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Ele [Brasil] precisa de mão-de-obra barata...o africano é o trabalhador
mais barato de todos...nós nos comprometemos a impedi-lo de obter tal
mão-de-obra. É possível dois estados serem mais completamente envolvidos 
por qualquer questão?

James Hudson, recentemente ministro
britânico no Rio de Janeiro, em setembro
de 1852

Duas correntes irreconciliáveis ... a primeira levou-nos à África em busca de 
escravos para satisfazer as necessidades crescentes do nosso
desenvolvimento agrícola ... a Segunda ... afastou-nos da África por
causa da insistência inglesa na abolição do ... comércio de escravos ...
Este conflito entre necessidades nacionais e exigências inglesas foi a
verdadeira essência da nossa história durante os primeiros cinqüenta
anos do século XIX.∗

José Honório Rodrigues, Brasil and Africa
(1965), pág. 115 

∗ Traduzido do texto ingês (N. T.).
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Prefácio

Duran te  300 anos, do co me ço do sé cu lo XVI ao do sé cu lo
XIX, o co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos – a mi gra ção for ça da de
afri ca nos para tra ba lhar como es cra vos nas plan ta ções e nas mi nas das
co lô ni as bri tâ ni cas, fran ce sas, es pa nho las, por tu gue sas e ho lan de sas na
Amé ri ca do Nor te e do Sul e no Ca ri be – foi pra ti ca do, le gal men te e em 
es ca la sem pre cres cen te, pe los mer ca do res da ma i or par te dos pa í ses da
Euro pa Oci den tal e seus con gê ne res co lo ni a is, com a aju da e a cum plici da de
de in ter me diá ri os afri ca nos. Na ver da de, até a se gun da me ta de do sé cu lo
XVIII, quan do (numa es ti ma ti va con ser va do ra) 70-75.000 es cra vos 
estavam sen do trans por ta dos anu al men te atra vés do Atlân ti co, ra ra mente
uma voz se levantou con tra tal prá ti ca. Em 25 de mar ço de 1807,
entretanto, de po is de uma lon ga e amar ga luta den tro e fora do Par la mento,
foi de cla ra do ile gal para sú di tos bri tâ ni cos (e na oca sião, du ran te as
guer ras napo leô ni cas, pelo me nos me ta de do co mér cio es ta va em mãos



britâni cas) co mer ci ar com es cra vos de po is de 1º de maio de 1808: opo si ção
ao co mér cio de es cra vos por mo ti vos mo ra is ou in te lec tu a is ti nha ga nho
im pul so du ran te os vin te anos an te ri o res e a mu dan ça das con di ções
econô mi cas, que em al gu ma me di da di mi nu iu a im por tân cia das co lô ni as 
das Índi as Oci den ta is para a eco no mia bri tâ ni ca, para as qua is o comér cio
de es cra vos era de im por tân cia vi tal, cri an do ao mesmo tem po no vos gru pos
de in te res ses des vin cu la dos da que las co lô ni as e até hos tis a elas, ti nham
gran de men te facili ta do a abo li ção da que le trá fi co. Enco ra ja do por esse suces so, 
o mo vi men to abo li ci o nis ta bri tâ ni co passou a pres si o nar o go ver no bri tâ ni co 
a ir mais lon ge na ex pi a ção da cul pa da pró pria Grã-Bretanha e usar
to dos os me i os ao seu dis por para per suadir ou tras na ções, “mo ral men te
in fe riores”, a se guir o seu exem plo. (Na épo ca, só a Di na mar ca, por um
decre to real de 1792, que en trou em vi gor em 1804, e os Esta dos Uni dos,
pela lei de 2 de mar ço de 1807, que entrou em vi gên cia em 1º de ja ne i ro
de 1808, já ti nham pro i bi do o trá fi co.) Além de con si de ra ções mo ra is, havia 
só lidas ra zões eco nô mi cas para a Grã-Bretanha se guir tal po lí ti ca.
Com os plan ta do res de açú car das Índias Oci den ta is bri tâ ni cas pri va dos
da sua ofer ta re gu lar de mão-de-obra barata, era im por tan te que os
seus ri va is, es pe ci al men te aque les em Cuba e no Bra sil, que já go za vam
de muitas van ta gens so bre eles, fos sem co lo ca dos em pé de igual da de
pelo menos a este res pe i to. E se o con ti nen te afri ca no de via ser aber to
como um mer ca do para pro du tos ma nu fa tu ra dos e uma fon te de ma té -
ri as-primas (além de ser “ci vi li za do” e “cris ti a ni za do”), como mu i tos na
Grã-Bretanha ti nham a es pe ran ça, era es sen ci al que todo es for ço
fosse fe i to para le var o co mér cio de es cra vos à to tal des tru i ção. Foi as sim
que, por mais de meio sé cu lo de po is de a pró pria Grã-Bretanha ter
abo li do o co mér cio de es cra vos, e es pe ci al men te do fim das guer ras
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napoleô ni cas, em 1815, ao co me ço da guer ra da Cri méia, em 1853, –
um pe río do qua se inin ter rom pi do de paz, es ta bi li da de e pre e mi nên cia
britâ ni ca nos as sun tos in ter na ci o na is – su ces si vos Mi nis tros do Exte ri or
bri tânicos, es pe ci al men te Ge or ge Can ning (1807-9, 1822-7), Lor de
Castlere agh (1812-22), Lor de Aber de en (1828-30, 1841-6) e, so bretudo,
Lor de Pal mers ton (1830-34, 1835-41, 1846-51), de di ca ram mu i to do
seu tem po e ener gia a as se gu rar a abo li ção in ter na ci o nal do co mér cio de 
es cra vos afri ca nos. Por meio de “uma mis tu ra ju di ci o sa de in ti mi da ção e
su bor no” (para usar a ex pres são de Sir Char les Webs ter), fo ram fe i tos
exa us ti vos es for ços para  per su a dir e co a gir os es ta dos eu ro pe us, ame ri ca -
nos e afri ca nos que man ti nham um in te res se na que le co mér cio a fa ze rem
acordos de abo li ção com a Grã-Bretanha, para in tro du zir e apli car
a sua pró pria le gis la ção con trá ria ao co mér cio de es cra vos e para per mitir 
à ma ri nha bri tâ ni ca po li ci ar áreas de co mér cio de es cra vos dos dois la dos
do Atlân ti co. A ta re fa pro vou não ser fá cil: pou cas ou tras na ções
com parti lha vam os re cém-adquiridos sen ti men tos abo li ci o nis tas da
Grã-Bretanha e, para al gu mas, es ta vam em jogo in te res ses vi ta is. Além
do mais, res sen ti am-se pro fun da men te da in ter fe rên cia bri tâ ni ca nos seus
as sun tos in ter nos. Só a par tir da se gun da me ta de da dé ca da de 1830 o
co mér cio de es cra vos foi pro i bi do por to dos os prin ci pa is es ta dos ame ri ca nos
e eu ro pe us. Mes mo en tão, um co mér cio que du ran te sé cu los ti nha sido o 
prin ci pal sus ten tá cu lo da “eco no mia atlân ti ca” e in ti ma men te li ga do a
podero sos in te res ses na Eu ro pa, Áfri ca e Amé ri cas não se ria pron ta -
men te su pri mi do. Du ran te a dé ca da de 1840 o co mér cio tran sa tlân ti co
de es cra vos pro va vel men te al can çou o seu pon to mais alto de to dos os
tem pos. E dois dos ra mos mais im por tan tes des se co mér cio – o bra si leiro 
(ile gal des de 1830) e o cu ba no (ile gal des de 1820) – con ti nu a ram
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ain da na se gun da me ta de do sé cu lo XIX. O co mér cio bra si le i ro de
escra vos foi fi nal men te es ma ga do em 1850-1 (em bo ra uns pou cos
desem bar ques iso la dos de es cra vos pro ve ni en tes da Áfri ca te nham
ocor ri do até 1855); o co mér cio de es cra vos para Cuba foi fi nal men te
ter mi na do em 1865.

A his tó ria da abo li ção in ter na ci o nal e da su pres são do co mér -
cio tran sa tlân ti co de es cra vos no sé cu lo XIX ain da está por ser es cri ta,
em bo ra W. L. Mat hi e son, Gre at Bri ta in and the Sla ve Tra de,
1839-1865 (Lon dres, 1929) e Chris top her Lloyd, The Navy and
the Sla ve Tra de (Lon dres, 1949), por exem plo, se jam tra ba lhos pi o -
ne i ros úte is. Meu pró prio ob je ti vo foi ofe re cer, den tro de um qua dro ge ral 
de re fe rên cia, um es tu do de ta lha do de um as pec to im por tan te do as sun to
– a luta pela abo li ção do co mér cio de es cra vos para o Bra sil. (Não foi
meu ob je ti vo es cre ver uma his tó ria do pró prio co mér cio bra si le i ro de
escra vos nos seus es tá gi os mais tar di os e do mi nan te men te ile ga is, em bo ra
eu te nha sido com pe li do a fa zer al guns cál cu los, ne ces sa ri a men te ten ta ti -
vos, do seu vo lu me.) Ten tei res pon der a três per gun tas bá si cas: pri me i ro,
como o co mér cio bra si le i ro de es cra vos, um dos prin ci pa is pi la res da eco -
no mia bra si le i ra, che gou a ser de cla ra do ile gal? (ca pí tu los 1-2); se gun do,
por que, du ran te vin te anos, pro vou-se im pos sí vel su pri mir o co mér cio,
uma vez que ele ti nha sido de cla ra do ile gal? (ca pí tu los 3-10); e ter ce i ro,
como ele foi fi nal men te abo li do? (ca pí tu los 11-12). Embo ra os es for ços
da Grã-Bretanha te nham ne ces sa ri a men te re ce bi do a ma i or aten ção, tentei
olhar a ques tão do co mér cio de es cra vos tan to do pon to de vis ta bra si le i ro 
quan to do bri tâ ni co, com o re sul ta do de que o meu li vro é, es pe ro, uma
con tri bu i ção tan to para a his tó ria bra si le i ra quan to para a bri tâ ni ca. De 
ma ne i ra mais mo des ta, é tam bém uma con tri bu i ção para a his tó ria por -
tu gue sa, já que, até 1822, o Bra sil era uma co lô nia de Por tu gal, du ran te 
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a dé ca da de 1830 o co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil con ti nu ou a 
ser pra ti ca do sob a ban de i ra por tu gue sa e a Áfri ca lu si ta na man te ve-se
até o fim como o ma i or for ne ce dor de es cra vos para o Bra sil. Mais im -
por tan te tal vez é um es tu do so bre as re la ções an glo-brasileiras, que fo ram 
domina das – e pre ju di ca das – pela ques tão do co mér cio de es cra vos duran te
trin ta anos de po is de o Bra sil ter afir ma do a sua in de pen dên cia de
Por tu gal em 1822 – e na ver da de, mu i to de po is de o co mér cio ter sido
su pri mido (v. ca pí tu lo 13). Nes te li vro, li mi tei mi nha aten ção ao comércio
bra si le i ro de es cra vos. Mi nha in ten ção atu al é es cre ver um se gun do volume
so bre a luta pela abo li ção da es cra va tu ra no Bra sil, na se gun da me ta de
do sé cu lo XIX.

É um pra zer po der re co nhe cer aqui a mi nha gran de dí vi da
para com o Pro fes sor R. A Hump hreys, que nos meus anos de es tu dan te 
univer si tá rio, pri me i ro des per tou meu in te res se pela his tó ria latino-americana, 
que su per vi si o nou de per to meu tra ba lho de pes qui sa e tre i na men to
pós-graduado como his to ri a dor e que me en co ra jou a es cre ver este li vro.
Gos ta ria tam bém de men ci o nar Chris top her Fyfe, que esti mu lou meu
interes se pela his tó ria afri ca na e o co mér cio de es cra vos, Ken neth Timings,
que gui ou os es tá gi os ini ci a is da mi nha pes qui sa no Pu blic Re cord Offi ce,
e o Pro fes sor Wil li am Ashworth, que em mais de uma oca sião me deu
apo io ami go quan do eu per dia a es pe ran ça de ja ma is ter mi nar o li vro.
Pro fes sor José Ho nó rio Ro dri gues in te res sou-se pelo meu tra ba lho,
ajudou-me de vá ri as ma ne i ras du ran te mi nhas vi si tas ao Brasil.
Como todos os es tu di o sos das re la ções an glo-brasileiras, sou de ve dor do
Profes sor Alan K. Man ches ter, cujo li vro Bri tish Pre e mi nen ce in
Bra zil: Its Rise and De cli ne, ini ci al men te pu bli ca do em 1933, ain da 
é a mais no tá vel con tri bu i ção ao as sun to.
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Pela as sis tên cia fi nan ce i ra que me tor nou pos sí vel pas sar dois
pe río dos cur tos de pes qui sa e vi a gem no Bra sil, de se jo ex pres sar mi nha
gra ti dão ao Dr. Cel so da Ro cha Mi ran da, à Fun da ção Wil li am Waldorf
Astor, à So ci e da de Anglo-Brasileira, em Lon dres, ao Mi nis té rio das
Relações Exte ri o res do Bra sil e à Uni ver si da de de Bris tol. Tam bém
desejo re gis trar mi nha gra ti dão aos fun ci o ná ri os das se guin tes bi bli otecas e
arqui vos: na Ingla ter ra, Public Re cord Offi ce, Bri tish Mu se um, Uni versity
of Lon don Li brary, Uni ver sity Col le ge Lon don Li brary, Insti tu te
of  His to ri cal Re se arch, Le eds City Li brary e Na ti o nal Re gis ter of
Archives; no Bra sil, Arqui vo His tó ri co do Ita ma ra ti, Arqui vo Na cional,
Bi bli o te ca Na ci o nal, Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro e
Arqui vo do Mu seu Impe ri al, Pe tró po lis. Pela per mis são para con sul tar
os Pal mers ton Pa pers no Na ti o nal Re gis ter of  Archi ves, Lon dres, sou
grato aos Trus te es of  the Bro ad lands Archi ves. Enquan to ensi na va
na Uni ver si da de de Bris tol, do a ções do Cols ton Re se arch Fund ha bi li -
taram-me a con ti nu ar mi nha pes qui sa em Lon dres. Uma do a ção da
Twenty-Seven Foun da ti on fa ci li tou a pre pa ra ção fi nal do ma nus cri to
para pu bli ca ção. A Sra. Do re en Nunn da ti lo gra fou todo o ma nus cri to
fi nal – em cir cuns tân ci as di fí ce is. Mi nha ma i or dí vi da, en tre tan to, é
para com mi nha mu lher. Sem a sua aju da e en co ra ja men to cons tan tes,
este li vro nun ca te ria vis to a luz do dia: ela leu, cri ti cou e da ti lo gra fou
su cessivos ras cu nhos e de al gu ma for ma apren deu a vi ver com ele – e
comi go. Ela tam bém leu as pro vas e aju dou a pre pa rar o ín di ce.

Rio de Ja ne i ro, agos to de 1969.

LESLIE BETHELL
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ORTOGRAFIA PORTUGUESA

Rece io não ter sido pos sí vel evi tar com ple ta men te in con sis -
tên ci as de or to gra fia e acen tu a ção no uso do por tu guês. Em
ge ral, pre ser vei o “ve lho” por tu guês ori gi nal ao ci tar li vros,
panfle tos e jor na is do sé cu lo XIX (ex ce to no caso do bem
conhecido Jor nal do Co mér cio). No mes de na vi os apa re cem,
natu ral men te, na sua for ma ori gi nal. No mes pró pri os fo ram,
na ma i or par te dos ca sos, mo der ni za dos de acor do com a
prá ti ca bra si le i ra cor ren te.

∗ Na tradução, procurei respeitar a grafia das palavras portuguesas utilizada pelo autor na obra orig i nal (N. T.).
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Ca pí tu lo I

PRIMEIROS PASSOS RUMO
 À ABOLIÇÃO, 1807-1822

 No co me ço do sé cu lo XIX, quan do a Grã-Bretanha
lan çou a sua cru za da con tra o co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos,
não havia ne nhu ma na ção mais pro fun da men te en vol vi da na ex por tação,
no trans por te e na im por ta ção de es cra vos afri ca nos do que Por tu gal.
Embo ra o ter ri tó rio afri ca no efe ti va men te ocu pa do ou con tro la do pe los 
por tugue ses (que ti nham sido os pri me i ros a des co brir e ex plo rar o litoral
da Áfri ca três sé cu los e meio an tes) se es ten des se pou co além de
umas poucas ci da des, as sen ta men tos e en tre pos tos co mer ci a is for ti fi cados
dis per sos ao lon go da cos ta e das mar gens dos gran des rios, mi lha res de
escravos eram anu al men te ex por ta dos para o Novo Mun do a par tir
daque las par tes do con ti nen te afri ca no re i vin di ca das pela co roa por tu -
guesa como par te dos seus vas tos do mí ni os ul tra ma ri nos. Bis são e
Cacheu, no que é hoje a Gu i né Por tu gue sa, que eram go ver na dos des de
as ilhas de Cabo Ver de, já ti nham tido o seu po ten ci al de es cra vos vir tu -
al men te es go ta do e os por tu gue ses há mu i to ti nham per di do para os
in gle ses, fran ce ses, ho lan de ses e di na mar que ses o seu mo no pó lio de
co mér cio na Cos ta da Mina (a li nha de li to ral ao nor te do Equa dor e
pa ra le la a ele, que se es ten de do cabo de Pal mas aos Ca ma rões e
com pre en de as Cos tas do Mar fim, do Ouro e dos Escra vos, às ve zes



co le ti va men te co nhe ci das como Cos ta da Gu i né). Mas re ti nham as
ilhas de São Tomé e Prín ci pe, no gol fo da Gu i né, atra vés das qua is
era ex por ta do um gran de nú me ro de es cra vos, e o en tre pos to for ti fi -
ca do de São João Ba tis ta de Aju dá, em Whi dah, em Da o mé, tal vez o
porto de es cra vos mais im por tan te ao nor te do Equa dor. Além dis so,
terri tó ri os por tu gue ses ou re i vin di ca dos por Por tu gal ao sul do Equador 
– o Con go e Ango la – cons ti tu íam uma das ma i o res áre as de ofer ta
de es cra vos, e São Pa u lo de Lu an da e São Fili pe de Ben gue la (am bos
em Ango la), dois dos ma i o res por tos de es cra vos na cos ta oci den tal
da Áfri ca. Ango la ti nha fi ca do tris te men te aquém da sua pro mes sa
eco nô mi ca ini ci al e, des de me a dos do sé cu lo XVII, suas expor ta ções
ti nham sido qua se ex clu si va men te de es cra vos; na verdade, o co mér cio
de es cra vos ti nha-se tor na do a úni ca ati vi da de co mer ci al im por tan te
da co lô nia e o im pos to de ex por ta ção so bre os es cra vos res pon dia
por até qua tro quin tos da re ce i ta pú bli ca. Des de me a dos do sé cu lo
XVIII, um nú me ro cres cen te de es cra vos ti nha tam bém sido trans -
por ta do à vol ta do Cabo e atra vés do Atlân ti co, a par tir de co lô ni as
em Mo çam bi que, na cos ta ori en tal da Áfri ca, prin ci pal men te de Qu e -
li ma ne, Inham ba ne, Ibo e a pró pria ilha for ti fi ca da de Moçam bi que; ali
tam bém, o co mér cio de es cra vos ti nha-se tor na do o ramo de
comér cio mais bem su ce di do e a ma i or fon te de re ce i ta pú bli ca.1 

Do ou tro lado do Atlân ti co Sul, a ape nas 35-50 dias de na vio
a vela des de a cos ta oci den tal da Afri ca, a co lô nia por tu gue sa do Bra sil
era um dos ma i o res im por ta do res de es cra vos afri ca nos no Novo Mundo.
Du ran te mais de dois sé cu los e meio, os por tu gue ses na Amé ri ca,
confron ta dos com o pro ble ma da fal ta de bra ços, ∗ ti nham es ta do na
depen dên cia do tra ba lho do es cra vo ne gro. (A mão-de-obra in dí ge na
era usa da, par ti cu lar men te nas áre as mais re mo tas e atra sa das do Nor te
e em São Pa u lo, mas o ín dio bra si le i ro não se pres ta va bem ao tra ba lho
re gu lar do cam po. Além dis so, no Bra sil, como na Amé ri ca es pa nho la, a
Igre ja e o Esta do ti nham tra di ci o nal men te – e ilo gi ca men te – mos tra do
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1 So bre o co mér cio de es cra vos na Áfri ca por tu gue sa, ver, por exem plo, Ja mes Duffy, Por tu gue se Afri ca
(Har vard, 1959), págs. 137, 142, 146; Ja mes Duffy, A Qu es ti on of Sla very (Oxford, 1967), págs. 1-2;
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mais pre o cu pa ção com o bem-estar do in dí ge na do que com o do afri ca no;
na verda de, du ran te os anos 1755-8, ti nha sido fi nal men te pro i bi do
escravi zar ín di os no Bra sil.) Em qua se todo o Bra sil, a es cra vi dão do ne gro 
era o as pec to mais ca rac te rís ti co tan to da cena ru ral como da ur ba na.
Os por tu gue ses ti nham sido pi o ne i ros, no Novo Mun do, na agri cul tu ra
em lar ga es ca la das fa zen das, e a es cra vi dão era a pe dra an gu lar da eco -
no mia e da so ci e da de nas fa zen das. A in dús tria do açú car, so bre a qual o 
Bra sil fora ori gi nal men te cons tru í do, ti nha so fri do um len to de clí nio
des de a me ta de do sé cu lo XVII, quan do o vir tu al mo no pó lio bra si le i ro
do mer ca do de açú car ti nha sido que bra do pe las Índi as Oci den ta is bri tâ -
ni cas e fran ce sas, mas o açú car per ma ne ceu como o prin ci pal pro du to
agrí co la de ex por ta ção da co lô nia e gran des con cen tra ções de es cra vos
ain da se en con tra vam nas fa zen das açu ca re i ras (nos cam pos de cana,
nas usi nas e nas ca sas-grandes), por exem plo, no Re côn ca vo (a re gião
li to rânea fér til) da Ba hia, em Per nam bu co, na Ba i xa da Flu mi nen se (a fa i xa
cos te i ra do que é hoje o es ta do do Rio de Ja ne i ro) e, num de sen vol vi -
men to mais re cen te, em São Pa u lo. Escra vos tam bém tra ba lha vam tan to 
nas fa zen das de al go dão do su do es te do Ma ra nhão e Per nam bu co (o
algodão re pre sen ta va 20% do va lor das ex por ta ções do Bra sil no começo
do sécu lo XIX) como nas de ta ba co e ca cau da Ba hia e Ala go as. No
extre mo sul – Rio Gran de de São Pe dro (Rio Gran de do Sul) e San ta
Ca ta ri na – em pre ga vam-se es cra vos ne gros em escala con si de rá vel na
cri a ção de gado (para a pro du ção de cou ro e car ne-seca), na pro du ção
de cere a is e na agri cul tu ra de sub sis tên cia. Ha via tam bém gran de número
de es cra vos em pre ga dos na agri cul tu ra de sub sis tên cia em Mi nas Ge ra is, 
onde as mi nas de ouro e di a man te, que ti nham pros pe ra do du ran te a
prime i ra me ta de do sé cu lo XVIII, mas es ta vam en tão em de clí nio, tinham
origi nal men te atra ído para a área a mão-de-obra es cra va. No Rio de Ja neiro,
ca pi tal do vi ce-reino des de 1763, na Ba hia, a ca pi tal an te ri or, e, na verdade,
em to das as ci da des, de São Luís, no nor te, a Por to Ale gre e Pe lo tas, no
sul, em pre ga vam-se am pla men te es cra vos como ser vi ça is do més ti cos e
ne gros de ga nho∗ – es cra vos par ti cu la res que eram alu ga dos a ter ce i ros pelos
seus se nho res e re ce bi am sa lá ri os – po di am ser en con tra dos tra ba -
lhando, por exem plo, como es ti va do res e car re ga do res nos por tos, como
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car rega do res de água e lixo, e até como pe dre i ros e car pin te i ros. A Igre ja 
– mos te i ros, con ven tos e hos pi ta is – pos su íam es cra vos. O es ta do pos suía e 
alu ga va es cra vos para a cons tru ção e ma nu ten ção de obras pú bli cas.2 

É impossível calcular com qualquer grau de precisão a
população to tal do Brasil em 1800 ou a sua composição ra cial ou a
proporção en tre pessoas livres e escravos. Entretanto, uma estimativa
razoável da população (excluídos os indígenas não convertidos, em
número, talvez, de uns 800.000) pareceria situar-se en tre 2 e 2,5 milhões. 
Dois terços, talvez três quar tos, da população era de cor e en tre um
terço e metade eram escravos. Nas áreas de maior concentração de
escravos – Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Ja neiro – os
escravos eram maioria.3

A po pu la ção es cra va do Bra sil, como a de ou tras so ci e da des
es cra vistas do Novo Mun do, ti nha de ser re com pos ta re gu lar men te
através do co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos. Uma ra zão era a taxa de
mor ta li da de mu i to alta en tre os es cra vos. Mu i tos não so bre vi vi am ao
seu tre i na men to e acli ma ta ção ini ci a is; ou tros mor ri am em con se qüên cia 
de uma di e ta po bre, con di ções de vida in sa lu bres e en fer mi da des (as
sen za las eram es pe ci al men te su je i tas a epi de mi as de có le ra e va río la).
Mais im por tan te, já que era con si de ra do mais eco nô mi co “ma tar de
trabalho” os es cra vos (pelo me nos aque les em pre ga dos no cam po) e
depois subs ti tuí-los por ou tros, mu i tos afri ca nos mor ri am de ma us-tratos e
simples exa us tão. Não se es pe ra va que um es cra vo em pre ga do no campo
duras se in de fi ni da men te. Ao mes mo tem po, a taxa de re pro du ção natural
en tre os es cra vos era ex tre ma men te ba i xa: ha via em mé dia oito ho mens
para cada duas mu lhe res, as es cra vas mu lhe res não eram par ti cu lar men te 
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2 Para a es tru tu ra da eco no mia e da so ci e da de bra si le i ras no fim do pe río do co lo ni al, ver, por exem  -
plo, Caio Pra do Jú ni or, For ma ção do Bra sil Con tem po râ neo  (5 ª ed., São Pa u lo, 1957); tra du ção in gle -
sa, The Co lo ni al Back ground of Mo dern Bra zil (Univ. of Ca li for nia Press, 1967), pas sim; Sér gio
Bu ar que de Ho lan da (ed.), His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra, tomo I, vol. II, A Épo ca Co lo ni al. Admi -
nis tra ção, Eco no mia, So ci e da de (São Pa u lo, 1960), pas sim; Cel so Fur ta do, For ma ção Eco nô mi ca do Bra sil
(Rio de Ja ne i ro, 1959); tra du ção in gle sa, The Eco no mic Growth of Bra zil (Univ. of  Ca li fór nia Press,
1963), págs. 79-106.

3 O exa me mais com ple to da evi dên cia dis po ní vel so bre o ta ma nho, dis tri bu i ção e com po si ção ra ci al da
po pu la ção bra si le i ra no fim do pe río do co lo ni al en con tra-se em  Da u ril Alden, “The Po pu la ti on of
Bra zil in the eigh te enth cen tury: a pre li mi nary study”, H. A. H. R xli ii (1963), págs. 173-205. Ver tam bém 
José Ho nó rio Ro dri gues, Bra sil e Áfri ca: ou tro ho ri zon te (2ª ed., Rio de Ja ne i ro, 1964); trad. ingl., Bra zil and 
Afri ca (Univ. of Ca lif. Press, 1965), págs. 52-4; Artur Ra mos, O Ne gro na Ci vi li za ção Bra si le i ra  (Rio
de Ja ne i ro, 1956), págs. 24-7.



fe cun das e, da das as con di ções em que ocor ria a ma i or par te dos nas ci -
men tos, não era de sur pre en der que a mor ta li da de in fan til fos se alta –
mesmo para os pa drões da épo ca. Por tan to, a im por ta ção de um número
con si de rá vel de es cra vos da Áfri ca era ne ces sá ria ape nas para man ter a
po pu la ção es cra va exis ten te no Bra sil. Em pe río dos de ex pan são eco nô -
mi ca, su pri men tos adi ci o na is de mão-de-obra tor na vam-se ne ces sá ri os – 
e no co me ço do sé cu lo XIX a eco no mia bra si le i ra es ta va (ain da que
ape nas tem po ra ri a men te) numa si tu a ção ex tra or di na ri a men te sa u dá vel.
O cres ci men to da po pu la ção e o co me ço da in dus tri a li za ção e da
urba ni za ção na Eu ro pa Oci den tal ti nham au men ta do a pro cu ra de
ali men tos (in clu si ve açú car) e ma té ri as-primas (es pe ci al men te al go dão),
ao mes mo tem po que acon te ci men tos po lí ti cos – as Gu er ras Re vo lu ci o -
ná ri as Ame ri ca nas, as Gu er ras Re vo lu ci o ná ri as Fran ce sas, as guer ras
napo leô ni cas e, não me nos im por tan te, o le van te san gren to na ilha açu -
ca re i ra de Santo Do min go, no Ca ri be – ti nham in ca pa ci ta do mu i tos
dos ri va is eco nô mi cos do Bra sil e ele va do os pre ços mun di a is de pro du tos 
tropi ca is. Mes mo as ve lhas áre as açu ca re i ras do Nor des te fo ram tem po -
ra ri a men te res ta u ra das a uma si tu a ção se me lhan te à sua pros pe ri da de
an te rior. Em con tras te com as Índi as Oci den ta is bri tâ ni cas, o Bra sil
tinha, dis po ní vel para cul ti vo quan do a pro cu ra pe los pro du tos bra si leiros 
era alta, abun dân cia de ter ras fér te is ain da inex plo ra das. A fal ta de ne gros∗

per ma ne cia, entre tan to, um pro ble ma cons tan te, ape sar do co mér cio
in ter no de escra vos das áre as em re la ti vo de clí nio. Em con se qüên cia,
mais es cra vos do que nun ca – 15.000 a 20.000 por ano – eram im por ta -
dos pelo Bra sil, prin ci pal men te para o Rio de Ja ne i ro (na ma i o ria de
Angola, do Con go e de Mo çam bi que) e Bahia (de Whydah e ou tros pontos 
da Cos ta da Mina), mas tam bém para Per nam bu co e Ma ra nhão.4

Com toda a vida eco nô mi ca do im pé rio ul tra ma ri no de Por tugal 
na Áfri ca e na Amé ri ca or ga ni za do em tor no do co mér cio de es cra vos,
o sen ti men to abo li ci o nis ta era no ta vel men te fra co em todo o mun do
luso-brasileiro. No pas sa do, vo zes iso la das ti nham-se le van ta do con tra
os pi o res ma les as so ci a dos à es cra vi dão e ao trá fi co de es cra vos: por
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exem plo, as do Pa dre Antô nio Vi e i ra (1608-97), o ce le bra do di plo ma ta
e pu bli cis ta je su í ta, e André João Anto nil (1649-1716), au tor do fa mo so
tra ta do Cul tu ra e Opu lên cia do Bra sil (pu bli ca do em Lis boa em 1711), que
pas sa ram am bos a ma i or par te das suas vi das adul tas no Bra sil. Me lho ra, 
não abo li ção, ti nha sido, en tre tan to, o seu ob je ti vo. Na obra cu ri o sa -
mente in ti tu la da Etío pe Res ga ta do, Empe nha do, Sus ten ta do, Cor re gi do,
Instru í do e Li ber ta do, que foi pu bli ca da em Lis boa em 1758, Pa dre
Manuel Ri be i ro da Ro cha, um pa dre la i co nas ci do em Lis boa que ti nha
pas sa do na Ba hia boa par te da sua vida, foi mais lon ge e ad vo gou o
fim do co mér cio de es cra vos e a subs ti tu i ção gra du al do tra ba lho escravo
pela mão-de-obra li vre no Bra sil. Seu pon to de vis ta era, po rém, cla ra men te 
mi no ritário. Em 1761, a es cra vi dão foi abo li da em Por tu gal (e o trans -
por te de ne gros para ter ri tó ri os fora do im pé rio por tu guês foi pro ibido),
mas ne nhu ma medida foi ou po de ria ser to ma da para eman ci par os
escravos nos ter ri tó ri os ul tra ma ri nos de Por tu gal ou para abo lir o
comér cio de escravos para o Bra sil. A gran de ma i o ria dos por tu gue ses 
bran cos – fa zen de i ros, co mer ci an tes, fun ci o ná ri os, até pa dres – era
pro fun da men te precon ce i tu o sa no to can te à ques tão da es cra vi dão e
do comér cio de es cra vos, acre di tan do que os afri ca nos nas ce ram para servir
e que, através do co mér cio de es cra vos, eles ti nham sido sal vos da bar bá rie 
na Áfri ca e apre sen tados aos bene fí ci os da cris tan da de no Bra sil.5 Mes mo 
aque les que en tra ram em con tac to com as idéi as pro gres sis tas do fim do
século XVIII e, em par ticular, com os ata ques que se fa zi am tan to à
mo ra li da de como à lega li da de da es cra vi dão, não podiam vi su a li zar uma
base al ter na ti va para a vida eco nô mi ca do império e se sen ti am com pe li dos 
a de fen der o sis te ma e o co mér cio que o sus ten ta va como ma les ne ces -
sários que, no me lhor dos ca sos, po de ri am ape nas ser re for ma dos. Por
exemplo, o Bis po José Jo a quim da Cu nha de Aze re do Cou ti nho
(1742-1821), uma fi gu ra de proa do “ilu mi nis mo” por tu guês, identifi ca va-se
com os in te res ses dos pro pri e tá ri os de ter ras no Bra sil e fre qüen te men te
ar gu men tava que tanto a es cra vi dão como o co mér cio de es cra vos (ele
des crevia este úl ti mo como um “ne gó cio le gí ti mo” e uma “for ma de
comér cio”) eram in dis pen sá ve is para o de sen vol vi men to agrí co la do
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Bra sil, onde a ter ra era abun dan te e a mão-de-obra es cas sa, e, por tan to,
para a pros pe ri da de e se gu ran ça de Por tu gal e do im pé rio como um
todo.6

Não é sur pre en den te que os pri me i ros ape los da Grã-Bretanha
ao go ver no por tu guês em Lis boa para a abo li ção ime di a ta do co mér cio
tran sa tlân ti co de es cra vos te nha ca í do em ou vi dos mou cos. Qu an do, em 
abril de 1807, me nos de três se ma nas de po is de a lei de abo li ção da própria 
Grã-Bretanha ter re ce bi do a chan ce la real, Lorde Strang ford, o mi nis tro
in glês jun to à cor te por tu gue sa, agin do por ins tru ções de Ge or ge
Canning, se cre tá rio de Assun tos Estran ge i ros bri tâ ni co, ins tou os
por tu gue ses a se gui rem o exem plo da Grã-Bretanha ou, no mí ni mo, a
as se gu ra rem que o co mér cio por tu guês se man ti ves se den tro dos li mi tes 
exis ten tes, Antô nio de Ara ú jo Aze ve do, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros por tu guês, res pon deu que era “to tal men te im pra ti cá vel” para
Por tu gal ado tar qua is quer me di das para de sen co ra jar, ain da mais abo lir,
o co mér cio de es cra vos.7 His to ri ca men te, en tre tan to, como re sul ta do de 
tra ta dos que vi nham des de a me ta de do sé cu lo XVII, a Grã-Bretanha
gozava de uma re la ção es pe ci al, eco nô mi ca e po lí ti ca, com Por tu gal
e, por ca u sa da enor me dis pa ri da de de ri que za e po der en tre as duas
nações, uma re la ção na qual a Grã-Bretanha de sem pe nha va um pa pel 
clara mente do mi nan te. Além dis so, mais para o fim do ano, a po si ção
de se mi de pen dên cia de Por tu gal em re la ção à Grã-Bretanha se tor na ria
dra ma ti ca men te cla ra e, em con se qüên cia, esta úl ti ma teve uma rara
opor tu ni da de de ob ter de Por tu gal uma pri me i ra con ces são, ain da que
li mi ta da, na ques tão da abo li ção. Em agos to de 1807, Na po leão deu um
ul ti ma tum a Dom João, o Prín ci pe Re gen te de Por tu gal, que go ver na va
no lu gar de sua mãe de men te, a ra i nha Ma ria I: ele de via fe char os
seus por tos aos na vi os in gle ses, in clu in do, por tan to, Por tu gal no
Bloque io Con ti nen tal que vi sa va a des tru ir o co mér cio da Grã-Bretanha
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6  J. J. da Cu nha de Aze re do Cou ti nho, Aná li se so bre a jus ti ça do co mér cio do res ga te dos es cra vos da Cos ta da
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F. O. 63/54. O li vro de Ban di nel é um re su mo ines ti má vel dos pa péis do Fo re ign Offi ce so bre o co mér cio 
de es cra vos; o au tor foi es cre ven te prin ci pal e su pe rin ten den te do De par ta men to para o Co mér cio de
Escra vos do Fo re ign Offi ce, 1819-45.



com a Eu ro pa, ou enfren tar uma in va são fran ce sa. Ame a çan do, de um
lado, des tru ir a fro ta por tu gue sa no Tejo e apo de rar-se das co lô ni as de
Portu gal se ele ce des se, ao mes mo tem po em que, de ou tro, pro metia
re no var as obri ga ções exis ten tes da Grã-Bretanha de de fen der a Casa de 
Bra gan ça e os seus do mí ni os con tra ata ques ex ter nos se ele re sis tis se,
Lor de Strang ford con se guiu pres si o nar Dom João a re je i tar o ul ti ma to.
Quando, em no vem bro, o Ge ne ral Ju not mar chou so bre Lis boa, a família
real e a cor te por tu gue sas, es col ta dos por qua tro na vi os de guer ra bri tâ -
ni cos, pro cu ra ram re fú gio do ou tro lado do Atlân ti co, no Bra sil.8 Em ja -
neiro de 1808, Dom João de sem bar cou bre ve men te na Ba hia, onde
outor gou sua Car ta Ré gia, que abria os por tos do Bra sil ao co mér cio de
to das as na ções ami gas (o que na prá ti ca sig ni fi ca va o co mér cio bri tâ nico).
Em mar ço, ele es ta va se gu ra men te ins ta la do no Rio de Ja ne i ro, que ines -
pe radamen te se tor nou a sede do go ver no e a ca pi tal do im pé rio por tuguês.
Dom João es ta va ago ra, en tre tan to, to tal men te de pen den te das tro pas e
armas bri tâ ni cas para a de fe sa de Por tu gal con tra os fran ce ses e da marinha 
bri tâ ni ca para a pro te ção do Bra sil e do res to do im pé rio ul tra ma ri no de 
Por tu gal. Assim, a Grã-Bretanha es ta va em po si ção de fa zer a Por tu gal
exi gên cias que não po di am ser fa cil men te re cu sa das. Pela con ven ção
secre ta de ou tu bro de 1807, já ti nha sido es ta be le ci do que, no caso de
mudança da cor te por tu gue sa para o Rio de Ja ne i ro, o pre ço da proteção
bri tâ ni ca não se ria ape nas a aber tu ra do Bra sil (um mer ca do im por tan te
por si mes mo e uma con ve ni en te por ta dos fun dos para a Amé ri ca espa -
nho la) ao co mér cio bri tâ ni co di re to, num mo men to em que os pro dutos
bri tâ ni cos es ta vam sen do ex clu í dos da Eu ro pa e ame a ça dos de ex clusão
na Améri ca do Nor te, mas tam bém a trans fe rên cia de Por tu gal para o Brasil, 
por tra ta do, dos am plos pri vi lé gi os co mer ci a is da Grã-Bretanha.9 Can ning
agora de i xou cla ro que um novo tra ta do an glo-português de ve ria também
in clu ir um com pro mis so de Por tu gal de “gra du al de sa tivação e abo li ção
fi nal e não dis tan te do co mér cio (de es cra vos)”; até lá, ele con si de ra va
que os por tu gue ses de ve ri am ces sar de ex por tar es cra vos para ter ri tórios
não-portugueses no Novo Mun do e evi tar ex pan dir o seu co mér cio para
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8 So bre a trans fe rên cia da cor te por tu gue sa de Lis boa para o Rio de Ja ne i ro, ver Caio de Fre i tas, Ge or ge
Can ning e o Bra sil (2 vols. Rio de Ja ne i ro, 1958), i 32-96; Alan K. Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce i n
Bra zil: Its Rise and De cli ne (Univ. of North Ca ro li na Press, 1933), págs. 54-68

9  Caio de Fre i tas, op. cit., I, 45-6.



áre as da cos ta afri ca na que es ta vam sen do aban do nadas pe los mer ca do res
bri tâ ni cos.10

De po is de pro lon ga das ne go ci a ções no Rio de Ja ne i ro, Lor de
Strang ford, que ti nha acom pa nha do a cor te por tu gue sa para o Bra sil,
fi nal men te per su a diu Dom João a as si nar, em 19 de fe ve re i ro de 1810,
dois tra ta dos com a Grã-Bre ta nha. O pri me i ro era um tra ta do de co mér cio 
e na ve ga ção, a ser re no va do em quin ze anos, o qual, en tre os mu i tos
pri vi lé gi os que con ce dia ao co mér cio bri tâ ni co, fi xa va uma ta ri fa má xi ma
de 15% ad va lo rem so bre os pro du tos bri tâ ni cos im por ta dos no Bra sil
(art. 9) e per mi tia ao go ver no bri tâ ni co no me ar ju í zes con ser va do res,
isto é, ma gis tra dos es pe ci a is que te ri am com pe tên cia para tra tar dos
ca sos que en vol ves sem ci da dãos bri tâ ni cos no Bra sil (art. 10).11 O se gun do 
era um tra ta do de ali an ça e ami za de, cujo dé ci mo ar ti go se re fe ria ao
co mér cio de es cra vos: con ven ci do da “in jus ti ça e de su ti li da de” do
co mér cio e es pe ci al men te das des van ta gens de “in tro du zir e con ti nu a -
men te re no var uma po pu la ção es tran ge i ra e fac tí cia” no Bra sil, o Prín ci pe
Re gen te con cor da va em co o pe rar com a Grã-Bre ta nha “pela ado ção das
me di das mais efi ca zes para le var a cabo a gra du al abo li ção do co mér cio de
es cra vos em to dos os seus do mí ni os” e, nes se ínte rim, com pro me tia-se a
que o co mér cio não fos se per mi ti do “em qual quer par te da cos ta da Áfri ca
que en tão não per ten ces se aos do mí ni os de Sua Alte za Real nos qua is
aque le co mér cio ti ves se sido des con ti nu a do e aban do na do pe las potên ci as e 
esta dos da Eu ro pa que lá an tes co mer ci a vam”. por tu gue ses, en tre tan to,
con ser va vam o di re i to de co mer ci ar em es cra vos “den tro dos do mí ni os afri -
ca nos da Co roa de Por tu gal” e fi ca va cla ro que nem os di re i tos da Co -
roa por tu gue sa – que no pas sa do ti nham sido ob je to de dis pu ta – aos
ter ri tó ri os de Ca bin da e Mo lem bo (5o 12’ a 8o S) des de o nor te da
em bo ca du ra do Con go à fron te i ra se ten tri o nal de Ango la, nem o di re i to
dos por tu gue ses de co mer ci ar com Aju dá (Daomé) e ou tras par tes da
Cos ta da Mina ao nor te do Equa dor per ten cen tes à Co roa por tu gue sa ou
por ela re i vin di ca das eram in va li da das de qual quer ma ne i ra.12 Assim,
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10 Can ning para Strang ford, 17 de abril de 1808, ci ta do em Ban di nel, op. cit. pág. 127.
11 Para uma dis cus são do tra ta do co mer ci al an glo-por tu guês de 1810, ver Man ches ter, op. cit. págs. 86-90;

Caio de Fre i tas, op. cit. i. 167-99, 255-88.
12 B. F. S. P. i. 555-7. Um al va rá por tu guês de 24 de no vem bro de 1813 li mi tou o nú me ro de es cra vos que

um na vio po dia car re gar (5 es cra vos por 2 to ne la das) e in tro du ziu no vos re gu la men tos re la ti vos a hi gi e ne,
ali men ta ção, etc. (Ba u di nel, op. cit ., pág. 128): “este trá fi co,” de cla ra va, “era ig no mi ni o so e im pos sí vel de
con tem plar sem hor ror e in dig na ção, e era pra ti ca do em des res pe i to a to das as leis na tu ra i s e di vi nas”.



Por tu gal ti nha as su mi do sua pri me i ra obri ga ção de res trin gir e gra du al men te 
abo lir o co mér cio de es cra vos – e a pres são bri tâ ni ca pelo seu cum pri -
men to se ria daí por di an te im pla cá vel. Por en quan to, po rém, a
Grã-Bre ta nha ti nha re co nhe ci do o di re i to dos por  tu gue ses de con ti -
nu a rem o co mér cio den tro dos seus pró pri os do mí ni os. Em re su mo, o
tra ta do era me nos do que uma gran de vi tó ria pela ca u sa da abo li ção do
co mér cio de es cra vos. Du ran te toda a ne go ci a ção, en tre tan to, Strang -
ford ti nha-se de fron ta do com a obs ti na da opo si ção de Dom João e vá ri os
dos seus prin ci pa is mi nis tros a qual quer con ces são na ques tão do co mér cio
de es cra vos.13 E vale no tar que o go ver no bri tâ ni co não con se guiu
ex tra ir se quer isso da Espa nha, que, como Por tu gal, de pen dia do apo io bri -
tâ ni co na luta con tra Na po leão, mas que, tam bém como Por tu gal, ti nha
co lô ni as no Novo Mun do, es pe ci al men te Cuba e, em me nor grau, Por to
Rico, cu jas plan ta ções de açú car, ta ba co e café de pen di am for te men te
do tra ba lho de es cra vos im por ta dos.14

Enquanto a guer ra con ti nu a va, a Grã-Bretanha, em ple no 
coman do dos ma res, po dia exer cer al gum con tro le so bre o co mér cio
tran sa tlân ti co de es cra vos pra ti ca do por ou tras na ções, em bo ra não tanto
quanto Lord Gren vil le, lí der do go ver no que fi nal men te abo liu o co mércio
bri tâ nico de es cra vos, ti nha an te ci pa do. “Não via o no bre e ilus tre
Senhor”, es cre ve ra ele a Lor de Eldon em maio de 1806, “que se de sis -
tís se mos do co mér cio não se ria pos sí vel a qual quer es ta do as su mi-lo
sem a nos sa permis são? Não sin gra mos os oce a nos por toda par te, sem
com pe tidores? Po de ria al gu ma po tên cia ter a pre ten são de to mar para si
esse co mér cio en quan to nós co man da mos des de as cos tas da Áfri ca até
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13 Ma nu el de Oli ve i ra Lima, Dom João VI no Bra sil, 1808-21  (2 ª ed. 3 vols., Rio de Ja ne i ro, 1945), ii.
438. Oli ve i ra Lima cita a cor res pon dên cia do côn sul fran cês Ma ler, que in for ma va que Dom João
sem pre dis cu tia a ques tão do co mér cio de es cra vos com ca lor. 

14 Du ran te qua se três sé cu los as fa zen das agrí co las ti nham sido re la ti va men te ne gli gen ci a das em Cuba.
Des de o úl ti mo quar tel do sé cu lo XVIII, po rém, e es pe ci al men te de po is da de sor ga ni za ção da eco no mia
açu ca re i ra de São Do min gos pela re vo lu ção e pela guer ra, a ilha ti nha al can ça do um novo ní vel de
pros pe ri da de eco nô mi ca ba se a do na pro du ção e ex por ta ção de açú car, ta ba co e café, e o co mé r cio cu ba no 
de es cra vos ti nha, con se qüen te men te, se ex pan di do de for ma con si de rá vel. Para um exa me das re la ções da
Grã-Bre ta nha com a Espa nha a res pe i to da ques tão do co mér cio de es cra vos du ran te a pri me i ra me -
ta de do sé cu lo XIX, ver Da vid Ro bert Mur ray, “Bri ta in, Spa in and the sla ve tra de to Cuba, 1807-45”
(tese de dou to ra do não pu bli ca da, Cam brid ge, 1967); Arthur F. Cor win, Spa in and the Abo li ti on of
Sla very in Cuba, 1817-1886 (Univ. of Te xas Press, 1967); H. H. S. Ai mes, A His tory of Sla very in Cuba ,
1511-1868  (Nova York, 1907); Eric Wil li ams, “The Ne gro Sla ve Tra de in Anglo-Spa nish Re la ti ons” Ca rib -
be an His to ri cal Re vi ew, i (1950), págs. 22-45.



os con fins do Atlân ti co?”15 No caso, não era pos sí vel à ma ri nha bri -
tâ ni ca, en ga ja da simul ta ne a men te em vá ri os te a tros de guer ra e nun ca
em con di ções de des ta car mais do que qua tro ou cin co va sos de guer ra
es pecial men te para ta re fas de re pres são ao co mér cio de es cra vos, su primir
um trá fi co pra ti ca do numa área tão vas ta e em tão gran de es ca la. Era,
en tre tan to, pos sí vel man tê-lo pelo me nos den tro de li mi tes ace i tá ve is.
Não ape nas colô ni as ini mi gas – fran ce sas e ho lan de sas – fo ram to ma das e
a importação de es cra vos con si de ra vel men te di mi nu í da, mas, de acor do
com de cre tos re a is de mar ço de 1808, os na vi os de guer ra bri tâ ni cos
pude ram fa zer pleno uso do di re i to be li ge ran te de bus ca para iden ti fi car e
cap tu rar navios de escra vos ini mi gos e man dá-los como pre sas de guer ra
para jul ga mento perante um tri bu nal ma rí ti mo bri tâ ni co, na ma i o ria
dos ca sos aque le sedi a do na co lô nia de Ser ra Leoa, que em 1807 ti nha
sido to ma da pela Co roa da Si er ra Le o ne Com pany, en tão fa li da.16 Por
esse ser vi ço era ofe re ci do um prê mio por es cra vo cap tu ra do e sub se -
qüen te men te li ber ta do, se guin do a ge ne ro sa ta ri fa de 60 li bras por um
homem, 30 por mu lher e 10 por cri an ça, em bo ra, de po is que o comandan te 
da es qua dra, o go ver na dor de Ser ra Leoa, in for man tes, agen tes, ad vo ga -
dos – e até o Gre en wich Hos pi tal – ti nham ti ra do a sua par te, só uma 
pe que na percen ta gem al can ças se os ofi ci a is e a tri pu la ção do na vio que ti -
nha efe tuado a captura.17 Du ran te al gum tem po, a ma ri nha bri tâ ni ca
tam bém se en car re gou (numa ação de du vi do sa le ga li da de) de in ter ceptar,
re vis tar e captu rar na vi os de es cra vos de to das as na ções ma rí ti mas –
navios ame ri ca nos, por exem plo – que ti nham de cla ra do ile gal o co mér cio 
de escra vos.18 E du ran te um cur to pe río do, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ nicos 
inter pre ta ram er ra da men te o am bí guo ar ti go dé ci mo do tra ta do
anglo-português de fe ve re i ro de 1810 como sig ni fi can do que o co mércio
por tu guês de es cra vos era ile gal ao nor te do Equa dor e que, por tan to,
eles ti nham o di re i to de su pri mi-lo: vá ri os na vi os por tu gue ses fo ram
captu ra dos e um nú me ro im por tan te de ca sas co mer ci a is da Bahia e
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15 Gren vil le para Eldon, 16 de maio de 1806, ci ta do em João Pan diá Ca ló ge ras, A Po lí ti ca Exte ri or do Impé rio
(2 vols., Rio de Ja ne i ro, 1927-8), i. 371-2.

16 V. E. I. Her ring ton, ”Bri tish Me a su res for the Sup pres si on of the Sla ve Tra de from the West Co ast of
Afri ca, 1807-1833“ (tese de mes tra do não pu bli ca da, Lon dres, 1923), ca pí tu lo I.

17 V. Chris top her Lloyd, The Navy and the Sla ve Tra de (Lon dres, 1949), págs. 79-80.
18 Ver Her ring ton, tese não pu bli ca da, págs. 44 segs.; Hugo Fis cher, “The Sup pres si on of Sla very in

Inter na ti o nal Law”, Inter na ti o nal Law Qu ar terly, iii (1950), págs. 32 segs.



Pernam bu co, que ti nham des fru ta do de vín cu los par ti cu lar men te es treitos
com a Cos ta da Gu i né, so fre ram pe sa das per das.19 Em 1813, en tre tan -
to, o Almi ran ta do deu ins tru ções es tri tas para que na vi os por tu gue ses
ve le jando en tre por tos por tu gue ses na Áfri ca e o Bra sil não fos sem mo les -
tados (de i xan do sem res pos ta a con tro ver ti da ques tão de que por tos na
Áfri ca per ten ci am a Por tu gal).20

Du ran te os úl ti mos es tá gi os da guer ra, a Su é cia e a Ho lan da 
– esta úl ti ma ti nha sido re cen te men te li be ra da do do mí nio fran cês e a
Casa de Oran ge, res ta u ra da, sen tia-se por tan to de ve do ra da Grã-Bre ta nha
– fo ram per su a di das a fir mar con ven ções bi la te ra is com a Grã-Bre ta nha 
de cla ran do ile gal o co mér cio de es cra vos. Mas Por tu gal con ti nu a va a
re sis tir às exi gên ci as da Grã-Bre ta nha para a ime di a ta e to tal abo li ção, e
a Espa nha não es ta va dis pos ta a fa zer mais do que Por tu gal fi ze ra em
1810, isto é, res trin gir o co mér cio aos seus pró pri os do mí ni os.21 Os
abo li ci o nis tas in gle ses es ta vam ir ri ta dos com o fra cas so em ob ter a
con cor dân cia de na ções ami gas, po rém de pen den tes, como Espa nha e
Por tu gal: “Pro vi den ci al men te, acon te ce”, es cre veu Wil ber for ce a Ja mes
Step hen em abril de 1814, “que as úni cas po tên ci as que es tão in te res sa das
em pra ti car o co mér cio de es cra vos são Espa nha e Por tu gal – e elas
se gu ra men te po dem ser com pe li das a con cor dar.”22 Eles es ta vam tam bém
amar ga men te de cep ci o na dos com os ter mos do pri me i ro tra ta do de Pa ris
(30 de maio de 1814). A Fran ça ti nha sido der ro ta da; ain da as sim, suas
co lô ni as das Índi as Oci den ta is que ti nham sido cap tu ra das, se ri am ago ra 
de vol vi das e Luís XVIII, res ta u ra do no tro no da Fran ça, ape nas se
com pro me tia a abo lir o co mér cio “no cur so de cin co anos” e, nes se
in ter va lo, a li mi tá-lo aos seus pró pri os do mí ni os. Em vis ta do fato de
que o co mér cio fran cês de es cra vos ti nha sido se ve ra men te re du zi do
du ran te a guer ra, pa re cia que a Grã-Bre ta nha es ta va de fato per mi tin do
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19 Ver Re pre sen ta ti on of the Bra zi li an Mer chants aga inst the in sults of fe red to the Por tu gue se flag and
aga inst the vi o lent and op pres si ve cap tu re of se ve ral of the ir ves sels by some of fi cers be lon ging to the
English navy (Lon dres, 1813); Strang ford para Cas tle re agh, 20 de fe ve re i ro de 1814, im pres so em
C. K. Webs ter, ed., Bri ta in and the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca, 1812-1830. Se lect Do cu ments from the 
Fo re ign Offi ce Archi ves (Lon dres, 1938), i. 171; Man ches ter, op. cit., pág. 168.

20 V. Her ring ton, tese não pu bli ca da, págs. 76-80.
21 V. Cor win, op. cit., pág. 25; Ban di nel, op. cit , págs. 131-2.
22 Wil ber for ce para Step hen, 18 de abril de 1814, em R. I. e S. Wil ber for ce, Life of Wil li am Wil ber for ce

(Lon dres, 1838), iv. 175.



o seu res sur gi men to, ain da que tem po ra ri a men te.23 Lorde Cas tle re agh,
se cre tá rio de Assun tos Estran ge i ros da Grã-Bre ta nha, en tre tan to,
pre o cu pa do com o ar ran jo po lí ti co mais am plo com a Fran ça, ti nha-se
con ten ta do em as se gu rar o prin cí pio da abo li ção e um acor do quan to a
uma data fi nal.

