambupe. 
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ANEXO 2 – Lei de 7 de novembro de 1831 (declara livres todos os escravos vindos 

de fora do Império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos). In: 

Coleção de Leis do Império do Brasil. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1875.  

 

A Regência, em nome do Imperador, o Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os 

súditos do Império, que a Assembleia Geral decretou e sancionou a lei seguinte: 

 

Art. 1º: Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos 

de fora, ficam livres, exceptuando-se: 

1: os escravos matriculados no serviço de embarcações pertencentes a país 

onde a escravidão é permitida, enquanto empregados no serviço das mesmas 

embarcações. 

2: os que fugirem do território ou embarcação estrangeira, os quais serão 

entregues aos senhores que os reclamarem e reexportados para fora do Brasil. 

Para os casos da exceção nº 1, na visita de entrada se lavrará termo de 

número de escravos, com as declarações necessárias para verificar a identidade 

dos mesmos e fiscalizar-se, na visita de saída, se a embarcação leva aqueles com 

que entrou. Os escravos que forem achados depois da saída da embarcação serão 

apreendidos e retidos até serem reexportados. 

 

Art. 2º: Os importadores de escravos no Brasil incorrerão na pena corporal do 

artigo 179 do Código Criminal, imposta aos que reduzem à escravidão pessoas 

livres, e na multa de 200$000 por cabeça de cada um dos escravos importados, 

além de pagarem as despesas da reexportação para qualquer parte da África, 

reexportação que o governo fará efetiva com a maior brevidade possível, 

contratando com as autoridades africanas para lhes darem um asilo. Os infratores 

responderão cada um por si e por todos. 

 

Art. 3º: São importadores: 

1: o comandante, mestre e contramestre. 

2: o que cientemente deu ou recebeu o frete, ou por qualquer outro título, a 

embarcação destinada para o comércio de escravos. 

3: todos os interessados na negociação e todos os que cientemente 

forneceram fundos, ou por qualquer motivo deram ajuda a favor, auxiliando o 
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desembarque ou, consentindo-o nas suas terras. 

4: os que cientemente comprarem, como escravos, os que são declarados 

livres no art. 1º; estes, porém, só ficam obrigados subsidiariamente às despesas da 

reexportação, sujeitos, contudo, às outras penas. 

 

Art. 4º: Sendo apreendida fora dos portos do Brasil pelas forças nacionais 

alguma embarcação fazendo comércio de escravos, proceder-se-á segundo a 

disposição dos arts. 2º e 3º, como se a apreensão fosse dentro do Império. 

 

Art. 5º: Todo aquele que der notícia, fornecer os meios de se apreender 

qualquer número de pessoas importadas como escravos, ou, sem ter precedido 

denúncia ou mandado judicial, fizer qualquer apreensão desta natureza, ou que, 

perante o juiz de paz, ou qualquer autoridade local, der notícia do desembarque de 

pessoas livres como escravos, receberá da Fazenda Pública a quantia de 30$000 

por pessoa apreendida. 

 

Art. 6º: O comandante, oficiais e marinheiros de embarcação que fizer a 

apreensão de que faz menção o art. 4º, têm o direito ao produto da multa, fazendo-

se a partilha segundo o regimento da Marinha para a divisão das presas. 

 

Art. 7º: Não será permitido a qualquer homem liberto que não for brasileiro, 

desembarcar nos portos do Brasil debaixo de qualquer motivo que seja. O que 

desembarcar será imediatamente reexportado. 

 

Art. 8º: O comandante, mestre e contramestre que trouxeram as pessoas 

mencionadas no artigo antecedente, incorrerão na multa de 100$000 por cada uma 

pessoa, e farão as despesas de sua reexportação. O denunciante receberá da 

Fazenda Pública a quantia de 30$000 por pessoa. 

 

Art. 9º: O produto das multas impostas em virtude desta lei, depois de 

deduzidos os prêmios concedidos nos art. 5º e 8º, e mais despesas que possa fazer 

a Fazenda Pública, será aplicada para as casas de expostos da província 

respectiva; e quando não haja tais casas, para os hospitais. 
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Manda, portanto, a todas as autoridades a que o conhecimento e a execução 

da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente 

como nela se contém. (Que) o secretário de Estado dos Negócios da Justiça a faça 

imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 7 de novembro de 

1826, décimo da independência e do Império. 

 

FRANCISCO DE LIMA E SILVA. 

JOSÉ DA COSTA CARVALHO. 

JOÃO BRÁULIO MUNIZ. 