O pró xi mo Con gres so de es ta dos eu ro pe us, em Vi e na, pa re cia
ofe re cer a me lhor opor tu ni da de até en tão de a Grã-Bre ta nha con se guir
uma con de na ção ge ral e a re nún cia ao co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos.
Wil ber for ce e seus ami gos, de ci di dos a não de i xar que o tema fos se
ne gli gen ci a do, mon ta ram uma cam pa nha de pro pa gan da tão fre né ti ca
que deu ao Du que de Wel ling ton, em ba i xa dor bri tâ ni co em Pa ris na
oca sião, a im pres são de que “o povo em ge ral pa re ce achar que ser vi ria
à po lí ti ca da na ção en trar em guer ra para pôr fim àque le trá fi co abo mi ná vel, 
e mu i tos de se jam que en tre mos em cam po nes sa nova cru za da”24

Cas tle re agh, que re pre sen tou pes so al men te a Grã-Bre ta nha em Vi e na e
con si de ra va que sua ta re fa prin ci pal era a re for ma da Eu ro pa e o es ta be -
le ci men to de uma paz du ra dou ra, fi ca va ir ri ta do com essa pres são abo li -
ci o nis ta. Além dis so, sua opi nião pes so al é que era er ra do “impô-la [a
abo li ção do co mér cio de es cra vos] às na ções à cus ta da sua hon ra e da
tran qü li da de do mun do. A mo ral nun ca foi bem en si na da pela es pa da.”25

A opi nião pú bli ca na ci o nal com pe liu-o, en tre tan to, a fa zer do co mér cio
de es cra vos um tema ma i or na con fe rên cia e a usar ame a ças e su bor no
para as se gu rar a sua to tal abo li ção, ou pelo me nos a sua abo li ção ao
nor te do Equa dor, onde era em gran de par te pra ti ca do. As três po tên ci as
cen tra is – Rús sia, Áus tria e Prús sia – es ta vam pron tas a co o pe rar: elas
não ti nham in te res ses co lo ni a is. Mas Cas tle re agh teve me nos êxi to no
tra to com os prin ci pa is cul pa dos. Ele não con se guiu per su a dir a Fran ça
– já não mais sub mis sa – a abo lir o co mér cio ime di a ta men te e a Espa nha – 
não mais de pen den te – a pro i bir logo o co mér cio ao nor te do Equa dor
e, ao sul, num pe río do má xi mo de cin co anos. Ambos des pre za ram suas 
ofer tas de in de ni za ção fi nan ce i ra e ter ri tó rio co lo ni al à gui sa de com pen sa ção.
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23 B. F. S. P. i. 172-5; C. K. Webs ter, The Fo re ign Po licy of Cas tle re agh, 1812-15 (Lon dres, 1931), págs. 271-2;
Life of Wil ber for ce , iv. 187-9; F. J. Kling berg, The Anti-Sla very Mo ve ment in England (New Ha ven, 1926),
pág. 146.

24 Wel ling ton para Sir Henry Wel les ley, seu ir mão, 29 de ju lho de 1814, ci ta do em Betty Fla de land,
“Abo li ti o nist Pres su res on the Con cert of Eu ro pe, 1814-1822”, Jour nal of Mo dern His tory, xxxvi ii (1966), 
pág. 361.

25 Ci ta do em Kling berg, op. cit ., pág. 144. 



Che fi a da pelo Con de de Pal me la, a de le ga ção por tu gue sa tam bém achou 
que cin co anos não dava ao seu país tem po su fi ci en te para se pre pa rar
para a abo li ção do co mér cio; apa ren te men te se ofe re cia a abo li-lo num
pe río do de oito anos, mas com a con di ção de que a Grã-Bre ta nha de sis -
tis se do tra ta do co mer ci al de 1810 – e Cas tle re agh não ti nha po de res
para ace i tar tal bar ga nha.26 Sob con si de rá vel pres são, en tre tan to, com o
exér ci to in glês sob as or dens do Ge ne ral Be res ford em efe ti vo con tro le
de Por tu gal ao fim da Gu er ra Pe nin su lar, en quan to a cor te por tu gue sa
con ti nu a va a re si dir no Bra sil, e con tan do com a Grã-Bre ta nha para de -
fen der os in te res ses mais am plos de Por tu gal em Vi e na, os por tu gue ses
fi nal men te con cor da ram em ter mi nar o co mér cio ao nor te do Equa dor
em tro ca de uma subs tan ci al in de ni za ção fi nan ce i ra. Por uma con ven ção
fir ma da em 21 de ja ne i ro de 1815, a Grã-Bre ta nha con cor dou em pa gar
a soma de 300.000 li bras, as sim de so bri gan do-se de to das as re i vin di ca -
ções a res pe i to da de ten ção e cap tu ra ile gal de na vi os por tu gue ses por va -
sos de guer ra bri tâ ni cos e sua con de na ção em tri bu na is ma rí ti mos an tes de
1º de ju nho de 1814. Por um tra ta do se pa ra do as si na do no dia se guin te,
22 de ja ne i ro de 1815, a Grã-Bre ta nha tam bém re miu no vos pa ga men -
tos de vi dos por um em prés ti mo de 600.000 li bras es ter li nas que ti nha
sido ne go ci a do em 1809 (cer ca da me ta de ain da es ta va por pa gar) e
Dom João com pro me teu-se a de cla rar ile gal o co mér cio de es cra vos ao
nor te do Equa dor e a ado tar qua is quer me di das que fos sem ne ces sá ri as
para apli car essa pro i bi ção par ci al da que le co mér cio.27 Tal ar ran jo
consti tuiu um re la ti vo tri un fo para Pal me la. So men te par te do co mér cio
por tu guês de es cra vos para o Bra sil – e na épo ca a par te me nos subs tan -
ci al, aque la des ti na da à Ba hia, a Per nam bu co e ao Ma ra nhão – se re a li za va
a par tir da cos ta afri ca na ao nor te do Equa dor. O tra ta do ex pres sa men te
per mi tia aos sú di tos por tu gue ses trans por tar es cra vos para o Bra sil
des de ter ri tó ri os por tu gue ses na Áfri ca ao sul da que la li nha. Ape nas
se exi gia de Dom João que re i te ras se o seu com pro mis so de abo lir
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26 So bre o tema do co mér cio de es cra vos no Con gres so de Vi e na, ver Webs ter, Cas tle re agh, 1812-15,
págs. 413-26. Por tu gal não pro me teu abo lir o co mér cio de es cra vos de po is de oito anos: cf. Webs ter,
op. cit. págs. 459-60, e Man ches ter, op. cit. pág. 171, n. 30; ver tam bém cor res pon dên cia pos te ri or so bre a
po lí ti ca por tu gue sa em Vi e na, p. ex., Pal mers ton para Mon cor vo (mi nis tro por tu guês em Lon dres), 30
de abril de 1836, F. O. 84/202 e Pal mers ton para Ho ward de Wal den (mi nis tro bri tâ ni co em Lis boa)
nº 13, 20 de abril, no. 14, 29 de abril de 1839, F. O. 84/281.

27 B.F.S.P. ii. 348-55; Antô nio Pe re i ra Pin to, Apon ta men tos para o Di re i to Inter na ci o nal; ou Co le ção Com ple ta dos 
Tra ta dos ce le bra dos pelo Bra sil com di fe ren tes Na ções Estran ge i ras (Rio de Ja ne i ro, 1864-69), i. 124-37. 



gra du al men te todo o co mér cio de es cra vos em seus do mí ni os. Ao fazê-lo,
ele se com pro me tia a ne go ci ar se pa ra da men te um novo acor do que fi xa ria
a data até a qual o co mér cio ao sul do Equa dor se ria pro i bi do. Duas
se ma nas mais tar de, em 8 de fe ve re i ro de 1815, Por tu gal jun tou-se à
Grã-Bre ta nha, Fran ça, Espa nha, Su é cia, Áus tria, Prús sia e Rús sia numa
De cla ra ção das Oito po tên ci as de que o co mér cio de es cra vos era “re pug -
nan te aos prin cí pi os de hu ma ni da de e à mo ral uni ver sal,” que “a voz pú -
bli ca em to dos os pa í ses ci vi li za dos cla ma pela sua pron ta su pres são” e
que to das as po tên ci as que pos su em co lô ni as re co nhe cem o “de ver e
ne ces si da de” de abo li-lo tão pron to quan to pra ti cá vel. Con cor da va-se,
po rém, que “o pe río do para a ces sa ção uni ver sal deve es tar su je i to a
ne go ci a ção en tre as Po tên ci as in te res sa das”.28Em ju nho de 1815, essa
de cla ra ção foi ane xa da à Acte Fi nal∗ do Con gres so de Vi e na: de ve ria ser vir
de base às con fe rên ci as de mi nis tros eu ro pe us re a li za das em Lon dres
em mais de uma dú zia de oca siões en tre 1816 e 1819 – “uma es pé cie de
Con gres so Eu ro peu per ma nen te –, nas qua is se co le ta vam in for ma ções
so bre o co mér cio de es cra vos e se dis cu ti am os me i os de su pri mi-lo. Nes se 
in ter va lo, a Fran ça jun ta ra-se às fi le i ras da que las po tên ci as que ti -
nham con cor da do in te i ra men te em abo lir o co mér cio de es cra vos. Em
mar ço de 1815, du ran te os seus Cem Dias, Na po leão, na es pe ran ça de
con quis tar a opi nião bri tâ ni ca, ti nha de cre ta do a ces sa ção ime di a ta do
co mér cio fran cês de es cra vos. Em ju lho, Luís XVIII foi, por tan to, obri ga do
a anun ci ar que fa ria o mes mo: como Lor de Li ver po ol es cre veu a Cas tle -
re agh, “ele deve isso a nós, que o res ta u ra mos no tro no pela se gun da vez.”29

E em no vem bro, de po is de Wa ter loo, um ar ti go con trá rio ao co mér cio de
es cra vos foi acres cen ta do ao se gun do tra ta do de Pa ris: os Cin co Gran -
des – Grã-Bre ta nha, Rús sia, Áus tria, Prús sia e Fran ça – com pro me te -
ram-se a con cer tar es for ços para a “abo li ção com ple ta e de fi ni ti va” de
um co mér cio “tão odi o so e tão for te men te con de na do pe las leis da re li -
gião e da na tu re za.”30
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28 De cla ra ti on ... re la ti ve à l’abolition uni ver sel le de la tra i te des nègres, 8 de fe ve re i ro de 1815, B. F. S. P.
iii. 971-2.

∗ Em fran cês no ori gi nal (N. T.).
29 Ban di nel, op. cit.,  pág. 169; Li ver po ol para Cas tle re agh, 7 de ju lho de 1815, ci ta do em Fla de land, op. 

cit., pág. 366.
30 B. F. S. P. iii. 292-3.



A Fran ça, a Ho lan da e a Su é cia, além da Grã-Bretanha, dos
Esta dos Uni dos e da Di na mar ca, ti nham en tão pro i bi do ou con cor da do 
em pro i bir o co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos afri ca nos. Além dis so,
mui tos dos re gi mes re vo lu ci o ná ri os his pa no-americanos ti nham de cla rado
ilegal o co mér cio ou in di ca do a sua dis po si ção de fa zê-lo.31 Dos prin ci pa is
es ta dos es cra va gis tas, só Por tu gal e Espa nha afer ra vam-se à sua par ce la do
comér cio, e até Por tu gal o ti nha abo li do ao nor te do Equa dor. Pro i bição,
en tre tan to, não era de ne nhum modo si nô ni mo de su pres são. Nem
tratados nem leis são au to-aplicáveis e, por fal ta de po der ou de von ta de
(em alguns ca sos, obri ga ções in clu í das em tra ta dos fo ram cer ta men te as su -
mi das sem que ja ma is ti ves se ha vi do a in ten ção de hon rá-las), pou cos
gover nos to ma ram as me di das ne ces sá ri as para tor nar efe ti va a pro ibição
do co mér cio, o qual con ti nu ou a ex pan dir-se em res pos ta à cres cen te
pro cu ra de es cra vos no Novo Mun do. No Brasil, por exem plo, onde a
aber tu ra dos por tos em ja ne i ro de 1808 ti nha acelera do o pro ces so de
inte gra ção à eco no mia in ter na ci o nal e es ti mu la do a pro du ção de açú car,
al go dão e, pela pri me i ra vez em es ca la sig ni fi ca tiva, café, a pro cu ra por
no vos su pri men tos de es cra vos afri ca nos era in sa ciável e o co mércio con -
ti nu ou ile gal men te ao nor te da li nha (em bo ra numa escala re du zi da) e,
le gal men te, ao sul.32 Do Rio de Ja ne i ro, em de zembro de 1817, Henry
Cham ber la in, o côn sul-geral e en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co
(Strang ford ti nha re tor na do ao seu país em 1815), es cre veu so bre “o
sis te ma de não fa zer nada que ca rac te ri za a ad mi nis tra ção”; ele
achava que o comér cio, le gal e ile gal, con ti nu a ria e pros pe ra ria “até que
alguma for te pres são de in te res se ou de in con ve niên cia for ce o Minis té rio
a pôr termo a ele.”33

A Grã-Breta nha es ta va pre pa ra da para as su mir o pa pel de
polí cia in ter na ci o nal e acres cen tar às ta re fas de paz da Ma ri nha Real a
in ter cep ta ção de na vi os de es cra vos que ten tas sem a tra ves sia ile gal do
Atlân ti co. Pa re cia, en tre tan to, que, em tem pos de paz, os ofi ci a is de
Marinha bri tâ ni cos não ti nham au to ri da de, se gun do o di re i to in ter na cional
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31 Ver F. J. King, “The La tin Ame ri can Re pu blics and the Sup pres si on of the Sla ve Tra de”, H. A. H. R.
xxiv (1944), págs. 388-9.

32 Para al gu mas es ti ma ti vas do ta ma nho do co mér cio bra si le i ro de es cra vos no pe río do pos te ri or a
1808, ver Edmun do Cor re ia Lo pes, A Escra va tu ra: Sub sí di os para a sua his tó ria (Lis boa, 1944), págs.
139-47.

33 Cham ber la in para Cas tle re agh, 24 de de zem bro de 1817, F. O. 63/204.



con su e tudiná rio, para re a li zar a vi si ta e bus ca pre li mi na res que eram
neces sá ri as para des co brir se na vi os de ou tras na ções es ta vam ou não
car re gan do es cra vos ile gal men te, mu i to me nos para de tê-los – mes mo
nos ca sos em que o co mér cio ti nha sido de cla ra do ile gal por tra ta do
com a Grã-Bretanha.34 Essa opi nião foi ex pos ta em sua for ma clás si ca
no Su pe ri or Tri bu nal Ma rí ti mo, em 15 de de zem bro de 1817, quan do
Sir Wil li am Scott (mais tar de Lor de Sto well), uma emi nen te au to ri da de
em dire i to ma rí ti mo in ter na ci o nal, pas sou jul ga men to num re curso re la tivo 
a Le Lou is, uma em bar ca ção fran ce sa pro ve ni en te da Mar ti ni ca,
captu ra da em mar ço de 1816 por um na vio bri tâ ni co per to da Ser ra
Leoa, le va do pe ran te o tri bu nal ma rí ti mo lá se di a do e sub se qüen te men te 
condena do. O fa mo so jul ga men to de Scott, no qual, com gran de relutân -
cia, ele der ru bou a de ci são do tri bu nal de Ser ra Leoa, se ria fre qüen te -
men te ci ta do, nos cin qüen ta anos se guin tes, tan to na Grã-Bretanha
como no ex te ri or, por ad ver sá ri os das me di das bri tâ ni cas mais ar bi trá rias
con tra o co mér cio de es cra vos. “Não pode ha ver dú vi da,” de cla rou,

de que este era um na vio fran cês in ten ci o nal men te de di ca do ao co mér cio
de es cra vos. Mas es tes fo ram fa tos es ta be le ci dos em con se qüên cia do seu
apre sa men to; an tes de o apre sa dor po der ser vir-se da sua des co ber ta era
ne ces sá rio in da gar se ele ti nha qual quer di re i to de vi si ta e bus ca; por que se 
a des co ber ta se pro du ziu ile gal men te, não se lhe po de ria per mi tir ti rar
pro ve i to do seu pró prio erro ... não pos so en con trar qual quer au to ri da de
que dê o di re i to de in ter rup ção da na ve ga ção de es ta dos ami gos em al to-
mar, ex ce to aque la que o di re i to de guer ra dá a am bos be li ge ran tes con tra
pa í ses ne u tros ... para que esse di re i to de guer ra seja apli ca do numa si tu a ção
de paz (com o ob je ti vo de su pri mir o co mér cio de es cra vos), isso deve ser 
fe i to por con ven ção.

A Fran ça nun ca ti nha as sen ti do à vi si ta, bus ca e cap tu ra de
na vi os fran ce ses de di ca dos ao co mér cio de es cra vos por na vi os da
Grã-Bre ta nha ou de qual quer ou tra po tên cia. “For çar o ca mi nho para a
li ber ta ção da Áfri ca atro pe lan do a in de pen dên cia de ou tros es ta dos na
Eu ro pa...para ob ter um bem por me i os ile gí ti mos”, con clu ía Scott, “é
pou co con sen tâ neo tan to com a mo ral pri va da quan to com a jus ti ça
pú bli ca.”35
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34 Ver, por exem plo, Ro bin son (Pro cu ra dor do Rei) para Bat hurst, 28 de ju nho de 1816, im pres so
em C. W. New bury (ed.), Bri tish Po licy to wards West Afri ca. Se lect Do cu ments, 1786-1874 (Oxford, 1965), 
pág. 139.

35 J. Dod son, Re port of ca ses ar gued and de ter mi ned in the High Court of Admi ralty (Lon dres, 1828), ii. 236-64.



Con for me emi nen tes abo li ci o nis tas como Lord Broug ham
ti nham ar gu men ta do du ran te anos, se era para su pri mir efe ti va men te o
co mér cio de es cra vos, era ne ces sá rio que a Grã-Bretanha não ape nas
per su a dis se as po tên ci as ma rí ti mas a con cor dar por tra ta do com a abo li -
ção e com a pas sa gem e apli ca ção de le gis la ção con trá ria ao co mér cio de 
es cra vos, mas tam bém tor nar mais efi ca zes os tra ta dos, exis ten tes ou
pro je ta dos, con tra aque le co mér cio, in se rin do ne les um di re i to li mi ta do
de vi si ta e bus ca em al to-mar e fa zen do ar ran jos para a ad ju di ca ção de
bar cos cap tu ra dos e a li ber ta ção dos es cra vos por eles trans por ta dos.36

A ques tão do di re i to de vi si ta ti nha sido le van ta da sem êxi to em Vi e na.
A Grã-Bretanha foi, pois, obri ga da a re tor nar à ne go ci a ção de acor dos
bi la te ra is com as po tên ci as in di vi du a is in te res sa das – um pro ces so tra ba -
lho so que au men ta va enor me men te o tra ba lho do Fo re ign Offi ce e que,
com bi na do com a ne ces si da de de for ne cer in for ma ções às Con fe rên ci as 
de Lon dres so bre o Co mér cio de Escra vos, tor nou ne ces sá rio o es ta be -
le ci men to, em 1819, de um De par ta men to para o Co mér cio de Escra vos 
se pa rado. Se, en tre tan to, ti nha-se mos tra do – e ain da se es ta va mostran do
– di fí cil per su a dir ou tros es ta dos a abo lir o co mér cio, se ria pro va vel -
mente ain da mais di fí cil per su a di-los a con ce der a na vi os de guer ra
britâ ni cos o di re i to de bus ca so bre qual quer dos seus na vi os mer can tes
sus pe i tos de se es ta rem en tre gan do àque le co mér cio. Por que, em bo ra o
di re ito de bus ca pu des se ser – e era – dis far ça do como um di re i to
recí pro co, a reci pro ci da de es ta va des de o co me ço des ti na da a ser es sen -
ci al men te um mito: só a Grã-Bretanha ti nha os na vi os dis po ní ve is para
pa tru lhar as cos tas da Áfri ca e da Amé ri ca e, em todo caso, o co mér cio
de es cra vos já não era pra ti ca do em na vi os mer can tes bri tâ ni cos. Te mia-se,
por tan to, que o pla no de Cas tle re agh para “a su pe rin ten dên cia vi gi lan te
de uma for ça de po lí cia in ter na ci o nal ar ma da na cos ta da Áfri ca” sig ni fi -
cas se na prá ti ca, em tem po de paz, o tipo de in ter fe rên cia ar bi trá ria da
Mari nha bri tâ ni ca na na ve ga ção mer can te em al to-mar que tan to tinha
sido ressen ti da du ran te os anos de guer ra. Além dis so, era es sen ci al que
nenhum estado com in te res se no co mér cio de es cra vos fi cas se fora de um
sis te ma de tra ta dos so bre o di re i to de bus ca. Como es cre veu Cas tle reagh
em feve re i ro de 1818,
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36 Por exem plo, dis cur sos de Broug ham, de 14 de ju nho de 1810 e 9 de ju lho de 1817, ci ta dos em C. W.
New, Henry Broug ham (Lon dres, 1961), págs. 129-30, 140.



o sis te ma de ob ter pa péis fra u du len tos e ocul tar a pro pri e da de real... tor na 
fá cil para os sú di tos de to dos os es ta dos pra ti ca rem o trá fi co en quan to o
co mér cio de es cra vos per ma ne cer le gal para os sú di tos de qual quer es ta do 
in di vi du al ... mes mo que o trá fi co fos se abo li do por to dos os es ta dos,
en quan to a ban de i ra de um es ta do im pe dir a vi si ta de to dos os ou tros es ta dos,
o co mer ci an te ilí ci to de es cra vos terá sem pre me i os de es con der-se sob o
dis far ce da na ção cujo na vio ele não te nha pos si bi li da de de en con trar
no li to ral.37

Mer ca do res de es cra vos já ti nham o há bi to de usar es cri tu ras
de ven da fic tí ci as, con jun tos de do cu men tos du plos, ban de i ras al ter na ti vas,
li vros de bor do fra u du len tos, etc. para pro te ge rem, onde ne ces sá rio,
suas ati vi da des ile ga is – prá ti cas que au men ta ri am mu i to as di fi cul da des
da Grã-Bre ta nha na ten ta ti va de su pri mir o co mér cio in ter na ci o nal de 
es cra vos du ran te os cin qüen ta anos se guin tes.

A pres são bri tâ ni ca por um tra ta do so bre di re i to de bus ca foi
exer ci da pri me i ro so bre Por tu gal, a mais de pen den te da Grã-Bretanha
de to das as po tên ci as co mer ci an tes de es cra vos res tan tes e já obri ga da
pelo ar ti go se gun do do tra ta do de 22 de ja ne i ro de 1815 a ado tar as medi das 
ne ces sá ri as para a su pres são do co mér cio ile gal. Em 28 de ju lho de
1817, de po is de um gran de re ce io e he si ta ção,∗ o Con de de Pal me la, ago ra
minis tro por tu guês em Lon dres, foi per su a di do a as si nar uma Con venção
Adi ci o nal ao tra ta do de 1815.38 Ela de fi niu mais pre ci sa men te aque la
par te do co mér cio por tu guês de es cra vos que con ti nu a va a ser le gal, isto 
é, o co mér cio pra ti ca do em na vi os por tu gue ses de boa fé en tre por tos
dentro dos do mí ni os da Co roa Por tu gue sa ao sul do Equa dor e ter ri tó rio
por tu guês na cos ta da Áfri ca ao sul da Li nha, es pe ci fi ca da men te “en tre
cabo Del ga do e a baía de Lou ren ço Mar ques” na cos ta les te e as duas
áre as 5o 12’ a 8o S. (Mo lem bo e Ca bin da) e 8o a 18o S., a oes te. Foi então
acor da do que, fora de por tos e an co ra dou ros e do al can ce do tiro de
ca nhão das ba te ri as cos te i ras, na vi os de guer ra de qual quer das duas
po tên ci as, pro vi dos das ne ces sá ri as au to ri za ções es pe ci a is, po di am
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37 Me mo ran do, 4 de fe ve re i ro de 1818, Ane xo ao 10º Pro to co lo de Con fe rên ci as de Lon dres so bre o
Co mér cio de Escra vos, F. O. 84/2. Cf. Tho mas Fo well Bux ton, The Afri can Sla ve Tra de and its Re medy
(2ª ed., Lon dres, 1840), pág. 209, ci ta do adi a n te, ca pí tu lo 6, pág.

∗ Em por tu guês no ori gi nal (N. T.)
38 B. F. S. P. iv. 85-115 e Pe re i ra Pin to i. 155-87; Pal me la para Con de da Bar ca, nº 32, 29 de ju lho de

1817, Re ser va do, A. H. I. 58/3. Um al va rá por tu guês de 26 de ja ne i ro de 1818 pro i biu o co mér cio
ao nor te do Equa dor e es ta be le ceu se ve ras pe nas para o co mér cio ilí ci to (Pe re i ra Pi n to, i. 398-404; 
Cham ber la in para Can ning, nº 85, 23 de agos to de 1818, F. O. 63/212). 



abor dar e efe tu ar bus cas nos na vi os mer can tes de qual quer de las que
fos sem sus pe i tos, com base ra zoá vel, de te rem a bor do es cra vos que
ti ves sem sido em bar ca dos em áre as pro i bi das da cos ta afri ca na (isto
é, ao nor te do Equa dor) e de tê-los, caso fos sem re al men te en con trados
es cra vos a bor do. Ade ma is, acor dou-se que um na vio cap tu ra do se ria
le va do pe ran te uma de duas co mis sões mis tas – uma com sede em ter ri -
tó rio bri tâ ni co, na Áfri ca oci den tal, a ou tra do ou tro lado do Atlân ti co,
no Bra sil – para jul ga men to. Cada co mis são se ria com pos ta de um juiz e 
um co mis sá rio de ar bi tra gem de cada na ção, bem como de um se cre tário
ou ofi ci al de re gis tro no me a do pelo go ver no em cujo ter ri tó rio a co mis -
são es ti ves se si tu a da. A co mis são de ci di ria – sem di re i to de re cur so – se
um na vio tra zi do pe ran te ela era ou não um na vio ne gre i ro co mer ci an do 
ili ci ta men te e le gal men te cap tu ra do e, con for me o caso, o “con de na ria”
como pre sa le gal, o con fis ca ria e li ber ta ria os es cra vos nele trans portados,
ou al ter na ti va men te, o “ab sol ve ria”, res ti tu i ria na vio e es cra vos aos seus
pro pri e tá ri os e de ter mi na ria que os cap to res com pen sas sem qua is quer
per das re sul tan tes da de ten ção ile gal. Às co mis sões mis tas não era dada, 
po rém, ju ris di ção so bre os pro pri e tá ri os, co man dan te ou tri pu la ção de
um na vio con de na do: as pes so as fí si cas de ve ri am ser en tre gues às
suas pró pri as au to ri da des para jul ga men to e pu ni ção pe los seus pró pri os 
tri bu na is, de con for mi da de com as suas pró pri as leis. Por tu gal com pro -
me teu-se a in tro du zir le gis la ção que pu nis se o trá fi co ilí ci to de es cra vos,
con cor dou em pro i bir a im por ta ção de es cra vos no Bra sil sob qual quer
ban de i ra ex ce to a por tu gue sa e no va men te pro me teu – sem qual quer
en tu si as mo – abo lir com ple ta men te o co mér cio num fu tu ro não mu i to
dis tan te. Num ar ti go se pa ra do, as si na do em 11 de se tem bro de 1817, foi 
es ta be le ci do que, tão logo todo o co mér cio por tu guês de escravos fos se
proibi do, se ri am to ma das me di das para adap tar a Con ven ção às no vas
circuns tân ci as. Na au sên cia de qual quer emen da acor da da, ela per ma ne -
ce ria em vi gor du ran te quin ze anos a con tar do dia em que o comér cio
fos se abo li do.39 Ape sar do fato de se ter con se gui do de Portu gal um di re i to
li mi ta do de bus ca, os crí ti cos da Con ven ção po di am queixar-se, com ra zão,
de que ela ofe re cia “pro te ção le ga li za da” ao co mér cio por tuguês de
es cra vos. Como Pal me la logo per ce beu na oca sião, ao sul do Equa dor,
pro te gi do por tra ta do da in ter fe rên cia da Ma ri nha bri tâ ni ca, o co mér cio
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39 B. F. S. P. Iv. 115-16; Pe re i ra Pin to, I. 187-8.



pode ria con ti nu ar tran qüi la men te∗ até que Por tu gal mes mo de ci dis se aboli-lo, 
en quan to ao nor te da Li nha, al gum tem po se pas sa ria an tes que as co -
mis sões mis tas pu des sem ser es ta be le ci das e, ain da en tão, as ati vi da des
dos na vi os in gle ses es ta ri am tão cir cuns cri tas pe los ter mos da Conven -
ção que ela po dia re ve lar-se mais um em ba ra ço do que um estí mu lo ao es pí -
ri to de ini ci a ti va na val.40

A Convenção An glo-Portuguesa de 28 de julho de 1817
viria constituir a base para convenções sobre o direito de busca com
muitas outras potências marítimas. Em 23 de setembro de 1817, por
exemplo, em troca de uma generosa indenização de 400.000 libras, a
Espanha finalmente concordou em abolir imediatamente o comércio de 
escravos ao norte do Equador, onde se realizava a maior parte do
comércio cubano, e a partir de maio de 1820, também ao sul do Equador;
o governo espanhol também concedeu aos navios britânicos o direito de
abordar, revistar e de ter navios suspeitos do comércio ilegal de
escravos.41 Em 4 de maio de 1818, a Holanda, que já tinha proibido o
comércio em decorrência de um tratado an te rior com a Grã-Bretanha,
assinou uma convenção semelhante sobre direito de busca.42 Em 1819,
fizeram-se as nomeações para uma comissão mista an glo-portuguesa
no Rio de Ja neiro, uma comissão an glo-espanhola em Ha vana, uma an -
glo-holandesa no Su ri name e para comissões an glo-portuguesa, an -
glo-espanhola e an glo-holandesa que o For eign Of fice decidiu deveriam 
todas sediar-se em Freetown, Serra Leoa. Até o fim do ano seguinte, as
seis comissões mistas estavam todas em pleno funcionamento.43 Com a
assinatura dos primeiros tratados sobre direito de busca, foram emitidas
pelo Almirantado autorizações de busca de navios portugueses, espanhóis
e portugueses suspeitos do tráfico de escravos por navios de guerra
britânicos de todas as estações navais no ex te rior e, em novembro de
1819, a costa ocidental da África tornou-se pela primeira vez uma estação
na val separada, compreendendo uma fragata, três chalupas e dois brigues

A Abo li ção do Comércio Brasileiro de Escravos 41

∗ Em por tu guês no ori gi nal (N. T.)
40 Pal me la para o Con de da Bar ca, 29 de ju lho de 1817.
41 B.F.S.P. iv. 33-68; Ban di nel, op. cit. págs. 159-60. Para um exa me com ple to das ne go ci a ções que

le v a ram ao tra ta do an glo-es pa nhol con tra o co mér cio de es cra vos de 1817, ver Mur ray, tese não pu bli ca da, 
págs. 60-116.

42 B.F.S.P. v. 125-43; Ban di nel, op. cit ., págs. 163-4.
43 Para uma vi são ge ral das vá ri as co mis sões mis tas para a ad ju di ca ção de na vi os de es cra vos cap tu r a dos,

ver Les lie Bet hell, “The Mi xed Com mis si ons for the Sup pres si on of the Tran sa tlan tic Sla ve Tra de
in the Ni ne te enth Cen tury”, Jour nal of Afri can His tory, vii (1966), 79-93.



artilhados (embora com menos da metade do número de navios
envolvidos na guarda de Napoleão em Santa Hel ena), com Sir George
Col lier como seu primeiro comandante e, como sua razão de ser, a
proteção de colônias britânicas e do comércio legítimo e, sobretudo, a
supressão do comércio ilegal de escravos.44 A costa ocidental da África
permaneceria como um comando independente pelos cinqüenta anos
seguintes, exceto pelos períodos de 1832-9 e 1857-60, quando foi
temporariamente combinada com a estação do Cabo.

Enquanto isso, no Congresso de Aix-la-Chapelle, no outono
de 1818, tinha sido perdida outra oportunidade para efetuar uma ação
conjunta européia con tra o comércio de escravos. Uma proposta de
Castle reagh para que as grandes potências concordassem conjuntamente 
em conceder um direito de busca limitado com o objetivo de suprimir o 
comércio de escravos foi derrotada, sobretudo pela oposição da França.
À guisa de alternativa, ele instou por uma declaração conjunta que
classificasse o comércio de escravos como pirataria: uma vez que o
referido comércio fosse assim considerado e quem o praticasse como
hostis humani generis pelo direito geral das nações, os navios de guerra de
qualquer nação poderiam dar busca e capturar navios de escravos em
alto-mar, qualquer que fosse a bandeira que hasteassem, e eles poderiam 
ser condenados nos tribunais do próprio cap tor. Esta foi uma sugestão
feita originalmente em Viena e novamente du rante as Conferências de
Londres, mas nunca adequadamente discutida; tampouco agora fez
grande progresso. Uma dificuldade maior era que, enquanto a pirataria
contrariava os interesses de todas as nações civilizadas e era, portanto,
universalmente condenada, o comércio de escravos ainda era
parcialmente permitido e, na verdade, protegido – por Por tu gal, por
exemplo. Além dis so, argumentava-se, declarar o comércio de escravos
pirataria significava dar aos navios de guerra britânicos poderes ainda maiores 
de interferir no comércio internacional.45 No que se refere ao comércio de
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44 Lloyd, op. cit., págs. 67-8, Apên di ce D.
45 De Was hing ton, Strat ford Can ning as si na lou que um acor do in ter na ci o nal que con si de ras se o co mér cio 

de es cra vos como pi ra ta ria se ria de fato me nos sa tis fa tó rio, do pon to de vis ta bri tâ ni co, do que o di re i to
con ce di do por tra ta do à Ma ri nha bri tâ ni ca para dar bus ca em to dos  os na vi os sus pe i tos de es ta rem
en ga ja dos no co mér cio de es cra vos. Na bus ca de pi ra tas, ar gu men ta va ele, “ne nhum caso par ti cu lar
de exer cí cio do di re i to po de ria jus ti fi car-se se não pelo fato de se pro var que o na v io ob je to de bus ca era 
um pi ra ta. É evi den te que a res pon sa bi li da de do ofi ci al que efe tu as se a bus ca se ria as sim tão enor m e men te
au men ta da que o fa ria re lu tar em agir, ex ce to em ca sos de in for ma ção mu i to cla ra e po si ti va”, Strat ford
Can ning para Can ning, 10 de mar ço de 1823, ci ta do em H. G. Soulsby, The Right of Se arch and the Sla ve
Tra de in Anglo-Ame ri can Re la ti ons (Bal ti mo re, 1933), pág. 27. 



escravos, o único resultado do Congresso foi a adoção pelos Cinco
Grandes de uma resolução em fa vor de pressionar Por tu gal a cumprir 
promessas anteriores, renovadas em 1817, de proibir o comércio tanto
ao sul como ao norte da Linha. Das potências representadas em Viena
em 1815, só Por tu gal ainda não tinha abolido completamente o comércio
de escravos ou sequer fixado uma data para a sua completa abolição.46

Em mais de uma oca sião du ran te 1819, Palmela es cre veu de
Lon dres ao go ver no por tu guês, ain da re si den te no Bra sil, que o co mér cio
de es cra vos es ta va ago ra fa da do a aca bar mais cedo ou mais tar de e que
a Grã-Bre ta nha pa re cia pron ta a ado tar qua is quer me di das, sem ex clu ir o
uso da for ça, para a sua pró xi ma su pres são.47 Suas ad ver tên ci as, po rém,
não fo ram ou vi das. Nem Sir Edward Thorn ton, mi nis tro bri tâ ni co jun to 
à cor te por tu gue sa, con se guiu fa zer qual quer pro gres so. Em abril de
1821, em con se qüên cia das bem su ce di das re vol tas li be ral-na ci o na lis tas em 
Lis boa e no Por to du ran te o mês de agos to an te ri or, Dom João, te men do
per der Por tu gal, foi fi nal men te per su a di do a de i xar o Bra sil e re gres sar à 
pá tria de po is de uma au sên cia de tre ze anos. Mas Thorn ton, que o
acom pa nhou, não teve em Lis boa mais êxi to do que ti ve ra no Rio de
Ja ne i ro em con ven cer o go ver no por tu guês a pro i bir o co mér cio de
es cra vos ao sul do Equa dor.

A questão do comércio de escravos – e, em par tic u lar, a
recusa de Por tu gal em alinhar-se às outras potências marítimas – estava
novamente na agenda quando, no outono de 1822, as potências
européias se reuniram em Ve ro na. George Canning, que voltou ao For eign 
Of fice em setembro, depois do suicídio de Castle reagh, estava ansioso por
que fossem feitos todos os esforços para encontrar algum meio de
acabar com “aquele escândalo do mundo civilizado”, embora não
tivesse grandes esperanças, dado o que ele chamava “o baixo nível de
sensibilidade, em toda a Europa, em relação a assuntos que apelam aos
sentimentos da humanidade” e a desconfiança generalizada quanto aos
motivos da Grã-Bretanha.48 Mais uma vez, como Canning previra, 
a França bloqueou todos os esquemas para a adoção de medidas coletivas 
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46 So bre a ques tão do co mér cio de es cra vos no Con gres so de Aix-la-Cha pel le, ver C. K. Webs ter, The
Fo re ign Po licy of Cas tle re agh, 1815-22 (Lon dres, 1929), 463-4; Fla de land, op. cit., págs . 367-9.

47 Oli ve i ra Lima, op. cit., ii. 455-6; Gou lart,  op. cit., págs. 238-40.
48 Can ning para Wel ling ton, 30 de se tem bro de 1822,  im pres so em Des pat ches, Cor res pon den ce and Me mo ran da of

the Duke of Wel ling ton edi ted by his son  (Lon dres, 1867-80), i. 322.



de caráter preventivo (como, por exemplo, declarar pirataria o comércio
de escravos) e, como em Aix-la-Chapelle, toda discussão sobre o
comércio de escravos mostrou-se infrutífera. Uma sugestão britânica,
originalmente feita em Viena em 1815, de que as exportações de estados 
que comerciavam em escravos, em par tic u lar o açúcar, fossem excluídas
do mercado europeu – com evidente vantagem para o açúcar das Índias
Ocidentais britânicas – foi aparentemente “recebida ... com um
sorriso”.49 Ao fi nal, pouco se conseguiu além da reafirmação, em 28 de 
novembro de 1822, da Declaração de Viena e de uma promessa de
tomar todas as medidas para acabar com o comércio que fossem
compatíveis os direitos e interesses nacionais – “vagas generalidades 
de reprovação ver bal”, declararam os diretores da Af ri can In sti tu tion
(fundada na Grã-Bretanha em 1807 para promover a “civilização” da
África e, incidentalmente, a abolição do comércio estrangeiro de
escravos), “as quais, como a experiência ensina, não os obriga a qualquer
medida específica eficiente”.50

Insti ga do pe los abo li ci o nis tas do més ti cos, o go ver no bri tâ ni co
não ape nas man te ve sua pres são di plo má ti ca so bre Por tu gal para a
abo li ção fi nal do co mér cio e, so bre ou tros go ver nos es tran ge i ros, para a
apli ca ção dos tra ta dos de abo li ção exis ten tes, mas tam bém con ti nu ou a
in sis tir pela ex ten são e o for ta le ci men to dos tra ta dos so bre o di re i to de
bus ca. Des de o co me ço ti nha sido ne ces sá rio dar ga ran ti as de que so men te 
na vi os com es cra vos a bor do se ri am pas sí ve is de bus ca e cap tu ra. Em
1818, por exem plo, quan do foi fe i to um con tac to ini ci al com os Esta dos 
Uni dos, que pelo Arti go 10 do tra ta do de Ghent (1814) ti nham con cor -
da do em co o pe rar com a Grã-Bre ta nha na su pres são do co mér cio de
es cra vos, Ri chard Rush, o mi nis tro ame ri ca no em Lon dres, re la tou que
“ne nhu ma es tru tu ra pe cu li ar ou apa rên cia an te ri or do na vio ob je to de
bus ca; ne nhu ma pre sen ça de fer ros ou ou tras pre sun ções de in ten ção
cri mi no sa; nada ex ce to a efe ti va des co ber ta de es cra vos a bor do po de ria
ja ma is au to ri zar a apre en são ou detenção”.51 Como logo fi cou cla ro,
en tre tan to, o fato de que na vi os de es cra vos es ti ves sem li vres de qual quer
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49 Me mo ran do do Ga bi ne te, 15 de no vem bro de 1822, Can ning Pa pers, 131; ex cer tos im pres sos em
Webs ter, Bri ta in and the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca, ii. 393-8.

50 17º Re la tó rio Anu al dos Di re to res da Afri can Insti tu ti on, ci ta do em Fla de land, op. cit., pág. 373. So bre
a ques tão do co mér cio de es cra vos no Con gres so de Vi e na, ver Des pat ches, de Wel ling ton, i pas sim.

51 Rush para Adams, 18 de abril de 1818, ci ta do em Soulsby, op. cit., pág. 16.



in ter fe rên cia até o mo men to em que le vas sem es cra vos cons ti tu ía a mais 
sé ria de bi li da de dos tra ta dos so bre di re i to de bus ca. Ao go ver no bri tâ ni co
pa re cia que o co mér cio de es cra vos nun ca se ria su pri mi do até que os
seus na vi os de pa tru lha ti ves sem per mis são de de ter bar cos de es cra vos
– que es ti ves sem de i xan do ou vol tan do ao por to de ori gem – e, por tan to,
co me çou a in sis tir pelo acrés ci mo aos tra ta dos so bre o di re i to de bus ca
de uma cláu su la de equi pa men to, pela qual um ou mais itens de uma lis ta
de “ar ti gos de equi pa men to” de ter mi na dos – gri lhões e al ge mas, pran -
chas de re ser va para um con vés de es cra vos, es co ti lhas aber tas, quan ti -
da des pou co usu a is de água fres ca, ali men tos, desinfetante, etc – cons ti -
tu i ri am evi dên cia bas tan te, até pro va em con trá rio, de que um na vio
par tin do para a cos ta afri ca na, para ela ru man do ou lá che gan do era usa do 
no co mér cio de es cra vos e, a me nos que sa tis fa to ri a men te ex pli ca dos
pelo pro pri e tá rio ou co man dan te, a pre sen ça de tais equi pa men tos cons -
ti tu i ria base su fi ci en te para con de na ção; isto é, os na vi os se ri am tra ta dos 
como se o ato para o qual es ta vam equi pa dos já ti ves se sido co me ti do.
Pou cas na ções já es ta vam, po rém, pre pa ra das para con ce de rem à Ma ri nha
bri tâ ni ca di re i tos tão am plos para in ter fe rir com a sua na ve ga ção mer can te. 
Em todo caso, ar gu men ta va-se, não era in jus to de i xar de fa zer dis tin ção
en tre a in ten ção de co me ter um cri me e o pró prio cri me? Du ran te os
anos de 1822-23, Espa nha, Ho lan da e Por tu gal fi nal men te as si na ram
ar ti gos adi ci o na is aos seus tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos com
a Grã-Bre ta nha, pe los qua is na vi os po di am ser de ti dos des de que
houvesse “prova cla ra e inegável” de que es cra vos em bar ca dos em áre as
pro i bi das (isto é, ao nor te do Equa dor só no caso de Por tu gal) ti ves sem
es ta do a bor do por al gum tem po du ran te a vi a gem do na vio. Em suma,
os na vi os po di am ser apre sa dos de po is de te rem de sem bar ca do as suas
car gas. Mas dos três, só a Ho lan da, cuja ban de i ra já ti nha qua se de sa pa -
re ci do do co mér cio em con se qüên cia dos es for ços das au to ri da des
ho lan de sas, es ta va dis pos ta a per mi tir a cap tu ra de na vi os que es ta vam
ape nas equi pa dos para o trá fi co.52
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52 Tra ta do an glo-es pa nhol, 10 de de zem bro de 1822, B. F. S. P. xi. 713-14; tra ta do an glo-ho lan dês, 31 de
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Ile gal des de 1813, o co mér cio de es cra vos já não era pra ti ca do sob a ban de i ra su e ca e, nas cir cuns tân ci as, 
não se con si de rou ne ces sá rio es ta be le cer qua is quer co  mis sões mis tas an glo-su e cas.



Du rante todos ess es anos, duas grandes nações marítimas, a
França e os Estados Unidos, que tinham ambas proibido o comércio de
escravos, recusaram-se firmemente a conceder à Grã-Bretanha sequer o
direito limitado de dar busca em navios suspeitos de efetivamente terem 
escravos a bordo. Como Canning disse a Wellington em outubro de
1822, na questão do comércio de escravos a França era “hostil,” os
Estados Unidos “mornos, senão indiferentes”.53 Como resultado de
suas experiências du rante as Guerras da Revolução Francesa e du rante a 
Guerra de 1812, quando o direito de busca tinha sido usado
abusivamente para fins de recrutamento forçado de marujos, os Estados
Unidos tornaram-se os mais articulados campeões dos direitos
marítimos e da liberdade dos mares. Apesar dis so, em 13 de março de
1824, depois de lon gas negociações, foi assinada em Londres uma
convenção pela qual a Grã-Bretanha e os Estados Unidos concordaram em 
considerar o comércio de escravos como pirataria, embora não tivesse
ainda sido declarado tal pelo direito internacional, tornando assim os
navios de escravos americanos e britânicos passíveis de busca e
captura por navios de patrulha ingleses e americanos – embora
devessem ser entregues aos seus próprios tribunais para adjudicação. No
Senado dos Estados Unidos, entretanto, a questão de um tratado con tra
o comércio de escravos complicou-se com o problema da escravidão
doméstica, e a Convenção de 1824 nunca foi ratificada.54 Por outro
lado, o Executivo dos Estados Unidos, armado com uma legislação mais 
estrita con tra o comércio de escravos e temporariamente em condições de 
mandar uma pequena força na val americana para a costa ocidental da
África, teve considerável êxito em impedir a importação de escravos
nos Estados Unidos, apesar da crescente procura por escravos nos
estados algodoeiros e, momentaneamente pelo menos, controlou o uso de
navios e da bandeira americanos no comércio internacional de
escravos.55 Du rante os anos 20, a França também passou e aplicou
legislação mais severa con tra o comércio de escravos e reduziu a
proporções insignificantes o número de escravos importados em
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53 Can ning para Wel ling ton, 10 de ou tu bro de 1822, ci ta do em Fla de land, op. cit., pág. 372.
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Martinica e Guadalupe, embora a ausência de um tratado sobre direito de
busca com a Grã-Bretanha e de uma flotilha francesa permanente na
costa da África possibilitasse aos traficantes de outras nações fazer uso da 
bandeira francesa, por exemplo, no comércio cubano.56

Até me a dos dos anos 1820, qua se vin te anos de po is de te rem
sido to ma das as pri me i ras me di das efe ti vas para a abo li ção do co mér cio
tran sa tlân ti co de es cra vos, pou cos ou ne nhum es cra vo afri ca no es ta va
sen do im por ta do nas Índi as Oci den ta is bri tâ ni cas, fran ce sas e ho lan de sas, 
nas no vas re pú bli cas ame ri ca nas ou até no sul dos Esta dos Uni dos.
Ha via ain da, po rém, um co mér cio am plo – e com ple ta men te ile gal – da
Áfri ca (do mi nan te men te da cos ta oci den tal da Áfri ca ao nor te do
Equa dor) para as co lô ni as açu ca re i ras es pa nho las de Cuba e Por to Rico. 
Numa es ca la ain da ma i or e cres cen te – na ma i or par te le gal e, ape sar da
cap tu ra de um nú me ro de na vi os de es cra vos por tu gue ses na ve gan do ao 
nor te do Equa dor por na vi os de guer ra da es qua dra bri tâ ni ca da Áfri ca
Oci den tal,57 pra ti ca men te tranqüilo continuava o co mér cio de es cra vos da
Áfri ca (e es pe ci al men te da Áfri ca por tu gue sa ao sul do Equa dor) para o
Bra sil, que em 1822 de cla ra ra sua in de pen dên cia de Por tu gal.
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56 Ban di nel, op. cit., pág. 172; Her ring ton, tese não pu bli ca da, págs. 151-5.
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Man ches ter, op. cit., págs. 180-3.
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Ca pí tu lo II

INDEPENDÊNCIA E ABOLIÇÃO, 1822-1826

A independência do Brasil foi essencialmente o
resultado de uma tentativa impossível de Por tu gal – du rante os anos
1821-22, em seguida ao regresso de Dom João a Lisboa, depois de uma
ausência de treze anos – de recuar no tempo e reduzir o Brasil, política e 
economicamente, à sua situação an te rior de colônia. O Brasil tinha,
desde a fuga da corte portuguesa para o Rio de Ja neiro em 1807-8,
progredido a um ponto em que qualquer coisa menos do que a completa
igualdade política e econômica com a mãe-pátria já não seria aceitável:
os portos brasileiros tinham sido abertos ao comércio mundial – e
especialmente britânico – e o influxo de “nova gente, novo cap i tal, no vas
idéias” tinham estimulado o desenvolvimento econômico e a
modernização; o Brasil tinha sido governado a partir do Rio de Ja neiro,
não de Lisboa – na verdade, desde dezembro de 1815, seu sta tus tinha sido
o de um reino igual a Por tu gal; o desenvolvimento de uma consciência
nacional brasileira tinha-se acelerado consideravelmente. Portanto, quando
Por tu gal se mostrou intransigente na sua exigência de uma capitulação



do Brasil frente à autoridade portuguesa, muitos brasileiros – e alguns
portugueses cujas raízes e interesses estavam agora no Brasil – não viram
alternativa a uma secessão do império português. Deixado para trás no
Rio de Ja neiro como príncipe regente, o filho mais velho de Dom João,
Dom Pedro, de vinte e quatro anos, escolheu liderar o crescente movi -
men to pela independência em vez de ser esmagado por ele, jogando a
sua sorte com os brasileiros. Quando ordenado a regressar para Por tu -
gal, recusou-se a fazê-lo. “Fico,” anunciou em 9 de ja neiro de 1822. Daí
por diante, orientados nos estágios ulteriores pelo eminente paulista
José Bonifácio de Andrada e Silva, os acontecimentos moveram-se
rapidamente no sentido de uma completa rutura com Por tu gal até que
finalmente, em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, perto de 
São Paulo, Dom Pedro proclamou “Independência ou Morte”. Uma
vez declarada a independência, a debilidade militar e financeira da
metrópole era tal que nunca se colocou a questão de ela ser capaz de
reafirmar pela força sua autoridade sobre o Brasil, embora tenha sido
necessária uma curta Guerra da Independência para re mover as tropas e a
esquadra portuguesas estacionadas na Bahia e para garantir a lealdade da 
Bahia e das províncias setentrionais a Dom Pedro, no Rio de Ja neiro.1

A afirmação pelo Brasil da sua independência de Por tu gal
teve conseqüências de longo alcance para o fu turo do comércio brasileiro 
de escravos. Os portugueses tinham declarado repetidamente que só os
seus interesses coloniais transatlânticos tornavam impraticável proibir o
comércio ao sul do Equador. Era, portanto, possível argumentar, como
fez George Canning, que se tornou secretário de Negócios Estrangeiros 
uma semana depois de Dom Pedro anunciar a separação do Brasil de
Por tu gal, que a desculpa deste último para não cumprir os compromissos
assumidos nos tratados de 1810, 1815 e 1817 (abolir, em alguma data
futura, todo o comércio de escravos) estava agora “absolutamente e ipso
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1 So bre a in de pen dên cia do Bra sil, ver John Armi ta ge, The His tory of Bra zil from the Pe ri od of the Arri val of the
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Pe dro – First Empe ror of Bra zil”, H. A. H. R. xii (1932), págs. 179-86; His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção
Bra si le i ra, tomo II, vol. I, O Bra sil Mo nár qui co. O Pro ces so de Eman ci pa ção (São Pa u lo, 1962).



facto ab-rogado e anulado por um acontecimento que abole totalmente o
caráter co lo nial dos Brasis”. Além do mais, Canning po dia argumentar
com justiça que todo o comércio português de escravos através do
Atlântico tornara-se, a partir do momento em que Brasil e Por tu gal se
tinham separado, ipso facto ilegal: transportar escravos para territórios
fora do império português tinha sido proibido desde 1761; pelo artigo 4 
do tratado de 1815, Dom João comprometia-se especificamente a não
permitir que a bandeira portuguesa fosse usada no comércio de escravos
exceto com o objetivo de suprir de mão-de-obra “as possessões
transatlânticas pertencentes à Coroa Portuguesa”;2 e o artigo 1 da
Convenção Adicional de 1817 tinha definido como ilícito o comércio
praticado por navios portugueses para portos fora dos domínios da
Coroa Portuguesa. O Duque de Palmela, agora chefe do governo
português em Lisboa, parecia disposto a concordar com Canning: “a
hora de pressionar pela to tal abolição sob a bandeira portuguesa”, disse
em par tic u lar a Ed ward Ward, encarregado de negócios britânico, em
julho de 1823, “talvez esteja próximo”, e no mês de março seguinte ele
concordou com Ed ward Thorn ton, o ministro britânico, que “Por tu gal
não po dia ter interesse nele [o comércio de es cra vos], no caso da
independência do Brasil”.3 Mas como admitir que o comércio de escravos
estava de fato abolido nos termos dos tratados vigentes implicaria
reconhecer a independência do Brasil, o governo português
considerou que tal concordância seria, naquele momento, prematura.
No que se referia a Canning, porém, o ponto tinha sido ganho: o comércio
para o Brasil praticado por mercadores portugueses em navios
portugueses era finalmente ilegal tanto ao sul como ao norte do Equador. 
Ademais, ele sustentava que a Marinha Real tinha o direito de
suprimi-lo, já que o artigo II do tratado de 1815 expressamente
isentava de interferência britânica aqueles navios portugueses que
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Pa pers, 106.

3 Ward para Can ning, 20 de ju lho de 1823, Par ti cu lar, Can ning Pa pers, 132; Thorn ton para Can ning, 8 de
mar ço de 1824, F. O. 63/285; ver tam bém Ban di nel, Some ac count of the tra de in sla ves, págs. 157-8.



comerciavam com domínios portugueses ao sul do Equador somente na
medida em que o comércio fosse permitido por lei e por tratado.