 

Diogo Antônio Feijó. 
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ANEXO 3 -  Lei nº 581, de 4 de setembro de 1850 (estabelece medidas para a 

repressão do tráfico de africanos neste Império). In: Coleção de Leis do Império do 

Brasil. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, s.d. 

 

Dom Pedro, por Graça de Deus e Unânime Aclamação dos Povos, Imperador 

Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos 

súditos que a Assembleia Geral decretou e Nós queremos a lei seguinte: 

 

Art. 1º: As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as 

estrangeiras encontradas nos portos, ancoradouros ou mares territoriais do Brasil, 

tendo a seu bordo escravos, cuja importação é proibida pela lei de 7 de novembro 

de 1831, ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades ou 

navios de guerra brasileiros e consideradas importadoras de escravos. 

Aquelas que não tiverem escravos a bordo, nem os houverem proximamente 

desembarcado, porém que se encontrem com os sinais de se empregarem no tráfico 

de escravos, serão igualmente apreendidas e consideradas em tentativa de 

importação de escravos. 

 

Art. 2º: O governo imperial marcará em regulamento os sinais que devem 

constituir a presunção legal do destino das embarcações ao tráfico de escravos. 

 

Art. 3º: São autores do crime de importação, ou de tentativa dessa importação, 

o dono, o capitão ou mestre, o piloto e o contramestre da embarcação, e o 

sobrecarga. São cúmplices a equipagem, e os que coadjuvarem o desembarque de 

escravos no território brasileiro, ou que concorrerem para os ocultar ao 

conhecimento da autoridade, ou para os subtrair à apreensão no mar, ou em ato de 

desembarque, sendo perseguido. 

 

Art. 4º: A importação de escravos no território do Império fica nele considerada 

como pirataria e será punida pelos seus tribunais com as penas declaradas no artigo 

2º da lei de 7 de novembro de 1831. A tentativa e a cumplicidade serão punidas 

segundo as regras dos artigos 34 e 35 do Código Criminal. 

 

Art. 5º: As embarcações de que tratam os artigos 1º e 2º, e todos os barcos 
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empregados no desembarque, ocultação ou extravio de escravos, serão vendidos 

com toda a carga encontrada a bordo, e o seu produto pertencerá aos apressadores, 

deduzindo-se 1/4 para denunciante, se houver. E o governo, verificado o julgamento 

de boa presa, retribuirá a tripulação da embarcação com a soma de 40$000 para 

cada africano apreendido, que será distribuído conforme as leis a respeito. 

 

Art. 6º: Todos os escravos que forem apreendidos serão reexportados por conta 

do Estado para os portos donde tiverem vindo, ou para qualquer outro ponto fora do 

Império, o que mais conveniente parecer ao governo; e enquanto essa reexportação 

não se verificar, serão empregados em trabalho debaixo da tutela do governo, não 

sendo em caso algum concedidos os seus serviços a particulares. 

 

Art. 7º: Não se darão passaportes aos navios mercantes para os portos da 

costa da África sem que seus donos, capitães ou mestres tenham assinado termo de 

não receberem a bordo deles escravo algum, prestando o dono fiança de uma 

quantia igual ao valor do navio e carga, a qual só será levantada se dentro de 18 

meses provar que foi exatamente cumprido aquilo a que se obrigou no termo. 

 

Art. 8º: Todos os apressamentos de embarcações de que tratam os artigos 1º e 

2º, assim como a liberdade dos escravos apreendidos em alto mar ou na costa antes 

do desembarque, no ato dele ou imediatamente depois em armazéns e depósitos 

nas costas e portos, serão processados e julgados em primeira instância pela 

auditoria da Marinha, e em segunda, pelo Conselho de Estado. O governo marcará 

em regulamento a forma do processo em primeira e segunda instância, e poderá 

criar auditores de Marinha nos portos onde convenha, devendo servir de auditores 

os juízes de Direito das respectivas comarcas, que para isso forem designados. 

 

Art. 9º: Os auditores da Marinha serão igualmente competentes para processar 

e julgar os réus mencionados no artigo 3º. De suas decisões haverá para as 

relações os mesmos recursos e apelações que nos processos de responsabilidade. 

Os compreendidos no artigo 3º da lei de 7 de novembro de 1831 que não estão 

designados no artigo 3º desta lei, continuarão a ser processados e julgados no foro 

comum. 
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Art. 10: Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário. 

 

Mandamos por tanto 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 se nela contém. (Que) o secretário de Estado dos Negócios da 

Justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, aos 4 

de setembro de 1850, vigésimo nono da independência e do Império. 

 

IMPERADOR, com rubrica e guarda. 

 

Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara.  