Portan to, no que di zia res pe i to ao co mér cio bra si le i ro de
escra vos, a in de pen dên cia do Bra sil pa re cia cons ti tu ir um va li o so pas so
adiante. Mas, pelo me nos a cur to pra zo, re pre sen ta va tam bém dois passos
para trás? A Grã-Bretanha es ta va ago ra con fron ta da com um novo estado,
possi vel men te mais pro fun da men te en vol vi do no co mér cio do que
qualquer ou tro – o Bra sil era cer ta men te o ma i or im por ta dor res tan te
de es cra vos afri ca nos – e que não ti nha qual quer tipo de com pro mis so
de aboli-lo. Bra si le i ros na tos e por tu gue ses que ti nham as su mi do a nacio -
nalida de bra si le i ra po de ri am le gal men te co mer ci ar es cra vos para o Brasil –
mes mo ao nor te do Equa dor – sem qual quer re ce io de in ter fe rên cia das
au to ri da des bra si le i ras ou da Mari nha bri tâ ni ca. A ban de i ra por tu gue sa
poderia ser em bre ve eli mi na da do co mér cio, mas os co mer ci an tes
portu gue ses – na ver da de os co mer ci an tes de to das as na ci o na li da des –
certamen te se apro ve i ta ri am, onde ne ces sá rio, da nova ban de i ra bra si leira
para evitar bus ca e cap tu ra por na vi os de guer ra bri tâ ni cos. Para que
todos os es for ços di plo má ti cos da Grã-Bretanha des de 1807 não fossem
anu la dos, era es sen ci al per su a dir o Bra sil a pro i bir o co mér cio e a as si nar 
com a Grã-Bretanha um tra ta do que o co i bis se. Can ning ti nha ple na
consciên cia de que, em cir cuns tân ci as nor ma is, ne go ci a ções com o Brasil
para a abo li ção do co mér cio de es cra vos po de ri am ser pro lon ga das e, ao 
final, in fru tí fe ras: Por tu gal ti nha re sis ti do du ran te quin ze anos à per suasão
e às ame a ças bri tâ ni cas porque o co mér cio ser via aos seus in te res ses
co lo ni a is; o Bra sil, para o qual aque le co mér cio era par te in te gran te da sua 
eco no mia do més ti ca, pro va vel men te se mos tra ria ain da mais intran si gen te.
Mas, da mes ma for ma que a Grã-Bretanha ti nha ex tra í do de um Por tu gal
extremamen te re lu tan te acor dos con tra o co mér cio de es cra vos – por
limitado que fos se o al can ce de les – como pre ço do apo io bri tâ ni co duran te
os anos de guer ra e dos que ime di a ta men te se lhe se gui ram, tam bém a
pre e mi nência da Grã-Bretanha na Eu ro pa e no mun do em ge ral – e a
sua influên cia so bre Por tu gal em par ti cu lar – pa re ci am ago ra ofe recer-lhe
uma opor tu ni da de de ar ran car con ces sões de um Bra sil ain da mais relutan te. 
O novo go ver no bra si le i ro es ta ria an si o so por as se gu rar o re co nhe ci -
men to in ter na ci o nal da in de pen dên cia do país e isso, como Canning
imediata men te per ce beu, “po ria o Bra sil à nos sa mer cê no to can te à
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con ti nuação do co mér cio de es cra vos”; o Bra sil es ta va ago ra em posição
de ter de “pe dir a ou tras na ções um re co nhe ci men to ao qual po dem ser
apensas as con di ções que aque las na ções con si de rem ade qua das, e es pe -
ci fi ca men te, uma re nún cia ao co mér cio de es cra vos”.4

Ape sar da pro fun da con vic ção do rei Ge or ge IV e de
mu i tos mem bros ar qui con ser va do res do Ga bi ne te de que o prin cí pio
da le gi ti mi da de não de via ser vi o la do por um re co nhe ci men to ex ces si va -
mente apres sa do de re gi mes re vo lu ci o ná ri os do Novo Mun do, o
governo bri tâ ni co es ta va-se mo ven do len ta men te no sen ti do de reconhe cer
di ver sas repú bli cas his pa no-americanas – pelo me nos aque las cuja
indepen dên cia de fac to da Espa nha era ago ra in ques ti o ná vel e com as
qua is a Grã-Bretanha ti nha es tre i tos vín cu los co mer ci a is. O re co nhe ci -
men to era, como dis se ra Cas tle re agh pou co an tes da sua mor te, ape nas
“uma ques tão de tem po, não de prin cí pio”. Can ning ti nha ain da mais
sim pa tia do que seu pre de ces sor por uma po lí ti ca de re co nhe ci men to
dos es ta dos ame ri ca nos in de pen den tes – que ago ra in clu ía o Bra sil.5

Ape sar dis so, ele ins tru iu Wel ling ton, que che fi a va a de le ga ção bri tâ ni ca
em Ve ro na, a as se gu rar às Po tên ci as Ali a das que “ne nhum es ta do
do Novo Mun do que não te nha abo li do fran ca e com ple ta men te o
comércio de es cra vos será re co nhe ci do pela Grã-Bretanha”.6 A ma i o ria
dos novos es ta dos his pa no-americanos, cujo in te res se no co mér cio
de escra vos tinha sido re la ti va men te pe que no, há mu i to de mons tra ra
sua disposi ção de abo li-lo – e isso era mais um ar gu men to a fa vor
do seu re co nhe ci men to.7 O Bra sil ain da não o ti nha fe i to. Já em 30
de se tem bro de 1822, escre via Can ning a Wel ling ton, “é des ne ces sá rio
obser var que ... o re co nhe ci men to [do Bra sil] só pode ser com prado com
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4 Can ning para Wel ling ton, 15 de ou tu bro de 1822, dois des pa chos se pa ra dos im pres sos nos Des pat -
ches, de Wel ling ton, i. 355, 358.

5 So bre as po lí ti cas de Cas tle re agh e Can ning em re la ção à in de pen dên cia la ti no-ame ri ca na em ge ral, ver
Webs ter, Bri ta in and the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca , i. in tro du ção.

6 Can ning para Wel ling ton, no. 4, 27 de se tem bro de 1822, im pres so em Webs ter ii. 74; ci ta do em King,
H. A. H. R. (1944), pág. 391.

7 Qu a n do, em 1823, Can ning fi nal men te en vi ou côn su les e co mis sá ri os para ava li ar se dis tin tos es ta dos
his pa no-ame ri ca nos es ta vam ma du ros para o re co nhe ci men to, sem pre, além das ques tões so bre a in de -
pen dên cia de fac to do novo es ta do,  in da ga va: “ele ab ju rou e abo liu o co mér cio de es cra vos?”
(Instruc ti ons, 10 de ou tu bro de 1823, im pres so em Webs ter, i. 433). Os pri me i ros três es ta dos
com os qua is a Grã-Bre ta nha fir mou tra ta dos de co mér cio re cí pro co que in clu íam o re co nhe ci -
men to – Bu e nos Ai res (fe ve re i ro de 1825), Co lôm bia (abril de 1825) e Mé xi co (de zem bro de 1826) – 
o ti nham to dos fe i to; ar ti gos-pa drão con tra o co mér cio de es cra vos fo ram in cor po ra dos aos tra ta dos.
Ver King H. A. H. R. (1944), págs. 391-3.



uma fran ca re nún cia ao comér cio de es cra vos”. 8 Um mês mais tar de
ele dis se a Wil li am Wil ber for ce, que ti nha tido o há bi to de cor res pon -
der-se regu lar men te com Lord Cas tle re agh so bre ques tões re fe ren tes ao
comércio de es cravos e ago ra trans fe ri ra sua aten ção para o su ces sor de
Cas tle re agh, que es pe ra va re ce ber do Bra sil, a qual quer dia, um pe di -
do de re co nhe ci men to da sua in de pen dên cia. “Esta re mos jus ti fi ca -
dos”, per gun ta-se ele, “em fa zer da abo li ção do co mér cio de es cra -
vos uma con di ção sine qua non de tal re co nhe ci men to?”, e con clu ía,
“in cli no-me a achar que sim”, em bo ra, em vis ta dos in te res ses co -
mer ci a is bri tâ ni cos no Bra sil, ele achas se que se ria ne ces sá rio agir
“com ca u te la e atenção” e sa tis fa zer “tan to as pre o cu pa ções co mer ci a is
como as mora is do país”. Pres si o na do por Wil ber for ce a es cla re cer sua
po si ção, Can ning in cli na va-se a con cor dar com ele que o Bra sil (con si -
de ra do por Wil berfor ce como “o pró prio fi lho e cam peão do co mér cio de 
es cravos, não o co mér cio de es cra vos per so ni fi ca do”) de via ser “pur -
ga do de sua impu re za antes que o abra ce mos”; pos si vel men te pre ven -
do a pres são dos cír cu los co mer ci a is pelo re co nhe ci men to in con di ci o -
nal, en tre tan to, não es ta va pre pa ra do para dar a Wil ber for ce, à gui sa de
ga ran tia, mais do que uma promes sa de que “o co mér cio de es cra vos não
será es ta be le ci do por um novo tra ta do, mes mo que não pos sa ser ex tin to por
um”, isto é, um Bra sil in de pen den te te ria de con cor dar, pelo me nos,
em acei tar as res tri ções im pos tas ao co mér cio de es cra vos pe los tratados
so bre ele pac tua dos com Por tu gal quan do a cor te por tu gue sa es ta va
no Rio de Janeiro.9

No co me ço de no vem bro, Can ning foi pro cu ra do por um
agen te bra si le i ro, Ge ne ral Fe lis ber to Cal de i ra Brant Pon tes (o fu tu ro
Mar quês de Bar ba ce na), que ti nha es ta do em Lon dres des de ju nho de
1821, pro mo ven do os in te res ses do prín ci pe re gen te, Dom Pe dro. Brant 
ti nha re cen te men te re ce bi do ins tru ções, da ta das de 12 de agos to de
1822, para en trar em ne go ci a ções para o re co nhe ci men to da au to ri da de
separa da de Dom Pe dro.10 Por meio dos bons ofí ci os do Ba rão de
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8 Can ning para Wel ling ton, 30 de se tem bro de 1822, im pres so nos Des pat ches, de Wel ling ton, i. 329.
9 Can ning para Wil ber for ce, 24 de ou tu bro de 1822, im pres so em Cor res pon den ce of Wil li am Wil ber for ce, ed. por R. I.

e S. Wil ber for ce (2   vols., Lon dres, 1840), ii. 466; Wil ber for ce para Can ning, 25 de ou tu bro de 1822, Can ning Pa -
pers, 80 a; Can ning para Wil ber for ce, 31 de ou tu bro de 1822, im pres so em Des pat ches, de Wel ling ton, i. 474.   

10 12 de agos to de 1822, Instruc ti ons, A. D. I. i. 9. Ver Caio de Fre i tas, Ge or ge Can ning e o Bra sil, i.
338-40, 344-6. As ins tru ções se gui ram-se ao ma ni fes to de Dom Pe dro, de 6 de agos to, im pres so nos
Des pat ches, de Wel ling ton, i. 439-48.



Neumann, en car re ga do de ne gó ci os da Áus tria, o Ge ne ral Brant, agin do
como pes soa pri va da, con se guiu um en con tro com Can ning para sex ta-feira, 8
de no vem bro, no qual res sal tou os be ne fí ci os mú tu os que de cor re ri am
de um pron to re co nhe ci men to da in de pen dên cia do Bra sil pela
Grã-Bretanha. Embo ra mos tran do gran de in te res se no que Brant ti nha
a di zer, Can ning de i xou cla ro que não ti nha li ber da de para agir como
qui ses se na que la ma té ria: como ocor ria com as no vas re pú bli cas his pa -
no-americanas, tan to o rei como o Ga bi ne te te ri am de ser con sul ta dos,
e a rea ção de Por tu gal, ve lho ali a do da Grã-Bretanha, bem como de outras
po tên ci as eu ro péi as, te ria de ser cu i da do sa men te con si de ra da. Ha via um 
obs tá cu lo adi ci o nal, acres cen tou Can ning: o en vol vi men to do Bra sil no
comér cio de es cra vos. Ora, Brant era pes so al men te con trá rio ao co mércio
de escravos, por mo ti vos tan to eco nô mi cos e so ci a is como mo ra is, e
vários me ses an tes ti nha su ge ri do a José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va
que uma ofer ta de abo lir o co mér cio num pe río do de ter mi na do (ele tinha
em men te qua tro anos) po de ria ser de imen sa aju da: a Grã-Bretanha,
achava ele, es ta ria qua se cer ta men te dis pos ta a pa gar uma subs tan ci al
inde ni za ção e po de ria até fa ci li tar o aces so do açú car bra si le i ro ao seu
mer ca do do més ti co; além dis so, o go ver no bra si le i ro po de ria, con ve ni -
en te men te, de i xar que re ca ís se so bre os in gle ses o ódio de cor ren te de
uma me di da tão im po pu lar como a abo li ção.11 Já ago ra pa re cia, com
base na sua dis cus são com Can ning, que a abo li ção fa ci li ta ria tam bém o
re co nhe ci men to pela Grã-Bretanha. Brant ain da não ti nha, en tre tan to,
re ce bi do ins tru ções so bre esse pon to e con ten tou-se em ob ser var que,
na sua opi nião, nem Dom Pe dro nem José Bo ni fá cio, em con tras te com 
a mai o ria dos bra si le i ros, de se ja va a con ti nu a ção do co mér cio de es cravos e 
po de ri am até es tar pre pa ra dos para abo li-lo com ple ta men te em tro ca do
re co nhe ci men to. Logo que ele fez tal su ges tão, re por tou Brant, a ati tu de de
Canning mu dou to tal men te – a com ple ta e ime di a ta abo li ção do co mércio
era, afi nal, mais do que ou sa ra es pe rar – e pe diu a Brant que pu ses se
ime di a ta men te por es cri to o seu pe di do de re co nhe ci men to.12 No dia
se guinte (9 de no vem bro), Brant as sim fez, in clu in do na sua lis ta de
razões pe las qua is a Grã-Bretanha de ve ria con si de rar o re co nhe ci men to
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11 Brant para José Bo ni fá cio, 6 de maio de 1822, im pres so em Pu bli ca ções do Arqui vo Na ci o nal, vii (1907),
págs. 245-6.

12 Brant para José Bo ni fá cio, 12 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 198-9; tam bém Hi pó li to José da Cos ta para
José Bo ni fá cio, nº 3, 12 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 203-5.



o fato de que os bra si le i ros, “ven do-se hon ra dos e fa vo re ci dos pela
Grã-Bretanha na sua hora de ne ces si da de ... pro cu ra ri am por to dos os
me i os mos trar o seu apre ço, e ne nhum se ria tão ade qua do quan to a
aboli ção do co mér cio de es cra vos”. Em qual quer ou tra oca sião, con ti nuava 
Brant, a abo li ção se ria im pos sí vel, mas “nas cir cuns tân ci as pre sen tes,
talvez seja fá cil, com li ge i ras mo di fi ca ções”; a re sis tên cia po pu lar à
medida se ria pre su mi vel men te en fra que ci da “por mo ti vos de gra ti dão”
se o Bra sil ob ti ves se ime di a ta men te o re co nhe ci men to da sua in de pen -
dên cia.13 Can ning e Brant en con tra ram-se no va men te na quin ta-feira
se guin te (14 de no vem bro), quan do, se gun do este úl ti mo, Can ning dis se 
que, se Brant pu des se ga ran tir que Dom Pe dro abo li ria o co mér cio
de es cra vos em tro ca do re co nhe ci men to, ele po de ria qua se afir mar que
a Grã-Bretanha re co nhe ce ria o Bra sil ime di a ta men te. Brant foi, en tre tanto,
obri ga do a di zer que não es ta va em con di ções de ga ran tir nada, em bo ra
es ti ves se pre pa ra do a apos tar que, se o re co nhe ci men to es ti ves se para
ser conce di do – e es pe ci al men te se a Grã-Bretanha con cor das se também
com a impor ta ção de açú car bra si le i ro –, o co mér cio de es cra vos poderia
ces sar in te i ra men te den tro de qua tro anos.14 Uma se gun da car ta dan do a sua
opi nião so bre a ques tão do re co nhe ci men to (em ter mos qua se idênti cos ao
de 9 de no vem bro) foi sub me ti da a Can ning de po is do encontro.15 No
sábado se guin te (16 de no vem bro), re a li zou-se ain da um ou tro en contro,
no qual Can ning no va men te in sis tiu em vin cu lar o re co nhe ci men to ao
fim do co mér cio de es cra vos. Mas Brant afir mou que o re co nhe ci men to 
deve ria ser in con di ci o nal, em bo ra ele ain da acre di tas se que, em com -
pensação, o co mér cio de es cra vos qua se cer ta men te se ria abo li do den tro
de qua tro anos.16 

Em cada um des ses en con tros Can ning en fa ti za ra es tar
expres san do suas pró pri as opi niões pes so a is a al guém que, no que lhe
dizia res pe i to, era um par ti cu lar. Nes se ín te rim, ti nha, en tre tan to, de ci dido
apre sentar o as sun to ao Ga bi ne te. As pro pos tas de Brant pa re ci am
ofere cer uma opor tu ni da de no tá vel – na ver da de, úni ca – de as se gu rar a 
comple ta abo li ção do co mér cio bra si le i ro de es cra vos. E essa pos si bi lidade, 
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13 Brant para Can ning, 9 de no vem bro, ane xo a Brant para José Bo ni fá cio, 12 de no vem bro de 1822, A. 
D. I. i. 200-3.

14 Brant para José Bo ni fá cio, 16 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 208-9.
15 Brant para Can ning, 14 de no vem bro, ane xa a ibid . Tam bém im pres sa (em in glês) nos Des pat ches,  de

Wel ling ton, i. 573-5 (tex to com ple to) e Webs ter, ii. 393 (ex cer tos).
16 Brant para José Bo ni fá cio, 17 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 209.



jun ta mente com a con ti nu a da exis tên cia da mo nar quia no Bra sil, de ve ria,
acha va Canning, aju dar a re con ci li ar os mem bros mais re a ci o ná ri os do
Ga bi ne te Tory com o re co nhe ci men to ime di a to da an ti ga co lô nia de
Por tu gal, o qual por sua vez de ve ria fa ci li tar o pron to re co nhe ci men to
das re pú bli cas his pa no-americanas mais es tá ve is – ou tro dos ob je ti vos
de Can ning. Ele es cre veu a Lor de Li ver po ol, o pri me i ro-ministro, que a
car ta de Brant de 14 de no vem bro era “uma das me lho res, para o fim a
que se des ti na, que ja ma is li”.17 Em 15 de no vem bro, um lon go me mo -
ran do foi cir cu la do en tre os mem bros do Ga bi ne te so bre a ne ces si da de
do re co nhe ci men to bri tâ ni co de cer tos es ta dos do Novo Mun do. A
respe i to do Bra sil, como no caso das re pú bli cas his pa no-americanas, foi 
dada cer ta pro e mi nên cia a con si de ra ções co mer ci a is. Mas não ha via,
inda ga va Can ning, “um mo ti vo mais for te e di re to para se de se jar po der 
reconhe cer o Bra sil?” – as se gu rar em com pen sa ção a abo li ção do comér cio
de es cra vos. “A ques tão sin gu lar men te im por tan te que pesa so bre este
país é a do co mér cio de es cra vos. O gran de mer ca do do co mér cio le gal
de es cra vos é o Bra sil. A con ti nu a ção da que le co mér cio le gal de escravos é
a co ber tu ra e o pre tex to de todo o co mér cio que é pra ti ca do ile gal men te 
e em vi o la ção da lei e dos tra ta dos.” O fra cas so nada ines pe ra do do Duque 
de Wel ling ton em con se guir, em Ve ro na, acor do so bre uma ação conjun ta
das gran des po tên ci as con tra o co mér cio ser viu para res sal tar o fato de
que “a de sis tên cia vo lun tá ria do co mér cio de es cra vos pelo Bra sil é a
úni ca pos si bi li da de de sua abo li ção to tal e fi nal”. As pro pos tas de Brant, 
prosse guia Can ning, su ge ri am que po de ria ser pos sí vel pôr fim ao comér cio
bra si le i ro em com pen sa ção pelo re co nhe ci men to da in de pen dên cia do
Brasil, des de que eles agis sem ime di a ta men te. Se a Grã-Bretanha não
fizesse nada, acres cen ta va Can ning, eles po de ri am per der ir re vo ga velmente

uma opor tu ni da de de efe tu a rem o ma i or bem mo ral de que a soci e da de
huma na pode hoje be ne fi ci ar-se, de se li vra rem da dis cus são mais
descon cer tan te de quan tas têm em ba ra ça do os Con se lhos des te país e
fi nal men te de sal va rem da com ple ta ru í na as nos sas pró pri as colônias nas
Índi as Oci den ta is. Para elas não há, se gu ra men te, pers pec ti va de
salva ção se não pela abo li ção ge ral do co mér cio de es cra vos – e este só
pode ser abo li do atra vés do Bra sil.
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17 Can ning para Li ver po ol, 16 de no vem bro de 1822, Can ning Pa pers, 70. Tam bém Can ning para Li ver po -
ol, 18 de no vem bro, ibid.



Ele, por tan to, pro pu nha que, tão pron to Brant re ce bes se plenos
pode res, fos se dada a ele (Can ning) au to ri za ção para ne go ci ar um tra tado
sobre a base de “um re co nhe ci men to da nos sa par te (ade qua da men te 
qualifi ca do com res pe i to aos di re i tos do rei de Por tu gal) do go ver no
sepa ra do e in de pen den te do Bra sil; e de um com pro mis so da par te do
prín ci pe re gen te do Bra sil de abo lir ab so lu ta e to tal men te (num pra zo a
ser es pe ci fi ca do) o co mér cio bra si le i ro de es cra vos”.18

Pou cos dias mais tar de, acre di tan do que Can ning es ta va ansioso
por re co nhe cer o Bra sil e sa tis fe i to com as ga ran ti as que lhe ti nham sido 
da das so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos, Brant de i xou sa ber que
es ta va de fato au to ri za do a fir mar um tra ta do pelo qual a Grã-Bretanha
reco nhe ce ria o Bra sil. Can ning ime di a ta men te con vi dou-o a ir ao Foreign
Office na ter ça-feira, 19 de no vem bro, ime di a ta men te an tes de uma
reunião de Ga bi ne te con vo ca da para dis cu tir jus ta men te essa ques tão.19

Nes sa oca sião, Lor de Li ver po ol tam bém se jun tou às dis cus sões e, se gundo 
Brant, tan to Can ning como Li ver po ol no va men te in sis ti ram em que o
re co nhe ci men to do Bra sil e a me di a ção com Por tu gal (para a sus pen são
de todos os pla nos de uma ex pe di ção con tra o Bra sil e a re ti ra da de todas
as tro pas por tu gue sas lá exis ten tes) de ve ri am es tar es tre i ta men te li ga das
à abo li ção “den tro em mui cur to pra zo”. Qu an do Brant res pon deu que não
ti nha au torida de para en trar em qual quer acor do nes sas li nhas, Lor de
Liver po ol apa ren te men te con vi dou-o a se guir o pro ce di men to nor mal
de fir mar um acor do pro vi só rio sub spe rati. Ain da as sim, Brant he si tou e 
o re sul ta do foi os mi nis tros bri tâ ni cos de cla ra rem que nada mais po dia
ser fe i to e que a ques tão te ria de ser trans fe ri da para o Rio de Ja ne i ro.20

Por mais de uma semana Brant permaneceu atormentado
pela indecisão, lamentando o fato de não ter recebido instruções claras,
apesar de ter advertido José Bonifácio pela primeira vez, mais de seis
meses antes, que o comércio de escravos poderia tornar-se uma questão
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18 15 de no vem bro de 1822, Me mo ran do de Ga bi ne te, Can ning Pa pers, 131. Excer tos im pres sos em
Webs ter, ii. 393-8. Ver tam bém Caio de Fre i tas, op. cit ., i. 349-52.

19 Can ning para Li ver po ol, 18 de no vem bro de 1822, Can ning Pa pers, 70; Hi pó li to para José Bo ni fá cio, nº
5, 18 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 212-13.

20 Brant para José Bo ni fá cio, 20-30 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 216-21; Hi pó li to para José Bo ni fá cio,
nº 6, 30 de no vem bro de 1822, A. D. I. i. 213-16. Ha via cla ra men te al gu ma con fu são so bre o que os
mi nis tros bri tâ ni cos es ta vam exi gin do. Enquan to Brant re cor da va que eles ti nham pe di do a abo li ção
“den tro em mui cur to pra zo”, Hi pó li to em seu des pa cho re fe ria-se à abo li ção “den tro em dous anos” e, nou tro pon to,
“den tro um ano”.



fundamental nas negociações com a Grã-Bretanha. Ele parecia ter tido
uma excelente oportunidade de assegurar um firme compromisso da
Grã-Bretanha de reconhecer a independência brasileira, mas, para isso,
uma condição sine qua non era claramente uma promessa igualmente
categórica do Brasil em relação à abolição do comércio de escravos; o
que quer que ele decidisse fazer, arriscava-se de ser acusado ou de retardar
o reconhecimento ou de comprometer o governo brasileiro numa questão
muito delicada. Depois de consultar Hipólito José da Costa, editor do
Correio Braziliense (um jornal em língua portuguesa publicado em
Londres desde 1808) e abolicionista bem conhecido, que também tinha
sido instruído a atuar em favor do príncipe regente, Brant decidiu, em
28 de novembro, aceitar a proposta britânica de um acordo a ser
assinado sub spe rati: tal instrumento sempre poderia, decidiu, ser
rejeitado por Dom Pedro se este assim julgasse adequado. Canning,
entretanto, declarou estar esperando por uma resposta a um recente
despacho enviado a Lisboa – que Brant e Hipólito entenderam significar 
que Canning decidira afinal retardar o reconhecimento em deferência a
Portugal.21 De fato, o oposto era a verdade: em 21 de novembro, dois
dias depois de o Gabinete ter discutido a questão, Canning instruíra
Edward Ward em Lisboa a explicar ao governo português que, embora não
tivesse sido assumido compromisso de qualquer natureza com o governo
brasileiro, tinham surgido circunstâncias que poderiam tornar oportuno para
a Grã-Bretanha “reconhecer mais ou menos formalmente o estabelecimento
de facto do novo governo brasileiro”; cabia entender, porém, que isso de
nenhuma maneira deveria ser interpretado como significando que o governo
britânico estivesse abrindo mão do seu interesse e desejo, igual e imparcial, de 
manter relações amistosas com ambos os reinos, nem que isso impedisse um 
ajuste amigável entre as duas nações, que preservasse as coroas dos dois
reinos para a Casa de Bragança.22 No fim de novembro, entretanto,
chegaram notícias de que, em 12 de outubro, Dom Pedro tinha sido
proclamado imperador do Brasil, um título de conotações populares,
napoleônicas, que sugeriam um protesto contra o princípio da
legitimidade e uma afirmação de superioridade sobre o rei de
Portugal, e que, ademais, parecia incoerente com a declaração
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21 Brant para José Bo ni fá cio, 20-30 de no vem bro de 1822; Hi pó li to nº 6; Hi pó li to para Brant, 21 de
no vem bro de 1822, ane xo a Hi pó li to nº 6.

22 Can ning para Ward, nº 14, 21 de no vem bro de 1822, im pres so em Webs ter, ii. 235-6.



anterior de Dom Pedro de que pretendia conservar a monarquia no
Brasil. À luz dessa notícia, Canning sentiu-se compelido a declarar
uma “pausa” nas discussões com Brant até ter a possibilidade de
estudar a intenção e sentido reais da proclamação e seu efeito sobre a
situação interna do Brasil, sobre a atitude de Portugal e das outras
potências européias e sobre os tories extremados do Gabinete que,
embora sem rejeitar liminarmente a idéia de um pronto reconhecimento,
certamente já tinham prevenido Canning para agir com cautela. Quando,
no começo do ano seguinte, Canning novamente se dera por satisfeito
de que a nova ordem no Brasil estava bem estabelecida e era aceita pela
esmagadora maioria do povo, concordou em retomar o fio das
negociações com o General Brant – apenas para descobrir que ele não
tinha recebido novas instruções sobre a questão do comércio de escravos
e que, na verdade, em conseqüência das mudanças políticas ocorridas no 
Brasil desde agosto, havia agora alguma dúvida quanto às suas
credenciais como agente brasileiro em Londres. 23 Canning, portanto, deu 
seguimento à proposta de transferir as conversações para o Rio de Janeiro,
onde, depois do regresso da corte portuguesa para Lisboa, a Grã-Bretanha
era representada pelo seu cônsul-geral, Henry Chamberlain, que Canning
considerava como “uma espécie de encarregado de negócios”.

Em 15 de fe ve re i ro de 1823, Cham ber la in foi ins tru í do por
Can ning a in for mar o go ver no bra si le i ro de que o re co nhe ci men to se ria
“prin ci pal men te uma ques tão de tem po” se não fos se por “uma con si -
de ra ção que foi cla ra men te ex pos ta ao Ge ne ral Brant como uma de ter -
mi nan te na po lí ti ca bri tâ ni ca” – a abo li ção do co mér cio de es cra vos. A
Grã-Bretanha não es ta va pre pa ra da para re co nhe cer um es ta do “dis tin to 
de to dos os ou tros na vas ta ex ten são do Novo Mun do pela sua ade são
so li tá ria ao co mér cio de es cra vos”. Can ning en tão pros se guia: “Que o
go ver no bra si le i ro nos anun cie sua re nún cia [ao co mér cio] e, o Se nhor
de Andra da pode con fi ar, aque la sim ples e úni ca con di ção de ci di rá a
dispo si ção des te país e fa ci li ta rá gran de men te o es ta be le ci men to de uma 
ami za de e o in ter câm bio cor di a is en tre a Grã-Bretanha e o Bra sil”.
Cham ber la in foi au to ri za do a di zer a José Bo ni fá cio – em con fi an ça –

60 Les lie Bethell

23 Hi pó li to, nº 7, 15 de de zem bro de 1822, A. D. I. i. 223-4; Brant nº 8, 15 de ja ne i ro de 1823, A. D.
I. i. 234-7; Can ning para Cham ber la in (Rio), nº 5, 15 de fe ve re i ro de 1823, Se cre to, im pres so em
Webs ter, i. 220-1. Ver tam bém Brant nº 30, 6 de maio, nº 36, 1 de ju nho, nº 42, 1 de ju lho de 1823, A.
D. I. i. 252, 264, 271.



que, “se o re co nhe ci men to do novo Impé rio for ob je to de in te res se para 
o seu so be ra no, o se nhor está con ven ci do de que o me lhor caminho para
al can çá-lo é atra vés de um ofe re ci men to da par te do Bra sil de que con -
sen ti rá em re nun ci ar ao co mér cio de es cra vos”.24 Nis to, a pri me i ra de -
cla ra ção ofi ci al da sua po si ção so bre o as sun to da abo li ção e do re co nhe -
ci men to, Can ning es ta va mu i to me nos dis pos to a se com pro me ter e mu -
i to mais am bí guo do que ti nha sido três me ses an tes, nas con ver sas que
ti ve ra com Brant (a acre di tar-se nos re la tos do pró prio Brant).
Canning es ta va ago ra ofe re cen do ofi ci al men te re co nhe cer o Bra sil em
troca da abo li ção? Ou es ta va di zen do ape nas que a abo li ção era um passo
preli mi nar ne ces sá rio, uma con di ção sine qua non para o re co nhe ci mento?
À pri meira vis ta, pa re ce que, usan do o re co nhe ci men to como isca,
Canning es ta va ten tan do ob ter um com pro mis so pré vio do Bra sil de
que abo li ria o co mér cio de es cra vos ao mes mo tem po em que cu i da do -
sa men te evi ta va qual quer pro mes sa fir me de re co nhe ci men to, em todo
caso ime di a to. Por ou tro lado, é in te res san te no tar que ele dis se a Lor de
Liver po ol ter ins tru í do Cham ber la in a su ge rir a Andra da que sub me tesse à
Grã-Bretanha “um tra ta do ... com base em uma abo li ção”. E con ti nu a va 
su ge rin do que eles po de ri am em pre gar util men te os ser vi ços de Lor de
Amherst, que fa ria pro xi ma men te uma pa ra da no Rio de Ja ne i ro a
ca mi nho da Índia, onde de via as su mir o pos to de go ver na dor-geral.
Can ning acha va que a vi si ta de Amherst ofe re ce ria uma opor tu nidade 
adi cional para en co ra jar Dom Pe dro pes so al men te e o go ver no bra si le i ro
em re la ção ao “pro je to que qua se tí nha mos con clu í do com Brant [sic]”,
sem pro vo car qual quer aten ção em Lon dres.25 Lorde Li ver pool con cordou
ser uma opor tu ni da de que não se de via per der.26 No caso, po rém, talvez
por que não es ti ves se con fi an te de que o Ga bi ne te apoia ria ple na men te
as suas ações, as ins tru ções de Can ning para Amherst fo ram ain da mais
am bí guas do que as que dera a Cham berlain. Ele de ve ria deixar ab so lu ta -
men te cla ro no Rio de Ja ne i ro que to das as re la ções anglo-brasileiras
futu ras de pen di am da ques tão da abo li ção: “toda a di fe ren ça quan to à
ma ne i ra pela qual se verá nes te país uma es tre i ta li ga ção com o novo
gover no do Bra sil de pen de de uma con si de ra ção sin gu lar – se aquele 
governo pro cla ma rá ou não a abo li ção do co mér cio de es cra vos”.
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25 Can ning para Li ver po ol, 17 de fe ve re i ro de 1823, Se cre to, Can ning Pa pers, 70. 
26 Can ning para Amherst, n º 1, 18 de fe ve re i ro de 1823, Can ning Pa pers, 80.



Ele deve ria ex plo rar a in se gu ran ça do novo es ta do e sua an si e da de
em garan tir fa vo res bri tâ ni cos, fa zen do sa ber que, se o Bra sil con cor das -
se em abo lir o co mér cio ime di a ta men te, a Grã-Bretanha fa ria tudo
que esti ves se ao seu al can ce para as se gu rar que se che gas se a um ajus te
sa tis fa tó rio com Por tu gal e que a in de pen dên cia do Bra sil fos se ge ral -
men te re co nhe ci da (”uma vez que aque le sa cri fí cio te nha sido fran ca -
men te ofe re ci do, to dos os ar ran jos se rão com pa ra ti va men te fá ce is”).
Ade ma is, quan do da re vi são, den tro de dois anos, do tra ta do de co mér -
cio de 1810, a Grã-Bretanha po de ria sen tir-se dis pos ta a re vê-lo “com
base em prin cí pi os me nos des van ta jo sos para o co mér cio bra si le i ro”. O
go ver no brasi le i ro de ve ria, por tan to, dar ple nos po de res ao seu agen te em
Londres para en trar em “um ar ran jo, do qual a re nún cia ao co mér cio de
es cra vos será a pri me i ra con di ção, e em to das as ou tras con di ções so bre
as qua is será o mais en tra nha do de se jo da Grã-Bretanha con sul tar, com
base em prin cí pi os de jus ta re ci pro ci da de, o bem-estar e a pros pe ri da de
das duas na ções”.27 Caso o go ver no bra si le i ro se mos tras se obs ti na do,
Amherst era ins tru í do a evi tar qual quer su ges tão de ame a ça ou in ti mi da -
ção, mas a pre ve ni-lo das con se qüên ci as de uma re cu sa: “um ob je ti vo
tão de se já vel deve ser re a li za do, de pre fe rên cia, por ato vo lun tá rio do
go ver no bra si le i ro e em an te ci pa ção ao de se jo da Grã-Bretanha, sem que a
ques tão de ob ter dele a con ces são por ou tros me i os se tor ne ja ma is ma té ria 
de de li be ra ção con jun ta com os Ga bi ne tes da Eu ro pa” (itá li cos de
L. Bet hell).28

No co me ço de 1823, o im pe ra dor do Bra sil, Dom Pe dro, e
seu prin ci pal mi nis tro, José Bo ni fá cio, fo ram con fron ta dos com um
gran de di le ma. Ti nham ple na cons ciên cia da ne ces si da de ur gen te de
con se gui rem o re co nhe ci men to da in de pen dên cia do país, tan to como
meio de pre ve nir qual quer ten ta ti va de Por tu gal, en co ra ja do e pos si vel -
men te aju da do pe las po tên ci as da San ta Ali an ça, de res ta be le cer a sua
au to ri da de como para evi tar a ins ta bi li da de e a de sin te gra ção in ter nas
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27 Can ning para Amherst, n º 1, 28 de fe ve re i ro de 1823, Conf., F. O. 84/24.
28 Can ning para Amherst, nº 2, 28 de fe ve re i ro de 1823, F. O. 84/24. Exa mi nei em al gum de ta lhe a ques tão

de se, em 1822-23, Can ning fez ou não uma ofer ta di re ta de re co nhe ci men to ime di a to da in de pen dên cia
do Bra sil em tro ca da abo li ção do co mér cio de es cra vos por que no pas sa do ela foi ob je to de cer t a
con tro vér sia: ver, por exem plo, Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce in Bra zil, págs. 211, 213; Man ches ter,
“The Rise of the Bra zi li an Aris to cracy”, H. A. H. R. xi (1931) págs. 141-5; Ca ló ge ras, A Po lí ti ca Exte ri or do 
Impé rio, i. 346; Antô nio Au gus to de Agui ar, A Vida do Mar quês de Bar ba ce na (Rio de Ja ne i ro, 1896),
pág. 37; Webs ter, Bri ta in and the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca, i. 58.



(ha via ele men tos se pa ra tis tas e re pu bli ca nos, bem como le a lis tas, no
nor te e no sul do país). O fra cas so em co lo car fora de qual quer dú vi da
possí vel a au to ri da de do Impe ra dor po dia ter gra ves con se qüên ci as
políticas para o Bra sil. O pron to re co nhe ci men to e o apo io da
Grã-Bretanha, cuja Ma ri nha con tro la va o Atlân ti co, cujo ca pi tal e co -
mér cio sus ten ta vam o novo im pé rio e que, além dis so, exer cia gran de in -
fluên cia so bre Lis boa, seri am cla ra men te de ci si vos. Con for me Brant es cre -
ve ria de Londres em ju lho, “com a ami za de da Ingla ter ra, te re mos o res -
to do mun do a nos so dis por ... não será ne ces sá rio men di gar o re co nhe -
ci men to de qual quer ou tra po tên cia, pois to das que re rão a nos sa ami za -
de”.29 Com base nos des pa chos an te ri o res de Brant, Dom Pe dro e
José Bo ni fá cio tinham fi ca do com a cla ra im pres são que o go ver no bri -
tâ ni co ti nha ofe re ci do re co nhe cer o Bra sil ime di a ta men te – mas só se o
go ver no bra si le i ro con cor das se ao mes mo tem po em abo lir o co mér cio
de es cra vos. Como, ra ci o ci na ram eles, ha via uma cla ra pos si bi li da de de
que a Grã-Bretanha su primisse o co mér cio pela for ça se o Bra sil não se
dis puses se a co o pe rar, não se ria opor tu no con cor dar com as exi gên ci as 
bri tâ ni cas e as sim assegu rar em tro ca al gum be ne fí cio?

Como Brant in di ca ra em suas dis cus sões com Can ning em
Lon dres, tan to José Bo ni fá cio como Dom Pe dro pes so al men te de tes ta -
vam a ins ti tu i ção da es cra va tu ra e es ta vam mu i to mais fa vo ra vel men te
dis pos tos em re la ção à abo li ção do co mér cio que a sus ten ta va do que
es ti ve ra qual quer go ver no por tu guês. Para José Bo ni fá cio e, na ver da de,
para ou tras fi gu ras emi nen tes da “Ge ra ção da Inde pen dên cia”, in flu en -
ci a das pe las idéi as li be ra is do Ilu mi nis mo eu ro peu e pe las te o ri as dos
eco no mis tas clás si cos, a es cra vi dão ti nha per di do a sua ra zão de ser tan -
to mo ral como eco nô mi ca. Não ape nas a con si de ra vam uma afron ta ao
di re i to na tu ral e aos di re i tos hu ma nos, mas, a lon go pra zo, o sis te ma es -
cra vis ta (José Bo ni fá cio cha mou-o de “cân cer do es ta do” e “gan gre na
da nos sa pros pe ri da de”) era per ce bi do como me nos pro du ti vo do que
um ba se a do no tra ba lho li vre. Ade ma is, como am pla men te de mons tra -
do pe los acon te ci men tos em São Do min gos (e seu im pac to em todo o
mun do es cra va gis ta não pode ser exa ge ra do), a exis tên cia em qual quer
so ci e da de de um gran de nú me ro de es cra vos afri ca nos re pre sen ta va
uma sé ria ame a ça à se gu ran ça in ter na; na opi nião de José Bo ni fá cio, “a
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29 Brant para José Bo ni fá cio, 5 de ju lho de 1823, ci ta do em Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce, pág. 193.



sua [da po pu la ção bran ca] se gu ran ça bem como os seus in te res ses exi -
gem que o nú me ro [de es cra vos] não seja au men ta do.” Fi nal men te, os
no vos lí de res do Bra sil, como seus ho mó lo gos nos Esta dos Uni dos cin -
qüen ta anos an tes, acha vam di fí cil con ci li ar, de um lado, li ber da de e in -
de pen dên cia com, de ou tro, um sis te ma eco nô mi co e so ci al ne o co lo ni al, 
ba se a do na es cra vi dão e no co mér cio de es cra vos. A in de pen dên cia bra -
si le i ra, en tre tan to, ti nha sido con quis ta da de for ma re la ti va men te pa cí fi -
ca (em con tras te com a da Amé ri ca es pa nho la), sem qual quer de sor dem
eco nô mi ca e so ci al, e o sis te ma de agri cul tu ra ex ten si va para a pro du ção 
de açú car, al go dão, ta ba co, café e ou tros pro du tos tro pi ca is para o mer -
ca do in ter na ci o nal, to tal men te de pen den te da mão-de-obra es cra va,
nun ca ti nha es ta do mais fir me men te es ta be le ci do nem sido mais fun da -
men tal para a eco no mia bra si le i ra como um todo. A po pu la ção do Bra sil 
era en tão de qua se 4 mi lhões, en tre um quar to e um ter ço dos qua is
eram es cra vos – três quar tos de les con cen tra dos na Ba hia, em Mi nas
Ge ra is, Rio de Ja ne i ro (pro vín cia e ca pi tal), Per nam bu co, Ma ra nhão e
Espí ri to San to.30 Além do seu pa pel como for ne ce dor de mão-de-obra
para a ex pan são eco nô mi ca fu tu ra, o co mér cio tran sa tlân ti co de es cra -
vos era es sen ci al, como sem pre ti nha sido, como úni co meio de re no var
a po pu la ção es cra va exis ten te (a im por ta ção anu al de es cra vos no Bra sil
ti nha cres ci do de 15.000, 20.000 no co me ço do sé cu lo para 30.000, no
co me ço da dé ca da de 1820).31 “A mor ta li da de anu al em mu i tas plan ta -
ções de açú car é tão gran de,” es cre veu Char les Pen nell, côn sul bri tâ ni co
na Ba hia, em 1827, “que a me nos que seu nú me ro seja au men ta do a
par tir do ex te ri or, toda a po pu la ção es cra va se ex tin gui ria no cur so de
uns vin te anos; os pro pri e tá ri os agem com base no cál cu lo de que é
mais ba ra to com prar es cra vos ho mens do que cri ar cri an ças ne gras”.32

Até que se tor nou pos sí vel re cru tar imi gran tes eu ro pe us li vres em gran de 
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30 Stan ley J. Ste in, Vas sou ras: A Bra zi li an Cof fee County, 1850-1900 (Har vard Univ. Press, 1957), pág. 295:
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7.656; 1823, 2.672; 1824, 3.137; 1825, 3.840. Nú me ros me no res de es cra vos fo ram de sem bar c a dos
ta m bém em Per nam bu co e no Ma ra nhão, mas as ci fras são in com ple tas. Ver tam bém Afon so de
E. Ta u nay , Sub sí di os para a his tó ria do trá fi co afri ca no no Bra sil (São Pa u lo, 1941), págs. 275-6.

32 Pen nell para Can ning, 9 de ja ne i ro de 1827, F. O. 84/71.



nú me ro – “os  po bres, os des ven tu ra dos, os in dus tri o sos da Eu ro pa”,
como José Bo ni fá cio os cha ma va – a agri cul tu ra bra si le i ra não ti nha
fon te al ter na ti va de mão-de-obra. Pou cos bra si le i ros, mes mo en tre os de 
opi nião es cla re ci da, acre di ta vam que a abo li ção ime di a ta do co mér cio de 
es cra vos po de ria ser se não um de sas tre eco nô mi co e, como uma gran de 
pro por ção da re ce i ta do go ver no pro vi nha dos di re i tos so bre a im por ta -
ção de es cra vos e so bre a ex por ta ção da pro du ção es cra va, tam bém
fi nan ce i ro. Ade ma is, era de es pe rar que os fa zen de i ros∗ bra si le i ros – a
ma i o ria dos qua is, acre di ta va Henry Cham ber la in, já re co nhe cia que se -
ria im pos sí vel que o co mér cio con ti nu as se in de fi ni da men te, mas es pe ra -
vam que ele du ras se pelo me nos ou tros dez ou vin te anos33 –  re sis tis -
sem for te men te a qual quer mo vi men to no sen ti do da abo li ção no fu tu ro 
ime di a to. Li mi ta das con ces sões an te ri o res à Grã-Bre ta nha, cons tan tes
dos tra ta dos de 1810, 1815 e 1817, as qua is a cor te por tu gue sa tem po ra -
ri a men te re si den te no Bra sil ti nha fe i to em com pen sa ção pelo apo io bri -
tâ ni co aos in te res ses por tu gue ses na Eu ro pa, ti nham sido fe i tas à cus ta
de in te res ses bra si le i ros e os pro pri e tá ri os ru ra is do país, es pe ci al men te
no Nor des te, que era mais di re ta men te afe ta do pela pro i bi ção do co -
mér cio ao nor te do Equa dor, de las se ha vi am pro fun da men te res sen ti do.
Na ver da de, pode-se ar gu men tar que uma im por tan te ra zão pela qual os 
pro pri e tá ri os de ter ra e os se nho res de es cra vos bra si le i ros ti nham dado
seu apo io a uma mo nar quia in de pen den te no Bra sil era pre ci sa men te
por que viam a in de pen dên cia como um meio de es ca par à in ces san te
pres são da Grã-Bre ta nha so bre Por tu gal pela com ple ta e ime di a ta abo li -
ção do co mér cio de es cra vos. Foi à luz de tais con si de ra ções que Dom
Pe dro e José Bo ni fá cio cal cu la ram que os ris cos po lí ti cos que pro va vel -
men te de cor re ri am de uma abo li ção pre ma tu ra se ri am ain da ma i o res do
que os que po de ri am re sul tar do não-re co nhe ci men to: eles se ve ri am
de fron ta dos pe los mais po de ro sos in te res ses eco nô mi cos do país e,
em bo ra pu des sem re sis tir à pres são exer ci da pe los mer ca do res (a ma i o -
ria dos qua is era de por tu gue ses), ali e nar os gran des fa zen de i ros bra si le i -
ros po dia pôr em pe ri go a es ta bi li da de e tal vez a pró pria exis tên cia do
novo re gi me.
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* Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
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Em fe ve re i ro de 1823, em res pos ta aos seus re pe ti dos pedidos
de instru ções cla ras, José Bo ni fá cio fi nal men te dis se ra a Brant em
Londres que ne nhu ma de ci são so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos 
podia ser to ma da até que a Assem bléia Cons ti tu in te se re u nis se, embora,
de sua par te, o go ver no fos se a fa vor da abo li ção gra du al, em tem po razoável
pro por ci o na do à fal ta de bra ços.∗ 34 (O pró prio José Bo ni fá cio es ta va no
pro ces so de pre pa rar um no tá vel me mo ri al a ser apre sen ta do à Assem -
bléia, no qual ad vo ga va não ape nas a abo li ção gra du al do co mér cio de
es cra vos num pe río do de qua tro a cin co anos, mas tam bém a abo li ção
da pró pria es cra va tu ra “de ma ne i ra len ta”∗∗ e a imi gra ção em lar ga es ca -
la da Eu ro pa a fim de sa tis fa zer a pro cu ra bra si le i ra por mão-de-obra.)35

Ao mes mo tem po, José Bo ni fá cio in for ma ra Cham ber la in de que o
gover no bra si le i ro fa ria to dos os es for ços para ter mi nar com o co mércio
“no pra zo mais cur to pos sí vel con sis ten te com a si tu a ção do país e os
sen ti men tos e opi niões pre con ce i tu o sos dos seus ha bi tan tes”∗∗∗ – um
pe río do que ele oti mis ti ca men te es ti ma va em cin co a seis anos –, mas 
tinha en fa ti za do que não ha via pers pec ti va de ação ime di a ta.36 Numa
en tre vis ta com José Bo ni fá cio, em 17 de abril, o dia em que a Assem -
bléia Cons ti tu in te se re u niu pela pri me i ra vez, Cham ber la in deu co nhe -
ci mento do con te ú do do im por tan te des pa cho de Can ning de 15 de
feve re i ro, que ex pli ci ta va a sua po si ção so bre a abo li ção e o re co nhe ci -
mento. Embo ra sem ofe re cer ex pli ci ta men te o re co nhe ci men to em troca
da abo li ção (suas ins tru ções não au to ri za vam isso), Cham ber la in ex pressou 
a sua con vic ção pes so al de que “a re nún cia a esse co mér cio por par te do 
Bra sil as se gu ra ria o re co nhe ci men to do novo im pé rio pela
Grã-Bretanha”. A abo li ção de ve ria vir em pri me i ro lu gar, ex pli cou, sim -
ples men te para po der ter a apa rên cia de um ato vo lun tá rio, pra ti ca do
pelo Bra sil no seu pró prio in te res se e ins pi ra do por sen ti men tos hu ma -
ni tá ri os, em vez de uma tro ca for ça da, uma con ces são re lu tan te men te fe i ta 
à Grã-Bretanha. De sua par te, José Bo ni fá cio re a fir mou es tar an si o so
por fi xar uma data para ter mi nar com o co mér cio de es cra vos e não
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∗ Tre cho em itá li co apa re ce em por tu guês no ori gi nal (N. T.)
34 José Bo ni fá cio para Brant, 24 de fe ve re i ro de 1823, A. D. I. i. 24 e Pe re i ra Pin to, i. 312.
∗∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal (N. T.).
35 Re pre sen ta ção à Assem bléia-Ge ral Cons ti tu in te e Le gis la ti va do Impé rio do Bra sil so bre a Escra va tu ra (Pa ris, 1825;

trad. ingl., Lon dres, 1826).
∗∗∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal (N. T.) 
36 Cham ber la in para Can ning, 2 de abril de 1823, Se cre to, F. O. 63/259.



me nos an si o so por as se gu rar o reconhe ci men to bri tâ ni co, mas que a
abo li ção ime di a ta do co mér cio se ria um su i cí dio po lí ti co; “um pou co 
de pa ciên cia” era ne ces sá rio.37 Os dois ho mens en con tra ram-se nova -
men te no dia 23, de po is de uma re u nião do Con se lho de Esta do (sob 
a pre si dên cia do pró prio Dom Pe dro) no qual José Bo ni fá cio ti nha
sido au to ri za do a dizer que a ces sa ção do co mér cio de es cra vos era o
de se jo unâ ni me do governo, mas que, por uma com bi na ção de ra zões
po lí ti cas e eco nô micas, a aboli ção não po dia dar-se ime di a ta men te: “um 
pra zo ra zoá vel” era necessá rio para pre pa rar a opi nião pú bli ca para a mu -
dan ça, para pos si bili tar aos co mer ci an tes re ti rar o seu ca pi tal da que le co -
mér cio e para con se guir su pri men tos al ter na ti vos de mão-de-obra. “O
an ti go go ver no”, dis se José Bo ni fá cio a Cham ber la in, “... não fez nada,
ab so lu ta men te nada, para pre pa rar o país ... tudo está por fa zer ago ra.”
Para que a po si ção fi cas se ab so lu ta men te cla ra, Cham ber la in lhe per guntou
se ele es ta va “re sol vi do a não per mi tir a abo li ção ime di a ta em tro ca do
re co nhe cimento”, ao que José Bo ni fá cio res pon deu, “Exa ta men te”.
Quando pres si o na do so bre o nú me ro de anos ne ces sá rio para pre pa rar
o país para o fim do co mér cio, ele res pon deu: “Cin co anos no máximo”.
O go ver no bra si le i ro, de cla rou, es ta va pre pa ra do para abo lir o co mér cio
de es cra vos num pra zo fixo – por tra ta do, o que cons ti tu i ria, na tu ral men te, 
o reconhe ci men to pela Grã-Bretanha.38

 Pou cas se ma nas mais tar de Lor de Amherst che gou ao Rio
de Ja ne i ro. Em suas dis cus sões e co mu ni ca ções com José Bo ni fá cio, em 
16 de maio, ele foi mais lon ge do que Cham ber la in: a Grã-Bretanha estava
an si o sa por es ta be le cer re la ções po lí ti cas com o Bra sil, de cla rou, e como 
tudo gi ra va em tor no da ques tão do co mér cio de es cra vos, es ta va, disse,
au to ri za do a con vi dar José Bo ni fá cio a en vi ar ao seu agen te em Lon dres 
ple nos po de res para es ta be le cer os ter mos de um tra ta do en tre a
Grã-Bretanha e o Bra sil cujo pri me i ro ar ti go to ma ria a for ma de uma
renúncia àque le co mér cio pelo Bra sil. Amherst fi cou com a for te
impres são de que o go ver no bra si le i ro re al men te ti nha a in ten ção de
acabar com o co mér cio de es cra vos “em um pe río do não mu i to dis tante”,
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37 Cham ber la in nº 55, Se cre to; ex cer tos im pres sos em Webs ter, i. 223-5. Ver tam bém Caio de Fre i tas, op. cit ., 
ii. 411-14; Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce, págs. 212-13.

38 Cham ber la in nº 55, Se cre to. Um ar ti go de O Fi lan tro po  (o pró prio im pe ra dor Dom Pe dro), em O Espe lho,
30 de maio, re co men da va a abo li ção de po is de dois anos (ane xo a Cham ber la in para Can ning, 6 de 
ju  nho de 1823, F. O. 63/259).



mas, como Cham ber la in, foi obri ga do a re la tar que a abo li ção ime di a ta
estava fora de ques tão – mes mo se se ofe re ces se o re co nhe ci men to
imedi a to.39 Nes se ín te rim, José Bo ni fá cio ti nha in for ma do Cham ber la in 
de que era in ten ção do Impe ra dor “ob ser var re li gi o sa men te” os tra ta dos 
an glo-portugueses con tra o co mér cio de es cra vos de 1815 e 1817: os
bra si le i ros se ti nham acos tu ma do às res tri ções que já eram im pos tas ao
co mér cio.40 Por tanto, sem luta, um dos ob je ti vos de Can ning es ta va
alcan ça do: pelo me nos não ha ve ria, como re sul ta do da se pa ra ção en tre
Por tu gal e o Bra sil, ex ten são da área na qual se po dia le gal men te pra ti car 
o co mér cio de es cra vos para este úl ti mo. Ao nor te do Equa dor, na vi os
bri tâ ni cos de pa tru lha po di am in ter cep tar e dar bus ca em bar cos tan to
bra si le i ros como por tu gue ses (José Bo ni fá cio ti nha ex pres sa do em par ti -
cular a Cham ber la in o de se jo de que os na vi os bri tâ ni cos to mas sem
“todos os na vi os de es cra vos que en con tras sem no mar”)41 e a comissão
mis ta no Rio de Ja ne i ro con ti nu a ria a fun ci o nar – como co mis são
anglo-bra si le i ra.42 Ade ma is, o go ver no bra si le i ro, ten do ace i to os tratados
de 1815 e 1817, fi ca va, como o por tu guês, obri ga do por tra ta do com a
Grã-Bretanha a mo ver-se no sen ti do da com ple ta abo li ção.

Pouco depois das suas discussões com Cham ber lain e Amherst,
José Bonifácio teve- de deixar o Ministério – em parte por causa das
suas posições avançadas sobre a escravidão e o comércio de escravos –
e, para consternação de Cham ber lain, Dom Pedro permitiu que a questão
do comércio de escravos fosse abertamente debatida pela Assembléia
Constituinte. Entretanto, os membros da Assembléia, na sua maioria,
mostraram-se notavelmente liberais, esclarecidos e, significativamente,
urbanos na sua perspectiva. Em sessão secreta, os abolicionistas, liderados
por José Bonifácio, seus dois irmãos (Antônio Carlos e Martim Fran cisco)
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39 Amherst para José Bo ni fá cio, 17 de maio de 1823, A. D. I. ii. 444;  Amherst para Can ning, 17 de maio, 
Se cre to, F. O. 84/24; Amherst para Can ning, 21 de maio, Par ti cu lar, Can ning Pa pers, 80.

40 José Bo ni fá cio para Cham ber la in, 23 de maio, ane xo a Cham ber la in para Can ning, nº 62, 24 de maio
de 1823, F. O. 63/259. Essa de ci são foi con fir ma da pe los su ces so res de José Bo ni fá cio, p. ex. , Antô nio
Luís Pe re i ra da Cu nha (Mar quês de Inham bu pe), a Cham ber la in, 13 de ju lho, ane xo a Cham ber la in no. 
14, 19 de ju lho d e 1826, F. O. 84/55. O go ver no bra si le i ro tam bém ace i tou a con ven ção adi ci o nal an -
glo-por tu gue sa con tra o co mér cio de es cra vos de mar ço de 1823 (Hay ne para Can ning, 5 de abril de
1825, F. O. 84/40).

41 Cham ber la in para Can ning, 2 de abril de 1823, Se cre to.
42 Um co mis sá rio bra si le i ro ti nha-se jun ta do à co mis são mis ta pou co de po is da in de pen dên cia (Hay ne

para Can ning, no. 34, 5 de mar ço de 1823, F. O. 84/23). Sal vo por um caso iso la do, po rém, o do
Cer que i ra, em 1825, a co mis são não foi cha ma da a fun ci o nar por vá ri os anos.



e o Gen eral Brant (que então já tinha regressado ao Brasil),
conseguiram assegurar uma maioria em fa vor da abolição e da
negociação de um tratado com a Grã-Bretanha con tra o comércio de
escravos. Depois de rejeitar propostas de dez anos e de um ano, entretanto, 
a Assembléia insistiu em um período mínimo de quatro anos para a
grad ual abolição do comércio.43 Também foram feitas algumas
propostas ousadas para a abolição da escravatura, que não conseguiram,
porém, apoio da maioria da Assembléia. Ainda assim, o artigo 254 do
projeto de Constituição de 4 de setembro de 1823 condenava a escravidão
em princípio e propunha a emancipação lenta dos negros.∗ A Constituição,
entretanto, demasiado lib eral para Dom Pedro, nunca foi adotada e, em
12 de novembro de 1823, a Assembléia foi dissolvida. A Constituição
que foi finalmente promulgada pelo Imperador, em março de 1824, ignorava
a questão da escravidão, embora referências a libertos pressupusesse a
continuada existência de escravos.∗∗ 44 Nesse ínterim, em outubro de
1823, José Joaquim Carneiro de Cam pos, ministro dos Negócios
Estrangeiros num novo governo brasileiro, tinha assegurado a Cham -
ber lain: “Esta mos prontos a fazer qualquer coisa, tudo, ao nosso alcance
mesmo além do que a mais elementar prudência autorizaria para mostrar
o quanto apreciamos, quanto estamos realmente desejosos de conseguir
a amizade da Inglaterra e o seu reconhecimento da nossa independência”.
No entanto, eles só estavam preparados para abolir o comércio de escravos 
“no período mais próximo possível consistente com a segurança do
governo im pe rial” (que então se entendia ser de no mínimo quatro
anos) e somente em troca do reconhecimento imediato e uma garantia,
pela Grã-Bretanha, da integridade ter ri to rial do império brasileiro.45

Em Londres, Canning não se deixava impressionar por vaga propostas
de abolição grad ual.∗∗∗ Mesmo a idéia de negociar sobre a base de
reconhecimento em troca da abolição depois de cinco anos não
interessava a ele, embora estivesse pronto a permitir um ano para que se
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43  Cham ber la in para Can ning, 21 de ou tu bro de 1823, Sep. (SEP.) e Se cre to, F. O. 84/24.
∗  Em por tu guês no ori gi nal (N. T.).
∗∗  Em por tu guês no ori gi nal (N. T.).
44  João Luís Alves, “A Qu es tão do Ele men to Ser vil”, R. I. H. G. B., tomo esp. 1914, par te iv, págs.

 190-1. Esse ar ti go con tém um va li o so re su mo da le gis la ção bra si le i ra con tra o co m ér cio de es cra vos e um
 su má rio igual men te va li o so dos de ba tes so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos no Le  gis la ti vo bra si le i ro.

45  Cham ber la in para Can ning, 21 de ou tu bro de 1823, Se cre to, F. O. 84/24.
∗∗∗ Em por tu guês no ori gi nal (N. T.).



completassem os empreendimentos escravistas efetivamente em
andamento quando o comércio se tornasse ilegal. Se os brasileiros
estivessem dispostos a concordar com isso, ele tinha poucas dúvidas de 
que “outras questões en tre a Grã-Bretanha e o Brasil poderiam ser
resolvidas de forma mutuamente satisfatória”.46 

Du ran te o ve rão de 1823, tor nou-se evi den te para Can ning
que ha via pou ca es pe ran ça de al can çar ra pi da men te um acor do com o
Bra sil para a abo li ção ime di a ta do co mér cio de es cra vos – con di ção sine
qua non para o re co nhe ci men to bri tâ ni co. Ele tam bém ti ve ra tem po de
re fle tir mais de ti da men te so bre as van ta gens po si ti vas – das qua is a ma nu -
ten ção da su pre ma cia po lí ti ca e eco nô mi ca da Grã-Bre ta nha em Por tu gal
não era a me nor – de cor ren tes de re tar dar o re co nhe ci men to até que se
fi zes se um es for ço para per su a dir o pró prio Por tu gal a re co nhe cer a
in de pen dên cia bra si le i ra.47 Em agos to, Can ning fez suas pri me i ras
pro pos tas de fi ni das para re con ci li ar Por tu gal com o ine vi tá vel e, um
mês mais tar de, Por tu gal so li ci tou for mal men te os “bons ofí ci os” da
Grã-Bre ta nha na sua con tro vér sia com a an ti ga co lô nia. Sub se qüen te men te 
con cor dou-se que as con ver sa ções te ri am lu gar em Lon dres e o go ver no 
bra si le i ro de sig nou como seus re pre sen tan tes Fe lis ber to Cal de i ra Brant
e Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa (mais tar de Vis con de de Ita ba i a na),
agen te bra si le i ro em Pa ris. Enquan to os ter mos das res pec ti vas ins tru ções
es ta vam em dis cus são no Rio de Ja ne i ro, Cham ber la in re pe ti da men te
ad ver tiu o novo Mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Luís José de
Car va lho e Melo, que um acor do para a abo li ção do co mér cio de es cra vos
con ti nu a va a ser a pre con di ção es sen ci al da qual de pen dia o re co nhe ci men to 
bri tâ ni co.48 No caso, em ja ne i ro de 1824, Brant e Ga me i ro fo ram
ins tru í dos a ple i te ar o re co nhe ci men to por par te da Grã-Bre ta nha
sem con di ções pré vi as, mas a con ce de rem se pa ra da men te a abo li ção den tro
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46 Can ning para Cham ber la in, nº 10, 5 de agos to de 1823, F. O. 84/24; Brant para José Bo ni fá cio, nº 32,
10 de maio de 1823, A. D. I. i. 254-5; Caio de Fre i tas, op. cit. i. 396-7. Ago ra,  an tes de de i xar Lon dres, 
Brant su ge ria que a me lhor ma ne i ra de a Grã-Bre ta nha con se guir um acor do com o Bra sil con tra o 
co  mér cio de es cra vos se ria per mi tir um pe río do in ter me diá rio de dez anos até a abo li ção (Brant para Can -
ning, 3 de agos to, ane xo a Brant para Car ne i ro de Cam pos, 13 de ou tu bro de 1823, Rio de Ja ne i ro, A.
D. I. i. 289-90).

47 Ver Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce in Bra zil, págs. 193-4.
48 Cham ber la in para Can ning, no. 164,31 de de zem bro de 1823, Se cre to, im pres so em Webs ter, Bri ta in

and the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca, i. 232-3; Cham ber la in para Can ning, no. 3, 7 de ja ne i ro de
1824, Se cre to, Webs ter, i. 235.



de um con ve ni en te es pa ço de tem po.∗ Se cre ta men te, fo ram au to ri za dos a ofe re cer a
abo li ção ao cabo de oito anos, mas se isso pa re ces se im pe dir o re co nhe ci -
men to pela Grã-Bre ta nha, po de ri am, como úl ti mo re cur so, re du zir para
qua tro anos e pe dir 800 con tos de réis como in de ni za ção por um de cada
dos qua tro anos per di dos; não es ta vam au to ri za dos a fa zer re du ções
adi ci o na is ao pe río do de qua tro anos es ti pu la do pela Assem bléia Cons -
ti tu in te. Pou co mais tar de, re ce be ri am ins tru ções adi ci o na is para so li ci tar 
igual men te uma ga ran tia da Grã-Bre ta nha para a in te gri da de ter ri to ri al
do Bra sil.49

Ao chegar a Londres, em abril de 1824, Brant inicialmente
interpretou todos os sinais como tão favoráveis ao reconhecimento do
Brasil tanto por Por tu gal como a Grã-Bretanha que lhe pareceu possível 
que seu país não fosse obrigado a fazer sacrifícios para consegui-lo.
Certamente pouco se mencionou o comércio de escravos. Mas, embora
a questão fosse temporariamente arquivada enquanto os brasileiros
negociavam diretamente com os portugueses, deixou-se claramente
compreender a Brant que a abolição continuava a ser o preço do
reconhecimento pela própria Grã-Bretanha.50 Oficialmente aberta em
julho, a Conferência de Londres rapidamente degenerou numa disputa
sem fim sobre o sentido de “soberania” e “independência”, com
Canning instando ambos os lados à moderação. Não conseguiu,
entretanto, conciliar os interesses portugueses e brasileiros e, embora o
Brasil não rompesse as negociações até o mês de fevereiro seguinte, as
conversações foram suspensas em novembro.51 Tendo cumprido, ainda que
sem êxito, a sua obrigação de mediar, o governo britânico, que estava a
ponto de reconhecer várias das repúblicas his pano-americanas, considerou-se 
finalmente em posição de chegar unilateralmente a um entendimento
com o Brasil. Retardar mais só poderia pôr em risco os interesses
comerciais e a influência política da Grã-Bretanha naquele país, bem como
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∗ Em por tu guês no ori gi nal (N. T.).
49 Instru ções, 3 de ja ne i ro de 1824, A. D. I. 39-53; Luís José de Car va lho e Melo para Brant e Ga me i ro

Pes soa, 16 de fe ve re i ro de 1824, A. H. I. 268/1/14; Car va lho e Melo para Brant e Pes soa, 28 de agos to
de 1824, A. D. I. i. 89-90. Ver tam bém Caio de Fre i tas, op. cit., ii. 64-8; Ca ló ge ras, A Po lí ti ca Exte ri or do
Impé rio, ii. 78-84.

50 Brant e Ga me i ro Pes soa para Car va lho e Melo, 6 de ju nho de 1824, A. D. I. ii. 57; ver tam bém Caio de 
Fre i tas, op. cit ., ii. 85.

51 So bre a me di a ção bri tâ ni ca en tre Por tu gal e Bra sil e as Con fe rên ci as de Lon dres, ver Man ches ter,
Bri tish Pre e mi nen ce in Bra zil , págs. 192-98; Caio de Fre i tas, op. cit., ii. 72-136; Ca ló ge ras, op. cit ., ii. 111;
Ol i ve i ra Lima, O Re co nhe ci men to do Impé rio (1822-7) (Rio de Ja ne i ro, 1902), págs. 73-166.



constituir uma ameaça à unidade do país e à estabilidade das instituições 
monárquicas que Canning estava ansioso por preservar como um elo
valioso en tre o Novo e o Velho Mundos. Mais particularmente, como
Canning tinha prevenido os portugueses, o tratado comercial an -
glo-português de 1810, que, como os tratados con tra o comércio de
escravos de 1815 e 1817, tinha sido aceito pelo Brasil depois da
independência, devia ser revisto em 1825 e as negociações com o Brasil
para um novo tratado, ou alternativamente a renovação do existente,
cuja assinatura constituiria, naturalmente, o reconhecimento pela
Grã-Bretanha, não podiam mais ser evitadas.

No começo de 1825, Canning resolveu mandar Sir Charles
Stu art, que tinha sido ministro britânico em Lisboa du rante a Guerra
Pen in su lar e embaixador em Paris desde 1815, numa missão es pe cial e
urgente a Lisboa e ao Rio de Ja neiro. Em março, Stu art recebeu a primeira
parte das suas instruções: deveria fazer um último esforço para persuadir
os portugueses a chegarem a um entendimento com o separatismo
brasileiro, mas que tivesse êxito em sua tarefa ou não, deveria prosseguir 
para o Rio e entrar em negociações com vis tas a um tratado comercial
an glo-brasileiro.52 No caso, Stu art conseguiu persuadir os portugueses
de que o reconhecimento não mais po dia ser evitado e, em maio, foi
autorizado – como tinha sido a esperança de Canning – a negociar com
o governo brasileiro também em nome de Por tu gal.53 Em 18 de julho
de 1825 ele chegou ao Rio de Ja neiro; em 29 de agosto assinou o
tratado pelo qual Por tu gal reconhecia a independência do Brasil.54 Um
aspecto desse tratado – uma promessa de Dom Pedro de nunca permitir 
que qualquer outra colônia portuguesa se unisse ao Brasil – tem alguma
incidência sobre a questão do comércio de escravos. Se An gola, por
exemplo, pudesse separar-se de Por tu gal e formar algum tipo de
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52 Can ning para Stu art, nº 1, 14 de mar ço de 1825, F. O. 13/1, ex cer tos im pres sos em Webs ter, i. 262-72; 
tam bém Caio de Fre i tas op. cit., ii. 193-217.

53 So bre a mis são de Stu art a Lis boa, ver Caio de Fre i tas, op. cit., ii. 221-58; Man ches ter, “The Re cog ni ti on
of Bra zi li an Inde pen den ce”, H. A. H. R., xxxi (1951), págs. 94-5.

54 So bre as ne go ci a ções de Stu art no Rio em nome de Por tu gal, ver Caio de Fre i tas, op. cit., ii. 271-302;
Man ches ter, H. A. H. R. (1951), págs. 95-6; Man ches ter, Bri tish Prëmi nen ce, págs. 201-3. O tex to do tra -
ta do de agos to de 1825 pode ser en con tra do em E. Brad ford Burns, A Do cu men tary His tory of Bra zil
(Nova York, 1966), págs. 219-22. Os Esta dos Uni dos ti nham re co nhe ci do o Bra sil um ano an tes, em -
bo ra só de po is de lhe ter sido as se gu ra do que, en tre ou tras co i sas, o país se con si de ra va obri ga do pe los 
tra ta dos an glo-por tu gue ses con tra o co mér cio de es cra vos  (Adding ton para Can ning nº 31, 31 de
maio de 1824, Webs ter, ii. 511).



associação com o Brasil (tinha havido iniciativas nesse sentido em
Luanda e Benguela, que historicamente tinham gozado de estreitos
laços com o Brasil), o comércio de escravos de An gola para o Brasil não 
seria então ilegal de facto, apenas como resultado da separação en tre o
Brasil e Por tu gal. Além de outras – e mais amplas – considerações, a
Grã-Bretanha tinha, portanto, sólidas razões abolicionistas para apoiar
Por tu gal na defesa da integridade ter ri to rial do resto do império
português, uma vez reconhecida a independência do Brasil.55 

Enquan to isso, Stu art ti nha re ce bi do de Lon dres ins tru ções
mais ex plí ci tas so bre suas ne go ci a ções em nome do go ver no bri tâ ni co.
Can ning es ta va ago ra dis pos to a re tar dar a as si na tu ra de um tra ta do co mer -
ci al in te i ra men te novo, já que es ta vam em pro gres so, ou de vi am co me çar
pro xi ma men te, ne go ci a ções co mer ci a is com vá ri as re pú bli cas his pa no-ame -
ri ca nas, bem como com Por tu gal e ou tros es ta dos eu ro pe us, e as li nhas
bá si cas da fu tu ra po lí ti ca co mer ci al bri tâ ni ca ain da não ti nham sido de fi ni ti -
va men te for mu la das; não era im pos sí vel que a Grã-Bre ta nha qui ses se li be -
ra li zar suas re la ções co mer ci a is com o Bra sil. Con se qüen te men te, Stu art foi
acon se lha do a ob ter sim ples men te uma con ven ção que per mi tis se ao tra ta -
do de 1810 con ti nu ar em vi gor por dois anos, pe río do no qual ele po de ria
ser ade qua da men te re vis to e re no va do. Essa con ven ção, Can ning teve o
cu i da do de acres cen tar, de ve ria in clu ir a es ti pu la ção de que no tra ta do
re vis to ha ve ria um ar ti go so bre a “a ime di a ta e efe ti va abo li ção do co mér -
cio bra si le i ro de es cra vos pelo Bra sil”. O pon to so bre o qual a Grã-Bre ta -
nha ti nha es ta do in sis tin do du ran te os úl ti mos dois anos e meio era mais
uma vez su bli nha do: “se ria im pos sí vel para nós as si nar qual quer tra ta do
com os no vos es ta dos ame ri ca nos em que não se in clu ís se tal es ti pu la ção”.
Pa re ce, en tre tan to, que Can ning se te ria fi nal men te re sig na do com o fato
de que os bra si le i ros acha ri am di fí cil, se não im pos sí vel, con ce der a abo li ção 
ime di a ta, em bo ra ain da não es ti ves se dis pos to a con ce der-lhes o pe río do de
pelo me nos qua tro anos que eles mes mos ti nham in di ca do po de ria ser ace i -
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55 Já em fe ve re i ro de 1823, José Bo ni fá cio ti nha dito a Cham ber la in: “No to can te às co lô ni as na cos ta da 
Áfri ca, não que re mos ne nhu ma, nem em qual quer ou tro lu gar; o Bra sil é su fi ci en te men te gran de e
pro du ti vo para nós e es ta mos sa tis fe i tos com o que a Pro vi dên cia nos deu” (Cham ber la in para
Can ning, 2 de abril de 1823, Se cre to, Webs ter, i. 222). Ver José Ho nó rio Ro dri gues, Bra zil and Afri ca ,
págs. 126, 138 141-2, 148-9, 154-5, 165, 170, 173, para o ar gu men to pou co con vin cen te de que “a
gran de idéia” da di plo ma cia bri tâ ni ca não era tan to a abo li ção do co mér cio de es cra vos como a se pa ra ção
do Bra sil e da Áfri ca, de modo a de i  xar o ca mi nho li vre para a ex pan são im pe ri al bri tâ ni ca e o de sen vol vi -
men to des ta úl t i ma como um ri val eco nô mi co do Bra sil. 



tá vel: o in ter va lo que de cor re ria an tes que o novo tra ta do fos se as si na do
(isto é, até dois anos), dis se ele a Stu art, da ria ao Bra sil tem po am plo para se 
pre pa rar para o fim do co mér cio de es cra vos.56 

Em 25 de julho, dentro de uma semana da sua chegada ao
Rio, Stuart tinha apresentado ao imperador, Dom Pedro, as exigências
da Grã-Bretanha sobre a abolição. 57 Graças inteiramente aos esforços
da Grã-Bretanha, argumentou, Portugal estava a ponto de reconhecer o
Brasil e a Grã-Bretanha faria proximamente o mesmo. O Brasil tinha,
portanto, uma clara, embora não escrita, obrigação de chegar a um
entendimento com a Grã-Bretanha para a abolição do comércio de escravos, 
já que, ao longo de todas as conversações e negociações desde 1822,
tinha ficado subentendida uma troca: abolição por reconhecimento.
Ademais, como já tinha aceito os tratados de 1815 e 1817, o Brasil,
como Portugal, estava comprometido com a fixação de uma data para a
sua abolição total e definitiva. O governo brasileiro bem podia conceder 
esse ponto, acrescentou Stuart, já que, uma vez o Brasil e Portugal
formalmente separados, o grosso do comércio de escravos para o Brasil 
se tornaria de toda forma ilegal: como Canning tinha assinalado pela
primeira vez em novembro de 1822, Portugal, cujos territórios africanos 
ao sul do Equador forneciam ao mercado brasileiro uma proporção
crescente dos seus escravos, agora que o comércio ao norte do Equador 
era ilegal, estava obrigado, por tratados que a Grã-Bretanha tinha
toda a intenção de aplicar, a não exportar escravos para territórios
não-portugueses do outro lado do Atlântico. Stuart já gozava da reputação
de seguir as suas próprias políticas, independentemente das instruções
de Londres – como embaixador em Paris ele freqüentemente causara
considerável embaraço a Canning – e agora achou que estava ao seu
alcance uma grande oportunidade para conseguir dois tratados separados:
um que aboliria o comércio de escravos ao cabo de dois anos e outro,
um tratado comercial baseado no de 1810, com todos os privilégios
conferidos ao comércio britânico, inclusive uma tarifa máxima de 15%
sobre os produtos britânicos importados. Embora não fossem uma
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56 Can ning para Stu art, 7 de maio de 1825, 12 de maio de 1825, F. O. 13/1. Em no vem bro, Can ning
in di cou que fi ca ria sa tis fe i to com um tra ta do se pa ra do de abo li ção fir ma do ao mes mo tem po que o
tra ta do co mer ci al e in si nu ou que a Grã-Bre ta nha po de ria até de sis tir dos seus pri vi lé gi os co mer ci a is no 
Bra sil se a sua per da fos se com pen sa da pela con se cu ção de um tão “gran de bem mo ral e po lí ti co”
(Can ning para Stu art, 28 de no vem bro de 1825, F. O. 13/2).

57 Stu art para Can ning, 25 de ju lho de 1825, F. O. 13/4.



grande surpresa, os plenipotenciários brasileiros, Visconde de Paranaguá e
Marquês de Santo Amaro, ficaram desapontados com os termos dos
tratados que Stuart então lhes ofereceu; acharam, porém, que não
podiam recusar as exigências de Stuart, ligadas como estavam tanto a
serviços prestados como ao reconhecimento pela Grã-Bretanha. Apesar 
disso, conseguiram importantes concessões de Stuart, que acreditava
que a disposição favorável à Grã-Bretanha não duraria indefinidamente,
agora que o reconhecimento estava assegurado, e portanto, considerava
as negociações uma corrida contra o tempo. (Ele pode ter sido
influenciado também pelo seu desejo de deixar o Rio – “este lugar
detestável”, como o chamava – o mais cedo possível.) Nas negociações
por um tratado comercial, por exemplo, ele abandonou a sua exigência de
que fossem mantidos os juízes conservadores, cuja existência, afirmavam
os brasileiros, era incompatível com a nova Constituição brasileira, de
1824. Ao negociar o tratado contra o comércio de escravos, com o
objetivo de apaziguar os comerciantes e, mais particularmente, os
fazendeiros, Stuart concordou que haveria um período intermediário
de quatro, não dois, anos antes que tal comércio se tornasse totalmente 
ilegal; nas suas propostas anteriores, reconhecia ele, os governos
brasileiros nunca tinham prometido mais do que a abolição ao cabo de
quatro anos, e estavam sendo fortemente pressionados para continuar
com o comércio por um período muito mais longo. Quando se discutiu
a questão de que forma deveria tomar o preâmbulo do tratado, Dom
Pedro recusou-se a aceitar que estivesse obrigado por quaisquer tratados 
feitos por Portugal, insistindo que a abolição do comércio de escravos
devia ser o resultado de um gesto voluntário do chefe do novo estado
brasileiro, e Stuart não viu motivo para insistir nesse ponto. Em 18 de
outubro, agindo inteiramente por sua iniciativa, ele assinou
separadamente um tratado de comércio e um de abolição. O
preâmbulo deste último sugeria que ele decorria, de um lado, da
“separação do Império do Brasil do Reino de Portugal”, o que tinha
“possibilitado a Sua Majestade Britânica reclamar a execução, por parte
de Sua Majestade Fidelíssima [o rei de Portugal], dos tratados
concluídos em 1815 e 1817, que proibiam a exportação de escravos da
costa da África para países estrangeiros”, e, de outro, “estar Sua
Majestade o Imperador do Brasil ansioso por terminar com o comércio de
escravos”. O comércio deveria tornar-se inteiramente ilegal para os
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súditos brasileiros quatro anos depois da ratificação do tratado (artigo 1)
e deveria daí em diante ser considerado pirataria (artigo 2). Nesse ínterim, 
o comércio continuaria a ser legal de e para territórios portugueses ou
reclamados por Portugal nas costas oriental e ocidental da África ao sul
do Equador, mas ilegal ao norte da Linha. O resto do tratado, obra de
Chamberlain, cônsul-geral britânico, consistia em um número de artigos 
estabelecendo as formas pelas quais o comércio ilegal seria reprimido
e incluindo a outorga do direito de busca a navios de guerra britânicos.
Em troca, os brasileiros pediam três garantias: primeiro, que a Grã-Bretanha
assegurasse que Portugal não proibiria a exportação de escravos dos
seus territórios na África durante o período intermediário de quatro
anos; segundo, que nem a Grã-Bretanha nem as nações com as quais ela 
já tinha negociado tratados de abolição interferiria com negreiros brasileiros
durante aquele período; e terceiro, que a Grã-Bretanha não permitiria
que o governo brasileiro fosse deposto em conseqüência de distúrbios
políticos internos resultantes de oposição ao tratado. Stuart rejeitou todas
elas – os temores brasileiros em todos os pontos, disse ele, eram infundados 
– mas concordou em referi-los a Londres, juntamente com os dois tratados,
para consideração em separado.58

 Canning recebeu os tratados de Stuart, que guardavam tão
pouca semelhança com o que ele tinha concebido, com extrema irritação.
“Isso vem de um homem que se crê mais inteligente que o resto da
humanidade”, escreveu a Granville, “e se acredita protegido pelo rei
contra o ministro responsável, sob cuja autoridade ele está agindo.”59

Depois de consultar seus assessores legais e William Huskisson, presidente 
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58 So bre a ne go ci a ção do tra ta do de abo li ção de ou tu bro de 1825, Stu art para Ca n ning, 25 de ju lho, 24
de agos to, 30 de agos to de 1825, F. O. 13/4, 18 de ou tu bro de 1825, F. O. 128/4, 21 de ou tu bro de
1825, F. O. 13/6, 11 de fe ve re i ro de 1826, Par ti cu lar, Webs ter, i. 297-8; Stu art para Plan ta (F. O.), 5 de 
se tem bro de 1825, Plan ta para Can ning, 5 de ou tu bro de 1826, Par ti cu lar, Can ning Pa pers, 109; Stu art
para Pa ra na guá, 15 de ou tu bro, San to Ama ro e Pa ra na guá para Stu art, 18 de ou tu bro, Stu art para San to
Ama ro e Pa ra na guá, 20 de ou tu bro de 1825, A. D. I., vi. 159-60, 161-2 163-5; Car va lho e Melo para
Ga me i ro Pes soa, 28 de se tem bro de 1825, Inham bu pe para Vis con de de Ita ba i a na (Ga me i  ro Pes soa)
nº 118, 3 de fe ve re i ro de 1826, A. H. I. 268/1/14; Stu art para Inham bu pe, 15 de abril de 1826, A. H. I. 
273/1/8. O pe di do de ga ran ti as, por par te do Bra sil, apa re ce em Ca ló ge ras, A Po lí ti ca Exte ri or, ii. 489-91.
So bre as ne go ci a ções do tra ta do co mer ci al de  ou tu bro de 1825, ver A. J. Pryor, “Anglo-Bra zi li an Com -
mer ci al Re la ti ons and the Evo lu t i on of Bra zi li an Ta riff Po licy, 1822-1850" (tese de Ph.D não pu bli ca da, 
Cam brid ge, 1965), págs. 32-44; Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce, págs. 203-4; Caio de Fre i tas, op. cit., i i .
348-68. Os tra ta dos fo ram pu bli ca dos no Diá rio Flu mi nen se  (Rio de Ja ne i ro), 14 de no vem bro de
1825, e sub se qüen te men te na im pren sa de Lon dres – para gran de con tra ri e da de de Can ning.

59 Ci ta do em H. V. Tem per ley, The Fo re ign Po licy of Can ning, 1822-7  (Lon dres, 1925), págs. 508-9.



da Câmara de Comércio, Canning recusou-se a ratificar qualquer dos
dois tratados e chamou Stuart a Londres. No caso, ele não estava mal
satisfeito com o caráter preferencial do tratado de comércio que Stuart
tinha conseguido, mas considerava muitos outros aspectos –
notadamente a abolição dos juízes conservadores – “tolos e perniciosos”.60

Ele tinha objeções não menos fortes a algumas cláusulas do tratado de
Stuart contra o comércio de escravos. A falta de qualquer referência
aos compromissos anteriores de abolir aquele comércio era, achava ele,
“um gravíssimo defeito”. O preâmbulo parecia “atribuir a concordância
do Imperador do Brasil a uma simples iniciativa própria de Sua
Majestade Imperial, como se estivesse inteiramente aberto a ela admitir
ou negar aquelas obrigações”. Canning acreditava que a base de
qualquer tratado de abolição anglo-brasileiro devia ser o “princípio
inquestionado” de que, quando um estado se divide em estados
independentes separados, cada um deles retém as obrigações do estado
original. O princípio parecia particularmente válido neste caso, já que a
corte portuguesa residia no Rio de Janeiro quando os tratados de 1810,
1815 e 1817 foram assinados. “Cada uma das monarquias em que os
domínios da Casa de Bragança estão agora divididos”, afirmava Canning,
“herda os compromissos e obrigações que foram contraídos pelo seu
soberano comum, durante a sua união.”61 Isso era muito mais do que um
sofisma jurídico, uma mera objeção à renegociação de compromissos que
se considerava já estarem em vigor. A preocupação básica de Canning era a 
preservação da monarquia brasileira (ainda que não estivesse preparado
para garanti-la) e a manutenção da influência britânica no Brasil, e ele temia 
que a reação dos interesses rurais brasileiros a um tratado de abolição total
fosse tão hostil que tanto a Grã-Bretanha como o Imperador do Brasil se
saíssem mal da manobra. Além do mais, o Brasil teria uma desculpa pronta
para renunciar mais tarde ao tratado: interesses econômicos vitais do Brasil
tinham sido prejudicados, seria o argumento, por um governo imperial
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60 Can ning para Li ver po ol, 27 de no vem bro de 1825, im pres so em Some Offi ci al Cor res pon den ce of Ge or ge
Can ning, ed. Edward J. Sta ple ton (2 vols., Lon dres, 1887), i. 334.

61 Can ning para Stu art, nº 1, 12 de ja ne i ro de 1826, F. O. 84/56. Tam bém Can ning para Hus kis son, 22
de no v em bro, 26 de no vem bro, 30 de de zem bro de 1825, Can ning Pa pers, 117; Inham bu pe para Pa -
ra na guá, 9 de ja ne i ro de 1826, A. D. I. ii. 324; Can ning para Stu art, nº  2, 12 de ja ne i ro de 1826, F. O.
13/17. Os pro cu ra do res da Co roa apo i a vam esse “prin cí pio ge ral men te re co nhe ci do”, 8 de de zem bro
de 1825, F. O. 83/2343. Dr. Step hen Lus hin ton, um co nhe ci do de pu ta do e ad vo ga do abo li ci o nis ta, não
po d ia re cor dar que o prin cí pio ti ves se ja ma is sido sus ten ta do por qual quer au tor de di re  i to in ter na c i o nal
ou apo i a do por qual quer es ta do, Me mo ran do, 26 de ja ne i ro de 1826, F. O. 84/60.



que, na sua ansiedade por conseguir o reconhecimento diplomático, tinha
capitulado totalmente às exigências de uma potência estrangeira. Canning
concluiu, portanto, que seria de boa política encorajar entre os brasileiros
a idéia de que a abolição era um corolário necessário da independência de 
Portugal e que as obrigações brasileiras constantes dos tratados com
Portugal eram a base das exigências britânicas. Ele supunha que seria mais 
fácil para os brasileiros aceitar a abolição se ela parecesse resultar “de um
compromisso positivo e não de uma exigência de nossa parte e de uma
capitulação incondicional de parte deles [do imperador]”62 Ademais, se a
abolição pelo Brasil fosse vista mais como uma concessão à Grã-Bretanha 
do que como a aceitação de compromissos já existentes e obrigatórios,
seria mais difícil para o governo britânico recusar futuros pedidos de
prorrogação do período intermediário anterior à abolição, bem como a
exigência do Imperador do Brasil de um quid pro quo.

De um pon to de vis ta mais prá ti co, Can ning já não ob je ta va a 
um pe río do de qua tro anos an tes da abo li ção to tal; ele es ta va sa tis fe i to
que Stu art ti ves se as se gu ra do o pe río do mais cur to pos sí vel e não desejava
re a brir as ne go ci a ções so bre este pon to. Mas ele se in cli na va a con cordar
com Hus kis son em que o tra ta do de Stu art era uma mis tu ra con fu sa dos 
regula men tos que de ve ri am pro du zir efe i to quan do o co mér cio bra si leiro
de es cravos se tor nas se to tal men te ile gal e da que les sob os qua is o
comér cio de ve ria ser pra ti ca do até en tão. Como mu i tos lí de res abo li ci o -
nis tas bri tâ ni cos, Hus kis son es ta va um tan to de si lu di do com o tipo
limitado de tra ta do so bre di re i to de bus ca que a Grã-Bretanha fir ma ra
com Por tu gal, Espa nha, Pa í ses-Baixos e ago ra, ao que pa re cia, com o Bra sil.
“Este tra ta do”, es cre veu, “é uma mis tu ra mu i to pior do que qualquer
co i sa da sua es pé cie que eu já exa mi nei. É im pos sí vel con ci li ar as suas
con tra di ções. Com pre en der ou pôr em mo vi men to a sua maqui naria
compli ca da é igual men te im pos sí vel. Se você ten tar, será in fer ni zado
pelos abo li ci o nis tas da qui e por re cla ma ções do Bra sil”. Ele per su a diu
Canning de que se ria mu i to mais sim ples di zer que os tra ta dos
anglo-portugueses de 1815 e 1817 per ma ne ce ri am em vi gor por qua tro anos,
depois do que o co mér cio se ria to tal men te abo li do e tra ta do como pirataria.63
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62 Can ning para Stu art, nº 1, F. O. 84/56.
63 Me mo ran do Hus kis son, 1º de ja ne i ro de 1826, F. O. 13/33; Hus kis son para Can ning, 1º de ja ne i ro

de 1826, Par ti cu lar, Can ning Pa pers, 68; Ca ning para Stu art, nº 1, F. O. 84/56; Can ning para A’Court
(Lis boa), 22 de de zem bro de 1825, Par ti cu lar, Can ning Pa pers, 117.



A re je i ção do tra ta do de Stu art por Can ning sig ni fi ca va que as 
negoci a ções para a abo li ção de fi ni ti va do co mér cio bra si le i ro de escravos
teriam de ser re a ber tas. Mas a si tu a ção no Bra sil tor na va-se me nos
propí cia a cada ano. O im pe ra dor ain da era fa vo rá vel à abo li ção e ti nha
consciên cia da im por tân cia da ami za de e do apo io bri tâ ni cos. Seus
minis tros, en tre tan to, es ta vam mais pre o cu pa dos do que nun ca com as
pos sí ve is re per cus sões eco nô mi cas e po lí ti cas da abo li ção e Henry
Chamber la in, que des de maio de 1826, com a par ti da de Stu art, era
novamen te o en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, já não ti nha qual quer
con fi an ça no de se jo de les de pôr fim ao co mér cio de es cra vos. Em ju lho 
de 1826, ele es cre via a Can ning: “Esta in cli na ção atu al do go ver no em favor
da que les que pra ti cam o co mér cio de es cra vos ... esta in dul gên cia le gal,
de um lado, e o apo io, de ou tro, não se co a du nam com a dis po si ção decla -
rada do go ver no de co o pe rar na re pres são do co mér cio e com seu de se jo
de vê-lo abo li do. Seus atos pre sen tes con tra ri am as suas pa la vras”; em
se tembro, “o pró prio go ver no, não obs tan te suas de cla ra ções ofi ci a is,
encora ja a con ti nu a ção e a ex ten são do co mér cio”; em no vem bro, “o
que quer que se pos sa di zer des te go ver no, eu acre di to que mu i to pou co
será fe i to”.64 Ha via cla ra men te o pe ri go de que, à me di da que o Go ver no
bra si leiro se tor nas se mais au to-confiante, me nos con ven ci do fi cas se da
neces si da de de pa gar um pre ço tão alto pelo re co nhe ci men to di plo má ti co
formal da sua in de pen dên cia, já ago ra bem es ta be le ci da. (Afi nal, ape sar
da re cu sa de Can ning em ra ti fi car o tra ta do de Stu art, o re co nhe ci men to,
tanto pela Grã-Bretanha como por Por tu gal, ti nha efe ti va men te sido
alcan çado: no fim de ja ne i ro de 1826, Ma nu el Ro dri gues Ga me i ro Pes soa
ti nha sido re ce bi do como mi nis tro bra si le i ro em Lon dres e es ta vam
sendo fe i tos pre pa ra ti vos para en vi ar ao Rio, como mi nis tro, Ro bert
Gordon, um ir mão mais jo vem de Lor de Aber de en.) E ha via ain da ou tro
ris co. Em maio de 1826, a Câ ma ra dos De pu ta dos bra si le i ra, na qual os
repre sen tan tes dos in te res ses ru ra is eram mu i to mais pro e mi nen tes do
que ti nham sido na Assem bléia Cons ti tu in te, ti nha-se re u ni do pela pri me i ra 
vez e pas sa do a con si de rar a ques tão do co mér cio de es cra vos. José
Cle men te Pe re i ra, um dos de pu ta dos in flu en tes da pro vín cia do Rio de
Jane i ro, ti nha apre sen ta do ime di a ta men te um pro je to para a to tal abolição 
do co mér cio de es cra vos – até 31 de de zem bro de 1840! Se o go ver no
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64 Cham ber la in para Can ning, 31 de ju lho, Par ti cu lar, 9 de se tem bro e 17 de no vem bro de 1826, F. O. 84/55.



re al men te acre di ta va que o co mér cio de es cra vos não era mais do in te -
res se do Bra sil, de cla rou, devia pro mul gar leis para a sua gra du al abo lição: 
não de via com pro me ter a in de pen dên cia e os in te res ses na ci o na is com a 
as sinatu ra de um tra ta do para a sua abo li ção ime di a ta sim ples men te
porque uma po de ro sa na ção es tran ge i ra o exi gia. De po is de es tu dar a
ques tão, en tre tan to, a Co mis são de Le gis la ção e de Jus ti ça da Câ ma ra foi 
de pa re cer que um pe río do in ter me diá rio de qua tor ze anos até a abo lição
era de ma si a do lon go. Antes, po rém, que os de pu ta dos se se pa rassem para
o re ces so, Ni co lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro (São Pa u lo) subme teu, para 
dis cus são no co me ço da ses são se guin te, ou tra pro pos ta para a abo li ção
do co mér cio de es cra vos – des ta vez ao fim de seis anos.65 Uma so lu ção 
rá pi da para a ques tão do co mér cio de es cra vos es ta va-se, por tan to, tor -
nan do ur gen te e, em vez de trans fe rir as ne go ci a ções para Lon dres
como fora ini ci al men te sua in ten ção, Can ning de ci diu que Gor don de ve -
ria re ce ber po de res para fir mar no Rio de Ja ne i ro, pri meiro, um tra ta do
con tra o co mér cio de es cra vos – que Can ning ago ra re co nhe cia que se -
ria um caso de “con ces são não com pen sa da da par te do Bra sil” – e, de -
po is, um novo tra ta do co mer ci al.66

Ro bert Gor don, um ho mem duro, or gu lho so, e ne go ci a dor
te naz, a quem Dom Pe dro se re fe ri ria como “aque le es co cês te i mo so e
mal-educado,”67 che gou ao Rio de Ja ne i ro em 13 de ou tu bro de 1826 
e, depois de, com al gu ma di fi cul da de, per su a dir o im pe ra dor a con tornar
a Câ ma ra dos De pu ta dos, re a briu as ne go ci a ções de um acor do an glo-bra -
si le i ro con tra o co mér cio de es cra vos. Em 31 de ou tu bro, Gordon teve a
sua pri me i ra re u nião com os ple ni po ten ciá ri os bra si le i ros, Antô nio Luís
Pereira da Cu nha (Mar quês de Inham bu pe), se na dor, con se lhe i ro de
estado e mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, e seu pre de ces sor ime diato,
José Egí dio Álva res de Alme i da (Mar quês de San to Ama ro), tam bém
con se lhe i ro de es ta do. Insis tin do que es ta va pe din do “nada mais do
que o cum pri men to dos com pro mis sos de Sua Ma jes ta de Impe ri al”,
Gor don recordou-lhes que, em 1823, o Bra sil es ti ve ra pron to a en trar em
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65 Alves, R. I. H. G. B. (1914), págs. 192-3.
66 Can ning para Gor don, nº 1, 1 de agos to, nº 3, 1º de agos to de 1826, F. O. 13/25.
67 Ci ta do em Ca ló ge ras, op. cit., ii, pág. 497. Can ning ti nha opi niões igual men te for tes so bre o im pe ra dor
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nego ci a ções para a pron ta abo li ção do co mér cio em tro ca do re co nhe -
ci mento e que ape nas “ra zões de de li ca de za” ti nham im pe di do a
Grã-Bre ta nha de ace i tar tal ofer ta. O go ver no bri tâ ni co, ape sar dis so,
tinha con ti nu a do a tra ba lhar pelo re co nhe ci men to da in de pen dên cia do
Brasil, no en ten di men to, ale ga va ele, de que o Bra sil en tão abo li ria
“esponta ne a men te” o co mér cio de es cra vos; ele es pe ra va que o Go verno
bra si leiro con cor das se ago ra, de boa von ta de, com a abo li ção num prazo
de dois anos. E, para o caso de os bra si le i ros ain da pen sa rem em fu gir
às suas obrigações, ele en fa ti za va que o co mér cio bra si le i ro de es cra vos
che ga ria em qualquer hi pó te se ao seu fim logo que o go ver no bri tâ ni co
per su a dis se Por tu gal a cum prir seus com pro mis sos, es ta be le ci dos em
tra ta do vi gen te, de ces sar a ex por ta ção de es cra vos dos seus ter ri tó ri os
afri ca nos. (Em 2 de outubro, Sir Wil li am A’Court, mi nis tro bri tâ ni co em
Lisboa, ti nha fi nal men te con se gui do o re co nhe ci men to ofi ci al do go verno
por tu guês de que, com a per da ir re vo gá vel do Bra sil, che ga ra a hora de
pro i bir o co mércio de es cra vos ao sul do Equa dor.)68 Para gran de
surpre sa de Gor don, os bra si le i ros mais uma vez con cor da ram – com
relu tân cia, mas sem gran des pro tes tos – em as si nar um tra ta do que abolis -
se o co mér cio de es cra vos. Eles ace i ta vam que o Bra sil es ta va obri ga do a
pôr fim ao co mér cio quase ime di a ta men te, em re tri bu i ção aos ser vi ços
pres ta dos pela Grã-Bretanha; re co nhe ci am que os in te res ses de lon go
pra zo do Bra sil exi gi am o fim gra du al do co mér cio e com pre en di am que 
se ria impos sí vel para o Bra sil re sis tir in de fi ni da men te a um mo vi -
mento inter na ci o nal con tra o co mér cio de es cra vos apo i a do pelo po der
bri tâ nico. Seu ma i or medo era que uma re cu sa em co o pe rar pu des se le -
var a uma retira da do apo io bri tâ ni co se gui da, de toda for ma, da su pres são
do comércio pela for ça. Ain da as sim, os ple ni po ten ciá ri os bra si le i ros não
estavam me nos apreen si vos com as con se qüên ci as da abo li ção do que
ha vi am es tado, um ano an tes, seus pre de ces so res, e pe di ram seis anos (o
perío do em con si de ra ção na Câ ma ra dos De pu ta dos) an tes que todo o
comér cio fi nal men te se tor nas se ile gal. Gor don re cu sou-se a ce der. O
comércio, dis se, tor na ra-se de fac to ile gal com a se pa ra ção do Bra sil de
Portu gal, e “seria incoe ren te san ci o nar por um lon go pe río do de tem po
um comér cio que efe ti va men te está pro i bi do”. Numa se gun da re u nião, em 2
de no vem bro, Gor don tam bém re je i tou fir me men te um pe di do adi cional
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68 A’Court para Can ning, 3 de ou tu bro de 1826, F. O. 84/54; ver tam bém Ba u di nel, op. cit ., págs. 157-8.



de que as nego ci a ções fos sem adi a das até que a Câ ma ra vol tas se a re u -
nir-se no mês de maio se guin te. Qu an do, em 17 de no vem bro, os dois la dos
se reuniram uma ter ce i ra vez, os bra si le i ros vi e ram com au to ri za ção do
Impe ra dor e do Con se lho de Esta do para pro po rem um pe río do in ter -
me diá rio de qua tro anos, bem como uma in de ni za ção por per da de
receita. Gor don re je i tou a idéia de in de ni za ção, mas dis se es tar dis pos to
a con cor dar com um pra zo de três anos an tes da abo li ção fi nal. Ao
fazê-lo, as si na lou que, já em ou tu bro de 1825, o im pe ra dor es ti ve ra
pronto a ace i tar um pe río do de qua tro anos; um ano, en tre tan to, se
perdera em ne go ci a ções e, por tan to, o co mér cio se tor na ria ile gal mais
ou me nos na épo ca ini ci al men te con tem pla da. Du ran te os dias se guin tes 
hou ve ru mo res de que o im pe ra dor es ta va para de i xar a ca pi tal e, em 20
de no vem bro, numa nota re di gi da em ter mos for tes, Gor don pe diu aos
bra si le i ros que con si de ras sem a im pres são des fa vo rá vel que ca u sa ri am
ao go ver no bri tâ ni co se ago ra se re cu sas sem a fir mar ime di a ta men te um 
tra ta do subs tan ci al men te igual àque le as si na do um ano an tes, e con clu ía
lem bran do-lhes as “con se qüên ci as da pro cras ti na ção”. Numa re u nião
re a li za da no dia seguin te, ele mais uma vez acen tu ou o fato de que
“den tro de seis me ses po de ria não ha ver mais ne nhum por to aber to (na
África por tu gue sa) no qual o co mér cio pu des se ser pra ti ca do pelo Brasil, a
não ser por con tra ban do”. Os bra si le i ros fi nalmente pro pu se ram que o 
co mér cio fos se abo li do três anos de po is da rati fi ca ção do tra ta do e, no 
en ten di men to de que esta se ria ime di a ta, Gor don ma ni fes tou a sua ace i -
ta ção. Em vis ta, porém, do fato de que a úl ti ma pro pos ta apre sen ta da à 
Câmara dos De pu ta dos ti nha sido de abo li ção ao cabo de seis anos,
os re pre sen tan tes bra si le i ros ain da que riam um en ten di men to de que as
ne go ci a ções para uma ex ten são ra zoá vel do pra zo ain da pros se gui ri am
em Lon dres. De sua par te, Gor don não via razão para uma al te ra ção na
data ago ra es ta be le ci da para a abo li ção final, e con cor dou ape nas em
trans mi tir o pe di do como uma “ob ser va ção”. Foi en tão que os bra si le i ros 
resol ve ram ob je tar mais uma vez ao prin cí pio, es ta be le ci do no preâm bu lo
do pro je to de tratado, de que o Esta do in de penden te do Bra sil es ta va obri -
gado a ace i tar os com pro mis sos as su mi dos por Por tu gal em 1815 e
1817. Di an te da ati tu de to ma da por Can ning em re la ção ao tra ta do de
Stu art, Gor don não es ta va, en tre tan to, dis pos to a aban do nar “a pre mis sa de
nossas atu a is ne go ci a ções … a obri ga ção mú tua de con fir mar o que tinha 
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sido acor da do an tes da se pa ra ção do Bra sil de Por tu gal”, em bo ra con ti -
nu as se a as se gu rar aos brasi le i ros que isso não era de ne nhu ma for ma
um prin cí pio ge ral, aplican do-se ape nas aos tra ta dos con tra o co mér cio 
de escra vos. Os bra si le i ros tam bém pro cu ra ram ob ter as mes mas garan ti as 
que Stu art re fe ri ra a Lon dres no ano an te ri or, a sa ber, que o comércio
le gal não seria in ter rom pi do por ou tras na ções du ran te o pe río do in ter -
me diá rio an te ri or à com ple ta abo li ção e que o sis te ma po lí ti co exis ten te
no Bra sil não se ria der ru ba do quan do os ter mos do tra ta do fos sem
conhe ci dos. Gor don, po rém, não he si tou em re je i tar tais pe di dos.69

Um tra ta do an glo-bra si le i ro con tra o co mér cio de es cra vos
foi fi nal men te fir ma do em 23 de no vem bro de 1826 e ra ti fi ca do por
Dom Pe dro a bor do de um na vio de guer ra que par tia do por to do Rio
de Ja ne i ro para o Rio Gran de do Sul. Gor don ti nha con se gui do exa ta -
men te o que Can ning exi gia. O preâm bu lo do tra ta do de cla ra va que,
com a se pa ra ção do Bra sil de Por tu gal, a Grã-Bre ta nha e o Bra sil re co -
nhe ci am “a obri ga ção que lhes cabe de re no var, con fir mar e dar ple no
cum pri men to às es ti pu la ções dos tra ta dos vi gen tes en tre as co ro as da
Grã-Bre ta nha e de Por tu gal para a re gu la men ta ção e abo li ção fi nal do
co mér cio de es cra vos afri ca nos, na me di da em que tais es ti pu la ções se jam
apli cá ve is ao Bra sil” e de se ja vam “fi xar e de fi nir o pra zo no qual ocor re rá
a abo li ção to tal do re fe ri do co mér cio, no que se re fe re aos do mí ni os e
sú di tos do Impé rio do Bra sil”. O ar ti go 1 lê-se:

Ao termo de três anos a con tar da tro ca de ra ti fi ca ções do pre sen te tratado [a 
Grã-Bretanha ra ti fi cou o tra ta do em 13 de mar ço de 1827] não será lí ci to
aos súdi tos do Impe ra dor do Bra sil en vol ver-se na prá ti ca do comér cio
de es cra vos afri ca nos sob qual quer pre tex to ou de qual quer ma ne i ra que
seja e a prá ti ca de tal co mér cio por qual quer pes soa, sú di to de Sua Ma jestade
Impe ri al, será con si de ra da e tra ta da como pi ra ta ria.

Con si de ran do a im por tân cia cru ci al que te ria mais tar de,
foi no tá vel a pou ca im por tân cia dada nas ne go ci a ções à fra se “con si -
de ra da e tra ta da como pi ra ta ria”. Pa re ce que os bra si le i ros não ques -
ti o na ram o seu uso e ace i ta ram a ex pli ca ção algo vaga de Gor don de
que a Grã-Bretanha ago ra in sis tia na sua in clu são em to dos os tra ta dos
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69 Gor don para Can ning, nº 1, 27 de no vem bro, n º 2, 27 de no vem bro, 1826. F. O. 84/56; Gor don para
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con tra o co mér cio de es cra vos. Suas im pli ca ções para o fu tu ro mal fo ram
dis cu tidas. Os de ma is ar ti gos do tra ta do re fe ri am-se à re gu la men ta ção
do comér cio de es cra vos pra ti ca do ao nor te do Equa dor, que o Gover no 
bra si le i ro já re co nhe ce ra ser ile gal, du ran te o pe río do in ter me diá rio
an te ri or à total abo li ção. Para tal fim, fo ram ado ta dos e re no va dos os
tra ta dos anglo-portugueses de 1815 e 1817 “com o mes mo efe i to que
teriam se ti ves sem sido in se ri dos, pa la vra por pa la vra, nes ta con ven ção”.70

Em 17 de agos to de 1827, de po is de uma di fí cil ne go ci a ção, os bra si le i ros
ace i ta ram um tra ta do co mer ci al nos exa tos ter mos de se ja dos por Can ning:
isto é, um tra ta do que in clu ía tan to a ta ri fa má xi ma de 15% so bre pro du tos
bri tâ ni cos impor ta dos quan to os ju í zes con ser va do res.71 Com ple ta va-se
as sim o pro ces so pelo qual, em tro ca do re co nhe ci men to da in de pen -
dên cia bra si le i ra, a Grã-Bretanha se as se gu ra va a con so li da ção de uma
po si ção eco nô mi ca al ta men te pri vi le gi a da no Bra sil, bem como um
com pro mis so des te úl ti mo de abo lir o co mér cio de es cra vos em 1830.
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Ca pí tu lo III

O BRASIL E O COMÉRCIO
 DE ESCRAVOS, 1827-1839

Em 26 de no vem bro de 1826, pou cos dias de po is de as
ne go ci a ções de um tra ta do an glo-brasileiro para a abo li ção do co mér cio
de es cra vos te rem che ga do a bom ter mo, Ro bert Gor don, o mi nis tro
bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro, ad ver tiu Ge or ge Can ning, o se cre tá rio de
Negó ci os Estran ge i ros bri tâ ni co, que o acor do se ria “al ta men te impopu lar”
no Bra sil; como ele ad mi tiu mais tar de, o tra ta do ti nha sido “con ce di do
a nos so pedido con tra a opi nião e os de se jos de todo o Impé rio”.1

Passa ram-se, en tre tan to, seis me ses an tes que a Câ ma ra dos De pu ta dos
brasi le i ra ti ves se opor tu ni da de de ex pres sar as opi niões for te men te
antiabo li ci o nis tas que a gran de ma i o ria dos bra si le i ros bran cos e in fluen tes
in du bi ta vel men te ti nham. Em maio de 1827, de po is de um re ces so de
qua se doze me ses, a Câ ma ra vol tou a re u nir-se e, no dia 22, o novo
Minis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ro, Mar quês de Qu e luz
(João Se ve ri a no Ma ci el da Cos ta) – ele mes mo au tor de um fo lhe to
aboli ci o nis ta, Me mó ria so bre a ne ces si da de de abo lir a in tro du ção dos es cra vos
afri ca nos no Bra sil (pu bli ca do em Co im bra em 1821), no qual ar gu men ta ra 
1 Gor don para Can ning, nº 2, 27 de no vem bro de 1826, F. O. 84/56; Gor don para Dud ley, nº 1, 17 de

maio de 1828, F. O. 84/84.



que o co mér cio se ria, po rém, ne ces sá rio por um cur to pe río do de tempo – 
apre sen tou um re la tó rio so bre as re cen tes ne go ci a ções do tra ta do com a 
Grã-Bretanha, no qual sus ten ta va que o go ver no bra si le i ro ti nha sido
for ça do a fir mar o tra ta do de 23 de no vem bro de 1826 in te i ra men te contra a
pró pria von ta de.2 Em 16 de ju nho de 1827, o tra ta do foi en tre gue à Co -
mis são de Di plo ma cia da Câ ma ra, que por uma es tre i ta margem, três 
vo tos a dois, con cor dou em ace i tá-lo.3 Aque les a fa vor – Luís de Ara ú jo 
Bas tos (de pu ta do pela Ba hia), Ro mu al do Antô nio de Se i xas (bis po da
Bahia e de pu ta do pelo Pará) e Mar cos Antô nio de Sou sa (bis po ele i to 
do Ma ra nhão e de pu ta do pela Ba hia) –, em bo ra ob je tas sem à ma ne i ra
pela qual se ti nha ar ran ca do do Bra sil um tra ta do de abo li ção, con -
denavam o co mér cio de es cra vos e ex pres sa ram a con vic ção de que o 
Brasil es ta va obri ga do a cum prir com pro mis sos an te ri o res de abo li-lo,
de cla ran do que fa zê-lo se ria agir de acor do com o me lhor in te res se de
longo pra zo do país. Os dois mem bros dis cor dan tes da Co mis são –
Bri ga de i ro Raimun do José da Cu nha Ma tos (Go iás) e Luís Au gus to
May (Mi nas Gerais) – iden ti fi ca ram-se aber ta men te com os in te res ses dos 
fa zendei ros e foram a fa vor de re je i tar o tra ta do, que era, nas pa la vras
de Cu nha Ma tos, “der ro ga tó rio à hon ra, ao in te res se, à dig ni da de, à
inde pen dên cia e à so be ra nia da na ção bra si le i ra”.∗ Du ran te três dias
con se cutivos, 2, 3 e 4 de ju lho, a ques tão do co mér cio de es cra vos
foi então ar do ro sa men te de ba ti da pelo ple ná rio da Câ ma ra.4 Tal vez
sig nifi ca ti va men te, o comércio nun ca foi de fen di do aber ta men te com
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2 Qu e luz para José Antô nio da Sil va Maia, se cre tá rio da Câ ma ra, 22 de maio de 1827, ci ta do em Alves,
R. I. H. G. B. (1914), págs. 194-5; Ro dri gues, Bra zil and Afri ca, pág. 144; Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce in
Bra zil, págs. 215-16. A Grã-Bre ta nha, su ge ria Qu e luz, ti nha ame a ça do não so men te for çar Por tu g al a
fe  char seus por tos afri ca nos aos mer ca do res bra si le i ros mas tam bém a or de nar à sua Ma ri nha que im -
pe dis se pela for ça os na vi os bra si le i ros de co mer ci ar na cos ta da Áfri ca por tu gue s a. Qu an do Gor don
pro tes tou con tra essa des cri ção das ne go ci a ções, Qu e luz ad mi tiu em par ti cu lar que Gor don ja ma is fi ze ra 
a ame a ça em tais pa la vras, mas in sis tiu que isso fi ca ra en ten di do do que fora dito (Gor don para Dud ley,
17 de ju lho, 18 de agos to de 1827, F. O. 13/38). 

3 Alves, op. cit., pág. 195; Ro dri gues, op. cit., págs. 145, 147. 
∗ As ci ta ções de fon tes em por tu guês fo ram re tra du zi das para o nos so idi o ma a par tir do tex to in glês,

man ten do-se a fi de li da de ao sen ti do (N. T.). 
4 O se guin te re su mo dos de ba tes so bre o tra ta do de abo li ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, 2-4 de ju lho 

de 1827, é ti ra do de Ro dri gues, op. cit., págs. 145-55; Alves, op. cit ., págs. 195-203; Gor don para Dud ley, 
nº 3, 14 de ju lho de 1827, F. O. 13/38. Para o de ba te so bre o tra ta do co mer ci al an glo-bra s i le i ro, ver
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base na idéia tra di ci o nal de “con ver ter os pa gãos” (Dom Ro mu al do foi 
vi va men te apla u di do quan do denun ci ou a hi po cri sia da que les que ar gu -
men ta vam que o co mér cio salva va os ne gros da guer ra e da es cra vi dão na
África e lhes con ce dia os be ne fí ci os da cris tan da de no Bra sil), nem,
surpre en den te men te, nin guém ex ce to José Lino Cou ti nho (Ba hia) de fen -
deu-o com base na ale ga da in fe ri o ri da de ra ci al do ne gro. Pelo me nos
apa ren te men te, rendeu-se ho me na gem às idéias pro gres sis tas da épo ca e 
pou co se ten tou jus ti fi car uma con ti nu a ção in de fi ni da do co mér cio de
es cra vos. Na ver da de, um nú me ro sur pre en den te de de pu ta dos re co nhe ceu 
que a abo lição era, em úl ti ma aná li se, do in te res se tan to eco nô mi co
como so ci al do Bra sil. No en tan to, a gran de ma i o ria dos ora do res con si -
de rou que fa zê-la no cur to es pa ço de três anos se ria pre ma tu ro e pro va -
vel men te ca u sa ria sé ri os pre ju í zos aos in te res ses na ci o na is bá si cos do
Bra sil – a sa ber, a agri cul tu ra (“o ali cer ce vital da exis tên cia da na ção”,
como a cha mou Cu nha Ma tos), o comércio e a na ve ga ção – para não
men ci o nar que so la pa ria o es ta do já pre cá rio das fi nan ças na ci o na is.
“Não che gou para nós o mo men to de aban do nar a im por ta ção de es cra -
vos”, de cla rou Cu nha Ma tos, que li de rou o ata que ao tra ta do du ran te
todo o de ba te, “pois em bo ra seja um mal, é pelo me nos um mal me nor 
do que não im por tá-los.” Ora dor após ora dor res sal tou que o país
neces si ta va de um su pri men to re gu lar de mão-de-obra afri cana não es pe ci -
a li za da, “já que o número de mor tes en tre os es cra vos é igual ou su pe ri or
ao de nas ci mentos”, como um de les lem brou à Câ ma ra. “Como este
co mér cio, di re ta ou indi re ta men te, tan to in flu en cia to das as fon tes da
ri queza na ci o nal, é pró prio que ele ces se no pra zo es ti pu la do, sem pla nos
para pre en cher o gran de va zio que ne ces sa ri a men te de i xa rá?”, in da gou
Nico lau Pe re i ra de Cam pos Ver gue i ro (São Pa u lo), que mais tar de se
tor nou um pi o ne i ro na im por ta ção para o Bra sil da mão-de-obra eu ro -
péia li vre. Em úl ti ma aná li se, a imi gra ção eu ro péia era a úni ca al ter na ti va 
real para o co mér cio de es cra vos, mas pou cos fa zen de i ros bra si le i ros já
ti nham con si de ra do se ri a men te a pos si bi li da de de em pre gar tra balhado res
bran cos li vres, supon do que pu des sem ser en con tra dos na agri cul tu ra
ex ten siva nos tró pi cos. Mais para o iní cio do sé cu lo, ti nha ha vi do algumas
ten ta ti vas de pro mo ver a co lo ni za ção eu ro péia, so bre tudo ale mã e su í ça,
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em pe que na es ca la (um de cre to de 25 de no vem bro de 1808, pro mul ga -
do du ran te os prime i ros doze me ses da es ta da de Dom João no Bra sil, ti -
nha con ce dido a estran ge i ros o di re i to de pos su ir ter ra), po rém mes mo es -
sas ex pe riências mo des tas ha vi am-se re ve la do ex tre ma men te one ro sas e
os re sul ta dos ti nham sido de cep ci o nan tes.5 Ou tra solu ção para o pro -
ble ma – e uma fre qüen te men te su ge ri da pe los abo li cionis tas da épo ca – 
pa re cia ser o uso do ex ce den te de mão-de-obra indí ge na. Mas à luz da 
ex pe riên cia de três sé cu los, pou cos pro pri e tá ri os de ter ras bra si le i ros
acre di ta vam ha ver um nú me ro su fi ci en te de ín di os ou que o in dí ge na
pu des se ser um subs ti tu to ade qua do – e mu i to me nos ime di a to – para a
mão-de-obra afri ca na. “Admi ta mos que o ín dio pos sa ser ci vi li za do”, 
declarou José Cle men te Pe re i ra (Rio de Ja ne i ro), “quan do o seu tra balho
será pro du tivo para o Bra sil? Sem dú vi da isso ocor re rá tar de e mu i to
lenta men te, en quan to a fal ta de afri ca nos é ime di a ta e súbi ta.” No caso, só
um de pu ta do, Dom Ro mu al do, um ho mem com uma pro fun da fé na
neces si da de tan to de “ci vi li zar” o in dí ge na como de in tro du zir “famílias
ho nes tas e ho mens tra ba lha do res da Eu ro pa”, fa lou a favor da abo li ção
ime di a ta do co mér cio de es cra vos. Os bra dos daqueles que se que i xa vam
que a abo li ção sig ni fi ca ria a ru í na do Bra sil eram, de cla rou, “as queixas e
os pre tex tos que a ava re za e o ego ís mo ge ral men te in ci tam con tra a
reforma e a ino va ção que são sa lu ta res e ne cessá ri as, mas se cho cam com
os lu cros e as van ta gens de uns pou cos in di ví duos”; mes mo que fos se
concedi do um pe río do de vin te anos para a ex tin ção do co mér cio de
escra vos, con ti nu ou, nada se ria fe i to para pre pa rar o terreno para a abo li ção
e, ao termo da que le pra zo, os mes mos ar gu men tos se ri am no va men te 
ouvi dos em fa vor da sua con ti nu a ção. Mas Ro mu al do era uma voz
pre gan do no de ser to. A gran de ma i o ria dos de pu ta dos bra si le i ros
con ti nu a va con ven ci da de que a abo li ção do co mér cio de es cravos
era um de sas tre to tal. Ade ma is, ob je ta vam for te men te ao fato de que o
go ver no bra si le i ro ti nha abo li do o co mér cio não por que con si de ra va tal
ini ci a ti va de in te res se do Bra sil, mas por que uma po de ro sa na ção
estran ge i ra a jul ga va do in te res se dela – ou pelo me nos as sim pa re cia. 
(Pou cos bra si le i ros ace i ta vam a base hu ma ni tá ria de cla ra da da cam panha
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5 Ver João Pan diá Ca ló ge ras, A his tory of Bra zil (Univ. of North Ca ro li na Press, 1939),  págs. 108-9.



da Grã-Bretanha con tra o co mér cio de es cra vos; acre di ta vam fir me mente
que seu ob je ti vo era, pri me i ro, ar ru i nar a agri cul tu ra bra si le i ra em be ne fício
dos in te res ses das Índias Oci den ta is bri tâ ni cas e, se gun do, rom per os
laços do Bra sil com a Áfri ca para fa ci li tar a ex pan são bri tâ ni ca lá e,
sub se qüen te men te, o desen vol vi men to do con ti nen te afri ca no como
um ri val eco nô mi co do Bra sil.) A ma i o ria dos de pu ta dos in cli na va-se a
con cor dar com Cu nha Matos em que o go ver no ti nha sido “for ça do por
ame a ças de hos ti lidades em caso de opo si ção da nos sa par te ... for ça do,
obri ga do, exi gi do, su jeitado e com pe li do pelo go ver no bri tânico a con clu ir 
uma con ven ção one ro sa e de gra dan te so bre as sun tos que são in ter -
nos, domés ti cos e pu ramente na ci o na is e da ex clu si va com pe tên cia do
cor po le gis la ti vo livre e sobera no e do au gus to che fe da na ção bra si le i ra”.
Eles es ta vam ir ri ta dos com o Impe ra dor e o seu go ver no por dois motivos: 
em pri me i ro lu gar, ao con cor dar em abo lir o co mér cio de es cra vos após 
um pe río do de ape nas três anos, am bos ti nham, por in sis tên cia do minis tro
bri tânico, ig no ra do o fato de que a pró pria Câ ma ra es ta va con si de rando
vá ri as pro pos tas de ter mi na ção do co mér cio de es cra vos num pra zo
mais razoá vel (por exem plo, a de Ver gue i ro, de abo li ção em seis anos);
em se gun do, tinham des con si de ra do in te i ra men te a so li ci ta ção ge ral
da Câ ma ra no sen ti do de ser con sul ta da so bre to dos os tra ta dos com
po tên cias es tran geiras. Tam pou co de i xa ram os de pu ta dos de per ce ber
as sé ri as impli ca ções do prime i ro ar ti go do tra ta do, que de cla ra va o
comér cio de es cra vos um ato de pi ra ta ria. Cu nha Ma tos, Cle men te Pe re i ra
e Dom Ro mu al do con cor da ram to dos em que isto era uma ten ta ti va, em 
vi o lação da lei bra si le i ra e sem a san ção do le gis la ti vo na ci o nal, de ne gar
a bra si leiros consi de ra dos en vol vi dos no co mér cio ile gal de es cra vos
aces so aos seus própri os tri bunais na ci o na is, su je i tan do-os, em vez
disso, à ju ris di ção de cor tes es tran ge i ras (isto é, bri tâ ni cas). Foi, declarou
Clemen te Pe re i ra, “o ata que mais di re to que po dia ser fe i to à Cons ti tu i ção,
à dig ni da de e à hon ra na ci o na is e aos di re i tos in di vi du a is de ci da dãos bra si -
leiros”. Mas de pouco va leu a ir ri ta ção dos de pu ta dos. Como o tra ta do
de abo lição já ti nha sido ra ti fi ca do pelo Bra sil, a Câ ma ra não ti nha al ter na ti va 
se não aceitá-lo.
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Pre o cu pa do com a ex ten são e a ve e mên cia da opo si ção ao
tra ta do, tan to no Le gis la ti vo como em todo o país, o go ver no bra si le i ro
fez vá ri as ten ta ti vas de per su a dir o bri tâ ni co a adi ar a data es ta be le ci da
para a abo li ção.6 Ge or ge Can ning, o au tor do tra ta do, já es ta va mor to 
e Lor de Aber de en, se cre tá rio de Ne gó ci os Estran ge i ros bri tâ ni co (1828-30),
es ta va dis pos to a con si de rar a re i vin di ca ção, em bo ra sus pe i tas se que
uma pro pos ta para es ten der o pe río do in ter me diá rio du ran te o qual o
co mér cio bra si le i ro de es cra vos se ria le gal men te per mi ti do con ti nu ar ao sul 
do Equa dor “não se ria se quer ou vi do na Câ ma ra dos Co muns”.7

Wel ling ton, o pri me i ro-mi nis tro, re je i tou to tal men te a idéia. “Toda a
ques tão,” es cre veu a Aber de en em se tem bro de 1828, “é de im pres são.
Nun ca con se gui re mos abo lir o co mér cio es tran ge i ro de es cra vos. Mas
te mos de evi tar to mar qual quer me di da [sic] que pos sa in du zir o povo
in glês a acre di tar que não fa ze mos tudo que es te ja ao nos so al can ce para 
de ses ti mu lá-lo e ex tin gui-lo o mais bre ve pos sí vel.”8 No caso, o go ver no
bri tâ ni co es ta va pre pa ra do, por tan to, a ce der em ape nas um pon to: os
na vi os ne gre i ros bra si le i ros po de ri am con ti nu ar a co mer ci ar na cos ta
afri ca na ao sul da li nha do Equa dor até a data em que o co mér cio se
tor nas se fi nal e com ple ta men te ile gal – 13 de mar ço de 1830 –, de po is da
qual eles te ri am mais seis me ses, du ran te os qua is po de ri am le gi ti ma men te
re tor nar ao Bra sil.

O gover no bri tâ ni co, en tre tan to, não pode ter tido mu i tas
es pe ran ças de que, quan do o tra ta do de 1826 fi nal men te en tras se em vi gor,
o governo bra si le i ro cum pri ria suas obri ga ções de abo lir o co mér cio.
Robert Gordon já ma ni fes ta ra a opi nião de que o co mér cio de es cra vos 
seria de cu pli ca do du ran te o pra zo de três anos até 1830 e que, en tão, con ti -
nu a ria ile gal men te, com a co ni vên cia do go ver no bra si le i ro.9 Em abril de
1828, um co mer ci an te in glês, W. A. Ken tish, que ti nha vi vi do na Ba hia
duran te doze anos, avi sou Wel ling ton de que o tra ta do de abo li ção era

um acor do que o go ver no [bra si le i ro] não po dia pôr em prá ti ca, mes mo 
se fos se sin ce ro nas suas ma ni fes ta ções, o que, nes te caso, pos so as segurar
que não é ... O go ver no pode pro i bir [a] im por ta ção [de es cra vos] nos
por tos prin ci pa is ... mas te nho cer te za de que de i xa rá su ben ten di do na
oca sião que se dará li ber da de para de sem bar cá-los em qual quer par te con tí gua da
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6 Ver Man ches ter, op. cit., págs. 224-5.
7 Aber de en para Wel ling ton, 27 de agos to de 1828, im pres so nos Des pat ches de Wel ling ton, iv, pág. 674.
8 Wel ling ton para Aber de en, 4 de se tem bro de 1828, ibid. v. pág. 14.
9 Gor don para Can ning, no. 2, 27 de no vem bro de 1826, F. O. 84/56.



cos ta, por que a na ção, una ni me men te, não con cor da ria com qual quer
co i sa me nos do que isso. Se o go ver no de lá pode ga nhar al gum pon to
im por tan te por de cla rar que de sen co ra ja o trá fi co, ou fin gin do  obri gar a
sua abo li ção, não te nho qual quer dú vi da so bre as suas de cla ra ções; mas
nun ca, en quan to os bra si le i ros de pen de rem dos fru tos da agri cul tu ra
para o seu sus ten to, ha ve rá qual quer di mi nu i ção des se co mér cio.10

Char les Pen nell, côn sul bri tâ ni co na Ba hia e mais tar de
cônsul-ge ral no Rio de Ja ne i ro, an te ci pa ra que o tra ta do se ria con sidera do
pe los go ver nos bra si le i ros como “uma im po si ção de uma au to ri da de
su pe ri or, da qual é lí ci to es ca par, mais do que um acor do que es tão
obri ga dos a fa zer cum prir”. “Su bor nar e in ti mi dar este go ver no para
que ado te nos sos sen ti men tos ou nos sas pro vi dên ci as (e a con vic ção
po pu lar é que fi ze mos am bos) ...,” acres cen tou Pen nell mais tar de, “é 
uma ta re fa in fru tí fe ra.”11

Em 3 de maio de 1830, na sua Fala do Tro no anu al, Dom
Pedro anun ci ou que, nos ter mos do tra ta do an glo-brasileiro de 1826, o
co mér cio bra si le i ro de es cra vos era ago ra ile gal e que seu go ver no ti nha
a in ten ção de to mar to das as me di das ne ces sá ri as para evi tar a sua con ti -
nuação: “o co mér cio de es cra vos ces sou”, de cla rou, algo pre ma tu ra mente.12

No caso, o co mér cio re ce be ria mu i to pou ca aten ção nos doze me ses
seguintes, que vi ram uma sé rie de cri ses po lí ti cas no Bra sil, que cul mi nariam, 
em 7 de abril de 1831, com a ab di ca ção do Impe ra dor e a no me a ção de
três re gen tes para exer cer o po der em nome do seu fi lho de seis anos, o
fu tu ro Dom Pe dro II.13 Entre os fa to res que con tri bu í ram para o apro -
funda men to da di ver gên cia en tre Dom Pe dro e a ma i o ria dos seus súditos,
além dos seus mé to dos de go ver no in cons ti tu ci o na is e au to crá ti cos, da
sua for te de pen dên cia de mi nis tros e con se lhe i ros por tu gue ses, da sua
po lí ti ca ex ter na mal-sucedida no rio da Pra ta e, não me nos im por tan te,
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10 Ken tish para Wel ling ton, 13 de abril de 1828, im pres so nos Des pat ches de Wel ling ton, iv, págs. 370-1.
11 Pen nell para Can ning, 8 de ju nho de 1827, Pen nell para Dud ley, 22 de agos to de 1827, ci ta do

Man ches ter, op. cit., págs. 222-3; Pen nell para Pal mers ton, 12 de fe ve re i ro de 1831, F. O. 84/122.
12 Ci ta do em João Dor nas Fi lho, A Escra vi dão no Bra sil (Rio de Ja ne i ro, 1939), pág. 79. Em 11 de ou tu bro de

1829, o mi nis tro da Ma ri nha anun ci a ra que ne nhum na vio po de ria de i xar um por to bra si le i ro para pra ti car
o co mér cio de es cra vos de po is de 15 de no vem bro (Aston para Aber de en, nº 2, 27 de mar ço de 1830, F.
O. 84/111). Ver tam bém anún cio an te ri or, 1 de ou tu bro de 1829, im pres so em B. F. S. P. xvii, 743.

13 Para a cri se po lí ti ca que cul mi nou na ab di ca ção de Dom Pe dro I, ver Ca ló ge ras, His tory of Bra zil, págs.
94-118; Man ches ter, H. A. H. R. xii (1932), págs. 186, 190-7; Man ches ter H. A. H. R. xi (1931), págs.
162-8; C. H. Ha ring, Empi re in Bra zil (Har vard, 1958), págs. 30-42. Os re gen tes fo ram o Ge ne ral Lima e
Sil va, o Se na dor Ver gue i ro e o Mar quês de Ca ra ve las. Em 17 de ju nho de 1831, os dois úl ti mos fo ram
subs ti tu í dos pelo De pu ta do José da Cos ta Car va lho e pelo De pu ta do João Bráu lio Mu niz.



da sua vida par ti cu lar es can da lo sa, es ta va o pre ço que ele se dis pu se ra a
pa gar pelo re co nhe ci men to in ter na ci o nal da in de pen dên cia do Bra sil, e
es pe ci al men te o tra ta do de abo li ção com a Grã-Bretanha, que ten de ra a
con fir mar a opi nião ge ne ra li za da de que o Impe ra dor co lo ca va con si de -
ra ções dinás ti cas à fren te dos in te res ses na ci o na is bra si le i ros. Ain da
assim, não foi fe i ta qual quer ten ta ti va de re ver ter a po lí ti ca bra si le i ra em
re la ção à ques tão do co mér cio de es cra vos de po is da cri se da ab di ca ção.
Ao contrá rio, em 21 de maio de 1831, o mi nis tro da Jus ti ça do novo
gover no, Ma nu el José de Sou sa Fran ça, ins tru iu o Con se lho Mu ni ci pal
do Rio de Ja ne i ro (e sua ins tru ção foi sub se qüen te men te ex pe di da a
todos os Con se lhos Mu ni ci pa is e Pre si den tes pro vin ci a is) a fa zer tudo
que pudes sem para evi tar a im por ta ção de es cra vos, o que, ele re cordava,
era ago ra inteira men te ile gal.14 Pros se guia as si na lan do que, ade ma is,
segun do o ar ti go 179 do novo Có di go Cri mi nal de 16 de se tem bro de
1830, que pro i bia re du zir pes so as li vres à es cra vi dão, as au to ri da des já 
tinham o po der de li ber tar qua is quer es cra vos im por ta dos ile gal men te
que apre en des sem e de pro ces sar cri mi nal men te tan to os con tra ban distas
como toda pes soa que, da que la data em di an te, com pras se es cra vos
africa nos im por ta dos di re ta men te da Áfri ca.

Em 31 de maio de 1831, Fe lis ber to Cal de i ra Brant, ago ra
mar quês de Bar ba ce na, in tro du ziu no Se na do bra si le i ro um pro je to
de lei con tra o co mér cio de es cra vos que foi pron ta men te apro va do. 
O pro je to foi ime di a ta men te re me ti do à Câ ma ra ba i xa, onde vá ri os
de pu ta dos já se ti nham ma ni fes ta do em fa vor de al gu ma for ma de le gis -
la ção pre ven ti va e onde Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, um jo vem
po lí ti co mi ne i ro que se ria mais tar de o Mar quês de Pa ra ná, ti nha efe ti va -
men te pro pos to o es ta be le ci men to de uma Co mis são para exa mi nar a
ma té ria. Pa dre Di o go Antô nio Fe i jó, o pa dre, de pu ta do e, des de ju lho,
mi nis tro da Jus ti ça li be ral, foi o prin ci pal res pon sá vel pela con du ção do
proje to de Bar ba ce na na Câ ma ra (ain da que não sem al gu mas emendas) e
ele fi nal men te tor nou-se lei em 7 de no vem bro de 1831.15 O pri me i ro artigo 
de cla ra va ca te go ri ca men te que to dos os es cra vos que en tras sem no Bra sil se ri am 
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14 Ver Agos ti nho Mar ques Per di gão Ma lhe i ro, A Escra vi dão no Bra sil: Ensa io his tó ri co-ju rí di co-so ci al
(2ª ed., São Pa u lo, 1944), ii. 49-50; B. F. S. P. xix. 531. 

15 So bre as ori gens e a pas sa gem da lei bra si le i ra con tra o co mér cio de es cra vos de 1831, ver Alves, op. cit.,
págs. 208-11. Os Ana is do Se na do e os Ana is da Câ ma ra in fe liz men te con têm ape nas bre ves re su mos dos 
de  ba tes so bre este im por tan te pro je to.



daí por di an te le gal men te li vres. A lei pros se guia iden ti fi can do uma am pla
gama de pes so as re la ci o na das com a im por ta ção ile gal de es cra vos – o
co man dan te, o mes tre e o ime di a to de um na vio ne gre i ro, o pro pri e tá rio 
e, se fos se par te ci en te da tran sa ção, o pro pri e tá rio an te ri or do na vio,
aque les que fi nan ci as sem o em pre en di men to ou as sis tis sem de qual quer
forma na sua pre pa ra ção, aque les en vol vi dos no de sem bar que de escravos
e aque les que cons ci en te men te com pras sem es cra vos re cém-importados 
(bo ça is) – que, em bo ra não fos sem con si de ra dos e tra ta dos como pi ra tas, 
con for me de ter mi na do no tra ta do de 1826, tor na vam-se pas sí ve is de
prisão por um pe río do de três a nove anos e de cas ti go cor po ral con forme
o ar ti go 179 do Có di go Cri mi nal e de uma mul ta de du zen tos mil-réis
por es cra vo im por ta do, bem como de pa ga men to das des pe sas de
reexpor ta ção dos es cra vos li be ra dos para a Áfri ca. Fi nal men te, uma
pequena re com pen sa de 30 mil-réis por es cra vo apre en di do era oferecida
aos in for man tes ou, quan do a em bar ca ção fos se apre sa da no mar, ao
coman dan te, ofi ci a is e tri pu la ção do na vio bra si le i ro res pon sá vel pela 
cap tu ra.16 Em abril de 1832, fo ram in tro du zi dos no vos re gu la mentos que
pre vi am a ins pe ção pela po lí cia e pe los ju í zes de paz lo ca is de to dos os
na vi os que en tras sem ou sa ís sem de um por to bra si le i ro e o exa me mais
cu i da do so dos es cra vos pos tos à ven da no Bra sil, a fim de ve ri fi car se
eles ti nham sido im por ta dos an tes de 13 de mar ço de 1830.17 

A Câ ma ra dos De pu ta dos bra si le i ra ti nha ace i to fa ta lis ticamen te 
um pro je to de lei con tra o co mér cio de es cra vos, como ace i tara o
tratado do qual ele ema na ra. A abo li ção do co mér cio de es cra vos
bra si le iro era um fato con su ma do. Era mu i to me lhor que os bra si le i ros
que ten tas sem pros se guir com o co mér cio fos sem pron ta men te re pri midos 
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16 Lei de 7 de no vem bro de 1831, im pres sa em Per di gão Ma lhe i ro, ii. 239-40 e Pe re i ra Pin to, i. 404-7. Ver
tam bém Alves, op. cit., págs. 210-11, nº 21; Man ches ter, Bri tish Preë mi nen ce, págs. 242-3. 

17 De cre to de 12 de abril de 1832, im pres so em Pe re i ra Pin to, i. 408-11; ver tam bém Alves, op. cit., pág. 218; 
Man ches ter op. cit ., pág. 243, nº 94. Qu an do fi cou cla ro que não era pra ti cá vel re pa tri ar os es cra vos li be ra dos
pe las au to ri da des bra si le i ras, fo ram pu bli ca dos dois avi sos, de 29 de ou tu bro de 1834 e 19 de no vem bro de
1835, para as se gu rar a sua li ber da de e re gu lar a sua con tra ta ção por pes so as de re co nhe ci da pro bi da de e in te i r e za
(im pres so em Pe re i ra Pin to, i, 411-15, 415-19). No caso, a ma i o ria dos afri ca nos li vres vol tou ra pi da men te
à es cra vi dão. Re pre sen ta ções bri tâ ni cas em seu fa vor, e em fa vor de afri ca nos li ber t a dos pela co mis -
são mis ta do Rio de Ja ne i ro, fo ram inú te is – pelo me nos até a se gun da me ta de do sé cu lo XIX (ver adi an te,
ca pí tu lo 13, págs. 380-3. [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal em in glês.]
Para a his tó ria dos “afri ca nos li vres,” ver W. D. Chris tie, No tes on Bra zi li an Qu es ti ons (Lon dres, 1865),
págs. 1-50; A. C. Ta va res Bas tos, Car tas do So li tá rio (Rio de Ja ne i ro, 1863), págs. 125-45. 



pelas suas pró pri as au to ri da des nos seus pró pri os tri bu na is e su je i tos
à lei bra si le i ra do que a Ma ri nha bri tâ ni ca as su mir res pon sa bi li da de
pela su pres são do co mér cio bra si le i ro de es cra vos – e que tri bu na is
bri tâ nicos pu des sem tra tar como pi ra tas bra si le i ros en vol vi dos na que le
co mér cio. Esta ati tu de foi re su mi da por José Lino Cou ti nho (Ba hia),
minis tro do Impé rio (Assun tos Inte ri o res) de ju lho de 1831 a ja ne i ro
de 1832, que de cla rou ser a le gis la ção bra si le i ra ne ces sá ria, ain da
que apenas para sal var a de cên cia na ci o nal.18 (Mu i tos de pu ta dos nun ca
conta ram se ri a men te que a lei bra si le i ra fos se apli ca da: era uma lei
para in glês ver.)∗ Ao mes mo tem po, a pas sa gem da lei de no vem bro de 1831 
foi in du bitavel men te fa ci li ta da pelo cli ma po lí ti co – li be ral e re for mis ta
– no Bra sil de po is da ab di ca ção for ça da de Dom Pe dro I e, mais im por -
tante, pela que da tem po rá ria da pro cu ra por es cra vos e uma cer ta
repugnân cia (em bo ra de cur ta du ra ção) pelo co mér cio de es cra vos.
O co mér cio bra si le i ro de es cra vos, tan to le gal (ao sul do Equa dor)
como ile gal (ao nor te da Li nha) ti nha au men ta do con si de ra vel men te
(ainda que não exa ta men te de cu pli ca do, como an te ci pa ra Ro bert
Gor don) duran te o pe río do ime di a ta men te an te ri or à sua abo li ção:
en quan to, duran te os anos de 1822-27, uma mé dia de ses sen ta na vi os
ti nha de sem barca do apro xi ma da men te 25.000 es cra vos por ano na
pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, em 1828, mais de cen to e dez na vi os
desem bar ca ram cer ca de 45.000 es cra vos; um nú me ro se me lhan te foi
de sem bar ca do em 1829 e, nos pri me i ros seis me ses de 1830, se ten ta
e cin co na vi os de sem bar ca ram mais de 30.000. Na pro vín cia da
Bahia, onde nos últimos anos uns quin ze na vi os ti nham de sem bar ca do
anu al men te en tre 3.000 e 4.000 es cra vos, em 1829 qua ren ta e três
embar ca ções de sem bar caram mais de 17.000, en quan to no mes mo
ano mais 5.000 eram de sem bar ca dos por vin te e dois na vi os em
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18 Ci ta do em Alves, op. cit ., pág. 208. Um pro je to de lei para pôr fim ao co mér cio de es cra vos em 31 de
de zem bro de 1829, apre sen ta do à Câ ma ra por Pe dro de Ara ú jo Lima já em 14 de maio de 1827 (an tes
do de ba te so bre o tra ta do de 1826) ti nha sido de fen di do com base em que “este ne gó cio é do Bra sil, a
de ci são deve ser bra si le i ra” (ver Luís Hen ri que Dias Ta va res, “As So lu ções Bra si le i ras na Extin ção do
Trá fi co Ne gre i ro,” Jour nal of Inter-Ame ri can Stu di es, ix (1967), pág. 373). Du ran te o pe río do 1827-31, um
nú me ro de pro je tos foi tam bém in tro du zi do no Le gis la ti vo bra si le i ro, no ta da men te por Antô nio
Fer re i ra Fran ça, em maio de 1830, para a abo li ção gra du al da es cra vi dão (ver Alves, op. cit., págs.
213-17, Ca ló ge ras, Po lí ti ca Exte ri or, ii. págs. 514-516).

∗ Em por tu guês no ori gi nal (N. T.).



Pernam bu co.19 Além de sa tis fa zer com so bras as ne ces si da des dos
fa zende i ros bra si leiros – o preço mé dio de um es cra vo ho mem jo vem
e sa u dá vel caiu de 70 libras an tes de mar ço de 1830 para 55 li bras em
abril de 1831 para 35 libras em ju lho do mes mo ano20 – e por tan to, a
cur to pra zo, di mi nu ir a de pen dên cia do Bra sil em re la ção ao co mér cio
de es cra vos, esse in flu xo sem pre ce den tes de mais de 175.000 es cra vos
num pe río do de três anos an tes da abo li ção fi nal des per tou, numa forma
mais ex tre ma da, uma emo ção que sem pre es ti ve ra pre sen te no Bra sil,
ain da que, em ge ral, de for ma la ten te: o medo da afri ca ni za ção. Num
país em que os es cra vos ne gros for ma vam uma pro por ção tão gran de
da po pu la ção to tal, o ar gu men to de que a con ti nu a da im por ta ção maciça
de afri ca nos de gra da va e bar ba ri za va um país já atra sa do e – como os
es cra vos eram os ini mi gos na tu ra is dos seus se nho res – cons ti tu ía uma
ame a ça sem pre cres cen te para a se gu ran ça in ter na e a do mi na ção bran ca 
era mu i to mais efe ti va do que os ar gu men tos abo li ci o nis tas con ven ciona is
so bre a imo ra li da de do co mér cio de es cra vos ou a su pe ri o ri da de do
tra balho li vre e das má qui nas so bre a mão-de-obra es cra va. “Empilhando
bar ris de pól vo ra na mina bra si le i ra” era a me tá fo ra mis fre qüen te men te 
usa da pe los ad ver sá ri os do co mér cio de es cra vos no Bra sil. Como
argumen ta va Eva ris to da Ve i ga, edi tor do jor nal al ta men te in flu ente, a
Au ro ra Flu mi nen se, e um dos fun da do res da So ci e da de De fen so ra da
Liberdade e da Inde pen dên cia Na ci o nal, de ori en ta ção abo li ci o nis ta,
“nos so país está inun da do sem qual quer me di da por uma raça rude e
estúpida, cu jos números já exis ten tes de ve ri am alar mar-nos”.21 Um fato
cu ri o so é que, no de ba te públi co so bre o co mér cio de es cra vos, eram os
abo li ci o nis tas que re ve lavam o mais aber to pre con ce i to ra ci al: o que o
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19 Esti ma ti vas dos re la tó ri os men sa is dos côn su les bri tâ ni cos ao Fo re ign Offi ce. Ver tam bém Walsh,
No ti ces of Bra zil, ii. pág. 322: 1828, 43.555; 1829, 52.600 (nú me ros re la ti vos ape nas ao Rio de Ja ne i ro); Luís
Vi a na Fi lho , O Ne gro na Ba hia (Rio de Ja ne i ro, 1946), pág. 98: 1828, 8.127; 1829, 12.808; 1830, 8.425
(nú me ros re la ti vos à Ba hia); Ver. C. S. Ste wart, A vi sit to the South Seas ... du ring the ye ars 1829 and 1830
(Lon dres, 1832), i. págs. 80-1. Em maio de 1829, o mi nis tro ame ri ca no no Rio de Ja ne i ro re la tou que o
co mér cio, que ti nha do bra do en tre 1820 e 1827, tri pli ca ra des de en tão (ver Law ren ce F. Hill,  “The Abo -
li ti on of the Afri can Sla ve Tra de to Bra zil,” H. A. H. R. xi. (1931) pág. 171, nº 8). De for ma se me lhan te, o
co mér cio para Cuba ti nha cres ci do for te men te du ran te os três anos an te ri o res à abo li ção le gal, em
maio de 1820. Ver Cor win, Spa in and the Abo li ti on of Sla very in Cuba, pág. 15.

20 Pen nell para Pal mers ton, nº 7, 23 de ju lho de 1831, F. O. 84/122; ver Man ches ter, op. cit., pág. 239.  
21 Au r o ra Flu mi nen se, 10 de mar ço de 1834. Cf. 30 de no vem bro de 1831, 10 de maio de 1834. A So ci e da de

pa tro ci nou a pu bli ca ção de um no tá vel fo lhe to abo li ci o nis ta de F. L. C. Bur la ma que, Me mó ria ana lí ti ca
acer ca do co mér cio de es cra vos e acer ca dos ma les da es cra vi dão do més ti ca (Rio de Ja ne i ro, 1837).



Bra sil que ria era uma po pu la ção bran ca, de cla ra ra José Bo ni fá cio.22 Os
de fen so res do co mér cio de es cra vos, por ou tro lado, ar gu men ta vam que 
os afri ca nos eram ne ces sá ri os para “ci vi li zar” o Bra sil.23

Qu an do a lei bra si le i ra de 7 de no vem bro de 1831 en trou em
vi gor, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos es ta va vir tu al men te pa ra li sa do
como re sul ta do da sa tu ra ção do mer ca do que se se guiu a vá ri os anos de
im por ta ção ex tra or di na ri a men te gran de (em an te ci pa ção ao fim do
co mér cio) e da in cer te za nos cír cu los co mer ci a is in te res sa dos quan to às
me di das que os go ver nos bra si le i ro e bri tâ ni co po de ri am ado tar quan do
o co mér cio se tor nas se ile gal e, o que era mais alar man te, ato de pi ra ta ria.
Du ran te mais de dois anos, de me a dos de 1830 ao fim de 1832, mu i to
pou cos es cra vos fo ram im por ta dos no Bra sil.24 A pro cu ra por no vos
su pri men tos de es cra vos foi, po rém, re to ma da ra pi da men te e, como
ge ral men te es pe ra do, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos foi re or ga ni za do 
numa base ile gal – e al ta men te lu cra ti va.

Du ran te a dé ca da de 1830, a agri cul tu ra ex ten si va foi con si -
deravel men te for ta le ci da e am pli a da na eco no mia bra si le i ra. Pela pri me ira
vez des de sua fase ini ci al de pros pe ri da de, no úl ti mo quar tel do sé cu lo
XVIII, a pro du ção de al go dão no Bra sil es tag nou no pe río do pos te ri or
a 1830 (só de ve ria re vi ver du ran te a Gu er ra Ci vil ame ri ca na), mas a
pro dução de açú car, ape sar da com pe ti ção cu ba na e do au men to da
pro du ção eu ro péia de açú car de be ter ra ba, au men tou fir me men te tan to
nas re giões tra di ci o na is do Nor des te como, mais es pe ci al men te, em São
Paulo e na re gião de Cam pos, na pro vín cia do Rio de Ja ne i ro.25 De
signi fi ca ção ain da ma i or foi a ex pan são re al men te es pe ta cu lar da
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22 Ci ta do em Cham ber la in para Can ning, 2 de abril de 1823, Se cre to, im pres so em Webs ter, Bri ta in and
the Inde pen den ce of La tin Ame ri ca, i. pág. 222.

23 So bre este pon to, ver Ro dri gues, op. cit., págs. 149-50.
24 Ver, por exem plo, Pen nell para Aber de en, 15 de ou tu bro de 1830, F. O. 84/112; Pen nell para Pal -

mers ton, 12 de fe ve re i ro, 2 de mar ço, 23 de ju lho, 27 de agos to de 1831, F. O. 84/122; Cun ning ham e
Grigg (mem bros da co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro) para Pal mers ton, 7 de de zem bro de 1831, F. O. 
84/120; Grigg para Pal mers ton, 6 de de zem bro de 1832, F. O. 84/129; Au ro ra Flu mi nen se, 12 de agos to de 
1831, 30 de no vem bro de 1831; Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça (Rio de Ja ne i ro, 1832). Tam bém re la tó -
ri os de côn su les bri tâ ni cos na Ba hia, em Per nam bu co, no Ma ra nhão, etc. 

25 Ver Fur ta do, Eco no mic Growth of Bra zil, pá gi nas 116-24. So bre o de sen vol vi men to da eco no mia das
fa zen das de açú car em São Pa u lo, ver Ro ger Bas ti de e Flo res tan Fer nan des, Bran cos e Ne gros em São
Pa u lo (2 ª ed., São Pa u lo, 1959), págs. 23-7. De po is de com ple ta do este li vro, cha mou-me a aten ção uma 
in te res san te mo no gra fia re cen te, Ma ria Te re sa Scho rer Pe tro ne, A La vou ra Ca na vi e i ra em São Pa u lo. Expan -
são e De clí nio (1765-1851) (São Pa u lo, 1968). 



pro dução de café na pro vín cia do Rio de Ja ne i ro e, em me nor grau, em
Minas Ge ra is e em São Pa u lo. O café ti nha sido in tro du zi do na provín cia 
seten tri o nal do Pará a par tir de Ca i e na, no co me ço do sé cu lo XVIII.
Mais tar de foi cul ti va do na vi zi nhan ça ime di a ta do Rio de Ja ne i ro –
quase in te i ra men te para con su mo lo cal; o por to do Rio ex por tou pou co 
mais de uma to ne la da em 1779 e so men te 1.400 to ne la das ain da em
1806.26 Du ran te o pri me i ro quar tel do sé cu lo XIX, po rém, à me di da
que o gos to pelo café se de sen vol via nas po pu la ções ur ba nas da Eu ro pa 
e da Amé ri ca do Nor te e as suas pos si bi li da des co mer ci a is se tor na vam
mais apa ren tes, os ca fe za is gra du al men te se es pa lha ram pe las ser ras
vir gens do nor te do Rio de Ja ne i ro e do sul de Mi nas Ge ra is, penetran do
final men te São Pa u lo. Foi so bre tu do no vale do rio Pa ra í ba que a to po gra fia,
o solo e o cli ma se com bi na ram para cri ar con di ções ex cep ci o nalmen te
fa vo rá ve is para o cul ti vo do café.27 Os pre ços da ter ra se elevaram, as 
pro pri e da des ru ra is se con so li da ram e o sis te ma de gran des fa zen das, já
tão fa mi li ar nas áre as de plan tio de açú car, se repe tiu na nova re gião
ca fe e i ra em expan são no su des te do Bra sil. Na se gun da me ta de dos
anos 20, o café se fir mou no Bra sil como a ter ce i ra ma i or la vou ra
comer ci al. Na dé ca da de 1830, ul tra pas sou o açú car e o algodão,
tor nan do-se o prin ci pal pro du to de ex por ta ção,28 re presentan do 40%
das ven das to ta is ao ex te ri or no fim da dé ca da. Tinha-se ina u gu ra do um
novo e im por tan te ca pí tu lo na his tó ria eco nô mi ca do Bra sil.

O traba lho nas fa zen das de café ti nha sido fe i to, des de o iní -
cio, pelo bra ço es cra vo. Escra vos der ru ba vam a flo res ta, plan ta vam os
cafeeiros, co lhi am e pro ces sa vam o café, cu i da vam da plan ta ção e ser viam na 
casa-grande. E uma vez es ta be le ci da, uma for ça de tra ba lho es cra va tinha de
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26 Ri chard Mor se, From Com mu nity to Me tro po lis. A bi o graphy of São Pa u lo, Bra zil (Ga i nes vil le, 1958),
pág. 111.

27 So bre o de sen vol vi men to da pro du ção de café no vale do Pa ra í ba, ver Ste in, Vas sou ras, págs. Vii, 3-26.
Tam bém, Emí lia Vi o ti da Cos ta, Da Sen za la à Co lô nia (São Pa u lo, 1966), págs. 19-24; Fur ta do,
op . cit., págs. 123-8.

28 Ver Fur ta do, op. cit. , págs. 123-4. Ste in dá as se guin tes ci fras para as ex por ta ções de café do Rio de
Ja ne i ro (em ar ro bas; ar ro ba=31,7 li bras ou 14,688kg., hoje ge ral men te ar re don da da para 15kg. (N. T.):
   1792      160    1830    1.958.925
   1817                318.032    1835     3.237.190
   1820    539.000    1840-1    4.982.221
   1826         1.304.450
(Ste in, op. cit ., pág. 53, ta be la 4: pro du ção, ex por ta ção e pre ço de café da área do Rio de Ja ne i ro,
1792-1860).



ser re gu lar men te re no va da, tão gran de era a sua taxa de mor ta li da de,
resul ta do de ho ras de tra ba lho exa us ti vas, dis ci pli na bru tal e do en ças.29

Numa fa zen da de café tí pi ca, no mu ni cí pio de Vas sou ras, no vale do
Para í ba, em 1835, por exem plo, como mos tra do pelo pro fes sor Stan ley
Ste in, 26 den tre 136 es cra vos – qua se 20% - re ve la ram-se de fe i tu o sos ou 
doen tes e du ran te um pe río do de ape nas de zes se is me ses (1835-7)
morreram 16% dos es cra vos da fa zen da.30 Não era raro que um fa zendeiro
ti ves se ape nas 25 es cra vos, de um lote de 100, acli ma ta dos, tre i nados e
traba lhan do três anos de po is de com pra dos.31 Um nú me ro de es cravos era 
recru ta do atra vés do mer ca do in ter no, de uma área para ou tra, dentro do
Bra sil (Mi nas Ge ra is, por exem plo, ti nha re cur sos de mão-de-obra
subuti li za dos), mas só o co mér cio tran sa tlân ti co po dia su prir re gu lar -
men te os fa zen de i ros de café do vale do Pa ra í ba com a quan ti da de de
tra ba lha do res de cam po de que eles tão ur gen te men te pre ci sa vam. “A
Amé ri ca de vo ra os pre tos,” es cre veu o emi gra do fran cês Char les Au guste
Ta u nay no seu Ma nu al do agri cul tor bra si le i ro. “Se a im por ta ção con ti nu a da 
não os for ne ces se, a raça em bre ve de sa pa re ce ria do nos so meio.”32

Legal ou ile gal, não pa re cia ha ver al ter na ti va para o co mér cio de es cravos
pelo Atlân ti co. A mão-de-obra bra si le i ra não-escrava – bran ca, mu la ta
ou ne gra – nem era pron ta men te dis po ní vel na quan ti da de nem, como o 
tra ba lha dor ame rín dio, ade qua da, as sim se acre di ta va, à agri cul tu ra em
lar ga es ca la das plan ta ções.33 Re no va dos es for ços para en co ra jar a imi -
gra ção eu ro péia ti nham pro du zi do es cas sos re sul ta dos: nun ca mais de
2.500 e fre qüen te men te me nos de 1.000 eu ro pe us eram atra í dos para o
Bra sil em cada ano – e não ti nham op ta do por vi a jar mi lhares de mi lhas
para tra ba lhar jun to com es cra vos afri ca nos em fa zen das de açú car, al go dão 
ou café.34 Du ran te a se gun da me ta de dos anos 20, ti nha cir cu lado no Rio
de Ja ne i ro e na Ba hia que mer ca do res bra si le i ros e por tu gue ses estavam pla ne -
jan do in tro du zir no Bra sil “co lo ni za do res pre tos li vres”, logo que o
comércio de es cra vos se tor nas se ile gal e, des de que os con tra tos fos sem
fe i tos vo lun ta ri a men te e os “co lo ni za do res” não fos sem re du zi dos à
es cravi dão ao che ga rem, não pa re cia ha ver im pe di men to le gal ao es quema.
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29 Ver Ste in, op. cit., págs. 132-47, 161-95.
30 Ibid, pág. 185.
31 Ibid, pág. 70.
32 Ci ta do em ibid., pág. 227.
33 Ver Fur ta do, op. cit ., págs. 134-6.
34 José Fer nan do Car ne i ro, Imi gra ção e Co lo ni za ção no Bra sil (Rio de Ja ne i ro, 1949), Apên di ce.



Os re pre sen tan tes da Grã-Bre ta nha no Bra sil não viam como o go ver no
bri tâ ni co po de ria negar ao ne gro o di re i to de de i xar a Áfri ca de sua pró pria
von ta de, se lhe fos sem ofe re ci dos in cen ti vos su fi ci entes e ga ran ti as ade qua -
das.35 Lor de Aberdeen, secre tá rio de Ne gó ci os Estran ge i ros bri tâ ni co
na épo ca, po rém, viu nisso uma ten ta ti va ób via de con ti nu ar o co mér cio
de es cra vos sob outra rou pa gem, já que na sua opi nião se ria im pos sí vel
ga ran tir a li ber da de dos co lo ni za do res afri ca nos numa so ci e da de tão com -
ple ta men te baseada na es cra vi dão afri ca na. Por tan to, em de zem bro de
1829, Aber de en fez sa ber que, como o tra ta do de 1826 tor na va o
comér cio ile gal “sob qual quer pre tex to e de qual quer for ma que fos se”,
navios bra si le i ros trans por tan do “pre tos li vres” es ta ri am “su je i tos a
serem tra ta dos e pu ni dos da mes ma ma ne i ra que se es ti ves sem pra ti cando
mais aber ta men te o trá fi co de es cra vos”.36 A idéia foi, pois, aban do nada.

Já em no vem bro de 1833, Ge or ge Jack son e Fre de rick Grigg,
mem bros bri tâ ni cos do tri bu nal mis to do Rio de Ja ne i ro, es creviam que,
de po is de uma cal ma ria de dois ou três anos, e ape sar da lei de 1831 que 
o de cla ra va ile gal, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos ti nha come ça do a 
cres cer a um rit mo alar man te.37 Ve le jan do os ten si va men te para a cos ta
oci den tal da Áfri ca com ta ba co e rum para o co mér cio afri ca no le gí ti mo 
ou para Mon te vi déu e o rio da Pra ta ou sim ples men te para outro por to
brasi le i ro, na vi os de i xa vam re gu lar men te o Rio de Ja ne i ro e por tos
vi zi nhos para o co mér cio afri ca no de es cra vos. Na volta, com o au xí lio de
um ela bo ra do sis te ma de si na is cos te i ros, de sem bar cavam seu car re ga men to 
ile gal de es cra vos em vá ri os pon tos ao lon go da cos ta bra si le i ra: en tre
Rio de Ja ne i ro e Vi tó ria – em Gu a ra pa ri, Ma caé, São João da Bar ra (na
em bo ca du ra do rio Pa ra í ba, à ju san te de Cam pos), Rio das Ostras,
Man gui nhos, Ilha de San ta Ana, ilhas Ma ri cá, Cabo Frio; entre Rio de 
Ja ne i ro e San tos – em Man ga ra ti ba, res tin ga de Ma ram ba ia, Dois Rios,
Angra dos Reis, Ilha Gran de, Pa ra ti, Uba tu ba, ilhas dos Por cos, ilha de
São Se bas tião, ilha de San to Ama ro, Pe ri qué, Som brio; no pró prio Rio
de Ja ne i ro, nas pra i as tran qüi las de Co pa ca ba na, Gló ria e Botafogo; do
ou tro lado da baía, nas pra i as de Ni te rói e Ju ru ju ba; e mesmo em ba i xo dos 
ca nhões da for ta le za de San ta Cruz, na en tra da do por to do Rio. Os navios
va zi os con ti nu a vam en tão para o por to do Rio de Jane i ro ou, com
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35 P. ex., Pen nell para Aber de en, 23 de ja ne i ro, 23 de abril de 1830, F. O. 84/112.
36 Aber de en para Aston, 7 de de zem bro de 1829, F. O. 84/95.
37 Jack son e Grigg para Pal mers ton, 12 de no vem bro de 1833, F. O. 84/138.



cres cen te fre qüên cia, para um dos por tos bra si le i ros me no res, onde en -
tra vam em las tro ou qua se em las tro, ou com uma pe que na car ga de
cera, mar fim e óleo da Áfri ca oci den tal e ime di a ta men te co me ça vam a
re a pa re lhar-se para o co mér cio de es cra vos. Ne gros bo ça is ou no vos que
não eram trans fe ri dos para plan ta ções pró xi mas da cos ta ime di a ta men te 
depois do de sem bar que eram alo ja dos em de pó si tos re cém-estabelecidos
(alguns dos ma i o res en con tra vam-se na Rua do Ro sá rio, per to das do cas,
no Rio de Ja ne i ro), onde se ten ta va, sem gran de êxi to, en si nar-lhes ru di -
men tos da lín gua por tu gue sa, de modo que eles pu des sem ser le i lo a dos
jun to com os la di nos (es cra vos já acli ma ta dos e tre i na dos) e os cri ou los
(es cra vos nas ci dos no Bra sil). Fa zen de i ros do in te ri or, em Vas sou ras,
Va len ça, Pa ra í ba do Sul, Juiz de Fora, Le o pol di na e ou tros mu ni cí pi os
do vale do Pa ra í ba, eram su pri dos de es cra vos por agen tes e co mis sá ri os
(in ter me diá ri os), mu i tos de les por tu gue ses, que ven di am a sua pro du ção 
e lhes for ne ci am bens de con su mo, ou por com bo i e i ros (ven de do res iti ne rantes 
de escra vos).38 “Com gran de fre qüên cia, vi a jan do no in te ri or, ...”
escre veu Ge or ge Gard ner nas suas Tra vels in the Inte ri or of  Bra zil, “te -
nho en con tra do ban dos de es cra vos de am bos os se xos, va ri an do de
20 a 100 in di ví du os, que não po di am fa lar uma só pa la vra de por tuguês,
condu zi dos a pé para o in te ri or para se rem ven di dos ou já per ten centes a
fa zen de i ros.”39De sem bar ques ile ga is eram tam bém fe i tos re gu lar mente na 
Bahia ou vi zi nhan ça (em Ita pa ri ca, ilha dos Fra des, San to Ama ro do 
Ipitanga e na bela pra ia de Ita puã),40 em Per nam bu co e, me nos
freqüente men te, em Pa ra na guá (200 mi lhas ao sul de San tos) e nas
provín ci as de Santa Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul. Mes mo o co mér cio 
ba i a no, en tre tan to, cons ti tu ía ago ra ape nas um pe que no ramo do
cres cen te comér cio me tro po li ta no que ser via as plan ta ções de açú car
do Rio e de São Pa u lo e, mais im por tan te, as áre as de café em de sen vol -
vi men to no vale do Pa ra í ba.

Su ces si vos go ver nos bra si le i ros mos tra ram-se in ca pa zes de fa zer 
cum prir a lei de 7 de no vem bro de 1831 e, por tan to, de evi tar o res sur gi -
men to e ex pan são do co mér cio de es cra vos de po is que ele se tor na ra
ile gal. Eles fo ram, na sua ma i o ria, fra cos e de cur ta du ra ção, des pro vi dos de
re cur sos fi nan ce i ros, mi li ta res e na va is ade qua dos e pre o cu pa dos com
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38 Ver Ste in, op. cit., págs. 69-73.
39 Ge or ge Gard ner, Tra vels in the Inte ri or of Bra zil ... du ring the ye ars 1836-41 (Lon dres, 1846), pág. 12.
40 Ver Vi a na Fi lho, op. cit ., pág. 86.



os con fli tos cons ti tu ci o na is e po lí ti cos que ine vi ta vel men te se se gui ram
à ab di ca ção de Dom Pe dro e com a sé rie de re vol tas pro vin ci a is que ame a -
ça vam des tru ir a uni da de e es ta bi li da de con se gui das na in de pen dên cia.41

Por um cur to pe río do, uma flo ti lha bra si le i ra pa tru lhou a cos ta da
pro vín cia do Rio de Ja ne i ro e, du ran te os anos de 1834-5, cap tu rou seis na -
vi os de es cra vos.42 A Ma ri nha bra si le i ra foi, en tre tan to, re que ri da para
ta re fas mais ur gen tes quan do, em 1835, re vol tas pro vin ci a is com cla ras
co no ta ções se pa ra tis tas eclo di ram nos ex tre mos nor te e sul do país (no
Pará e no Rio Gran de do Sul). Daí por di an te, aban do nou-se todo es for ço
sé rio para su pri mir, ou pelo me nos obs tru ir, o co mér cio no mar.
Enquan to isso, uma sé rie de or dens aos pre si den tes das pro vín ci as ma rí ti -
mas exi gin do es for ços mais de ter mi na dos para im pe dir o de sem bar que
de es cra vos e pu nir os im por ta do res e aque les que os aju da vam foi ex pe di -
da pelo Mi nis té rio da Jus ti ça no Rio de Ja ne i ro, es pe ci al men te du ran te as 
ges tões de Au re li a no de Sou sa e Oli ve i ra Cou ti nho (ju nho de 1833 a ja -
ne i ro de 1835).43 A ad mi nis tra ção da jus ti ça e a apli ca ção da lei a ní vel
lo cal es ta vam, en tre tan to, em mãos de ju í zes de paz ele i tos e de ofi ci a is
da Gu ar da Na ci o nal, pou cos dos qua is não se de i xa vam su bor nar e que, na
sua ma i o ria, eram eles mes mos pro pri e tá ri os ou es ta vam li ga dos à clas se
dos pro pri e tá ri os ru ra is – que ti nha in te res se na con ti nu a ção do co mér cio
de es cra vos – por la ços de fa mí lia ou de in te res se.44 Com ra ras ex ce ções,
eles es ta vam, por tan to, dis pos tos a ser co ni ven tes com os de sem bar ques
de es cra vos. Uma vez lon ge da cos ta, os es cra vos re cém-im por ta dos
es ta vam, em qual quer hi pó te se, fora do al can ce da lei: fa zen de i ros de
café e se nho res de en ge nho (plan ta do res de açú car) ti nham au to ri da de
se nho ri al su pre ma so bre as suas pro pri e da des. Nas ra ras oca siões em
que um caso era sub me ti do aos tri bu na is, os ob je ti vos da jus ti ça eram
in va ri a vel men te der ro ta dos por uma com bi na ção des la va da de su bor no
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41 Para um bre ve re la to dos de sen vol vi men tos po lí ti cos du ran te os anos 30 – “uma dé ca da de ex tra or di -
ná ria con fu são e co mo ção” – ver Ha ring op. cit., págs. 45-52. Para um tra ta men to mais am plo, ver
Sér gio Bu ar que de Ho lan da (ed.), His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra, tomo ii, vol. ii O Bra sil Mo nár qui co.
Dis per são e Uni da de (São Pa u lo, 1964).

42 Ver adi an te, ca pí tu lo 5, págs. 138-9,140-1. [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal em in glês.]
43 Ver lis ta de or dens de go ver no e de cre tos para a su pres são do co mér cio de es cra vos (a ma i or par te de les

exa ra dos du ran te os anos 1834-5), in clu í da em Ha mil ton (Rio de Ja ne i ro) para Aber de en, nº 36, 13 de
agos to de 1842, F. O. 84/408. Tam bém Re la tó ri os do Mi nis té rio da Jus ti ça (Rio de Ja ne i ro, 1832-7).

44 A his tó ria ad mi nis tra ti va do Bra sil du ran te o pe río do da Re gên cia ain da está por ser es cri ta. Mas ver T.
W. Pal mer, “A mo men tous de ca de in Bra zi li an ad mi nis tra ti ve his tory, 1831-40,” H. A. H. R., xxx (1950),
págs. 209-17; His tó ria Ge ral da Ci vi li z a ção Bra si le i ra, tomo ii, vol. ii, ca pí tu lo I.



e in ti mi da ção. Ade ma is, o jul ga men to de to dos os pro ces sos cri mi na is era 
fe i to por júri, e os ju ra dos eram es co lhi dos ma jo ri ta ri a men te den tre
mem bros da clas se so ci al abas ta da, pro pri e tá ria de es cra vos. Ma gis tra dos
es pe ci a is (ju í zes de di re i to) cu i da do sa men te se le ci o na dos que eram pe ri o di -
ca men te en vi a dos pe las au to ri da des pro vin ci a is para exa mi nar a ocor rên cia
de bur la à lei eram im po ten tes. Em no vem bro de 1834, Agos ti nho Mo re i ra 
Gu er ra foi con fi na do à sua re si dên cia na ilha Gran de “como numa
ci da de la si ti a da, te men do cons tan te men te ser as sas si na do, sem ou sar
mo ver-se fora de casa a não ser acom pa nhado por uma força
armada”.45 A su pres são do co mér cio de es cra vos, de cla rou, era “to tal -
men te im pra ti cá vel nas pre sen tes cir cuns tân ci  as”.46 Em ja ne i ro de
1835, Jo a quim José Ro dri gues Tor res, pre si den te da pro vín cia do Rio de
Ja ne i ro, que i xou-se a Au re li a no, mi nis tro da Jus ti ça, que ele es ta va “qua se
re du zi do à po si ção de mero es pec ta dor de cri mes que não pos so con tro lar
nem pu nir”; era, es cre veu, “im pos sí vel re sis tir à tor ren te que cada dia nos
ar ras ta para mais per to da be i ra do abis mo”.47 Ape nas du ran te um cur -
to pe río do, no co me ço de 1835, hou ve uma re a ção per cep tí vel con tra
o co mér cio de es cra vos. Isto se se guiu a uma sé ria in sur re i ção  de es -
cra vos na Ba hia, que, com bi na da com a ame a ça de revol tas se me lhan tes 
em ou tros pon tos, ser viu para lem brar aos bra si leiros bran cos os pe ri gos
ine ren tes à im por ta ção anu al de mi lha res de no vos es cra vos da Áfri ca.48

Em ou tu bro de 1835, che gou ao fim o pe río do du ran te o qual 
três re gen tes ti nham exer ci do o po der em nome do jo vem Dom Pe dro
II e o Pa dre Fe i jó, ele i to em abril, to mou pos se como re gen te úni co do
Bra sil. O pró prio Fe i jó ti nha sido em par te res pon sá vel pela pas sa gem
da lei con tra o co mér cio de es cra vos de 1831 e en tre os mi nis tros nomeados 

102 Les lie Bethell

45 Jack son e Grigg para Pal mers ton, nº 34, 18 de de zem bro de 1834, F. O. 84/153.
46 Agos ti nho Mo re i ra Gu er ra para Jo a quim José Ro dri gues Tor res, pre si den te da pro vín cia do Rio de

Ja ne i ro, 12 de no vem bro de 1834 ane xo a ibid . Para um caso se me lhan te, ver José Antô nio Pi men ta
Bu e no, juiz de di re i to em São Se bas tião, para Ra fa el To bi as de Agui ar, pre si den te da pro vín cia de São
Pa u lo, 8 de mar ço, ane xo a Jack son e Grigg nº 7, 28 de mar ço de 1834, F. O. 84/152.

47 Ro dri gues Tor res para Au re li a no, 16 de ja ne i ro, ane xo a Jack son e Grigg, nº 4, 24 de ja ne i ro de 1835,
F. O. 84/174.

48 Ver dis cur so do pre si den te da Ba hia à Assem bléia Le gis la ti va da que la pro vín cia, em 1 de mar ço, e
re  pre sen ta ção da Assem bléia Le gis la ti va do Rio de Ja ne i ro, de 17 de mar ço, ane xos a Jack son e
Grigg, n º 15, 23 de mar ço de 1835, F. O. 84/174; re pre sen ta ção da Assem bléia Le gis la ti va da Ba hia,
11 de maio, ane xa a Jack son e Grigg, nº  35, 6 de ju lho de 1835, F. O. 84/175. Para um re la to da re vol ta
de es cra vos da Ba hia, ver R. Nina Ro dri gues, Os Afri ca nos no Bra sil (Rio de Ja ne i ro, 1932), págs. 79-83;
Do nald Pi er son, Ne gro es in Bra zil: a study of race con tact at Ba hia (Chi ca go, 1942), págs. 43-5.



havia vá ri os de in cli na ção abo li ci o nis ta, in clu si ve Antô nio Pa u li no
Limpo de Abreu (mi nis tro do Impé rio, ou tu bro de 1835 a fe ve re i ro de
1836, ju nho a se tem bro de 1836, fe ve re i ro a maio de 1837), Ma nu el
Alves Bran co (mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, ou tu bro de 1835 a
fe ve re i ro de 1836, mi nis tro do Impé rio e Mi nis tro das Fi nan ças maio a
se tem bro de 1837). Ne nhum go ver no no Rio de Ja ne i ro exer cia, po rém,
efe ti vo con tro le so bre o país como um todo – na ver da de, em con se -
qüên cia de um Ato Adi ci o nal de 12 de agos to de 1834, o po der do
gover no cen tral es ta va ago ra cons ti tu ci o nal men te res trin gi do de ma ne i ra
con si de rá vel.49 Em me a dos da dé ca da de 1830, o co mér cio de es cra vos
con ti nu ou a ex pan dir-se re gu lar men te ao lon go da cos ta, com pou ca ou
ne nhu ma in ter fe rên cia das au to ri da des lo ca is bra si le i ras, até fi nal men te
al can çar e ul tra pas sar o seu ní vel an te ri or a 1826. Em se tem bro de 1836, 
os mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta es cre ve ram que “tal vez em
nenhum pe río do ele te nha sido pra ti ca do de ma ne i ra mais ati va e
ousada”.50 Em no vem bro, Ha mil ton Ha mil ton, o mi nis tro bri tâ ni co,
rela tou que ha via 3.500 es cra vos em de pó si tos em Cam pos, 3.000 em
Ma caé, 2.000 em São Se bas tião e 3.000 no Rio de Ja ne i ro, e que, em
con se qüên cia, os pre ços dos es cra vos es ta vam ca in do pela pri me i ra vez
em cin co anos.51 Du ran te o úl ti mo tri mes tre de 1836, en tre tan to, trin ta e
seis navios de escra vos de i xa ram o Rio de Ja ne i ro para a Áfri ca e vin te e
nove na vi os che ga ram com car re ga men tos de es cra vos (qua tor ze deles
desem bar caram mais de 6.000 es cra vos du ran te as úl ti mas seis se ma nas
do ano).52 E até abril de 1837 ti nha ha vi do um “gran de e la men tá vel
aumen to” adi ci o nal do co mér cio.53 Cer ca de 46.000 es cra vos, na maioria
de Ango la, Con go e Mo çam bi que, fo ram de sem bar ca dos ile gal men te de 
qua se cem na vi os so men te nas pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro e de São
Pa u lo du ran te 1837.54

Du ran te os anos de 1834-37, hou ve ten ta ti vas es po rá di cas de
forta le cer a lei bra si le i ra con tra o co mér cio de es cra vos de 7 de novembro
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49 Ver Pal mer, op. cit., págs. 213 segs.
50 Jack son e Grigg, nº 24, 30 de se tem bro de 1836, F. O. 84/199.
51 Ha mil ton, nº 12, 11 de no vem bro de 1836, F. O. 84/204. Ha mil ton Char les Ja mes Ha mil ton foi mi nis tro 

bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro de maio de 1836 a agos to de 1846 (em bo ra au sen te em li cen ça pro lon ga da
de de zem bro de 1837 a ju lho de 1841).

52 Ver Apên di ce.
53 Grigg, nº 11, 5 de abril de 1837, F. O. 84/215.
54 Ver Apên di ce.



de 1831. Intro du zi ram-se pro je tos que, por exem plo, te ri am ca pa ci ta do
o go ver no bra si le i ro a au to ri zar a cap tu ra e con de na ção de na vi os que,
em bo ra não efe ti va men te no pro ces so de im por tar es cra vos, cla ra men te
o ti nham fe i to, o que te ria ti ra do das mãos dos ju í zes de paz ca sos de
impor ta ção de es cra vos, im pon do pe nas mais se ve ras àque les que fossem
con de na dos pela im por ta ção ou ten ta ti va de im por ta ção e con tro les
mais seve ros so bre as par ti das e che ga das de na vi os no co mér cio afri cano.
To dos, sem ex ce ção, fo ram der ro ta dos na Câ ma ra dos De pu ta dos, que
du ran te o pe río do da Re gên cia (1831-40) se en con trou em po si ção
excep ci o nal men te for te e que, par ti cu lar men te de po is das ele i ções de
1833 (as pri me i ras de po is da ab di ca ção de Dom Pe dro I), caiu sob o firme
con tro le dos in te res ses fun diá ri os e es cra vis tas.55 A Câ ma ra mos trou-se
mu i to mais sen sí vel à exi gên cia opos ta, fe i ta com cres cen te fre qüên cia
du ran te esse pe río do, de que toda a le gis la ção vi gen te con tra o co mér cio 
de es cra vos fos se re vo ga da. Já em maio de 1834, o Con se lho Mu ni ci pal
de Ba na nal (São Pa u lo) ti nha en vi a do uma re so lu ção ao le gis la ti vo do
Rio de Ja ne i ro a fa vor da re vo ga ção da lei de 1831.56 Du ran te os três
anos se guin tes, uma en xur ra da de pe ti ções se me lhan tes che ga ram à
capi tal pro ve ni en tes de mu ni ci pa li da des es pa lha das pelo Rio de Ja ne i ro,
São Pa u lo e Mi nas Ge ra is. Uma lei tão com ple ta men te des li ga da das
reali da des da vida bra si le i ra, ar gu men ta va-se, era im pos sí vel de fa zer
cumprir, e qual quer ten ta ti va de apli cá-la só po dia acar re tar o des pre zo
pela lei como um todo. De im por tân cia mais ime di a ta para os fa zen deiros
bra si leiros era o fato de que, em bo ra a lei de 1831 não pu des se evi tar que
eles adqui ris sem to dos os es cra vos de que ne ces si ta vam, isso não sig ni -
ficava que os mi lha res de ne gros que ti nham sido e ain da es ta vam sendo
impor ta dos no Bra sil vi es sem para eles le gal men te li vres. Isso cri a va
uma si tu a ção po ten ci al men te pe ri go sa e era por isso que os fa zen de i ros
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55 Alves, op. cit ., págs. 220-1; Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, 1834, 1835, 1836; Jack son e Grigg, nº 14, 17
de no vem bro de 1833, F. O. 84/138, nº 14, 6 de ju nho, nº 18, 28 de ju nho de 1834, F. O. 84/152, nº
26, 14 de ou tu bro, nº 29, 10 de no vem bro de 1834, F. O. 84/153, nº 36, 27 de ju lho de 1835, F. O.
84/175, nº 24, 30 de se tem bro, nº 28, 2 de no vem bro de 1836, F. O. 84/199. Até 1855 a C â ma ra
de De pu ta dos bra si le i ra era com pos ta de apro xi ma da men te 100 mem bros ele i tos em su frá gio res tri to por
con di ções de clas se. As pro vín ci as mais for te men te re pre sen ta das eram Mi nas Ge ra is (20 ), Ba hia 
(13), Per nam bu co (13), São Pa u lo (9), Rio de Ja ne i ro (8). Mem bros da se gun da câ ma ra le gis la ti va, o Se na do,
eram no me a dos pelo Impe ra dor em ca rá ter vi ta lí cio.

56 Ane xo a Jack son e Grigg, nº 14, 6 de ju nho de 1834, F. O. 84/152. A ques tão ti nha sido dis cu ti da
em cír cu los do go ver no já em ja ne i ro de 1834 (Jack son e Grigg, nº  3, 15 de ja ne i ro de 1834,
F. O. 84/152).



e seus re pre sen tan tes na ca pi tal exi gi am não ape nas a re vo ga ção da lei,
mas tam bém uma anis tia ge ral para aque les que já a ti nham in frin gi do.
Tan to quan to sal va guar dar as suas ne ces si da des fu tu ras, eles bus ca vam
se gu ran ça para a “pro pri e da de” que já ti nham. A ques tão de se a lei de
1831 de via ou não ser re vo ga da foi dis cu ti da na pró pria Câ ma ra em
mais de uma oca sião, mas su ces si vos go ver nos con se gui ram de al gu ma
for ma evi tar uma me di da que tão enor me men te an ta go ni za ria a
Grã-Bretanha.

Em 30 de ju nho de 1837, ad mi tin do que a lei con tra o co mércio 
de es cra vos que ele ti nha pro mo vi do se mos tra ra to tal men te ina de qua da 
aos seus ob je ti vos, o Mar quês de Bar ba ce na in tro du ziu no Se na do um
novo pro je to que ele es pe ra va se ria ace i to como uma for ma re a lis ta de
con ci li a ção en tre in te res ses opos tos.57 Por ou tro lado, Bar ba ce na com -
pre en dia os pro ble mas de mão-de-obra dos fa zen de i ros, “pro pri e tá ri os
pa cí fi cos, che fes de fa mí li as res pe i tá ve is, ho mens che i os de di li gên cia e
vir tu de, que pro mo vem a pros pe ri da de pú bli ca e pri va da com o seu tra -
ba lho”: sem o tra ba lho es cra vo, con cor da va ele, eles en fren ta ri am, pelo
me nos a cur to pra zo, a pos si bi li da de de um de clí nio con ti nu a do da sua
for ça de tra ba lho, “já que a en fer mi da de, a ve lhi ce e a mor ta li da de li qui -
dam o ma i or dos exér ci tos quan do não há re cru ta men to”. Ade ma is,
Bar ba ce na acre di ta va que não era ra zoá vel pu nir os fa zen de i ros por não
examina rem mais cu i da do sa men te a ori gem dos es cra vos que com pravam;
nun ca hou ve ra uma in fra ção à lei “com ra zões tão pla u sí ve is para ser
descul pa da, se não per do a da”. Era tam bém im pra ti cá vel pu nir pro pri e tários
de es cra vos por te rem vi o la do a lei no pas sa do. “Pro cu rar pro ces sar as
partes cul pa das de com prar ne gros in tro du zi dos ile gal men te no Império”,
di ria Bar ba ce na a W. G. Ou se ley, en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, um
ano mais tar de, “se ria pior do que uma guer ra ci vil”.58 Por ou tro lado,
ele es ta va mais con ven ci do do que nun ca de que o co mér cio de es cra vos 
era não ape nas imo ral mas que cons ti tu ía, a lon go pra zo, uma sé ria
ameaça à paz, à es ta bi li da de e ao equi lí brio ra ci al in ter nos do Bra sil. Se
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57 Ana is do Se na do de 1837 , 175-81; Jor nal do Co mér cio , 1 de ju lho de 1837; Hes keth e Grigg, n º 22, 2 de
ju lho de 1837, F. O. 84/218; Ha mil ton, nº 15, 3 de ju lho de 1837, F. O. 84/222. Ver tam bém Alves,
op. cit., págs. 225-8; Antô nio Au gus to de Agui ar, Vida do Mar quês de Bar ba ce na (Rio de Ja ne i ro, 1896), págs. 
953-6; João Pan diá Ca ló ge ras, Da Re gên cia à Qu e da de Ro sas (São Pa u lo, 1933), págs. 345-8.

58 Ci ta do em Ou se ley para Pal mers ton, n º 1, 9 de ju lho de 1838, F. O. 84/253. Wil li am Gore Ou se ley foi
se cre tá rio da le ga ção no Rio de Ja ne i ro em 1833-45 e ser viu como en car re ga do de ne gó ci os de ja ne i ro
a agos to de 1833, de ja ne i ro a maio de 1836, de ju nho de 1838 a ju lho de 1841.



o co mér cio con ti nu ar no seu ní vel atu al, dis se ele ao Se na do, “o Bra sil
em bre ve não será o imi ta dor e ri val de na ções ci vi li za das, mas o imi tador e 
ri val da cos ta da Áfri ca”. Por tan to, ele pro pu nha, pri me i ro, que fos sem
to ma das me di das mais efe ti vas para evi tar a im por ta ção de es cra vos,
mas, se gun do, que a com pra de es cra vos, uma vez im por ta dos, não fos se 
mais con si de ra da um de li to. De acor do com o pro je to de Bar ba ce na,
que se pro pu nha subs ti tu ir a lei de 1831, a im por ta ção no Bra sil de
escra vos ou de “pre tos li vres” era pro i bi da; na vi os bra si le i ros e es tran ge i -
ros encon tra dos em por tos bra si le i ros com es cra vos a bor do ou mes mo
equi pa dos para o co mér cio de es cra vos es ta ria su je i to a cap tu ra e, se con de na -
do, seria des man te la do e ven di do; a ren da iria para os cap to res e in for -
man tes, na forma de re com pen sas mais al tas; qual quer pes soa jul ga da
cul pa da de trans por tar e de sem bar car es cra vos ou de es con der es cra vos
re cém-importados con ti nu a ria su je i to a pri são, mul tas e pa ga men to das
des pe sas de re ex por ta ção dos es cra vos li be ra dos; o exa me dos na vi os de 
che ga da a um por to bra si le i ro ou que dele par tis sem se ria tor na do mais
es tri to e se ria recu sa da per mis são de sa í da para a cos ta afri ca na a me -
nos que fos se dada uma ga ran tia eqüi va len te ao va lor do na vio e de sua 
car ga, resti tu í vel ao fim de de zo i to me ses sob con di ção de o na vio, nes -
se pe río do, não se ter en vol vi do no co mér cio de es cra vos. Segundo o arti -
go fi nal, po rém, a lei de no vem bro de 1831, que ti nha de cla ra do
automa ti camen te li vres to dos os afri ca nos que ti ves sem en tra do no
Brasil como es cra vos e que ti nha tor na do um de li to a com pra de es cra vos 
im por ta dos ile galmen te, se ria re vo ga da.59 

Ape sar da opo si ção de vá ri os mem bros, o pro je to de Bar ba -
ce na foi apro va do pelo Se na do.60 Em 9 de agos to ele foi re me ti do à
Câ ma ra, onde foi pos to em dis cus são em 2 de se tem bro. Os de pu ta dos
bra si le i ros es ta vam pro fun da men te di vi di dos em suas ati tu des em re la ção
ao pro je to.61 Ele dava sa tis fa ção par ci al àque les que fa vo re ci am a re vo ga ção
da lei de 1831 (a ma i o ria), mas eles ob je ta vam ao res tan te do pro je to,
que vi sa va à su pres são mais efi ci en te do co mér cio de es cra vos. Aque les
que de se ja vam a su pres são do co mér cio de es cra vos (a mi no ria) sen ti am-se
pro fun da men te in sa tis fe i tos com o ar ti go fi nal do pro je to: to ma do
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59 Para o tex to do pro je to, ver Alves, op. cit ., págs. 226-8.
60 Jor nal do Co mér cio, 5 de agos to de 1837; Hes keth e Grigg, nº 30, 14 de agos to de 1837, F. O. 84/219.
61 Os de ba tes es tão re la ta dos em Hes keth e Grigg, nº 33, 4 de se tem bro, nº 35, 19 de se tem bro, nº 40, 3

de no vem bro de 1837, F. O. 84/219, e Ha mil ton, nº 27, 28 de no vem bro de 1837, F. O. 84/223.



como um todo, in sis ti am, o pro je to só po de ria ser vir para en co ra jar o
co mér cio, já que sim ples men te pre mi a va a ha bi li da de do con tra ban dis ta
de es cra vos; ade ma is, ele eqüi va lia a uma anis tia para to dos aque les que
ti nham es ta do in frin gin do a lei no pas sa do, e pri va va de toda es pe ran ça
de fa ze rem va ler o seu di re i to le gal à li ber da de aque les afri ca nos que
ti nham sido de sem bar ca dos no Bra sil e ven di dos como es cra vos des de
1830. E a le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro não tar dou em fa zer sa ber
quan to o go ver no bri tâ ni co de plo ra ria a pas sa gem do pro je to de Bar ba -
ce na – ape sar de seus mu i tos as pec tos po si ti vos – se in clu ís se a re vo -
ga ção da le gis la ção vi gen te con tra o co mér cio de es cra vos.62 No caso,
en tre tan to, a Co mis são de Di plo ma cia não es ta va me nos di vi di da do
que a Câ ma ra à qual apre sen tou seu re la tó rio em 30 de se tem bro, e a
ses são ter mi nou em me a dos de ou tu bro sem ter fe i to qual quer pro gres so.

Enquan to isso, em se tem bro de 1837, uma sé ria cri se po lí ti ca
ti nha ter mi na do com a re sig na ção do Pa dre Fe i jó e a ele va ção à Re gên cia
do pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Pe dro de Ara ú jo Lima (um
per nam bu ca no e fu tu ro Mar quês de Olin da). Ela tam bém trou xe ao po der
um go ver no com pos to de – e for te men te apo i a do por – po lí ti cos que,
como Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, de Mi nas Ge ra is, Jo a quim José
Ro dri gues Tor res, do Rio de Ja ne i ro (fu tu ro Vis con de de Ita bo raí), José
da Cos ta Car va lho, de São Pa u lo (an ti go re gen te e fu tu ro Mar quês de
Mon te Ale gre), Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da, da Ba hia (fu tu ro
Mar quês de Abran tes), e o pró prio Ara ú jo Lima, ti nham-se dis so ci a do
pro gres si va men te não ape nas de Fe i jó, mas tam bém da qui lo que eles
ti nham pas sa do a con si de rar como li be ra lis mo, fe de ra lis mo e des cen tra -
li za ção ex tre mos dos anos pos te ri o res ao Ato Adi ci o nal de 1834 e que 
fi nal men te de fen de ri am um re gres so à or dem, à au to ri da de e a um
exe cu ti vo cen tral mais for te. Uni dos por es tre i tos la ços fa mi li a res e in te -
res ses co muns, es tes re gres sis tas,  jun to com po lí ti cos mais jo vens como
Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão (Mi nas Ge ra is), Pa u li no José So a res
de Sou sa (Rio de Ja ne i ro), for ma ri am ain da por uma ge ra ção o nú cleo
do Par ti do Con ser va dor. Ao mes mo tem po, o go ver no de 19 de se tem bro
de 1837,63 que fi cou no po der até 16 de abril de 1839, es ta va mu i to
mais pró xi mo do que o seu pre de ces sor da opi nião da ma i o ria dos
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62 Hes keth e Grigg, nº 30, 14 de agos to de 1837.
63 Ado tei a prá ti ca bra si le i ra de fa zer re fe rên cia a go ver nos do pe río do do im pé rio (1822-89) pela data

em que to ma ram pos se.



de pu ta dos (ele era fre qüen te men te des cri to como o ga bi ne te par la men tar)
e ain da mais afi na do com os in te res ses dos fa zen de i ros de açú car e café.

Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, a for ça do mi nan te no
go ver no, que com bi na va as po si ções de mi nis tro do Impé rio e de mi nis tro
da Jus ti ça, ti nha-se opos to des de o co me ço ao tra ta do de abo li ção de
182664 e des de 1836 ti nha fe i to cam pa nha, tan to den tro como fora da
Câ ma ra, pela re vo ga ção da lei de 1831. Sua po si ção ti nha fi ca do cla ra
num dis cur so pú bli co um mês an tes de to mar pos se, quan do de cla ra ra:
“Que os in gle ses po nham em prá ti ca esse tra ta do a que nos obri ga ram
pelo abu so do seu po der su pe ri or, mas es pe rar que co o pe re mos com
eles nes sas es pe cu la ções en fe i ta das com o nome de hu ma ni da de não é
ra zoá vel.”65 Re co nhe cen do fran ca men te que, mes mo que qui ses se, era
im po ten te para su pri mir o co mér cio de es cra vos,66 o novo go ver no não
ten tou fa zer cum prir a lei de 1831 e, ade ma is, aban do nou mu i tas das
pro vi dên ci as ad mi nis tra ti vas que go ver nos an te ri o res ti nham acha do
con ve ni en te ado tar. Um dos pri me i ros atos de Vas con ce los como mi nis tro 
da Jus ti ça, por exem plo, foi re vo gar o de cre to de 6 de ju nho de 1837
so bre o exa me mais es cru pu lo so dos na vi os che ga dos da Áfri ca e li be rar 
três na vi os já de ti dos. 67 Mes mo Antô nio Pe re gri no Ma ci el Mon te i ro,
o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, que, qua se so zi nho en tre os
prin ci pa is mi nis tros, era co nhe ci do por opor-se ao co mér cio de es cra vos
e de plo ra va pu bli ca men te “a tor ren te de fra u des e abu sos” que o ro de a va,68 
via pou ca van ta gem em pro ces sar aque les en vol vi dos no co mér cio
ile gal, por quan to, como dis se a Ge or ge Gor don, en car re ga do de ne gó ci os
bri tâ ni co, em fe ve re i ro de 1838, “pode-se pre ver por ex pe riên cia que
não se en con tra rá um tri bu nal de jus ti ça que pas se sen ten ça con tra
eles.69 Pou cos me ses mais tar de, Fran cis co Jê Aca i a ba de Mon te zu ma,
um ex-mi nis tro da Jus ti ça e mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros (maio a 
se tem bro de 1837), de cla rou:
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64 Ver Walsh, op. cit., ii. págs. 217-19.
65 Ci ta do no Jor nal do Co mér cio, 19 de agos to de 1837.
66 Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, maio de 1838.
67 Ha mil ton, nº 26, 28 de no vem bro de 1837, F. O. 84/223; Hes keth e Grigg, n º 45, 17 de no vem bro de

1837, F. O. 84/219.
68 Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, maio de 1838.
69 Mon te i ro para Gor don, 12 de fe ve re i ro, ane xo a Gor don para Pal mers ton, nº 4, 28 de fe ve re i ro de

1838, F. O. 84/252. Gor don foi en car re ga do de ne gó ci os des de a par ti da de Ha mil ton, em de zem bro 
de 1837, até a vol ta de Ou se ley, em ju nho de 1838.



A lei de 7 de no vem bro é uma com ple ta nu li da de. O ob je ti vo de 
pôr fim ao trá fi co não foi atin gi do, nem o go ver no tem qual quer es -
pe ran ça de que o será. Os que es pe cu lam nele con tam com uma to tal
im pu ni da de des de o mo men to em que se efe tua o de sem bar que. Mu i tas
das au to ri da des lo ca is pro te gem o de sem bar que de es cra vos e a sua
trans fe rên cia de um pon to a ou tro. Em mu i tos lu ga res isto está acon te -
cen do em ple no dia e a qual quer hora, sem es con de ri jo. Ai do ma gis tra do
que ten te in ter fe rir. Tor na-se ob je to de ódio, sua vida fica em pe ri go e
al guns têm sido as sas si na dos. Não se fa zem cap tu ras no mar por que a
re com pen sa pro me ti da já não é paga aos cap to res. Em suma, tudo
cons pi ra a fa vor do trá fi co e con tra a lei que o re pri me.70

De fato, a lei de 1831 era tão fla gran te men te le tra mor ta que
mes mo a pres são pela sua re vo ga ção es ta va co me çan do a ba i xar um
pou co. Qu an to ao pro je to de Bar ba ce na, com seus dis po si ti vos so bre
me di das pre ven ti vas mais es tri tas, foi si len ci o sa men te es que ci do.

O go ver no bra si le i ro es ta va sob cons tan te pres são da le ga ção
britâ ni ca no Rio de Ja ne i ro (que pra ti ca men te as su miu o pa pel de soci e da de
aboli ci o nis ta no Bra sil) para fa zer apli car a lei de 1831 e in tro du zir legisla ção
mais efi caz con tra o co mér cio de escravos; em maio e no va men te em se tem bro
de 1838, por exem plo, a Grã-Bretanha pe diu for mal men te o cum pri men to
do com pro mis so do Bra sil, de 1826, de de cla rar pi ra ta ria o co mér cio de
escra vos e tra tar os que o pra ti ca vam como piratas.71 Os re pre sentan tes da
Grã-Bretanha no Bra sil re por ta vam, en tre tan to, com crescen te ir ri ta ção,
que, lon ge de fa zer tudo ao seu al can ce para su pri mir o co mér cio de
escravos, o go ver no bra si le i ro o estava pro te gen do de sa vergonha da -
men te. Em ja ne i ro de 1838, Gor don es cre veu que o comércio ti nha al can -
ça do pro por ções “ter rí ve is e im pres si o nan tes”;72 e du ran te os doze me ses
se guin tes ou tros 40.000 es cra vos apro xi ma da men te fo ram de sem bar ca -
dos, vin dos do Con go, Angola e Mo çam bi que, na área ao nor te e ao sul 
do Rio de Ja ne i ro – sobre tu do em São Se bas tião, Cam pos, ilha Gran de e
na pró pria ca pi tal.73 Ampla evi dên cia re la ti va a desembar ques de es cra vos,
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70 Ci ta do em Jack son e Grigg, nº 3, 9 de abril de 1838, F. O. 84/241.
71 Gor don para Mon te i ro, 28 de maio, ane xo a Gor don para Pal mers ton, nº 14, 15 de ju nho de 1838, F. O.

84/253; Ou se ley para Mon te i ro, 5 de se tem bro, ane xo a Ou se ley para Pal mers ton, nº 16, 24 de se tem bro de
1838, F. O. 84/254 (em se gui men to a Pal mers ton para Ha mil ton, 28 de fe ve re i ro de 1838, F. O. 84/254).

72 Gor don para Pal mers ton, nº 1, 19 de ja ne i ro de 1838, F. O. 84/252.
73  Ver Apên di ce.



os in di ví du os interes sa dos e a lo ca li za ção dos seus es ta be le ci men tos foi
pa ci en te men te co le ta da pela le ga ção e pe los con su la dos bri tâ ni cos e
regu lar men te transmi ti da às au to ri da des bra si le i ras. Nada foi fe i to, po rém,
para impedir que na vi os apa re lhas sem e par tis sem do Bra sil para a cos ta
afri cana ou que, na vol ta, de sem bar cas sem seus car re ga men tos de es cra vos.
Vendas pú bli cas de es cra vos re cém-importados ti nham lu gar quase todo dia
no Rio de Ja ne i ro. O go ver no bra si le i ro, como dis se Luís Vi a na Fi lho,
simples men te re cor ria a uma po lí ti ca de não ver e não ou vir – cego à vas ta
im por ta ção ile gal de es cra vos e sur do aos pro tes tos bri tâ ni cos con tra ela.74 

Em abril de 1839, o ga bi ne te de 19 de se tem bro de 1837 foi
derruba do. Os três que se lhe se gui ram – em rá pi da su ces são – con tinham
pelo me nos al guns ge nu í nos opo si to res do co mér cio, es pe ci al men te
Cân di do Ba tis ta de Oli ve i ra, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros e das
Finan ças, mi nis tro in te ri no no ga bi ne te de 16 de abril de 1839, e Ca e tano
Ma ria Lo pes Gama, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros no Ga bi ne te
de 1 de se tem bro de 1839 e mi nis tro do Impé rio bem como mi nis tro
dos Negóci os Estran ge i ros no Ga bi ne te de 1 de se tem bro de 1839 e
minis tro do Impé rio bem como mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros no
Gabine te de 18 de maio de 1840. Du ran te mais de um ano o co mér cio de
es cravos foi me nos aber ta men te pro te gi do; na ver da de, al guns pas sos
he sitan tes fo ram da dos para con tro lar a sua ex pan são.75 Em 23 de ju lho de
1840, o “gol pe de es ta do par la men tar” que pôs fim à Re gên cia de Pedro de
Araújo Lima e in ves tiu Dom Pe dro, aos quin ze anos de ida de, de
autoridade im pe ri al tam bém deu ao Bra sil oito anos de go ver no escla re ci do, 
li be ral e for te men te abo li ci o nis ta. Li de ra do por Antô nio Car los de
Andra da Ma cha do e Sil va, ir mão de José Bo ni fá cio (que mor reu em 1838),
o Ga bi ne te da Ma i o ri da de, li be ral, in clu ía o ter ce i ro dos no tá ve is ir mãos
Andra da, Mar tim Fran cis co, como mi nis tro das Fi nan ças, jun to com Lim po
de Abreu como mi nis tro da Jus ti ça e Antô nio Fran cis co de Pa u la e Holan da
Ca val canti de Albu quer que como mi nis tro da Ma ri nha. Este go ver no re sistiu 
com suces so à re no va da pres são das as sem bléi as pro vin ci a is de Mi nas
Gera is, Ba hia e Rio de Ja ne i ro, bem como da Câ ma ra dos Deputados, pela
re vo ga ção da lei de 1831. Cir cu la res pe din do mais estritas restrições ao 
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74 Vi a na Fi lho, op. cit., pág. 88. Em ju nho de 1827, re fe rin do-se ao co mér cio ile gal ao nor te do Equa dor,
Char les Pen nell, na Baía, acu sa ra as au to ri da des lo ca is de “ce gue i ra per ver sa e óti ca do en tia” (Pen nell
para Can ning, nº 11, 1 de ju nho de 1827, F. O. 84/71).

75 Ou se ley para Pal mers ton, nº 50, 28 de se tem bro de 1839, F. O. 84/287.



co mér cio fo ram ex pe di das aos pre si den tes das pro vín cias ma rí ti mas e,
embora os na vi os de guer ra dis po ní ve is para com ba te ao co mér cio de 
escra vos con ti nu as sem mu i to es cas sos e de baixa qua li dade, a Ma ri nha
bra si le i ra, du ran te al guns me ses, teve mo des to êxito. A im pren sa era vi ru -
len ta na sua opo si ção a es sas ini ci a ti vas e as au to ri da des lo ca is no va men -
te dei xa ram de dar ao go ver no seu ple no apo io. Ape sar dis so, W. G.
Ou se ley não ti nha dú vi da de que a mu dan ça de ati tu de nos círcu los go ver -
na men ta is con tri bu iu para de sen co ra jar os co mer ci an tes de escra vos
pela pri me i ra vez em mu i tos anos. Ele chegou a de tec tar, ou as sim
ima gi nou, uma mu dan ça gra du al, po rém per cep tí vel, na opinião pú bli ca
bra si le i ra em re la ção ao co mér cio de escravos.76 A si tu a ção, en tre -
tanto, logo mu da ria: em 23 de mar ço de 1841, o Ga bi ne te da Maio ri -
da de foi subs ti tu í do por um ga bi ne te con ser va dor e os conser va do res
fi ca ram no po der du ran te três anos. Uma vez mais os go vernos brasi le i -
ros no Rio de Ja ne i ro de ram sua bên ção ao co mér cio ile gal de escra -
vos, ou pelo me nos pou co fi ze ram para es tor vá-lo. O gabine te de 1
de fe ve re i ro de 1844, ge ral men te li be ral na sua compo si ção, e os ga bi ne -
tes que o su ce de ram du ran te o qüin qüê nio li be ral (1844-8), nos qua is po lí -
ti cos como Alves Bran co e Lim po de Abreu (que ti nham es ta do in ti -
ma men te iden ti fi ca dos com o re gi me Fe i jó), bem como Holan da Ca -
val can ti, José Car los Pe re i ra de Alme i da Tor res (Vis conde de Ma caé),
Fran cis co de Pa u la Sou sa e Melo, fo ram pro e mi nen tes, sen tiram-se
obri ga dos a com pe tir com os con ser va do res na sua dis posi ção de per mi tir 
o co mér cio de es cra vos.77 Du ran te qua se uma dé ca da, com ex ce ção
de um cur to pe río do de dois me ses (agos to a se tem bro de 1848),78

não se fez qual quer ten ta ti va sé ria de for çar o cum pri men to da lei de
1831. Só em 1850 um gover no bra si le i ro sen tiu-se plena men te dis -
pos to a – e, acres cen te-se, ple na men te ca paz de – cumprir os com -
pro mis sos que assumi ra no tra ta do de 1826 e ini ci ar um es for ço em
lar ga es ca la – e fi nal men te bem-sucedido – para su primir o co mér cio ile -
gal de es cra vos.79
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76 Ou se ley, nº 32, 12 de agos to de 1839, F. O. 84/324; Ou se ley, nº 46, 16 de ou tu bro de 1840, F. O.
84/325. Tam bém me mo ran do do Fo re ign Offi ce so bre in di ca ções no Bra sil de um es pí ri to hos til
ao co mér cio de es cra vos, 2 de ju nho de 1842, F. O. 84/445.

77 Ver Pa u la Be i guel m an, “Aspec tos da Orga ni za ção po lí ti co-par ti dá ria no Impé rio Bra si le i ro”, Re vis ta de
His tó ria (São Pa u lo), xxv. (1962), nº 51, págs. 6-7; His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção  Bra si le i ra II, iii, págs. 195-6.

78 Ver adi an te ca pí tu lo 10, págs. 292-4 [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal em in glês.]
79 Ver adi an te ca pí tu lo 10, págs. 292-4. [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal em in glês.]
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Ca pí tu lo IV

NEGOCIAÇÕES DE TRATADOS, 1830-1839

Durante todo o tem po em que os go ver nos bra si le i ros se
mos tra ram in ca pa zes ou pou co de se jo sos de fa ze rem cum prir a sua
própria le gis la ção que pro i bia a im por ta ção de es cra vos no Bra sil no
perío do pos te ri or a 1830, a Grã-Bretanha – ou, para ser mais pre ci so, a
Mari nha bri tâ ni ca – re pre sen tou a úni ca ame a ça sé ria à con ti nu a ção
daque le co mér cio ile gal. E o su ces so ou fra cas so da ma ri nha na re pressão 
ao comér cio bra si le i ro de es cra vos – era du vi do so que, sem a co o pe ração
do Brasil, ela ja ma is con se guis se su pri mi-lo com ple ta men te – não
dependia so men te do nú me ro de na vi os de guer ra dis po ní ve is para a
tarefa. De pen dia tam bém – e mais ime di a ta men te – da me di da em que,
de con for mi da de com os vá ri os tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos
fir mados pela Grã-Bretanha com o Bra sil e ou tras po tên ci as es trangei ras,
fossem da dos po de res aos na vi os de guer ra bri tâ ni cos para abor dar,
revis tar e cap tu rar na vi os de es cra vos no co mér cio bra si le i ro.

Consi de ran do a aten ção que Can ning de di ca ra à na tu re za
exata do tra ta do que a Grã-Bretanha ar ran ca ra do Bra sil em 1826, é
extra or di ná rio como ele pa re ce ter dado pou ca aten ção à ques tão cru ci al 



de como o co mér cio bra si le i ro de es cra vos, uma vez ile gal, po de ria ser
su pri mi do pela Ma ri nha bri tâ ni ca se, como já na épo ca pa re cia pro vá vel, 
o go ver no bra si le i ro de i xas se de cum prir as obri ga ções as su mi das por
tra ta do. Du ran te três anos (1827-30) o co mér cio bra si le i ro per ma ne ceu
ile gal ape nas ao nor te do Equa dor e o tra ta do de 1826 es ti pu la va que,
durante esse pe río do, na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos con ti nu a ri am a
operar de con for mi da de com a Con ven ção Anglo-Portuguesa so bre
Di re i to de Bus ca de 1817; uma ata de 2 de ju lho de 1827 (7 e 8 Geo.
IV cap. 74) au to ri zou co mis sões mis tas an glo-brasileiras, que se di a ri am
no Rio de Ja ne i ro e em Ser ra Leoa, a ad ju di car qua is quer na vi os bra si leiros
captu ra dos ao nor te da Li nha – des de que es ti ves sem car re gan do
escravos.1 Em agos to de 1827, Gor don (ain da no Rio de Ja ne i ro)
tinha sido ins truído por Lor de Dud ley (se cre tá rio de Ne gó ci os Estran -
ge i ros em 1827-8) a so li ci tar um ar ti go, a ser acres cen ta do ao tra ta do de
1827, “que es ta be le ce ria o em pre go ilí ci to do na vio com base no seu
apa re lha men to e outras cir cuns tân ci as ge ra is ... em vez da cláu su la que
re que ria prova de que se ti ves sem efe ti va men te em bar ca do es cra vos”.2 O
governo bra si le i ro ti nha, po rém, re je i ta do to das as pro pos tas de Gordon.
O mais per to que o go ver no bri tâ ni co che gou de con se guir uma “cláusula
de equi pa mento” foi quan do en sa i ou a idéia de, como um quid pro quo,
per mi tir que o comér cio de es cra vos con ti nu as se ao sul do Equa dor. As 
ne go ci a ções em Lon dres fra cas sa ram, en tre tan to, quan do se tra tou de 
de fi nir os de ta lhes do que cons ti tu i ria equi pa men to para fins de transpor te
de escra vos e, portan to, jus ti fi ca ria o apre sa men to e con de na ção do navio.3

O tra ta do de 1817 e os po de res da Ma ri nha bri tâ ni ca por ele fi xa dos
per ma ne ceram, pois, inal te ra dos.

Mas que acon te ce ria de po is de 13 de mar ço de 1830, quan do
todo o comér cio bra si le i ro de es cra vos se tor na ria ile gal? De con formida de 
com o ar ti go 1 do tra ta do de 1826, o co mér cio de es cra vos pra ti cado por
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1 Tra ta dos, de Hert slet, iii. 33-40.
2 Dud ley, nº 5, 31 de agos to de 1827, F. O. 84/71 (Ja mes Ban di nel, ti nha su ge ri do, apa ren te men te so zi nho,

que se ria pru den te as se gu rar o acrés ci mo de uma cláu su la de equi pa men to ao Tra ta do de 1817 an tes de
as si nar um tra ta do de abo li ção com o Bra sil: co men tá ri os so bre o me mo ran do de Lus hing ton, 26 de
ja ne i ro de 1826, F. O. 84/60)

3 Gor don para Ara ca ti, 17 de de zem bro de 1826, ane xo a Gor don para Dud ley, nº 1, 17 de maio de
1828, F. O. 84/84; ”Me mo ran dum on the grounds on which it might be ad vi sa ble to take into con si -
de ra ti on the pro po sal of M. d’Itabaiana to pro long the pe ri od at pre sent fi xed for the fi nal abo li ti on of 
the Bra zi li an sla ve tra de“, 2 de se tem bro de 1828, F. O. 84/71; Ita ba i a na para Aber de e n, 9 de maio de
1829, F. O. 84/95.



bra si le i ros se ria “con si de ra do e tra ta do como pi ra ta ria”. Por quem? Por
am bas as par tes do tra ta do? Na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos po de ri am
revis tar e cap tu rar na vi os de es cra vos bra si le i ros em qual quer par te em
al to-mar? Com ou sem es cra vos a bor do? Tri bu na is bri tâ ni cos po de ri am 
jul gá-los como na vi os pi ra tas? Os in di ví du os en vol vi dos no co mér cio
poderi am ser jul ga dos e pu ni dos como pi ra tas? Ha via uma ex tra or diná ria
confu são so bre o sen ti do exa to do ar ti go 1, o mais im por tan te do tra tado. 
Em 1823, Step hen Lus hing ton, um pro e mi nen te ad vo ga do abo li ci o nis ta 
e de pu ta do, cri ti can do o tra ta do de abo li ção ne go ci a do por Sir Char les
Stu art e fi nal men te re je i ta do por Can ning, en fa ti za ra a im por tân cia de
de clarar pi ra ta ria o co mér cio bra si le i ro de es cra vos a fim de que
“qualquer na vio de pa tru lha bri tâ ni co pu des se apre sar um na vio bra si leiro
que o pra ti cas se e a tri pu la ção fos se pas sí vel de ser le va da a jul ga men to
por pi ra ta ria e ter seus bens con fis ca dos”.4 Du ran te o de ba te so bre o
tratado de 1826 na Câ ma ra de De pu ta dos bra si le i ra, vá ri os ora do res
tinham an te ci pa do, com al gu ma an si e da de, que na vi os de es cra vos
brasile i ros cap tu ra dos pela Ma ri nha bri tâ ni ca se ri am tra ta dos como
barcos pi ra tas nos tri bu na is da que le país.5 E mais de um fun ci o ná rio
bri tâ ni co in te res sa do na abo li ção do co mér cio de es cra vos in ter pre ta va
da mes ma for ma o ar ti go 1 do tra ta do de 1826. Por exem plo, Henry
Hay ne, juiz mem bro da co mis são no Rio de Ja ne i ro, exul tou com “aque -
la pa la vra va li o sa e im por tan te, pi ra ta ria”, acres cen tan do, “Pa re ce ser
[tam bém] im por tan te con se guir a in ser ção da que la im por tan te pa la -
vrinha, pirata ria, no tra ta do por tu guês tão pron to quan to pos sí vel.”6

Con tem plan do o pe río do pos te ri or a 1830, Wil li am Smith, co mis sá rio
de ar bi tra gem em Fre e town, ins tou pela cri a ção ime di a ta na que la ci da de 
de um tri bu nal com pe ten te para co nhe cer do caso de ci da dãos bra si -
leiros acu sa dos de pi ra ta ria.7 Antes de de i xar Lon dres para o nor te do
Brasil como côn sul bri tâ ni co em São Luís do Ma ra nhão, Ro bert
Hesketh tam bém se ma ni festou ener gi ca men te so bre o sig ni fi ca do do
tra ta do de 1826: na vi os ne gre i ros bra si le i ros (mes mo aque les sem
escravos a bor do) po di am, se gun do ele, ser de ti dos ao lar go da cos ta
brasi le i ra e po di am-se es ta bele cer, em qual quer por to onde hou ves se um
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4 Me mo ran do, 26 de ja ne i ro de 1826, F. O. 84/60.
5 Ver aci ma, cap. 3, pág. 65-6. [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal em in glês.]
6 Hay ne para Aber de en, 19 de agos to de 1829, F. O. 84/93.
7 Smith para Aber de en, 19 de agos to de 1829, F. O. 84/88.



côn sul bri tâ ni co, tri bu na is com pe ten tes para jul gar a tri pu la ção e o na -
vio; o pro pri e tá rio, o mes tre e a tri pu la ção de um na vio con de na do es ta -
ri am su je i tos a pe nas se ve ras por pi ra ta ria; seu de li to po dia ser mes mo
ca pi tal se ti ves sem re sis ti do pela for ça à cap tu ra.8 Esta era tam bém a
opi nião ex pres sa pelo Re ve ren do Ro bert Walsh, ca pe lão da le ga ção bri -
tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro, no seu li vro bem co nhe ci do No ti ces of  Bra zil in
1828 and 1829: de po is de 23 de mar ço de 1830 (sic), es cre veu, o co mér -
cio não mais se ria per mi ti do e “toda esta cos ta pi lha da e acos sa da será
en tão pro te gi da, e todo ne gre i ro em qual quer par te dela será pre so e jul -
ga do como pi ra ta”.9 Mes mo os co mer ci an tes de es cra vos apa ren te men -
te te mi am o pior: du ran te 1830 eles de i xa vam a cos ta oci den tal afri ca na
em com bo i os, con ven ci dos de que, se fos sem de ti dos por um na vio de
pa tru lha bri tâ ni co, se ri am tra tados como pi ra tas nos tri bu na is do al mi ran -
ta do.10 Pela pri me i ra vez, ao que pa re ce, suas vi das, tan to como seus
bens, es ta vam em jogo.

Du ran te mais de um ano o go ver no bri tâ ni co efe ti va men te
dis cu tiu com seus as ses so res le ga is se ti nha ou não o di re i to de tra tar
co mer ci an tes de es cra vos bra si le i ros como pi ra tas logo que o co mér cio
bra si le i ro se tor nas se ile gal. As com ple xi da des ju rí di cas da ques tão não
eram, po rém, des pre zí ve is. Em mar ço de 1830, Sir Her bert Jen ner, o
pro cu ra dor da Co roa, ad ver tiu o Go ver no de que:

“Como o trá fi co de es cra vos não é pi ra ta ria pelo Di re i to das Gen tes
e como o di re i to de pu nir os sú di tos de es ta dos es tran ge i ros que o pra ti -
quem só pode ser alcançado por tra ta do, os tri bu na is or di ná ri os des te
país não são com pe ten tes para co nhe cer de tais de li tos; será ne ces sá ria a 
san ção do Le gis la ti vo para o es ta be le ci men to de um tri bu nal para o jul ga -
men to da que les sú di tos bra si le i ros que pos sam ser en con tra dos pra ti can do 
o co mér cio de es cra vos de po is do pe río do fi xa do pelo tra ta do para a sua
abo li ção.”11
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A le gis la ção des ti na da a subs ti tu ir a Ata de 2 de ju lho de 1827 
(que au to ri za va as co mis sões mis tas an glo-brasileiras, com ex clu si vi da de, 
a jul gar na vi os bra si le i ros cap tu ra dos) foi efe ti va men te re di gi da, mas o
go ver no bri tâ ni co de ci diu não dar pros se gui men to a ela. Ele re lu ta va em
forçar uma in ter pre ta ção tão ex tre ma dos di re i tos que lhe eram con ce didos 
pelo ar ti go 1 do tra ta do de 1826 a me nos que se com pro vas se ab so lu ta -
men te ne ces sá rio fa zê-lo, e na épo ca ha via evi dên cia de uma dis po si ção
do Go ver no bra si le i ro de cum prir os com pro mis sos as su mi dos no
tratado e pôr ter mo ao co mér cio de es cra vos. O Go ver no bri tâ ni co
reco nhe cia tam bém que o tem po ne ces sá rio para con se guir a pas sa gem
de um novo pro je to per mi ti ria aos co mer ci an tes de es cra vos uma tré gua 
ines ti má vel. Ade ma is, ha via a pos si bi li da de de um cur so alternati vo
de ação: per su a dir o Go ver no bra si le i ro a per mi tir que o tra ta do
anglo-português so bre di re i to de bus ca de 1817, mo di fi ca do para adap tá-lo
ao ob je ti vo do tra ta do an glo-brasileiro de 1826 (a abo lição do co mér cio
tan to ao sul como ao nor te do Equa dor), con ti nu as se em vi gor.

A in ter pre ta ção dada pelo Go ver no bra si le i ro ao ar ti go 1 do
tra ta do de 1826, ab so lu ta men te, não era cla ra. A por ta ria ex pe di da em 4
de novem bro de 1829, que anun ci a va que o Go ver no bri tâ ni co con cordara 
em que os bra si le i ros po de ri am con ti nu ar le gal men te com o co mér cio
de es cra vos na cos ta afri ca na ao sul do Equa dor até 13 de mar ço de
1830 e que es ta va ins tru in do seus co man dan tes na va is em con se qüência,
con clu ía que os na vi os que de i xas sem a cos ta na que la data ou an tes
pode ri am, por tan to, com ple tar suas vi a gens “sem in cor re rem na res pon -
sa bi li da de de se rem tra ta dos como pi ra tas, con for me a Con ven ção”.12

Não se de cla ra va por quem es ses na vi os po de ri am ser tra ta dos como
pira tas de po is da que la data. Em ju lho de 1830, Eus tá quio Adol fo de
Melo Ma tos, o en car re ga do de ne gó ci os bra si le i ro em Lon dres, foi
instru í do a pe dir ao Go ver no bri tâ ni co a dis so lu ção das co mis sões mistas
an glo-brasileiras no Rio de Ja ne i ro e em Fre e town com base em que,
tendo sido es ta be le ci das em 1828 em ca rá ter tem po rá rio a fim de jul gar a
lega li da de de cap tu ras du ran te o pe río do em que o co mér cio de es cra vos era
em par te le gal, elas eram su pér flu as ago ra que o co mér cio era in teira men te
ile gal. Ca sos de co mér cio ile gal de es cra vos pra ti ca do por bra si le i ros,
suge ria-se, de ve ri am no fu tu ro ser con si de ra dos como pi ra ta ria e tra ta dos
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pelos tri bu na is com pe ten tes do país.13 Numa nota da ta da de 4 de
outubro de 1830 para Lor de Aber de en, se cre tá rio dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros bri tâ ni co, entre tan to, Melo Ma tos es cre veu, “es tan do absolu ta -
men te pro i bi do aos sú di tos bra si le i ros, des de 13 de mar ço último, o
comér cio de es cra vos na cos ta da Áfri ca e de ven do aque les que o
empre en dam no fu tu ro ser pu ni dos con for me as es ti pu la ções do Tra tado
de 23 de no vem bro de 1826 pe los tri bu na is or di ná ri os das duas Altas Par tes
Contra tan tes”∗ (meu itá li co).14 O Go ver no bra si le i ro, ao que pa re ce, estava
ple i teando a dis so lu ção das co mis sões mis tas numa ten ta ti va de as se gurar
que, no futuro, tri bu na is bra si le i ros – e so men te tri bu na is bra si le i ros – co -
nhe ce ri am de casos de bra si le i ros en vol vi dos no co mér cio de escravos.
Entre tan to, com base na le tra da por ta ria de 4 de no vem bro de 1829 e,
mais im por tan te, da nota en vi a da por Melo Ma tos a Aber de en em 4 de
outubro de 1830, era pos sí vel ao go ver no bri tâ ni co, daí por di an te,
argu men tar – como quin ze anos mais tar de ele ar gu men ta ria du ran te
os deba tes so bre a le ga li da de de cer tas me di das ex tre mas pro pos tas por
Lorde Aber de en (uma vez mais se cre tá rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros)
para a su pres são do co mér cio bra si le i ro de es cra vos – que o Go ver no
bra si le i ro ha via re co nhe ci do que, de acor do com o ar ti go 1 do Tra ta do
de 1826, a Grã-Bretanha ti nha re al men te o di re i to de tra tar o co mér cio
bra si le i ro de es cra vos como pi ra ta ria.

Na que le mo men to, o Go ver no bri tâ ni co man te ve-se pou co
dispos to a exer cer tal di re i to. Ao mes mo tem po, ten do tido mu i to tra balho
para con se guir do Bra sil um tra ta do de abo li ção, não es ta va cer ta men te
pre pa ra do para re nun ci ar às suas res pon sa bi li da des e de i xar a su pres são
do co mér cio ile gal de es cra vos a car go ape nas das au to ri da des brasile i ras.
Lor de Pal mers ton, que se tor nou se cre tá rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros
em no vem bro de 1830 e que, ex ce to por um bre ve in ter va lo na oposi ção, 
perma ne ce ria no Fo re ign Offi ce até 1841, dis se a Melo Ma tos em de zembro
que era ab so lu ta men te es sen ci al que as co mis sões mis tas con ti nu as sem em
exis tên cia para jul gar na vi os bra si le i ros cap tu ra dos, já que o co mér cio bra si -
le i ro cer ta men te con ti nu a ria por al gum tem po e “um pe río do con si de rá vel
de tem po se pas sa ria an tes que fi nal men te se pu des sem fa zer ar ran jos para
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a cons ti tu i ção de tri bu na is que exer ces sem ju ris di ção cri mi nal em ca sos de
pi ra ta ria, de acor do com os dis po si ti vos do tra ta do”.15 (Por tan to, Pal mers -
ton era tam bém cul pa do de usar pa la vras am bí guas: de li be ra da men te, ou 
não, ele não es cla re ceu se con si de ra va que, de acor do com o tra ta do, era
respon sa bi li da de ape nas do Bra sil ou tan to do Bra sil como da Grã-Bretanha
es tabele cer aque les tri bu na is.) Em res pos ta, Melo Ma tos ad mi tiu que a
disso lu ção ime di a ta das co mis sões mis tas se ria “acom pa nha da de con si de -
rá veis di fi cul da des”, mas acha va que “se te ria de re cor rer aos re mé di os 
neces sá ri os” em vez de san ci o nar “a con ti nu a ção ilegal de tri bu na is cu jas
funções ti nham ces sa do de di re i to”.16

Enquan to isso, ti nham co me ça do a cir cu lar ru mo res en tre
ofi ci a is de ma ri nha na cos ta oci den tal da Áfri ca que os na vi os de es cra vos
bra si le i ros cap tu ra dos não mais po de ri am ser jul ga dos no tri bu nal mis to de
Ser ra Leoa. Em mar ço de 1831, o Co mo do ro Ha yes, que co man da va a
es qua dra bri tâ ni ca da Áfri ca Oci den tal, fi nal men te pe diu es cla re ci men tos à
pró pria co mis são mis ta, so bre que o juiz bri tâ ni co em exer cí cio, o juiz bra si -
le i ro e o ár bi tro bri tâ ni co de ci di ram una ni me men te que daí por di an te os ne -
gre i ros bra si le i ros “se ri am in du bi ta vel men te cul pa dos de pi ra ta ria, mas que,
pelo tra ta do de 23 de no vem bro de 1826, não ti nha sido de le ga da au to ri da de
ao tri bu nal bri tâ ni co e bra si le i ro da co mis são mis ta para co nhe cer da ma té -
ria”; na sua opi nião, o tra ta do de 1817, de con for mi da de com o qual a
co mis são fun ci o na va, ti nha sido pror ro ga do so men te até que o co mér cio de
es cra vos fos se fi nal men te abo li do, em mar ço de 1830.17 A Ma ri nha bri tâ ni ca 
cor ria, por tan to, o ris co de fi car pa ra li sa da por fal ta de ins tru ções cla ras so bre 
os seus po de res jus ta men te no mo men to em que era ne ces sá rio obri gar o
cum pri men to de um dos gran des êxi tos dos úl ti mos anos, a de cla ra ção de
ile ga li da de do ramo bra si le i ro do co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos.

Em Lon dres, Pal mers ton con sul tou mais uma vez os
assessores le ga is do go ver no e eles for ne ce ram a sa í da que ele es ta va
pro cu ran do. Eles o lem bra ram da exis tên cia de um ar ti go se pa ra do do
tra tado de 1817 (que apa ren te men te fi ca ra até en tão des per ce bi do)
se gun do o qual, na au sên cia de um novo acor do en tre as duas par tes
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con tra tan tes, o tratado per ma ne ce ria em vi gor por quin ze anos de po is
da abo li ção fi nal do co mér cio.18 Assim, em 16 de agos to de 1831,
Palmers ton in for mou Melo Ma tos de que, na opi nião do Go ver no bri tâ ni co, 
as comissões mis tas an glo-brasileiras no Rio de Ja ne i ro e em Ser ra Leoa
po di am le galmente con ti nu ar a jul gar os na vi os de es cra vos bra si le i ros
e, como o co mér cio de es cra vos para o Bra sil era ago ra in te i ra men te
ilegal, o direito mú tuo de bus ca não mais de via es tar res tri to à área ao
nor te do Equa dor; ins tru ções per ti nen tes se ri am ex pe di das, dis se ele,
aos ofi ci a is de ma ri nha e mem bros bri tâ ni cos das co mis sões mis tas. Ca -
sos de prá ti ca de co mér cio de es cra vos, acres cen ta va Pal mers ton a tí tu lo 
de ex pli ca ção, pode ri am ser “mu i to mais con ve ni en te, rá pi da e efe ti va -
men te des pa chados na que les tri bu na is do que por qua is quer cor tes de
jus ti ça que possam ser cons ti tu í das para o jul ga men to de sú di tos bra -
si le i ros envolvidos na prá ti ca do co mér cio de es cra vos”.19 De novo
sur ge a pergun ta, cons ti tu í das por quem? Pal mers ton es ta va de i xan do
de li be ra da mente aber ta a pos si bi li da de de au to ri zar tri bu na is bri tâ ni -
cos a co nhece rem de ca sos de “pi ra ta ria” bra si le i ra se o Bra sil se re cu -
sas se a con cor dar com a con ti nu a ção das co mis sões mis tas? Ou – como os
bra si le i ros argu men ta ri am quan do a ques tão foi res sus ci ta da em 1845,
com a pas sagem da no tó ria Lei so bre o Co mér cio de Escra vos, de Lor de
Aberde en – Palmers ton ad mi ti ra, ao me nos por in fe rên cia, que só o
Bra sil ti nha o direito de tratar bra si le i ros como pi ra tas? Em todo caso,
fos se por não poderem re fu tar a interpre ta ção de Pal mers ton do tra ta -
do de 1817, fos se por perce be rem (como Pal mers ton ini ci al men te não
per ce be ra) que, como não ti nha, por exem plo, uma cláu su la so bre equi pa -
men to, o tra ta do de 1817 im pu nha cer tas res tri ções im por tan tes às ati -
vi da des da Ma ri nha britâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos, ou por te -
rem cons ciên cia de que a al ter na ti va era simples men te que a Grã-Bretanha 
tra tas se o co mér cio bra si le i ro de es cravos como pi ra ta ria, o Go ver no bra si -
le i ro de ci diu não contes tar a as ser ção bri tâ ni ca de que o tra ta do de ve ria
con ti nu ar em vi gor por mais quin ze anos. José de Pa i va, o juiz bra sileiro na 
comissão de Ser ra Leoa, que em ju lho de 1830 ti nha sido ins tru í do a dei xar 
Fre e town, foi sub se qüen te men te man da do fi car no seu pos to, já que
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as nego ciações em Lon dres não ti nham “pro du zi do os re sul ta dos de se -
jados”.20 Só em 1845, quinze anos mais tar de, quan do o Go ver no bra -
si le i ro in vo cou seu di re i to de denun ci ar o tra ta do de 1817, a
Grã-Bretanha in vo cou o seu, de acordo com o ar ti go 1 do tra ta do de
1826, de tra tar o co mér cio bra si le i ro de escra vos como pi ra ta ria.

Em 1831, Lorde Pal mers ton ti nha fe i to va ler com êxi to o seu
di re i to de par ti ci par da cap tu ra e jul ga men to de na vi os bra si le i ros que
pra ti cas sem o co mér cio que era en tão com ple ta men te ile gal. Mas isso
era bas tan te? Como tão fre qüen te men te acon te ce ra no pas sa do, tão
pron to se to mas sem me di das po si ti vas para su pri mir o co mér cio sob
uma ban de i ra, ele po dia apa re cer sob ou tra: os co mer ci an tes sem pre
po di am lan çar mão dos pa péis e do pa vi lhão de um es ta do com o qual a 
Grã-Bre ta nha não ti ves se um tra ta do so bre di re i to de bus ca ou com o
qual ti ves se um ins tru men to de al can ce mais li mi ta do. Mes mo an tes de
sa be rem até que pon to as au to ri da des bra si le i ras fa ri am cum prir a pro i -
bi ção do co mér cio ou que ação a Grã-Bre ta nha se es ta va pre pa ran do
para to mar de acor do com o tra ta do de 1826, os co mer ci an tes per ce be ram
que, de po is de 1830, a ban de i ra bra si le i ra não mais po de ria ofe re cer ao
co mér cio de es cra vos para o Bra sil o tipo de pro te ção que ti nha dado
no pas sa do. E não per de ram tem po para bus car ou tra mais se gu ra.

Não ti ve ram de bus car mu i to lon ge. Ha via, por exem plo, a
ban de i ra fran ce sa, que já pro te gia uma gran de par te do co mér cio para
Cuba. Embo ra o co mér cio de es cra vos fos se pro i bi do pela lei fran ce sa e 
du ran te a se gun da me ta de da dé ca da de 1820 a le gis la ção do país con tra
aque le co mér cio ti ves se sido re for ça da, a Ma ri nha bri tâ ni ca não ti nha
pode res para in ter fe rir com na vi os que ar vo ras sem o pa vi lhão da França.
Infeliz men te para os es pe cu la do res em pers pec ti va no co mér cio bra sileiro,
esta e mu i tas ou tras so lu ções pos sí ve is para suas di fi cul da des lhes fo ram 
ra pi da men te ne ga das por Lor de Pal mers ton, que ao to mar pos se ini ci a ra 
ime di a ta men te uma nova ro da da de ne go ci a ções com to das as po tên ci as 
ma rí ti mas, in clu si ve a Fran ça, que ain da não ti nham fir ma do com a
Grã-Bre ta nha um tra ta do ade qua do so bre di re i to de bus ca. Em novembro
de 1831, o go ver no li be ral de Luís Fi li pe, an si o so pelo apo io bri tâ ni co,
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fi nal men te con ce deu o di re i to mú tuo de bus ca den tro de li mi tes ge o grá -
fi cos es pe cí fi cos, po rém com a res sal va de que os na vi os cap tu ra dos não 
se riam jul ga dos em tri bu na is de co mis sões mis tas – isto ne nhum go verno 
fran cês ja ma is con sen ti ria – mas nos seus pró pri os tri bu na is na ci o na is.
Uma se gun da con ven ção, fir ma da em mar ço de 1833, am pli ou a área
em que se apli ca va o di re i to de bus ca e, além dis so, in clu íu uma cláu su la
sobre equi pa men to e dis pôs so bre o des man te la men to dos na vi os de
escra vos con de na dos.21 A prá ti ca do co mér cio ile gal de es cra vos sob
pa vi lhão fran cês tor nou-se daí por di an te um ris co de ma si a do gran de. 
Eli mi na ra-se qua se in te i ra men te uma ou tra ban de i ra do co mér cio
transa tlân ti co de es cra vos.

Res ta va, po rém, uma al ter na ti va ób via para a ban de i ra bra si leira:
a por tu gue sa. Até 1830 o gros so do co mér cio de es cra vos bra si le i ro
tinha sido em pur ra do para o sul do Equa dor e, ape sar de mu i tas pro -
messas, os por tu gue ses ain da não ti nham de cla ra do ile gal o co mér cio
na que la área – mu i to me nos con ce di do aos na vi os de guer ra bri tâ ni cos um 
direito de bus ca mais am plo. Fa zia me nos de dez anos que o Bra sil ti nha 
sido uma co lô nia por tu gue sa e o co mér cio bra si le i ro de es cra vos ain da
abrigava mu i tos co mer ci an tes por tu gue ses re si den tes em Lis boa, Por to,
Áfri ca portu gue sa, Rio de Ja ne i ro e Ba hia que ti nham acha do a ban de i ra
bra si leira mu i to con ve ni en te para fins do trá fi co de es cra vos de po is de
1822, já que por al gum tem po pa re cia ofe re cer pro te ção qua se to tal
con tra a Mari nha bri tâ ni ca: ago ra po di am vol tar to dos à sua pró pria
ban de i ra. Além dis so, mer ca do res que ti nham as su mi do a na ci o na li da de
bra si le i ra quan do da in de pen dên cia não ti nham di fi cul da de em trans fe rir 
os seus na vi os para pro pri e tá ri os por tu gue ses fic tí ci os ou sim ples men te
dar-lhes pa péis por tu gue ses fal sos e uma ban de i ra lu si ta na. Fun ci o ná ri os 
di plo má ti cos e con su la res por tu gue ses no Bra sil e au to ri da des co lo ni a is
por tu gue sas na Áfri ca es ta vam ge ral men te dis pos tas a co o pe rar, des de
que lhes fos se ofe re ci do su bor no adequado. E como bra si le i ros e por tu gueses
fa lavam a mes ma lín gua, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos ti nham enorme
di fi cul da de em dis tin guir en tre na vi os por tu gue ses ge nu í nos e fic tí ci os.
Já em 1829, co mer ci an tes no Bra sil e na Áfri ca se pre pa ra vam para
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apro ve i tar-se da ban de i ra por tu gue sa; já em 1833, de po is de tan tos anos
em que qua se de sa pa re ce ra do co mér cio, es ta va sen do usa da tão ex ten -
sa men te como quan do o Bra sil era uma co lô nia por tu gue sa. Assim,
pou cos anos de po is da sua con clu são, o tra ta do an glo-brasileiro de 1826 
tornara-se vir tu al men te ir re le van te para os es for ços da Ma ri nha bri tâ ni ca
de su primir o co mér cio bra si le i ro de es cra vos. Os co mer ci an tes de
escra vos, “cuja per cep ção dos me i os de fra u de”, es cre ve ram os membros
da co mis são de Ser ra Leoa em ja ne i ro de 1833, “pa re ce tor nar-se mais
aguda à me di da que seus es que mas en con tram ma i or opo si ção”,22

pareciam ter tri un fa do no va men te.
A Grã-Bretanha, ao que pa re ce, nun ca ti nha con tem pla do que 

os acon te ci men tos to mas sem tal rumo. Can ning, por exem plo, acreditara
que o co mér cio por tu guês de es cra vos para o Bra sil nun ca po de ria
voltar a ser uma ques tão atu al, já que se ti nha tor na do de fac to ile gal
como re sul ta do da in de pen dên cia do Bra sil em 1822 e, ade ma is, a
Grã-Bretanha ti nha o di re i to de su pri mi-lo, de con for mi da de com os
tra ta dos vi gen tes.23 Com o for te au men to, de po is de 1830, do co mér cio 
pra ti ca do sob a ban de i ra por tu gue sa, tal opi nião se ria ago ra pos ta à pro -
va. Os na vi os de guer ra bri tâ ni cos po de ri am re vis tar e cap tu rar na vi os
por tu gue ses de es cra vos ao sul do Equa dor da mes ma for ma que ao
nor te? O as ses so res le ga is da Co roa, cuja opi nião so bre este pon to foi
so licita da por Aber de en em no vem bro de 1830 e no va men te por
Palmers ton em ja ne i ro de 1832, acha vam que não. Inde pen den te mente
de se o comér cio por tu guês de es cra vos se tor na ra ile gal ou não com a
in depen dên cia do Bra sil, ar gu men ta vam eles, a ação na val bri tâ ni ca
ainda es ta va li mi ta da pela ca mi sa de for ça do tra ta do de 1817: só na vi os
por tu gue ses en con tra dos ao nor te da Li nha com es cra vos a bor do
podiam ser cap tu ra dos e le va dos à úni ca co mis são mis ta anglo-portuguesa
res tante, com sede em Ser ra Leoa. Mes mo que o go ver no por tu guês
decla ras se ile gal todo o co mér cio de es cra vos (e ele ain da não o ti nha
ofi ci al men te fe i to), se ria ne ces sá rio che gar a um acor do com ele an tes que
o dire i to de bus ca pu des se ser es ten di do a to dos os na vi os sob a ban deira
por tu gue sa. E um acor do adi ci o nal se ria cer ta men te ne ces sá rio an tes
que na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos pu des sem cap tu rar bar cos por tu gueses
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22 Smith e Ma ca u lay para Pal mers ton, Ge ral no. 12, 5 de ja ne i ro de 1833 (Re la tó rio so bre 1832), F. O.
84/134.

23 Ver aci ma, ca pí tu lo 2, págs. 28-9. [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal em in glês.]



ape nas equi pa dos para o co mér cio de es cra vos.24 Em suma, para que a
Ma ri nha bri tâ ni ca fi zes se qual quer im pres são so bre o co mér cio de es -
cra vos para o Bra sil, ago ra que era cres cen te men te pro te gi do pela ban de i ra 
por tu guesa, um novo trata do an glo-português con tra o co mér cio de es -
cra vos era uma pri o ri da de. Assim, de po is de um in ter va lo de qua se uma
dé ca da, ne go ci a ções com Por tu gal para a abo li ção do co mér cio de es -
cra vos tor na ram-se uma vez mais uma pre o cu pa ção ma i or do Go ver no
bri tâ ni co.

Em suas ne go ci a ções com Por tu gal du ran te a dé ca da de 1830, 
Lor de Pal mers ton ti nha dois ob je ti vos prin ci pa is: pri me i ro, per su a dir o
Go ver no por tu guês a pôr em vi gor uma le gis la ção mais dura e abran -
gen te, que tor nas se todo o co mér cio de es cra vos ile gal e su je i to a pu ni -
ção se ve ra tan to em Por tu gal como em to dos os ter ri tó ri os por tu gue ses
na Áfri ca; se gun do, e mais im por tan te, con se guir um novo tra ta do con -
tra o co mér cio de es cra vos, de modo que a Ma ri nha bri tâ ni ca ti ves se
con di ções de evi tar a bur la aos re gu la men tos por tu gue ses, tan to por
co mer ci an tes lu si ta nos como por qua is quer ou tros que as su mis sem a
na ci o na li da de por tu gue sa, caso as pró pri as au to ri da des de Por tu gal se
mos tras sem in ca pa zes ou pou co dis pos tas a fa ze rem cum prir a lei. Ape sar
da pres são exer ci da so bre Por tu gal des de o co me ço de 1832,25 ne nhum
pro gres so real foi pos sí vel até o ou to no de 1834, quan do, com a aju da
da Grã-Bre ta nha e da Fran ça, a jo vem Ra i nha Ma ria II, fi lha de Dom
Pe dro I do Bra sil, foi res ta u ra da no tro no e um go ver no li be ral cons ti tu -
ci o nal foi res ta be le ci do em Por tu gal, de po is dos oito anos de vi o len to
con fli to po lí ti co e de guer ra ci vil que se se gui ram à mor te de Dom João, 
em 1826.26 Com pre en si vel men te, uma sé rie de go ver nos por tu gue ses
fra cos e ins tá ve is mos trou-se, po rém, an si o sa por evi tar me di das con tro -
ver sas e im po pu la res como a abo li ção do co mér cio de es cra vos. Ha via
pou co sen ti men to abo li ci o nis ta no país e, em Lis boa, ain da exis ti am
po de ro sos in te res ses li ga dos ao co mér cio de es cra vos. Além dis so, era
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24 Jen ner para Aber de en, 19 de no vem bro de 1830, F. O. 83/2345; Jen ner para Pal mers ton, 18 de
ja ne i ro de 1832, F. O. 83/2346.

25 Ver Ban di nel, op. cit., págs. 214-15.
26 Ver H. V., Li ver mo re, A New His tory of Por tu gal  (Lon dres, 1967), págs. 268-79. Em 1826, Dom Pe dro

de ci diu fi car no Bra sil e ab di cou em fa vor de sua fi lha. De po is da sua pró pria ab di ca ção, em 1831, ele
re gres sou a Por tu gal e deu apo io à Ra i nha Ma ria. Para a po lí ti ca bri tâ ni ca em Por tu gal e a for ma ção da
Quá dru pla Ali an ça de Grã-Bre ta nha, Fran ça, Por tu gal e Espa nha (1834), ver C. K. Webs ter, The Fo re -
ign Po licy of Lord Pal mers ton 1830-41 (Lon dres, 1951), i. 237-53, 370-410, e H. C. F. Bell, Lord Pal mers ton
(Lon dres, 1936), i. 139-50. 



de es pe rar que qual quer ten ta ti va de res trin gir o co mér cio ca u sas se des -
con ten ta men to e pos si vel men te in sur re i ção em Ango la e Mo çam bi que,
onde os es cra vos con ti nu a vam a ser o úni co pro du to de ex por ta ção im -
por tan te e úni ca fon te de ren da, e onde o nu me ro so fun ci o na lis mo por tu -
guês, cu jos ma gros sa lá ri os fi ca vam fre qüen te men te atra sa dos por me ses 
ou mes mo por anos, pro te gia e en co ra ja va o co mér cio para seu pró prio
lu cro.27 Por ou tro lado, o novo re gi me por tu guês, que de via sua pró -
pria exis tên cia ao apo io bri tâ ni co, não se po dia per mi tir an ta go ni zar a
Grã-Bre ta nha. Tan to o Con de de Vila Real como o Du que de Pal me la,
che fes de go ver no su ces si vos du ran te 1835, ad mi ti am que Por tu gal
ti nha-se com pro me ti do por tra ta do a abo lir a to ta li da de do co mér cio de
es cra vos e ace i ta vam o ar gu men to de que, como re sul ta do da in de pen -
dên cia do Bra sil, ele já era de fato ile gal, tan to por tra ta do com a
Grã-Bre ta nha como de acor do com as leis por tu gue sas que, des de me a dos
do sé cu lo de zo i to, pro i bi am a par ti ci pa ção no co mér cio es tran ge i ro de
es cra vos.28 Ade ma is, ago ra que o co mér cio já não es ta va mais su prin do
de mão-de-obra os ter ri tó ri os por tu gue ses na Amé ri ca, mi nis tros mais
es cla re ci dos po di am mais fa cil men te en ca rar o fato de que ele es ta va re -
tar dan do o de sen vol vi men to eco nô mi co dos ter ri tó ri os por tu gue ses na
Áfri ca.

Indu zi do por Lor de Ho ward de Wal den, que as su mi ra seu
pos to de mi nis tro bri tâ ni co em Lis boa no fim de 1834, Vila Real ofe -
re ceu de cla rar pi ra ta ria o co mér cio de es cra vos e, du ran te vá ri os me -
ses, Pal me la de fato si mu lou que o Con se lho de Esta do ti nha apro va do
um pro je to que se ria em bre ve apre sen ta do à Câ ma ra dos De pu ta dos. O 
má xi mo que o Go ver no por tu guês con se guiu, en tre tan to, foi ex pe dir
ins tru ções aos go ver na do res co lo ni a is na Áfri ca para que não des sem
pas sa por tes a na vi os que pre ten des sem le var es cra vos para pa í ses que 
ti ves sem pro i bi do o co mér cio de es cra vos e, em 23 de ou tu bro de 1835, 
uma cir cu lar a to dos os côn su les por tu gue ses, in clu si ve aque les no Bra sil,
so li ci tan do me di das mais es tri tas con tra os na vi os por tu gue ses en ga ja dos
no co mér cio de es cra vos, o qual, re cor da va-se, era ile gal há mais de uma 
dé ca da.29 Ago ra que, pelo me nos na prá ti ca, o Go ver no por tu guês ti nha 
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27 Ver Duffy, Por tu gue se Afri ca, págs. 73-8, 146-7.
28 Ho ward de Wal den para Pal mers ton, 10 de ju lho, ane xo a Ho ward de Wal den nº 9, 18 de ju lho de

1835, F. O. 84/178. Char les Au gus tus Ellis, sex to Ba rão Ho ward de Wal den, foi mi nis tro em Lis boa
em 1834-46.

29 Ane xo a Ho ward de Wal den para Pal mers ton, 31 de ou tu bro de 1835, F. O. 84/178.



con cor da do em que o co mér cio de es cra vos pra ti ca do por sú di tos por -
tu gue ses e sob a ban de i ra por tu gue sa era ilí ci to, ocor reu ao Con -
tra-Almi ran te Sir Gra ham Eden Ha mil ton, co man dan te-em-che fe da es -
ta ção na val da Amé ri ca do Sul (e tan to W. G. Ou se ley, en car re ga do de
ne gó ci os bri tâ ni cos, como Ge or ge Jack son, juiz-mem bro bri tâ ni co da
co mis são no Rio de Ja ne i ro, con cor da ram com ele) que na vi os de pa tru -
lha bri tâ ni cos po de ri am apre sar na vi os de es cra vos que ar vo ras sem o
pa vi lhão por tu guês. Em vis ta da sua pró pria de cla ra ção de que tais na vi os 
es ta vam en ga ja dos em ati vi da des ile ga is, o Go ver no por tu guês di fi cil -
men te po de ria que i xar-se.30 Pal mers ton te ria gos ta do de ace i tar tal opi nião, 
mas foi ad ver ti do por Sir John Dod son, o pro cu ra dor-ge ral, que tal cur -
so de ação se ria ile gal. A re cen te or de na ção por tu gue sa ti nha o ob je ti vo
de de ses ti mu lar o co mér cio de es cra vos, con cor da va Dod son, mas não
con fe ria no vos po de res aos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos cu jas ati vi -
da des, até a ne go ci a ção de um novo tra ta do con tra o co mér cio de es cra -
vos, per ma ne ci am den tro dos li mi tes es ta be le ci dos pe los tra ta dos
an glo-por tu gue ses vi gen tes.31

Em se tem bro de 1834, às vés pe ras de sua par ti da para Lis -
boa, Lor de Ho ward de Wal den ti nha re ce bi do o pro je to de um tra ta do
con tra o co mér cio de es cra vos,32 mas su ces si vos go ver nos por tu gue -
ses con se gui ram re tar dar a aber tu ra de ne go ci a ções sé ri as até ou tu bro
de 1835. Daí em di an te, en tre tan to, ape sar de uma sé rie de mu dan ças
po lí ti cas em Por tu gal e das tá ti cas di la tó ri as ado ta das por su ces si vos
go ver nos – quan do uma di fi cul da de ma i or era re sol vi da com um
go ver no, ela era re in tro du zi da pelo se guin te, e quan do uma pro pos ta
era acor da da, ou tra vol ta va a ser con tes ta da – Ho ward de Wal den al -
can çou ha bil men te acor do, ape nas com emen das me no res, so bre to dos 
os pon tos mais con tro ver sos do pro je to: a du ra ção ili mi ta da do tra ta do 
(os por tu gue ses in cli na vam-se ini ci al men te a con ce der o di re i to de
bus ca por ape nas oito ou dez anos); o di re i to de bus ca tan to ao nor te
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30 Ham mond para Ou se ley, 26 de ja ne i ro, Ou se ley para Ham mond, 30 de ja ne i ro, ane xo a Ou se ley para
Pal mers ton nº 2, 31 de ja ne i ro de 1836, F. O. 84/204; Jack son e Grigg nº 410 de fe ve re i ro de 1836, 
F. O. 84/198.

31 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 15, 10 de agos to de 1836, F. O. 84/203; Dod son para Pal mers ton, 
15 de agos to de 1836, F. O. 84/2347 (cf. a opi nião de seu pre de ces sor Jen ner, v. aci ma, págs. 97-8 .
[Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal in glês]; Pal mers ton para Ha mil ton, nº 9, 1 de se tem bro 
de 1836, F. O. 84/204.

32 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 3, 8 de se tem bro de 1834, F. O. 84/155. A ques tão foi le van ta da
pela pri me i ra vez por Ho ward de Wal den no co me ço de 1835 (Ho ward de Wal den para Wel ling ton,
nº 1, 8 de fe ve re i ro de 1835, F. O. 84/178).



como ao sul do Equa dor;33 a cláu su la de equi pa men to; a ad ju di ca ção
dos na vi os cap tu ra dos pe las co mis sões mis tas an glo-por tu gue sas (os
por tu gue ses que ri am que os na vi os cap tu ra dos fos sem sub me ti dos aos
seus pró pri os tri bu na is na ci o na is, da mes ma for ma que, se gun do os tra -
ta dos an glo-fran ce ses, os na vi os fran ce ses eram sub me ti dos a tri bu na is
da que la na ci o na li da de); uma cláu su la de des man te la men to (a fim de
evi tar que os pró pri os tra fi can tes de es cra vos com pras sem na vi os
con de na dos pos tos em le i lão, o go ver no bri tâ ni co ago ra in sis tia, em
to das as suas ne go ci a ções de tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos,
que eles fos sem des man te la dos e ven di dos em par tes se pa ra das); e a dis -
po si ção dos es cra vos li be ra dos pe los cap to res e não pelo go ver no em
cujo ter ri tó rio se di as se a co mis são mis ta (o Gover no bri tâ ni co nun ca po -
de ria con cor dar em que os es cra vos li be ra dos per ma ne ces sem na Áfri ca
por tu gue sa, onde per sis tia a es cra vi dão e onde eles pou ca pro te ção
po de ri am es pe rar das au to ri da des lu si ta nas con tra os co mer ci an tes
de es cra vos). Em abril de 1836, Ho ward de Wal den pôde in for mar que
es pe ra va as si nar um tra ta do den tro de pou cos dias.34 Em ju lho, em res -
pos ta a uma per gun ta de Tho mas Fo well Bux ton, su ces sor de Wil ber -
for ce como lí der do gru po an ti es cra vi dão no Par la men to, Pal mers ton
de cla rou à Câ ma ra dos Co muns que es pe ra va sa ber a qual quer mo men to
que o tra ta do com Por tu gal ti nha sido com ple ta do.35 Ho ward de Wal den,
en tre tan to, ti nha sido ex ces si va men te oti mis ta. Ou tra mu dan ça de
go ver no em Por tu gal le vou a ain da mais uma ro da da de ne go ci a ções. 
Estas tam bém es ta vam a pon to de con clu ir-se quan do uma con vul são
po lí ti ca ma i or, a Re vo lu ção Se tem bris ta de 1836,36 le vou a no vos e frus -
tran tes atra sos.
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33 Já em ju lho de 1835, Pal me la ti nha ad mi ti do que o tra ta do de 1817 per ma ne cia em vi gor “com
uma la ti tu de mu i to mais am pla do que aque la que an tes ti nha” e pro pu se ra que uma de cla ra ç ão nes se
sen ti do fos se acres cen ta da a ele (Pal me la para Ho ward de Wal den, 10 de ju lho, ane xo a Ho ward de
Wal den no. 9). Pal mers ton, po rém, in sis ti ra num tra ta do com ple ta men te novo con tra o co mér cio de
es cra vos, que in clu ís se cláu su las de equi pa men to e des man te la men to, bem como o di re  i to de bus ca em 
to das as la ti tu des  (Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 7, 25 de agos to de 1835, F. O. 84/178).

34 Ho ward de Wal den nº 10, 15 de abril de 1836, F. O. 84/202. Pal mers ton já es ta va co me çan do a per der 
a pa ciên cia com os por tu gue ses. Suas no tas para o mi nis tro por tu guês em Lon dres es ta vam ad qui rin do 
um tom per cep ti vel men te mais cor tan te (p. ex., Pal mers ton para Mon cor vo, 30 de abril de 1836, F. O.
84/202 – “um lon go e pe no so re ci tal” de má-fé por tu gue sa so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos,
que já dura mais de 30 anos).

35 Par li a men tary De ba tes, de Han sard, 3ª sé rie, xxxiv, 1266, 5 de ju lho de 1836.
36 Ane xo a Ho ward de Wal den para Pal mers ton, 31 de ou tu bro de 1835, F. O. 84/178.



O pre si den te do Con se lho de Mi nis tros do go ver no que en -
tão as su miu era, po rém, o Mar quês de Sá da Ban de i ra, um ho mem de
prin cí pi os, con trá rio ao co mér cio de es cra vos, que acre di ta va fir me men -
te no de sen vol vi men to eco nô mi co da Áfri ca por tu gue sa e ti nha a es pe -
ran ça, como es cre veu o his to ri a dor por tu guês Oli ve i ra Mar tins, de
“cons tru ir um Bra sil na Áfri ca”.37 Um pro je to de lei de abo li ção que o
pró prio Sá da Ban de i ra ti nha in tro du zi do ini ci al men te em mar ço, quando
era mi nis tro da Ma ri nha e das Co lô ni as, foi ra pi da men te apro va do pela
le gis la tu ra. O pro je to, que se tor nou lei em 10 de de zem bro de 1836,
pro i bia a im por ta ção e ex por ta ção de es cra vos em to dos os do mí ni os de 
Por tu gal (com duas ex ce ções: sú di tos por tu gue ses po di am le var com
eles até dez es cra vos de um ter ri tó rio por tu guês para ou tro e po di am-se
impor tar es cra vos por ter ra nos ter ri tó ri os por tu gue ses da Áfri ca). Também
pre via pe nas se ve ras tan to para sú di tos por tu gue ses que con ti nu as sem a
pra ti car o co mér cio de es cra vos como para fun ci o ná ri os por tu gue ses
que fa cilitas sem tal co mér cio ou com ele fos sem co ni ven tes.38 Em alguns
cír cu los in gle ses em Lis boa a nova lei foi con si de ra da como o gol pe de
mor te no co mér cio de es cra vos por tu guês.39 Ain da ha via, po rém, um
lon go ca mi nho a per cor rer: como to das as leis e de cre tos por tu gue ses
an te ri o res con tra o co mér cio de es cra vos, este pro vou des de o co me ço
ser le tra mor ta. A nova lei en con trou im pla cá vel re sis tên cia na Áfri ca,
onde foi sus pen sa tan to pelo Mar quês de Ara ca ti, go ver na dor-geral de
Mo çam bi que, como por Ma nu el Ber nar do Vi dal, go ver na dor-geral de
Ango la, com base em que ela ar ru i na ria os seus ter ri tó ri os e, em todo
caso, era im possível de fa zer apli car; ne nhum dos dois foi ca paz de
tomar qual quer me di da efe ti va para evi tar a con ti nu a ção do em bar que
de mi lha res de es cra vos por ano para o Bra sil.40 Na ver da de, em meados
da dé ca da de 30, sú di tos e na vi os por tu gue ses es ta vam mais en vol vi dos
no co mér cio bra si le i ro de es cra vos do que em qual quer épo ca an te ri or e, 
além dis so, a ban de i ra e do cu men tos por tu gue ses eram usa dos em es ca la
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37 Ci ta do em Ham mond, op. cit ., pág. 44.
38 Diá rio do Go ver no, 21 de de zem bro, ane xo a Ho ward de Wal den no. 32, 22 de de zem bro de 1836, F. O.

84/203. De cre to de 10 de de zem bro de 1836, im pres so em Ju lio Fir mi no Ju di ce Bi ker, Su ple men to à Co le ção
dos Tra ta dos, Con ven ções, Con tra tos e Atos Pú bli cos ce le bra dos en tre a Co roa de Por tu gal  e as mais Po ten ci as des de 1640
com pi la do pelo Vis con de de Bor ges de Cas tro (Lis boa, 1872-9), xxvi ii, págs. 633-59; B. F. S. P. xxiv, 782-9.

39 Smith para Pal mers ton, n º 40, 24 de de zem bro, F. O. 84/203.
40 Cir cu lar Ara ca ti, 11 de no vem bro de 1837, e Sá da Ban de i ra para Ho ward de Wal den, 8 de maio, ane xo a

Ho ward de Wal den nº 10, 10 de maio de 1838, F. O. 84/249 (im pres so em Bi ker, xxvi ii, 66-83); Jack son, Eu -
ro pe an Po wers and South-East Afri ca, págs, 196-7; Duffy, op. cit., págs. 76, 144, 147; Ham mond, op. cit., págs. 45-6.



sem pre cres cen te por co mer ci an tes de ou tras na ções. A ban de i ra por tu -
gue sa, ge nu í na ou pre su mi da, era usa da para aco ber tar não ape nas a
qua se to ta li da de do co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil, mas tam -
bém, des de a as si na tu ra de um tra ta do mais efe ti vo en tre a Grã-Bretanha e
a Espa nha, em ju nho de 1835, uma cres cen te pro por ção do co mér cio
ile gal cu ba no.41 “Os na vi os de Por tu gal”, dis se Pal mers ton na Câ ma ra
dos Comuns, “ago ra sin gram os oce a nos fa vo re cen do os cri mes de
outras na ções; e quan do seus pró pri os na vi os não são bas tan te nu me rosos
para tal fim, sua ban de i ra é em pres ta da como um es cu do para pro te ger
os de li tos de pi ra tas es tran ge i ros.”42 

Ade ma is, uma con clu são fa vo rá vel para as ne go ci a ções de um 
tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos en tre a Grã-Bre ta nha e Por tu gal
que a Ma ri nha bri tâ ni ca pu des se fa zer cum prir pa re cia tão re mo ta como 
sem pre. Mes mo Sá da Ban de i ra, que foi ao mes mo tem po pre si den te do 
Con se lho de Mi nis tros e mi nis tro do Ne gó ci os Estran ge i ros du ran te
gran de par te do pe río do de se tem bro de 1836 a abril de 1839, tra ta va da 
ques tão de um acor do con tra o co mér cio de es cra vos com ex tre ma ca u -
te la. Sua po si ção po lí ti ca era ex tre ma men te pre cá ria e ele ti nha de con si -
de rar as re a ções dos in te res ses do co mér cio de es cra vos em Lis boa.
Mais im por tan te, ele ti nha ple na cons ciên cia da pro ba bi li da de de sé ri as
per tur ba ções e in sur re i ções na Áfri ca por tu gue sa. Ele tam bém re sis tia,
na tu ral men te, a ace i tar in toto qual quer tra ta do di ta do pela Grã-Bre ta nha, 
es pe ci al men te um que na sua opi nião de i xa va de sal va guar dar os di re i tos 
e in te res ses le gí ti mos de ci da dãos por tu gue ses, bem como a li ber da de
do co mér cio le gal sob a ban de i ra por tu gue sa. Ade ma is, ago ra que o
Go ver no por tu guês ti nha de mons tra do suas boas in ten ções com a pro i -
bi ção do co mér cio de es cra vos, ele acha va que se pre ci sa va de um tipo
de tra ta do di fe ren te da que le que qua se fora as si na do em 1836. Em maio 
de 1837, Sá da Ban de i ra pro du ziu um guia ofi ci o so do pen sa men to
por tu guês (ele es ta va tem po ra ri a men te au sen te do Mi nis té rio dos Ne gó -
ci os Estran ge i ros), um con tra pro je to que in ter alia li mi ta va o di re i to de
bus ca a uma área de 100 mi lhas de dis tân cia das cos tas da Áfri ca, da
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41 Para as ne go ci a ções que le va ram ao tra ta do an glo-es pa nhol de 1835, ver Mur ray, Bri ta in, Spa in and the
sla ve tra de to Cuba, págs. 145-64; Ban di nel, op. cit., págs. 227-31. O co mér cio cu ba no de es cra vos con ti nu ou,
mas o co mér cio para Por to Rico pra ti ca men te ces sou em me a dos da dé ca da de 1830. (Ver Cor win,
Spa in and the Abo li ti on of Sla very in Cuba, pág. 155.)

42  Ci ta do em W. L. Mat hi e son, Gre at Bri ta in and the Sla ve Tra de 1839-1865 (Lon dres, 1929), págs. 21-2.



Amé ri ca do Sul e de Cuba (e ape nas por um pe río do ex pe ri men tal),
subs ti tu ía as co mis sões mis tas an glo-por tu gue sas pela ad ju di ca ção dos
na vi os por tu gue ses cap tu ra dos por tri bu na is na ci o na is lu si ta nos e per mi tia
que os es cra vos cap tu ra dos fos sem li be ra dos na Áfri ca por tu gue sa.
Além dis so, pre o cu pa do em as se gu rar que os es for ços bri tâ ni cos para
re pri mir o co mér cio por tu guês de es cra vos não le vas sem quer à se ces são
das co lô ni as por tu gue sas na Áfri ca, quer a uma ex pan são da in fluên cia
da Grã-Bre ta nha na que la re gião, Sá da Ban de i ra in clu iu no seu con -
tra pro je to um dis po si ti vo para a re no va ção dos an ti gos tra ta dos de ali -
an ça e ami za de, pe los qua is a Grã-Bre ta nha se com pro me tia a de fen -
der a in te gri da de ter ri to ri al de Por tu gal e dos seus do mí ni os ul tra ma ri -
nos.43 Ho ward de Wal den achou al gu mas das pro pos tas de Sá, es pe ci -
al men te aque la re fe ren te à dis so lu ção das co mis sões mis tas, “algo es tar -
re ce do ras” con si de ran do a ex ten são do en vol vi men to por tu guês no co -
mér cio tran sa tlân ti co e o fato de que os tri bu na is por tu gue ses es ta vam
“num es ta do de mais no tó ria de sor ga ni za ção do que qual quer um na
Eu ro pa”. Na sua opi nião, o con tra pro je to di fe ria do tra ta do pro pos to
pela Grã-Bre ta nha “em prin cí pio, es pí ri to e efi ciên cia”.44 Não é de
sur pre en der que Pal mers ton o te nha acha do “com ple ta men te inad mis sí -
vel”.45 Por tan to, quan do em no vem bro, Sá da Ban de i ra re gres sou ao
Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros e ofe re ceu re a brir as ne go ci a ções
com base nes se pro je to, Ho ward de Wal den, por ins tru ções de Pal mers ton,
man te ve-se fir me na de fe sa das pro pos tas de tra ta do ori gi na is bri tâ ni cas e
re cu sou-se a re ne go ci ar pon tos que ti nham sido acor da dos em 1836.46

Tam pou co, nes te con tex to, es ta va Pal mers ton dis pos to a re no var tra ta dos
an glo-por tu gue ses de ali an ça e ami za de an te ri o res; ele via nis so uma 
ma no bra de Por tu gal para con se guir o re co nhe ci men to da sua ve lha
re i vin di ca ção so bre o Ba i xo Con go e a cos ta ad ja cen te (55º 12’ a 8º S),
que no pas sa do – po rém não mais – a Grã-Bre ta nha es ti ve ra dis pos ta a
con si de rar. No tó ri os cen tros do co mér cio de es cra vos, como Ca ben da
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43 “Obse va ti ons on the draft of tre aty pro po sed by the Bri tish go vern ment ... for the abo li ti on of the 
sla ve tra de”, de Sá da Ban de i ra, e suas pró pri as con tra pro pos tas, 3 de maio, ane xas a Ho ward de Wal den
nº 13, 5 de maio de 1837, F. O. 84/215; con tra pro pos tas im pres sas em Bi ker, xxvi ii, 54-65. 

44 Ho ward de Wal den nº 13.
45 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, no. 12, 27 de ou tu bro de 1837, F. O. 84/215.
46 Ho ward de Wal den nº 18, 14 de no vem bro de 1837, F. O. 84/215; Ho ward de Wal den, 1 de fe ve re i ro

de 1838, F. O. 84/248. Fico agra de ci do aos fi de i co mis sá ri os dos Bro ad lands Archi ves pela sua per mis são
para usar os Pal mers ton Pa pers.



(ou Ca bin da) e Ambriz, en con tra vam-se na que la área, e man ter Por tu gal 
fora da que le ter ri tó rio dis pu ta do pa re cia ser ago ra a me lhor ma ne i ra
de ser vir tan to a ca u sa da su pres são do co mér cio de es cra vos como os in te -
res ses do co mér cio bri tâ ni co.47

Foi du ran te o in ver no de 1837-8 que Lor de Pal mers ton chegou
fi nalmen te à con clu são de que Por tu gal só co o pe ra ria com a Grã-Bretanha 
para a su pres são do co mér cio de es cra vos sob ame a ça de co er ção e que, 
se as ame a ças fa lhas sem, po de ria ser ne ces sá rio para a Grã-Bretanha, como 
dis se a Ha mil ton Ha mil ton, mi nis tro bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro, tomar
a jus ti ça nas pró pri as mãos e tra tar na vi os de es cra vos de ban de i ra por tu -
gue sa, “su ma ri a men te e por con ta pró pria, como pi ra tas e de lin qüen tes”.48

Pal mers ton já ti nha pre ve ni do o go ver no por tu guês, em maio de 1837, de
que não de ve ria sur pre en der-se caso a ban de i ra por tu gue sa, tão ex ten sa -
men te usa da para dar co ber tu ra a um co mér cio ile gal e de su ma no, de i xas se
um dia de ser res pe i ta da pela Ma ri nha bri tâ ni ca.49 Em mar ço de 1838,
Lorde Ho ward de Wal den, em Lis boa, foi ins tru í do a de i xar ab so lu ta men te 
cla ro que, se Por tu gal se re cu sas se a as si nar sem no vas de lon gas o pro je to
de tra ta do bri tâ ni co “pa la vra por pa la vra como ago ra se en con tra”, o
gover no bri tâ ni co se ria obri ga do a to mar “o que os ame ri ca nos cha mam de 
me di das ar rogan tes” e “tra tar sem ce ri mô nia” a ban de i ra por tu gue sa.50

Isso foi consi de ra do pelo Fo re ign Offi ce como “qua se, se não in te i ra men te, 
o ul ti ma to”.51 “Ja ma is pa ga re mos um cru za do [como com pen sa ção]”,
escreveu Pal mers ton a Ho ward de Wal den em ca rá ter par ti cu lar, “e se
Portu gal op tar por fa zer a guer ra co nos co por ca u sa dis so, re sol ve re mos a
questão da ma ne i ra mais efe ti va apo de ran do-nos de to dos os seus po vo a dos
e co lô ni as na Áfri ca”. “Se, como a es po sa em Mo liè re”, acrescen tou pou co
adi an te, “eles gos ta rem e es co lhe rem apa nhar, as sim seja”.52
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47 Ver R. T. Anstey, Bri ta in and the Con go in the Ni ne te enth Cen tury (Oxford, 1962), págs. 40-3; Ham mond,
op. cit ., págs. 53-5.

48 Pal mers ton para Ha mil ton, nº 6, 30 de no vem bro de 1837, F. O. 84/223. Tam bém me mo ran do de
Pal mers ton, 31 de ja ne i ro de 1838, F. O. 84/248; Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 4, 3 de mar -
ço de 1838, F. O. 84/248; Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 10 de fe ve re i ro de 1838, Bro ad lands
MSS, GC/ HO/816. 

49 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, no. 6, 10 de maio de 1837, F. O. 84/215.
50 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 6, 24 de mar ço de 1838, F. O. 84/248; Pal mers ton para

Ho ward de Wal den, 24 de mar ço, 7 de abril de 1838, Bro ad lands MSS, GC/HO/821, 823.
51 Me mo ran do ane xo a Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 15, 19 de maio de 1838, F. O. 84/249.
52 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 10 de mar ço, 28 de abril de 1838, Bro ad lands MSS,

GC/HO/819, 825.



Em 15 de abril de 1838, Ho ward de Wal den e Sá da Ban -
de i ra co me ça ram uma nova ro da da de ne go ci a ções do tra ta do, e du -
ran te as se ma nas se guin tes re u ni ram-se qua se di a ri a men te; era, como
dis se o mi nis tro in glês, “um jogo mu i to duro”.53 Embo ra Sá da Ban de i ra
ago ra ad mi tis se a ma i o ria dos pon tos mais im por tan tes ple i te a dos pela
Grã-Bre ta nha – o di re i to de bus ca ao nor te e ao sul do Equa dor, uma
cláu su la de equi pa men to, uma cláu su la de des man te la men to e no vas
co mis sões mis tas an glo-por tu gue sas para ad ju di car os na vi os cap tu ra dos –
ele con ti nu a va a in sis tir em que a Grã-Bre ta nha tam bém fi zes se
con ces sões. A fim de ga ran tir o tra ta do e ao mes mo tem po fazê-lo
ace i tá vel para as Cor tes por tu gue sas, Ho ward de Wal den aven tu rou-se
além dos li mi tes das suas ins tru ções (ele não ti nha sido au to ri za do a
as si nar nada aquém do pro je to in glês tal como es ta va) e con cor dou
com al gu mas mo di fi ca ções que ele acre di ta va te rem pou ca pro ba bi li da de de
re du zir a efe ti vi da de do tra ta do. Admi tiu, por exem plo, o di re i to de qual -
quer das duas par tes re ver o tra ta do ao cabo de qua tor ze anos; tam -
bém ace i tou as nor mas pro pos tas por Por tu gal para o tra ta men to dos
es cra vos li be ra dos nas suas co lô ni as e con cor dou em que os eman ci pa -
dos fos sem en tre gues ao go ver no em cujo ter ri tó rio se di as se a co mis -
são mis ta, em vez de ao go ver no dos cap to res.54 Como re sul ta do,
de po is de três se ma nas de dis cus são, pode in for mar que “ne nhum
prin cí pio res ta a ser dis cu ti do ou con tes ta do” e que ele e Sá da Ban de i ra
ti nham ru bri ca do os ar ti gos de um tra ta do que, em bo ra im per fe i to, no
con jun to sa tis fa ria.55

No úl ti mo mo men to, po rém, o mi nis tro por tu guês re cu -
sou-se fi nal men te a as si nar o tra ta do a me nos que nele fos se in clu í -
da uma ga ran tia “for mal e ex plí ci ta” de subs tan ci al apo io bri tâ ni co
ter res tre e ma rí ti mo no caso de per tur ba ções ou le van tes se pa ra tis -
tas nos ter ri tó ri os por tu gue ses na Áfri ca quan do os seus ter mos
fos sem co nhe ci dos.56 Sá da Ban de i ra ti nha pe di do isso pela pri me i ra

132 Les lie Bethell

53 Ho ward de Wal den para Pal mers ton, 2 de maio de 1838, Bro ad lands MSS,GC/HO/516.
54 Ho ward de Wal den para Pal mers ton nº 6, 24 de abril, F. O. 84/248, nº 8, 7 de maio, Conf., F. O.

84/249; Ho ward de Wal den, 24 de abril, 5 de maio de 1838, Bro ad lands MSS, GC/HO/515, 518.
55 Ho ward de Wal den nº 7, 7 de maio, F. O. 84/249; Ho ward de Wal den, 7 de maio de 1838, Bro ad lands 

MSS, GC/HO/519
56 Sá da Ban de i ra para Ho ward de Wal den, 8 de maio de 1838, ane xo a Ho ward de Wal den nº 10, 10 de

maio, F. O. 84/249.



vez em no vem bro do ano an te ri or, quan do Ho ward de Wal den ti -
nha tido ins tru ções para di zer que, no caso im pro vá vel de Ango la
ou Mo çam bi que ten ta rem unir-se ao Bra sil ou à Espa nha den tro de
dois anos a con tar da ra ti fi ca ção do tra ta do, o má xi mo que o go ver -
no bri tâ ni co es ta ria pre pa ra do a for ne cer a Por tu gal era uma as sis -
tên cia na val li mi ta da.57 Qu an do, du ran te as con ver sa ções re cen tes, Sá
da Ban de i ra ti nha no va men te sus ci ta do o as sun to, Ho ward de Wal den
ti nha-se ofe re ci do para as si nar uma nota de cla ra tó ria na que las li nhas, a
qual po de ria for mar a base de fu tu ras ne go ci a ções.58 Pa re cia, por tan to,
que Sá da Ban de i ra, ao sus ci tar mais uma vez – e num pon to tão crí ti co
das ne go ci a ções – a ques tão de uma ga ran tia, es ta va ten tan do atra sar de -
li be ra da men te a as si na tu ra do tra ta do.59 Pal mers ton, nes se ín te rim,
pres si o na va Ho ward de Wal den por uma res pos ta cla ra e ime di a ta so bre 
se os por tu gue ses as si na ri am ou não.60 Nas cir cuns tân ci as, em 9 de
maio, Ho ward de Wal den de ci diu en cer rar as ne go ci a ções;61 em todo
caso, sua vol ta à pá tria e umas bem me re ci das fé ri as há mu i to lhe eram
de vi das.

No caso, Sá da Ban de i ra con ven ceu-o, po rém, a fi car em
Lis boa por mais uma se ma na:62 Sá ti nha ple na cons ciên cia das con se -
qüên ci as de uma rup tu ra fi nal e to tal das ne go ci a ções e Ho ward de Wal den 
es ta va igual men te cons ci en te de que nun ca ha ve ria me lhor opor tu ni da de 
de con se guir um tra ta do. Du ran te aque la se ma na, os ar ti gos que já ti nham
sido acor da dos fo ram as si na dos sub spe rati, no en ten di men to de que sub -
se qüen te men te se che ga ria a um acor do so bre os pon tos em que ain da
ha via di ver gên ci as – prin ci pal men te a ques tão de uma ga ran tia – e que a
as si na tu ra se ria man ti da em se gre do e con si de ra da como não ten do
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57 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 14, 9 de de zem bro de 1837, F. O. 84/215.
58 Me mo ran do con fi den ci al en tre gue a Sá da Ban de i ra, ane xo a Ho ward de Wal den nº 6.
59 Dois anos mais tar de, quan do per gun ta do no Se na do por que não ti nha as si na do um tra ta do em

abril-maio de 1838, Sá res pon deu, “eu es ta va com medo de Lor de Pal mers ton. Não po dia ti rar d a
mi nha men te que ele que ria apo de rar-se de nos sas co lô ni as afri ca nas e eu es ta va de ci di do a não as si nar 
qual quer tra ta do de abo li ção do co mér cio de es cra vos sem ob ter uma ga ran tia para as nos sas co lô ni as,
da for ma mais com ple ta e abran gen te” (ci ta do em Ho ward de Wal den nº 18, 24 de ja ne i ro de 1840,
Conf., F. O. 84/320).

60 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 10; Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 28 de abril de 1838,
Par ti cu lar.

61 Ho ward de Wal den para Sá, 9 de maio, ane xo a Ho ward de Wal den nº 10.
62 Sá para Ho ward de Wal den, 12 de maio, ane xo a Ho ward de Wal den nº 12, 14 de maio de 1838, Conf., 

F. O. 84/249.



ocor ri do, caso o tra ta do fos se re je i ta do por Lor de Pal mers ton.63 Mas Sá 
da Ban de i ra man te ve-se in fle xí vel so bre a ne ces si da de de uma ga ran tia a 
res pe i to dos ter ri tó ri os por tu gue ses na Áfri ca: e in sis tiu em que as Cor -
tes cer ta men te re je i ta ri am qual quer tra ta do que não a in clu ís se. Ele ti nha
em men te um ar ti go adi ci o nal que de ta lha ria a as sis tên cia a ser for ne ci da 
pela Grã-Bre ta nha – dois ou três bar cos e 400-500 ho mens do Cabo, de
Ma u rí cio ou Bom ba im, no caso de per tur ba ções em Mo çam bi que, e três
ou qua tro bar cos e 800 ho mens do Cabo, de San ta He le na ou de Ser ra
Leoa, se sur gis sem per tur ba ções em Ango la.64 Pal mers ton ti nha, po rém, 
re pe ti do pou co an tes que o go ver no bri tâ ni co não es ta va dis pos to a
pro me ter mais do que “as sis tên cia con di ci o nal, li mi ta da tan to na sua
na tu re za como no tem po den tro do qual ela se ria dada”65. Ho ward de
Wal den não po dia, por tan to, fa zer mais do que ofe re cer-se para as si nar
sub spe rati um ar ti go mu i to ge ral que pro me tia “uma aju da efe ti va ... de ven -
do o ob je to, na tu re za, mon tan te e du ra ção de tal as sis tên cia ser re gu la dos
por ar ran jos es pe ci a is su je i tos a ne go ci a ções ime di a tas”. Além da ga ran -
tia, Sá da Ban de i ra co me çou en tão a re i vin di car um pra zo não de um mas
de seis me ses, e tal vez mais, para a ra ti fi ca ção do tra ta do, e tam bém que
não se tor nas se ope ra ti vo na cos ta oci den tal da Áfri ca se não mais qua -
tro me ses de po is da ra ti fi ca ção, e seis me ses de po is da ra ti fi ca ção, na
cos ta ori en tal.66 Estas úl ti mas exi gên ci as fi nal men te anu la ram to dos
os es for ços de Ho ward de Wal den para evi tar o rom pi men to das ne go -
ci a ções: ele sa bia que só o fato de que o tra ta do ti nha sido as si na do e
se tor na ria ope ra ti vo ime di a ta men te po de ria, pos si vel men te, con ven -
cer Pal mers ton a pas sar por cima das con ces sões fe i tas aos por tu gue ses
quan to à li mi ta da du ra ção do tra ta do e à dis po si ção dos es cra vos li be ra -
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63 Có pia de me mo ran do con fi den ci al sem data lido para Sá em maio, ane xo a Ho ward de Wal den nº 24,
18 de de zem bro de 1838, F. O. 84/251. Os acon te ci men tos da que la se ma na são tam bém re cor da dos
em Ba rão de Ri be i ra da Sa bro sa (su ces sor de Sá) para Ho ward de Wal den, 11 de se tem bro, e Ho ward
de Wal den para Ri be i ra da Sa bro sa, 16 de se tem bro, ane xo a Ho ward de Wal den nº 46, 20 de se tem bro
de 1839, F. O. 84/282.

64 Pro je to de ar ti go en tre gue por Sá da Ban de i ra numa en tre vis ta em 18 de maio, ane xo a Ho ward de
Wal den n º 13, 20 de maio de 1838, F. O. 84/249.

65 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº  13, 5 de maio, F. O. 84/249; con tra pro pos ta en tre gue a Sá em 
19 de maio, ane xa a Ho ward de Wal den nº 13, 20 de maio de 1838, F. O. 84/249.

66 Ho ward de Wal den para Ri be i ra da Sa bro sa, sem data (29 de se tem bro a 4 de ou tu bro), ane xo a
Ho ward de Wal den nº 50, 4 de ou tu bro de 1839, F. O. 84/283. Ade ma is, Sá sem pre sus ten ta ra que o
tra ta do não po de ria ser ra ti fi ca do até que as Cor tes o ti ves sem apro va do, e elas não de ve ri am re u nir-se 
no va men te até ja ne i ro de 1839.



dos. Além dis so, ele aca ba ra de re ce ber ou tro des pa cho de Pal mers ton
ins tru in do-o a for çar uma de ci são. O Par la men to e o Ga bi ne te, es cre veu 
Pal mers ton, es ta vam “na dis po si ção ade qua da” e ele não es ta va dis pos -
to a es pe rar mais do que uma se ma na para ado tar me di das mais du ras:
“a água está fer ven do e, se Por tu gal não cum prir o seu de ver, nós cum -
pri re mos o nos so”.67 Em 22 de maio, de po is de uma úl ti ma en tre vis ta
in sa tis fa tó ria com Sá da Ban de i ra, Ho ward de Wal den de i xou Lis boa
rumo a Lon dres para dis cu tir a si tu a ção com Pal mers ton, con ven ci do de
que só a sua par ti da po de ria de vol ver o bom sen so aos por tu gue ses e
fazê-los “ren der-se”.68

Os por tu gue ses ale ga ram mais tar de que, se Ho ward de Wal -
den ti ves se fi ca do em Lis boa uns dias mais, ou mes mo umas pou cas ho -
ras, as di fi cul da des res tan tes te ri am sido fa cil men te re sol vi das e um tra -
ta do, de vi da men te as si na do. Mes mo se isso fos se ver da de – e não
há ne nhu ma ra zão par ti cu lar para su por que o fos se – o tra ta do nun ca
te ria sido ra ti fi ca do por Pal mers ton, que, como era de es pe rar, não ape -
nas re je i tou li mi nar men te as re i vin di ca ções por tu gue sas de uma ga ran tia
abran gen te para as suas co lô ni as afri ca nas e de uma ex ten são do pra zo
para a ra ti fi ca ção, mas tam bém re pro vou fir me men te a ma i or par te das
con ces sões fe i tas por Ho ward de Wal den. Espe ci al men te, re cu sou li mi tar 
a du ra ção do acor do ou per mi tir um di re i to de re vi são, e a ado ção das
pro pos tas bri tâ ni cas so bre a dis po si ção, pe los cap to res, dos es cra vos
li be ra dos era, dis se ele, con di ção sine qua non para qual quer acor do.69

Pal mers ton não ti nha qual quer con si de ra ção pe las di fi cul da des mu i to
re a is de Sá da Ban de i ra: ele es ta va con ven ci do de que qual quer pro pos ta
apre sen ta da por Por tu gal – um país cu jos sú di tos es ta vam “ha bi tu al e
sis te ma ti ca men te vi ci a dos no co mér cio de es cra vos”70 – visa ne ces sa ri -
a men te a der ro tar o ob je ti vo do tra ta do. (Nou tra oca sião, Pal mers ton 
es cre ve ria a Lor de John Rus sell, “A ver da de pura e sim ples é que os
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67 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 12 de maio de 1838, Bro ad lands MSS, GC/HO/827; Pal mers ton  
para Ho ward de Wal den, nº 14, 12 de maio, F. O. 84/249.

68 Ho ward de Wal den nº 15, 22 de maio, F. O. 84/249, que ane xa o pro je to de tra ta do tal como en tão
es ta va (im pres so em Bi ker, xxvi ii, 100-23); Ho ward de Wal den 23 de maio de 1838, Bro ad lands MSS,
GC/HO/521.

69 Pal mers ton para Jer ming ham, nº 20, 23 de ju lho de 1838, F. O. 84/250, que ane xa um do cu men to
di vi di do em qua tro co lu nas: (i) pro je to bri tâ ni co e pas sa gens a que são fe i tas ob je ções; (ii) omis sões,
adi ções e al te ra ções su ge ri das por Por tu gal; (iii) ra zões para con cor dar ou dis cor dar; (iv) pro je to fi nal, tal
como en tão se en con tra va.

70 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 15, 19 de maio de 1838, F. O. 84/249.



por tu gue ses são, de to das as na ções eu ro péi as, os mais ba i xos na es ca -
la mo ral”.)71 Entre tan to, como as úl ti mas no tí ci as de Lis boa su ge ri am
que Por tu gal po dia es tar fi nal men te a pon to de ca pi tu lar, de ci diu fa zer
uma úl ti ma ten ta ti va de con se guir por tra ta do os po de res ne ces sá ri os
para su pri mir o co mér cio de es cra vos pra ti ca do sob a ban de i ra por tu -
gue sa. Se os por tu gue ses mais uma vez se re cu sas sem a co o pe rar, a ação 
uni la te ral pa re ce ria en tão mais jus ti fi ca da do que nun ca.

No fim de ju lho de 1838, o pro je to de tra ta do bri tâ ni co, com
ape nas al gu mas pou cas al te ra ções me no res, foi en vi a do de vol ta a Lisboa.
Ge or ge Jer mingham, o en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, re ce beu
pode res para fir mar um tra ta do, mas não para ne go ci ar: qual quer demora
adi ci o nal ou no vas pro pos tas, dis se Pal mers ton, se ri am con si de ra das
“eqüi va len tes a uma re cu sa” de as si nar.72 Em 1º de agos to, o pro je to foi 
no va men te apre sen ta do aos por tu gue ses, mas des ta vez como um ul ti -
ma to.73 Sá da Ban de i ra es ta va ago ra mais do que dis pos to a fir mar o
pro je to de tra ta do como ti nha fi ca do em maio, quan do Ho ward de Walden 
vol ta ra à pá tria, e es ta va mes mo pre pa ra do para ne go ci ar se pa ra da men te 
a ques tão da ga ran tia. Mas ain da se re cu sa va a ace i tar o pro je to no que
era vir tu al men te a sua for ma ori gi nal e no va men te ma ni fes tou suas
obje ções a, por exem plo, a du ra ção ili mi ta da do tra ta do sem qual quer
direito de re vi são (um “obs tá cu lo in trans po ní vel”), o fato de não renovar
e con fir mar tra ta dos an te ri o res de ali an ça, ami za de e ga ran tia, e o uso da 
pa la vra “pi rá ti co” para des cre ver o co mér cio (“ab so lu ta men te inad mis -
sí vel”).74 Na sua vol ta a Lis boa, em no vem bro, Ho ward de Wal den estava
no va men te dis pos to a fa zer con ces sões em to dos es ses pon tos: eles
pori am à pro va, acha va ele, a sin ce ri da de dos por tu gue ses e de bi li ta ria a
po si ção de Sá da Ban de i ra quan do ti ves se de ex pli car o co lap so fi nal das 
ne go ciações.75 Mas Pal mers ton es ta va ir ri ta do com a obs ti na ção do
gover no por tu guês e não ti nha qual quer con fi an ça em Sá da Ban de i ra.
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71 Ci ta do por Chris top her Lloyd, The Navy and the Sla ve Tra de (Lon dres, 1949), pág. 148; tam bém Ja mes
Duffy, A Qu es ti on of Sla very (Oxford, 1967), pág. 3.

72 Pal mers ton para Jer ming ham, nº 20.
73 Jer ming ham para Sá da Ban de i ra, 1 de agos to, ane xo a Jer ming ham nº 8, 6 de agos to de 1838, F. O.

84/251; im pres so em Bi ker, xxvi ii,167-95.
74 Sá da Ban de i ra para Jer ming ham, 6 de ou tu bro, ane xo a Jer ming ham nº 15, 8 de ou tu bro de 1838,

F. O. 84/251; im pres so em Bi ker, xxvi ii, 196-241; Ho ward de Wal den 16 de de zem bro de 1838, 6 de
ja ne i ro de 1839, Bro ad lands MSS, GC/HO/539, 541.

75 Ho ward de Wal den nº 23, 8 de de zem bro de 1838, F. O. 84/251; Ho ward de Wal den 16 de de zem bro
de 1838, 6 de ja ne i ro de 1839, Bro ad lands MSS, GC/HO/539, 541.



“Sá, ele mes mo to tal men te de so nes to e sem prin cí pi os”, es cre veu em
ca rá ter par ti cu lar e sem qual quer jus ti fi ca ção, “pro te ge os cri mi no sos [os 
co mer ci an tes de es cra vos] por que eles o apói am e tudo que diz so bre
hon ra e dig ni da de na ci o na is nada mais é do que uma más ca ra para ocultar
seus ver da de i ros mo ti vos.”76 Pal mers ton não es ta va pre pa ra do para
fazer conces sões e cla ra men te ad ver tiu Ho ward de Wal den que não
deixasse os por tu gue ses pen sa rem que ele ado ta va, em re la ção ao tra tado,
uma li nha “mais bran da” do que o go ver no bri tâ ni co.77 Em 16 de fe ve -
re i ro de 1839, de po is de uma “cena rís pi da” com Ho ward de Wal den,
que o ad ver tiu de que a Grã-Bretanha es ta va-se dis pon do a to mar as
“me di das mais for tes” con tra os co mer ci an tes de es cra vos por tu gue ses
a me nos que Por tu gal con cor das se com as so li ci ta ções bri tâ ni cas, Sá da
Ban de i ra mais uma vez re cu sou-se pe remp to ri a men te a as si nar o proje to 
de tra ta do tal como es ta va.78 O re sul ta do é que mais uma ro da da de
ne go ci a ções foi fi nal men te rom pi da, o tra ta do an glo-português con tra
o co mér cio de es cra vos de que Lorde Pal mers ton tão de ses pe ra da men te 
pre ci sava con ti nu ou sem ser as si na do e Por tu gal pre pa rou-se para
enfren tar as con se qüên ci as.

Embo ra as ne go ci a ções do tra ta do com Por tu gal fos sem mo ti -
vo de ma i or pre o cu pa ção ime di a ta para Pal mers ton ao lon go da dé ca da
de 1830, as ne go ci a ções com o Bra sil não fo ram des cu i da das. Se e quan -
do o co mér cio de es cra vos per des se a co ber tu ra da ban de i ra por tu gue sa, 
po dia-se es pe rar que a bra si le i ra des se al gu ma pro te ção a na vi os de
es cra vos do Bra sil e de ou tras na ções, a me nos que me di das pre ven ti vas 
fos sem to ma das com an te ci pa ção. Pelo tra ta do de 1817 (mo di fi ca do de
con for mi da de com o de 1826), na vi os de guer ra bri tâ ni cos es ta vam
au to ri za dos a abor dar e dar bus ca em to dos os na vi os sus pe i tos que
ar vo ras sem a ban de i ra bra si le i ra, em bo ra só aque les que es ti ves sem
efe ti va men te car re gan do es cra vos pu des sem ser de ti dos. Na vi os bra si le i ros 
não po di am ser apre en di dos ape nas por ca u sa do seu equi pa men to –
mes mo quan do en con tra dos em áre as no tó ri as pelo co mér cio de es cra vos. 
Pal mers ton com pre en dia que per su a dir o Bra sil a ace i tar uma “cláu su la
de equi pa men to” não era, pois, me nos im por tan te para a Grã-Bre ta nha
do que con ven cer Por tu gal. Em ou tu bro de 1831, Arthur Aston, en car -
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76 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 24 de de zem bro de 1838, Bro ad lands MSS, GC/HO/829.
77 Ibid. Tam bém Pal mers ton nº 2, 19 de ja ne i ro de 1839, F. O. 84/281.
78 Ho ward de Wal den nº 9, 15 de fe ve re i ro, nº 10, 17 de fe ve re i ro, nº 11, 18 de fe ve re i ro, F. O. 84/281;

Ho ward de Wal den 26 de fe ve re i ro de 1839, Bro ad lands MSS, GC/HO/550.



re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro, re ce beu ins tru ções de
re a brir a ques tão da ne ces si da de de uma cláu su la de equi pa men to a ser
acres cen ta da ao tra ta do de 181779 – um as sun to le van ta do pela pri me i ra 
vez, sem êxi to, por Ro bert Gor don, qua tro anos an tes. Con di ções po lí -
ti cas ins tá ve is, en tre tan to, tor na ram im pos sí ve is as ne go ci a ções até se -
tem bro de 1832, quan do Ben to da Sil va Lis boa, bem co nhe ci do como
abo li ci o nis ta, as su miu a di re ção da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. No caso,
Ben to Lis boa ar gu men tou que era des ne ces sá rio re for çar o tra ta do con -
tra o co mér cio de es cra vos com a Grã-Bre ta nha, já que a apli ca ção es tri ta
da nova le gis la ção bra si le i ra de no vem bro de 1831 se ria “por si só su fi ci -
en te para le var à ces sa ção do co mér cio de es cra vos”. De fato, ele no va -
men te le van tou a pos si bi li da de de aca bar com o di re i to de bus ca e de
dis sol ver as co mis sões mis tas, em vis ta da sua “com ple ta inu ti li da de”.80

Tan to quan to por uma cláu su la de equi pa men to, Pal mers ton es ta va
an si o so por con se guir um acor do para o des man te la men to dos na vi os
bra si le i ros con de na dos pe las co mis sões mis tas an glo-bra si le i ras,81 mas
para Sil va Lis boa isso pa re cia a des tru i ção gra tu i ta de va li o sos bens
bra si le i ros e ele re je i tou tam bém a se gun da pro pos ta. (Mais tar de o
Go ver no bra si le i ro apre sen ta ria uma pro pos ta al ter na ti va: na vi os de
es cra vos con de na dos de ve ri am ser ven di dos a um dos dois go ver nos
para sua con ver são em pa tru lhe i ros con tra o co mér cio de es cra vos. Pal -
mers ton es ta va dis pos to a con cor dar com isso, sob con di ção de que os
na vi os não ne ces sá ri os a qual quer dos dois go ver nos fos sem des man te la -
dos; du ran te a dé ca da de 1820, a Ma ri nha bri tâ ni ca já ha via com pra do al -
guns na vi os ne gre i ros con de na dos, e a idéia de na vi os de es cra vos agi rem
con tra seus an ti gos com pa nhe i ros no cri me sem pre ti nha um cer to ape lo
para os abo li ci o nis tas bri tâ ni cos.)

Como o co mér cio bra si le i ro ile gal de es cra vos co me çou a dar
si nais de ex pan são, ape sar dos es for ços do Go ver no bra si le i ro para
evitá-lo, Sil va Lis boa de ci diu, re lu tan te men te, que de ve ri am ser da dos
afi nal ma i o res po de res à Grã-Bretanha para su pri mi-lo. No seu Re la tó rio
anu al de maio de 1833, re co men dou que a Câ ma ra dos De pu tados
con si de ras se ago ra se ri a men te as pro pos tas bri tâ ni cas de um tra ta do
mais efe ti vo con tra o co mér cio de es cra vos, que in clu ís se uma cláu su la
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79 Pal mers ton para Aston, nº 9, 8 de ou tu bro de 1831, F. O. 84/122.
80 Sil v a Lis boa para Aston, 9 de ou tu bro, ane xo a Aston nº 7, 22 de ou tu bro de 1832, F. O. 84/130;

Ou se ley para Pal mers ton, 16 de fe ve re i ro de 1833, Bro ad lands MSS, GC/OU/19.
81 Pal mers ton para Fox, 26 de de zem bro de 1832, F. O. 84/130.



de equi pamen to.82 Em ju lho, ele in si nu ou va ga men te a Wil li am Gore Ouse -
ley, en carrega do de ne gó ci os bri tâ ni co, sua pró pria dis po si ção de ini -
ci ar nego ciações ime di a ta men te,83 mas nun ca lhe fo ram da dos po de res
para to mar realmen te ini ci a ti vas po si ti vas em tal sen ti do. Du ran te todo o 
ano se guin te, Pal mers ton ins tou Henry Step hen Fox, que foi mi nis tro
no Rio de Ja ne i ro por um cur to pe río do an tes de ir para Was hing ton, a
ten tar che gar a um acor do para o acrés ci mo ao tra ta do so bre di re i to de
bus ca de 1817 de cláu su las de equi pa men to e de des man te la men to.
Alter na tivamen te, su ge riu-se que ele po de ria jun tar-se ao en car re ga do de
ne gó ci os fran cês para per su a dir o Bra sil a ace der aos tra ta dos
anglo-franceses de 1831 e 1833, que in clu íam am bas es sas cláu su las, mas
que, Pal merston parecia es que cer, pre vi am a ad ju di ca ção dos na vi os
apri si o na dos por tribu na is na ci o na is e não por co mis sões mis tas.84 Por
duas ve zes em 1834 Au re li a no de Sou sa Oli ve i ra Cou ti nho, su ces sor de
Sil va Lis boa no Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros (e tam bém Mi nis -
tro da Jus ti ça), solici tou à Câ ma ra de De pu ta dos re cém-eleita – so bre a
qual os in te resses ru ra is ti nham tão com ple to con tro le – po de res para
abrir novas nego ci a ções com a Grã-Bretanha. As pro pos tas do Go ver no
bra si le i ro para um po li ci a men to mais efe ti vo do co mér cio ile gal de
escra vos para o Bra sil pela Ma ri nha bri tâ ni ca na cos ta afri ca na e em al -
to-mar fo ram, entre tan to, tão mal re ce bi das quan to suas pro pos tas, fe i -
tas ao mes mo tempo, de con tro les mais efe ti vos no Bra sil e em águas
bra si le i ras. Além dis so, de po is que Au re li a no co me teu a to li ce de ler di an -
te de uma Câma ra che ia uma das no tas mais for tes de Henry Fox so li -
ci tan do a coope ra ção do Bra sil con tra o co mér cio de es cra vos, de sen ca -
de ou-se um vi o len to ata que con tra a Grã-Bretanha pela sua con ti nu a da in -
ge rência em as sun tos bra si le i ros.85 Lon ge de que rer con ce der à
Grã-Bretanha ma i o res po de res para in ter fe rir com na vi os mer can tes
bra si le i ros, como os na vi os de es cra vos eram ge ral men te con si de ra dos,
os de pu ta dos (que tam bém es ta vam co me çan do a agi tar-se para rejeitar
a lei de 1831) ressus ci ta ram a exi gên cia de tér mi no do di re i to de bus ca
vi gen te e a abo li ção ime di a ta das co mis sões mis tas an glo-brasileiras no Rio 
de Ja ne iro e em Fre e town. O go ver no foi for ça do a re cu ar e Fox, como
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82 Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros (Rio de Ja ne i ro, maio de 1833).
83 Sil va Lis boa para Ou se ley, 8 de ju lho, ane xo a Ou se ley n º 18, 29 de ju lho de 1833, F. O. 84/141.
84 Pal mers ton para Fox, nº 3, 25 de ju lho de 1834, F. O. 84/156.
85 Jack son e Grigg nº 26, 14 de ou tu bro de 1834, F. O. 84/153; Fox nº 6, 15 de ou tu bro de 1834, F. O.

84/156; Alves,””A Qu es tão do Ele men to Ser vil”, R. I. G. H. B. (1914), pág. 220.



Aston e Ou se ley an tes dele, foi in for ma do de que a le gis la ção bra si le i ra
vi gen te, com bi nada com os tra ta dos an glo-brasileiros, eram su fi ci en -
tes para supri mir o co mér cio de es cra vos – pelo me nos se ri am, co -
men tou amar ga men te Au re li a no, não fos se a pro te ção dada ao co mér -
cio pela bandeira por tu gue sa e pe los fun ci o ná ri os co lo ni a is e con su la -
res portugue ses (o que era ma té ria para ne go ci a ção com Por tu gal).86

Uma mu dan ça de go ver no na Grã-Bretanha teve pou co efe i to 
sobre a luta di plo má ti ca pelo acrés ci mo de cláu su las de equi pa men to e
de des mantela men to ao tra ta do de 1817. O Du que de Wel ling ton,
secre tá rio de Ne gó ci os Estran ge i ros no cur to go ver no con ser va dor de Peel 
(1834-5), en vi ou ao Rio de Ja ne i ro um pro je to de dois ar ti gos e Fox rece beu 
plenos po de res para ne go ci ar com base ne les.87 Des ta vez, para sua própria
sur pre sa, ele teve êxi to. O le van te de es cra vos na Ba hia, no co me ço de
1835, ti nha fir ma do a de ter mi na ção do Go ver no bra si le i ro de for ta le cer
o tra ta do de abo li ção com a Grã-Bretanha, bem como a sua pró pria
legis la ção con tra o co mér cio de es cra vos. E pela pri me i ra vez ele po dia
avan çar com al gu ma con fi an ça, cer to de que a in sur re i ção ti nha aber to
os olhos de mu i tos fa zen de i ros para os ris cos de per mi tir uma im por tação
ir res tri ta de ne gros no Bra sil. Por co in ci dên cia, Ma nu el Alves Bran co,
mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros na oca sião, já ti nha re cebido ple nos
po de res para so li ci tar à Grã-Bretanha me di das mais fir mes. Em maio
ele infor mou a Câ ma ra de De pu ta dos da sua in ten ção de re a brir ne go -
ciações com a Grã-Bretanha com vis tas a me lho rar o tra ta do de 1817.88

Antes, porém, de con cor dar com as pro pos tas de tra ta do da
Grã-Bretanha, Alves Bran co apre sen tou três so li ci ta ções pró pri as: pri -
me i ro e mais im por tan te, que a Grã-Bretanha con cor das se em pa gar as
in de ni za ções re cla ma das pelo Go ver no bra si le i ro pela cap tu ra ile gal, no
perío do 1826-30, dos na vi os de es cra vos Ati vo, Per pé tuo De fen sor, Hero í na e
mais uma boa dú zia de bar cos bra si le i ros (com umas pou cas ex ce ções
du vi do sas, eles ti nham es ta do cla ra men te en vol vi dos no co mér cio
ilegal de es cra vos, mas não os es ta vam car re gan do no mo men to e
tinham sido, por tan to, ab sol vi dos pela co mis são mis ta em Ser ra Leoa,
tendo-lhes sido con ce di das com pen sa ções – des de que os dois go ver nos
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86 Au re li a no para Fox, 2 de ou tu bro, ane xo a Fox nº 6.
87 Wel ling ton para Fox, nº 10, 31 de de zem bro de 1834, F. O. 84/156.
88 Fox, nº 4, 25 de mar ço de 1835, F. O. 84/179; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros  (Rio de

Ja ne i ro, maio de 1835).



con cor das sem que elas eram me re ci das); se gun do, que a Grã-Bretanha ace i -
tasse qua is quer es cra vos liberados no fu tu ro pela co mis são mis ta do Rio
de Ja ne i ro e os trans por tas se para suas pró pri as co lô ni as; e ter ce iro, que a
Grã-Bretanha coope ras se com o Bra sil em per su a dir ou tros es ta dos
sul-americanos a assina rem tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos.89

Alves Bran co não in sis tiu, po rém, nes ses pon tos quan do Fox dis se não
ter po de res para se guir aque la li nha de ne go ci a ção, e ar ti gos adi ci o na is
ao tra ta do de 1817, qua se idên ti cos aos re di gi dos por Wel ling ton, fo ram
fir ma dos no Rio de Ja ne i ro em 27 de ju lho de 1835. Um na vio mer can te 
bra si le i ro po dia ago ra ser de ti do e le va do pe ran te uma das co mis sões
mis tas, ti ves sem es cra vos sido efe ti va men te em bar ca dos ou não, des de
que hou ves se a bor do evi dên cia de uma in ten ção de co mer ci ar em escra vos
(isto é, des de que o na vio ti ves se “um ou mais” itens do que se tor na ra
ago ra uma lis ta pa drão de “ar ti gos de equi pa men to”), e po dia ser con de -
na do a me nos que o pro pri e tá rio con ven ces se a co mis são do seu objetivo
de co mér cio le gí ti mo (ar ti go 1). To dos os na vi os con de na dos se ri am no
fu tu ro des man te la dos e ven di dos em par tes se pa ra das (ar ti go 2). Um
ter ce i ro ar ti go adi ci o nal es tipula va que os dois primeiros se ri am ratifi ca dos
num pra zo de oito meses.90

De vol ta ao Fo re ign Offi ce de po is de um bre ve pe río do na
oposi ção, Pal mers ton fi cou mu i to sa tis fe i to com o tra ba lho de Fox.
Quan to às pro pos tas do pró prio Go ver no bra si le i ro, ele de cla rou, pri meiro, 
re pe tin do a já en tão fa mi li ar po si ção bri tâ ni ca, que em bo ra os navios
cap tu ra dos ile gal men te de ves sem na tu ral men te ser li be ra dos pe las comis sões 
mis tas, ne nhu ma com pen sa ção se ria ja ma is paga àque les que hou ves sem 
es ta do com pro va da men te en vol vi dos no co mér cio ile gal de es cra vos,
mes mo que ti ves sem sido de ti dos ile gal men te; se gun do, que a Grã-Bretanha
pode ria dis por-se a cu i dar de to dos os es cra vos li be ra dos pela co mis são
mista do Rio de Ja ne i ro se o Bra sil es ti ves se pron to a pa gar os gas tos
respectivos; e ter ce i ro, que te ria pra zer em as so ci ar-se a ne go ci a ções con tra 
o co mér cio de es cra vos com os go ver nos his pa no-americanos. 91 O
ob je tivo de Palmers ton, como ele dis se à Câ ma ra dos Comuns em agos to
de 1836, era unir con tra o co mér cio de es cra vos “to das as po tên ci as
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89 Fox nº 12, 4 de agos to de 1833, Conf., F. O. 84/179. So bre a ques tão das re i vin di ca ções, v. Me mo ran do
do F. O., 14 de ja ne i ro de 1842, F. O. 84/445 e Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce in Bra zil , págs. 233-6.

90 Fox nº 11, 4 de agos to de 1835, F. O. 84/179. Para o tex to dos ar ti gos adi ci o na is, ver Pe re i ra Pin to, i, 394-8.
91 Pal mers ton para Fox, nº 14, 3 de no vem bro de 1835, F. O. 84/179.



marí ti mas cu jas ban de i ras pu des sem ser abu si va men te uti li zadas ou pros ti -
tu í das”, es ti ves sem ou não di re ta men te en vol vi das em tal comér cio.92

À me di da em que o cer co se fe cha va em tor no dos co mer ci an tes e eles 
eram obri ga dos a aban do nar, uma atrás da ou tra, as ban de i ras que antes
os ti nham pro te gi do, ha via sem pre o pe ri go de que eles recor res sem à
ban deira ame ri ca na e às dos pou cos es ta dos eu ro pe us que ain da não
tinham as si na do com a Grã-Bretanha tra ta dos so bre o di re i to de bus ca.
Fora es tes – e ha via ago ra toda es pe ran ça de que os es ta dos eu ro pe us,
se não os Esta dos Uni dos, co o pe ra ri am com a Grã-Bretanha93 – era
pos sí vel que eles fi zes sem uso mais sis te má ti co dos pa vi lhões das no vas
re pú bli cas his pa no-americanas. No caso, porém, os re pre sen tan tes bra si -
le i ros no ex te ri or não de ram a Pal mers ton mais do que um apo io
nomi nal nos seus es for ços para fe char as bre chas rema nes cen tes no
sis te ma pre ven ti vo.94

Arti gos adi ci o na is ao tra ta do de 1817 ti nham ago ra sido
assi na dos. Ain da não es ta vam, po rém, ra ti fi ca dos e uma lei bra si le i ra
de 14 de ju nho de 1831 – pos ta em vi gor de po is da ab di ca ção de
Dom Pe dro I e em ra zão dos tra ta dos que ele as si na ra de sua pró pria
ini ciati va – es ti pu la va que no fu tu ro to dos os acor dos com po tên ci as
estran geiras deveriam ser re fe ri dos à Co mis são de Di plo ma cia da Câ ma ra
de Deputa dos e ra ti fi ca dos so men te de po is da apro va ção da Câ ma ra e
do Se na do.95 Daí a ne ces si da de que ti ve ram su ces si vos mi nis tros brasi le i ros 
de tes ta rem o sen tir da Câ ma ra e de es pe ra rem até 1835 an tes de
toma rem me di das para re for çar o tra ta do con tra o co mér cio de es cravos.
Os arti gos adi ci o na is de 27 de ju lho de 1835 fo ram de vi da men te re fe ridos
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92 Han sard, xxxv, 939, 5 de agos to de 1836.
93 Pal mers ton per su a diu as ci da des han seá ti cas (1837), a Tos ca na (1837) e as Duas Si cí li as (1838) a

ace de rem aos tra ta dos an glo-fran ce ses so bre o di re i to de bus ca de 1831 e 1833, como a Su é cia e a
Di na mar ca já ti nham fe i to em 1834 (ver Ban di nel, op. cit., págs. 245-7). Em vá ri as con fe rên ci as re a li za das
en tre 1838 e 1841, a Áus tria, a Prús sia e a Rús sia re cu sa ram-se a fa zer o mes mo. Um Tra ta do
Qu í n tu plo abran gen te (Grã-Bre ta nha, Áus tria, Prús sia, Rús sia e Fran ça), que só a Fran ça de i xou
de ra ti fi car, foi fi nal men te fir ma do em Lon dres em 20 de de zem bro de 1841 (ibid. págs. 244, 247-50).

94 So bre as ne go ci a ções da Grã-Bre ta nha com os go ver nos his pa no-ame ri ca nos, ver J. F. King, “The La tin
Ame ri can Re pu blics and the Sup pres si on of the Sla ve Tra de”, H. A. H. R. xxiv, (1944), págs. 387-411.
Ou se ley ti nha dú vi das so bre se os tra ta dos com os es ta dos his pa no-ame ri ca nos eram ne ces sá ri os.
“Sem dú vi da, teó ri ca e le gal men te, é pre ci so um tra ta do”, es cre ve ra ele em 1835, com re la ção ao Uru guai,
“mas en g a na mo-nos se con si de ra mos os es ta dos sul-ame ri ca nos, em or ga ni za ção, con fi a bi li da de na ci o nal e 
ci vi li za ção, mu i to me lho res do que os es ta dos ber be res”  (Ou se ley para Back hou se (F. O.), 10 de ja ne i ro
de 1835, Conf., F. O. 84/179).

95 Alves, R. I. H. G. B. (1914), pág. 222.



à Comis são, mas os ne gó ci os pú bli cos es ti ve ram tão caó ti cos até outubro,
quando o Pa dre Fe i jó se tor nou re gen te, que o Go ver no bra si le i ro muito
pou co con se guiu fa zer apro var pela Câ ma ra – e cer ta men te nada tão
con tro ver so; eles não fo ram se quer dis cu ti dos até o fim da ses são.
Obvi a men te a ra ti fi ca ção não ia ser fá cil, es pe ci al men te por que, como
pre vi ra Ou se ley, a pre o cu pa ção ge ne ra li za da com a re vol ta na Ba hia
rapida men te es ma e ceu e foi es que ci da. Só no vos dis túr bi os de nature za
seme lhan te, acre di ta va Ou se ley, po de ri am ter man ti do vi vos os primei ros 
si na is de um sen ti men to abo li ci o nis ta mais ge ne ra li za do, mas até o fim 
de 1835 a si tu a ção já es ta va cal ma. Mais uma vez vozes in flu en tes
dentro e fora da Câ ma ra le van ta ram-se em fa vor do co mér cio de escra vos, 
vis to no pior dos ca sos como um mal ne ces sá rio, e Alves Bran co era
ago ra ge ral men te cri ti ca do por ter con cor da do em as si nar os ar ti gos
adici o na is ao tra ta do con tra tal co mér cio. É ver da de que al guns brasi le i -
ros de se ja vam re for çar os po de res da Grã-Bretanha con tra o co mér cio 
de es cra vos, mas ao mes mo tem po pre o cu pa vam-se sin ce ra men te em
as se gu rar que os na vi os de guer ra bri tâ ni cos não ul tra pas sas sem seus
di re i tos no fu tu ro, como in du bi ta velmente ha vi am fe i to no pas sa do.
Ou tros, mais ines cru pu lo sos, incenti va vam para seus pró pri os fins
aquelas sus pe i tas e pre con ce i tos na ci o na lis tas que a ma i o ria dos bra sile i ros
ago ra ali men ta vam em re la ção a qual quer tra ta do com uma potên cia
européia, prin ci pal men te um com a Grã-Bretanha e di ri gi do con tra
o co mér cio de es cra vos. Ten do-se liber ta do de Por tu gal em 1822, era
o ar gu men to ge ral, os bra si le i ros deviam de cla rar sua in de pen dên cia do
seu novo se nhor, a Grã-Bretanha. Era tem po de pôr fim a “nos sa
cos tume i ra obe diên cia ao Ga bi ne te bri tâ ni co” e à idéia de que “eles [os
bri tâ nicos] têm a es qua dra, eles têm o di nhe i ro, fa ça-se, pois, a sua
vontade!”, como es cre veu um jor nal do Rio.96 Alves Bran co foi
critica do so bre tu do por não ter fe i to do acer to das re i vin di ca ções
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96 Ver car tas e re cor tes de jor na is do Rio de Ja ne i ro, ane xos a Jack son para Pal mers ton, Lon dre s, 4 de
fe ve re i ro de 1837, F. O. 84/218. Os bra si le i ros, es cre veu Wil li am Hun ter, en car re ga do de ne gó ci os
ame ri ca no no Rio de Ja ne i ro, viam a “ex ces si va e cons tan te pres são” da Grã-Bre ta nha so bre a ques tão
do co mér cio de es cra vos como “um mé to do de in ter ven ção nos seus ne gó ci os do més ti cos e um con tro le
so bre eles não ape nas em re la ção ao tema di re to, mas tam bém em re la ção a as sun tos co la te ra is”  (Hun ter
para Forsyth, se cre tá rio de Esta do, 29 de agos to de 1837, im pres so em W. R. Man ning, ed., Di plo ma tic
Cor res pon den ce of the Uni ted Sta tes. Inter-Ame ri can Affa irs 1831-60 (Was hing ton, 1932-9), ii, 218. “Seus
es ta  dis tas de ori en ta ção mais li be ral”, es cre veu ele mais tar de, “pa re cem fa lar de Por tu gal e do Bra sil
como se fos sem co lô ni as in gle sas” (Hun ter para Forsyth, 25 de no vem bro de 1839, ibid., ii, 238).



brasi le i ras con tra o go ver no bri tâ ni co a con di ção sine qua non de no vas
con ces sões. Os pro pri e tá ri os de na vi os cap tu rados ile gal men te an tes de
1830, so bre tu do os ba i a nos José e Ma nuel Cerque i ra Lima, que ti nham
250.000 li bras em jogo, fi ze ram for tes pe ti ções à  Câma ra para que
não hou ves se ra ti fi ca ção dos ar ti gos adi ci o na is até que a Grã-Bretanha 
re co nhe ces se a va li da de das re i vin di ca ções bra si le i ras.97

Em fins de 1835, o Mar quês de Bar ba ce na foi en vi a do em
mis são es pe ci al a Lon dres.98 O ob je ti vo prin ci pal da mis são era a revisão
do tra ta do co mer ci al an glo-brasileiro de 1827, mas Bar ba ce na es ta va
tam bém au to ri za do a dis cu tir com o Gover no bri tâ ni co a su pres são do 
co mér cio de es cra vos no mar, bem como mo dos e me i os de en co ra jar
a emi gra ção bran ca li vre da Eu ro pa para o Bra sil. Em mar ço de 1836,
Bar ba ce na foi ins tru í do a son dar Lor de Pal mers ton so bre a idéia de
uma nova con ven ção tri la te ral con tra o co mér cio de es cra vos en tre a
Grã-Bretanha, Por tu gal e o Bra sil, que pre ve ria um pa tru lha men to
conjun to mais efe ti vo das cos tas afri ca na e bra si le i ra e pos si vel men te
a im po si ção de pe nas mais du ras con tra o co mér cio de es cra vos.99

Palmerston não es ta va, po rém, dis pos to a in ter rom per, em Lis boa, as
ne go ci a ções con du zi das por Ho ward de Wal den de um tra ta do que ele 
acre di ta va (erra da men te) es ta rem per to de se rem con clu í das. Nem ele 
via o que se ga nha ria com uma nova con ven ção do tipo pro pos to por
Bar bacena até que fos sem ace i tos os ar ti gos adi ci o na is ao tra ta do
vigen te so bre dire i to de bus ca. Du ran te toda a ses são le gis la ti va de
1836, en tre tan to, o acor do Fox-Alves Bran co per ma ne ceu so bre a
mesa da Câ ma ra de Depu ta dos brasi le i ra – ape sar de a ses são ter sido
prorro ga da para tra tar de ur gen tes ma té ri as pen den tes. No co me ço
da ses são se guin te, o Go ver no bra si le i ro no va men te pe diu a sua ra ti fi cação, 
mas no va men te a ques tão foi en ga ve ta da. (Além do seu in te res se
pesso al, em bo ra na ma i or par te in di re to, no co mér cio de es cra vos,
muitos de pu ta dos ti nham em men te as ele i ções vin dou ras.) Su ces si vos
mi nis tros dos Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ros as se gu ra ram a Hamilton
Ha mil ton, que subs ti tu í ra Fox como mi nistro bri tâ ni co em maio de
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97 Jack son e Grigg nº 54, 28 de ou tu bro de 1835, F. O. 84/175; Ba hia and the West Afri can Tra de,
1549-1851 (Iba dan, 1964), págs. 34-5.

98 So bre a mis são de Bar ba ce na, ver Antô nio Au gus to de Agui ar, Vida do Mar quês de Bar ba ce na (Rio de 
Ja  ne i ro, 1896), págs. 890 segs

99 José Iná cio Bor ges para Bar ba ce na, nº 2, 17 de mar ço de 1836, A. H. I. 268/1/15.



1836, que o Go ver no era im po ten te dian te de uma Câ ma ra in tran si -
gente, mas quan do do en cer ra men to de mais uma ses são, ele co me çou
a pergun tar-se se o Go ver no es ta va re al men te ten tan do con se guir a ra ti -
ficação do acor do de 1835. Não es ta ria ele es co lhen do tal vez a sa í da
fácil, pe din do for mal men te a ra ti fi ca ção nos seus re la tó rios anu a is e não
to man do de po is qual quer ou tra pro vi dên cia a res pe i to? Em ju nho de
1837, Ha mil ton su ge riu que Fran cis co Jê Aca i a ba de Mon te zu ma, en tão
mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, de ve ria pelo me nos sub me ter a
questão à Câ ma ra e ten tar ne go ci ar com a opo si ção, sob pena de incorrer
na im pu ta ção de má-fé e de so nes ti da de po lí ti ca.100 A Grã-Bretanha
queria uma re pe ti ção de 1826: um acor do com o Go verno brasi le i ro que
per mi tis se à Ma ri nha bri tâ ni ca ma i or li ber da de para esmagar o co mér cio
de es cra vos, in de pen den te men te da opi nião pú bli ca – e dos in te res ses
bra si le i ros. Mas foi jus ta men te por ca u sa da ca pi tu la ção to tal do im pe rador 
às exi gên ci as bri tâ ni cas em 1826 que a Câ ma ra de De pu ta dos ti nha
consegui do seus no vos po de res e a eles se afer ra va ago ra, e como seus
co le gas em Por tu gal, os mi nis tros bra si le i ros re lu ta vam em pro cu rar
pro ble mas numa épo ca em que, em qual quer hi pó te se, pou cos go ver nos
so bre vi viam mais de seis me ses.

Em se tem bro de 1837, quan do a Câ ma ra es ta va pre o cu pa da 
com ou tro as pec to da ques tão do co mér cio de es cra vos – o pro je to de
Bar ba ce na con tra aque le co mér cio, que subs ti tu i ria a lei de no vem bro
de 1831 – a Co mis são de Di plo ma cia fi nal men te pro du ziu um re la tó rio
so bre os ar ti gos adi ci o na is de ju lho de 1835, o qual, po rém, sig ni fi ca ti -
va men te, tra ta va tam bém das re i vin di ca ções bra si le i ras con tra a
Grã-Bretanha. A co mis são ad mi tia que o co mér cio de es cra vos es ta va
em ex pan são e que o acrés ci mo de uma cláu su la de equi pa men to ao
trata do de 1817 pro va vel men te fa ria mais para con tro lar o seu au men to
do que qual quer ou tra me di da indivi du al. Mas tam bém sus ten ta va que
era iló gi co con ce der pode res ain da mais am plos aos na vi os de pa tru lha
bri tâ ni cos, quan do ain da não ti nham sido ou tor ga das in de ni za ções por
abusos an te ri o res. No mí ni mo, de ve ri am ser da das “ga ran ti as” ao Gover no 
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100 Ha mil ton para Mon te zu ma, 5 de ju nho, ane xo a Ha mil ton nº 12, 24 de ju nho de 1837, F. O. 84/222.
Du ran te os doze me ses an te ri o res Ha mil ton ti nha pe di do a ra ti fi ca ção dos ar ti gos adi ci o na is em pelo
me nos dez oca siões dis tin tas: 29 de ju nho, 23 de agos to, 4 de se tem bro, 4 de de zem bro de 1836, 7 de
ja ne i ro, 18 de fe ve re i ro, 22 de fe ve re i ro, 18 de mar ço, 8 de abril, 30 de abril de 1837.



bra si le i ro “de que tais abu sos se ri am evi ta dos ou re me di a dos e de que
no fu tu ro não se daria mo ti vo para no vas ges tões”. Um meio de evi tar
sen ten ças in justas con tra na vi os bra si le i ros se ria, acha va a co mis são,
trans fe rir a co mis são mis ta an glo-brasileira de Ser ra Leoa para um por to 
bra si le i ro ou, al ter na ti va men te, dis sol vê-la e pas sar as suas atri bu i ções
para a co mis são mis ta com sede no Rio de Ja ne i ro. A co mis são de Fre e -
town ti nha sido e con ti nu a ria a ser cla ra men te par ci al em fa vor do
cap tor bri tâ ni co, en quan to que no Bra sil as exi gên ci as da jus ti ça – e
os in te res ses dos súdi tos bra si le i ros – se ri am me nos fa cil men te ig no ra -
dos.101 A ado ção des se relató rio te ria adi a do in de fi ni da men te a ra ti fi -
ca ção dos ar ti gos adici o na is, já que o go ver no bri tâ ni co ti nha com
fre qüên cia re je i ta do catego ri ca men te as re i vin di ca ções fi nan ce i ras do Bra -
sil por cap tu ras ilegais no pas sado e cer ta men te não es ta ria dis pos to a ver o 
tra ba lho da co mis são mis ta de Fre e town trans fe ri do para o Rio de Ja neiro.
Pal mers ton de i xou en tão cla ro que não ace i ta ria que o go ver no bra si -
le i ro vin cu las se a condi ções im pos sí ve is o cum pri men to de uma obri -
ga ção que ace i ta ra in con di ci o nal men te.102 O Ga bi ne te con ser va dor de
setembro de 1837, o ga bi ne te par la men tar, che fi a do por Ber nar do Pereira
de Vas con ce los, es ta va mais in ti ma men te iden ti fi ca do com os in te res ses 
dos fa zen de i ros e sim pa ti za va mais aber ta men te com a con ti nu a ção do
co mér cio de es cra vos do que qual quer go ver no bra si le i ro ante ri or e já se
mos tra ra tão pou co in cli na do a es ten der o al can ce do tra ta do com a
Grã-Bretanha con tra aque le co mér cio como a re for çar a pró pria le gis lação
bra si le i ra con tra ele. O Go ver no con se guiu com êxi to evitar a discus são
do re la tó rio da co mis são quan do a nova Câ ma ra se re u niu no co me ço
de 1838. Nada fez, en tre tan to, para as se gu rar a ra ti fi ca ção dos ar ti gos
adi ci o nais de 1835, os qua is, pela pri me i ra vez, não fo ram se quer
mencio na dos no re la tó rio do mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros. As
fre qüen tes afir ma ti vas fe i tas a Ha mil ton Ha mil ton e a Ge or ge Gor don – 
en car re ga do de ne gó ci os em exer cí cio du ran te a pri me i ra me ta de de
1838, na au sên cia de Ha mil ton e Ou se ley – de que os ar ti gos adi ci o na is
se ri am ra ti fi ca dos na pri me i ra opor tu ni da de es ta vam co me çan do a soar
va zi as.
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101 Jor nal do Co mér cio, 12 de se tem bro de 1837. So bre o de sem pe nho das co mis sões mis tas, ver ca pí tu lo 5.
102 Pal mers ton para Ha mil ton, nº 6, 30 de no vem bro de 1837, F. O. 84/223.



Durante uma vi si ta a Lon dres, em abril de 1838, Ou se ley
sugeriu a Pal mers ton que in cen ti vos fi nan ce i ros, “o ofe re ci men to de
um cer to mon tan te”, po di am pro var ser “a ma ne i ra mais ex pe di ta, e em
úl ti ma aná li se a mais eco nô mi ca, de con se guir o fim de se ja do” (a ra ti fi -
ca ção do acor do con tra o co mér cio de es cra vos de 1835).103 Se gre do,
es cre veu Ou se ley, era a úni ca con di ção: os bra si le i ros gos ta vam de ser
su bor na dos, mas não gos ta vam que se sou bes se que o es ta vam sen do. A 
re a ção de Pal mers ton foi es cre ver: “Nada pos so au to ri zar so bre este
pon to se não uma in si nu a ção em ca rá ter par ti cu lar de que, se os ar ti gos
não fo rem ra ti fi ca dos, po de re mos tal vez agir como se eles o ti ves sem
sido.”104 O pró prio Ou se ley ti nha sido du ran te mu i to tem po um ad vo -
ga do de cla ra do de me di das co er ci ti vas. For ça é algo que os bra si le i ros –
“um povo de ori gem por tu gue sa, va i do so, me dío cre e dado à os ten tação”,
como os des cre via com des pre zo105 – po dem en ten der. De po is de
refor çar suas es quadras pre ven ti vas nas cos tas da Áfri ca oci den tal e
do Brasil, ar gu men ta va, o Gover no bri tâ ni co de ve ria “agir por sua própria
con ta”. Em bre ve po de ria ser ne ces sá rio, es cre veu em ou tra oca sião, agir 
“sem as pe i as im pos tas no mo men to pelo tra ta do e pela cons ti tu i ção do 
tri bu nal mis to”, “ter mi nar com a má qui na de fe i tu o sa usa da até aqui” e
“mandá-los [os co mer ci an tes de es cra vos bra si le i ros] a jul ga men to
alhures”.106 Em se tem bro de 1838, du ran te um en tre vis ta com Ma ci el
Monte i ro, o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ro, Ou se ley
chegou a ameaçar aber ta men te que, se o Bra sil per sis tis se na sua re cu sa em 
coope rar com a Grã-Bretanha para a su pres são do co mér cio de es cra vos 
e “os me i os ami gá ve is e con ci li a tó ri os se re ve las sem inú te is”, po de ri am
ser ado tadas me di das que se ri am al ta men te de sa gra dá ve is para o go verno
bra si leiro. Qu an do, pou cos me ses mais tar de, Ou se ley no va men te deixou
claro numa nota para Mon te i ro que a Grã-Bretanha es ta va de ci di da
a ter mi nar com o co mér cio de es cra vos e não se ria im pe di da “por obs tá culos 
de qual quer na tu re za e por pe no so que isso fos se para os sentimentos
amis to sos que a mo vi am em re la ção ao Bra sil de usar pron tamen te os
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103 Me mo ran do so bre as ins tru ções à mis são no Rio re la ti vas ao co mér cio de es cra vos, Lon dres, 24 de
abril de 1838, F. O. 84/252. Mais tar de Ou se ley no va men te de fen deu uma po lí ti ca de su bor nar
ade qua da men te de pu ta dos e se na do res, em vez de sim ples men te dar-lhes “maus jan ta res e sa ra us”
(Ou se ley para Pal mers ton, 21 de maio de 1839, Bro ad lands MSS, GC/OU/33). 

104 Mi nu ta acres cen ta da ao me mo ran do de Ou se ley, da ta da de 27 de abril.
105 Ou se ley 21 de maio de 1839, Par ti cu lar
106  Ou se ley para Pal mers ton, 21 de agos to, 26 de se tem bro de 1838, Par ti cu lar, F. O. 84/254.



meios de que dis pu nha a fim de pôr em prá ti ca tal de ci são, ditada ao
mes mo tem po por jus ti ça, hu ma ni da de e po lí ti ca”, es ta va eco an do as
própri as pa la vras de Pal mers ton.107 Por en quan to, po rém, a Grã-Breta nha
evitou to mar qual quer ação uni la te ral con tra os na vi os de es cra vos
brasile i ros.

Assim, ao cabo de qua se uma dé ca da de ne go ci a ções com
Por tu gal e o Bra sil, ne nhum tra ta do an glo-por tu guês efe ti vo con tra o
co mér cio de es cra vos ti nha sido fir ma do nem ar ti gos es sen ci a is re la ti vos 
a equi pa men to e des man te la men to ti nham sido acres cen ta dos ao tra ta do
an glo-bra si le i ro. O re sul ta do é que, du ran te todo esse pe río do, os po de res
da Ma ri nha bri tâ ni ca para su pri mir, ou se quer con ter, o co mér cio ile gal
de es cra vos para o Bra sil per ma ne ce ram se ve ra men te li mi ta dos.
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107 Ou se ley nº 16, 24 de se tem bro de 1838, F. O. 84/254; Ou se ley para Mon te i ro, 15 de ja ne i ro, ane xo a
Ou se ley nº 5, 19 de ja ne i ro de 1839, Conf., F. O. 84/283.
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Ca pí tu lo V

A MARINHA BRITÂNICA E AS
 COMISSÕES MISTAS, 1830-1839

Durante a dé ca da de 1830, como ao lon go de toda a pro lon gada
e dis pen di o sa cam pa nha que du rou mais de meio sé cu lo, de 1807 a
meados dos anos 60, os es for ços da Grã-Bretanha pela su pres são do
comér cio tran sa tlân ti co de es cra vos no mar con cen tra ram-se na costa da
África oci den tal. Des de 1807, quan do as cor ve tas Phe a sant e Der went foram
en viadas pela pri me i ra vez para for çar o cum pri men to da pró pria legis la ção
bri tâ ni ca con tra aque le co mér cio, vá ri os na vi os da Ma ri nha Real tinham
sido po si ci o na dos na cos ta da Áfri ca oci den tal, onde suas ta re fas ti nham
pas sa do a in clu ir tam bém a su pres são do co mér cio es tran ge i ro ilegal de
es cra vos. De po is de 1819, a par tir da as si na tu ra dos pri me i ros tra ta dos sobre 
di re i to de bus ca com Por tu gal, Espa nha e Ho lan da, a cos ta desde Cabo
Verde, ao nor te, até Ben gue la, ao sul (3.000 mi lhas), ti nham cons ti tuído
uma es ta ção na val se pa ra da. Mas, de 1832 a 1839, a es quadra da Áfri ca
Oci den tal fi cou sob as or dens dos coman dan tes-em-chefe da es ta ção
do Cabo da Boa Espe ran ça, su ces si vamente Con tra-Almirante Fre de rick



Warren (1831-4), Con tra-Almi ran te Sir Pa trick Camp bell (1834-7) e
Con tra-Almirante Ge or ge Elli ot (1837-40). Essa es ta ção con jun ta da
Áfri ca oci den tal e do Cabo da Boa Espe ran ça co bria uma enor me área,
de 26ºW a 75º E es ten den do-se para o nor te até 23º 30’ N, no Atlân ti co, 
e 10ºS, no Oce a no Índi co. Ain da as sim, em 1836, por exem plo, ela
contava com ape nas 14 dos cer ca de 100 na vi os e pou co mais de 1.000
dos 17.000 ho mens em to das as es ta ções na va is no ex te ri or. O nú me ro
de na vi os foi au men ta do para 17 em 1838 e para 19 em 1839, mas em
ne nhum mo men to hou ve mais de oito de les pa tru lhan do toda a cos ta
oci den tal da Áfri ca ao nor te do Equa dor, de Cabo Ver de às ba ías de 
Benin e Bi a fra – onde suas res pon sa bi li da des in clu íam ade ma is a
proteção dos as sen tamen tos bri tâ ni cos e o co mér cio le gí ti mo, bem como
a inter cep ta ção de na vi os de es cra vos.1 Nem um só na vio es ta va
perma nen te men te posi ci o na do na cos ta oci den tal da Áfri ca ao sul da
li nha en tre Cabo Ló pez e Ben gue la, nem na cos ta ori en tal da Áfri ca.
Nem ha via mu i to mo ti vo: os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos não tinham
po de res para dar bus ca em na vi os por tu gue ses, ou cap tu rá-los, ao sul 
do Equa dor, e qua se sem ex ce ção, os na vi os que ope ra vam na que las
la ti tu des me ri di o na is, fos sem por tu gue ses ou não, abri ga vam-se sob
a ban de i ra de Por tu gal. Em con se qüên cia, a ma i o ria dos na vi os de es -
cra vos, mes mo ao nor te do Equa dor, com ple ta vam suas vi a gens para 
a cos ta afri ca na e a par tir dela sem ja ma is ve rem um na vio de guer ra
bri tâ ni co: o ca pi tão de um na vio de es cra vos apre sa do per to de Gal linas 
em 1833, por exem plo, de cla rou à co mis são mis ta em Ser ra Leoa que 
já ti nha fe i to tre ze vi a gens sem a me nor di fi cul da de.2

Não so men te ha via pou cos na vi os po si ci o na dos em áre as de
co mér cio de es cra vos, mas a cos ta oci den tal da Áfri ca ten dia a ser um
cam po de des pe jo para os pi o res na vi os da Ma ri nha Real. Mu i tos eram
pra ti ca men te inú te is para as ta re fas a que se des ti na vam: fra ga tas de
quin ta e sex ta clas ses, gran des, len tas, ve te ra nas das guer ras na po leô nicas,
com seus mas tros al tos e fa cil men te vi sí ve is, e bri gues Sep pings, menores,
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1 So bre as fron te i ras dos co man dos na va is da Áfri ca oci den tal e do Cabo e o nú me ro de na vi os a seu ser vi ço,
ver Chris top her Lloyd, The Navy and the Sla ve Tra de (Lon dres, 1949), Apên di ce C, Apên di ce D;  C.
J. Bar tlett, Gre at Bri ta in and Sea Po  wer, 1815-1853 (Oxford, 1963), Apên di ce II.

2 Chris top her Fyfe, A His tory of Si er ra Le o ne (Oxford, 1962), pág. 197.



que sa bi da men te na ve ga vam como far dos de feno, eram fa cil men te
deixados para trás pela ma i o ria dos na vi os de es cra vos que en con travam,
dos qua is um nú me ro cres cen te era de em bar ca ções rá pi das e es bel tas,
de fa bri ca ção ame ri ca na. Sig ni fi ca ti va men te, os dois úni cos na vi os de
pa tru lha que, pelo me nos na pri me i ra me ta de da dé ca da de 30, mos tra -
ram-se ca pa zes de igua lar os na vi os de es cra vos eram eles mes mos
ex-negreiros que ti nham sido com pra dos pela Ma ri nha de po is da sua
con de na ção pela co mis são mis ta de Serra Leoa. O Black Joke e o Fair
Rosa mund, que ser vi ram como na vi os de pro vi sões da nau-capitânea do
Co mo do ro Ha yes, Dryad, cap tu ra ram nove dos onze na vi os de es cra vos
que a es qua dra apre en deu en tre no vem bro de 1830 e mar ço de 1832.
Qu an do mais tar de, em 1832, o Black Joke foi de cla ra do in ca paz de re sistir
ao mar, Pe ter Le o nard, que ser vi ra como ci rur gião no Dryad em 1831 e
mais tar de es cre veu um in te res san te re la to da sua vi a gem, la men tou a
destru i ção de um na vio “que tem fe i to mais para pôr fim ao vil trá fi co
de es cra vos do que to dos os na vi os da fro ta jun tos”.3

Todo ano, nos seus re la tó ri os anu a is, os mem bros bri tâ ni cos
da comis são mis ta de Ser ra Leoa ins ta vam o go ver no do seu país a
aumen tar o nú me ro e a qua li da de dos na vi os de pa tru lha que po di am
dedicar-se in te gral men te à su pres são do co mér cio de es cra vos.4 As
reivindi ca ções da es qua dra da Áfri ca oci den tal de um nú me ro ma i or
de navios e de ho mens eram con sis ten te men te apo i a das por Pal mers ton,
no Fore ign Office, que fre qüen te men te se que i xa va da fal ta de en tu si as mo
do Almi ran ta do pe las suas po lí ti cas con tra o co mér cio de es cra vos. Em
1862, quan do sua car re i ra se apro xi ma va do fim, Pal mers ton es cre ve ria:

Nenhum co man dan te-general da Arma da e ne nhu ma Jun ta do Almi rantado
ja ma is ti ve ram qual quer in te res se na su pres são do comér cio de es cra vos 
ou to ma ram por sua es pon tâ nea von ta de qua isquer me di das para al can çá-la, 
e o que quer que te nham fe i to para sa tis fa zer os de se jos de ter ce i ros,
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3 Lloyd, op. cit., págs. 71-3; Pe ter Le o nard, A Vo ya ge to the West Co ast of Afri ca in H. M. S. Dryad (Lon dres, 1833),
pág. 104. Ver tam bém Sir Henry Hun tley, Se ven Ye ar’s Ser vi ce on the Sla ve Co ast (2 vols., Lon dres, 1836).
Hun tley, que ser viu em nu me ro sos na vi os, in clu si ve o Fair Ro sa mund, du ran te esse pe río do, con ven ceu-se de
que “man ter uma es qua dra com o ob je ti vo de su pri mir o co mér cio de es cra vos é um ab sur do mo nó to no e
oci o so”, ci ta do em Lloyd, pág. 72-3. So bre a his tó ria de êxi tos do Black Joke , ver J. Hol land Rose, Man and the
Sea (Cam brid ge, 1935), pág. 245, W. L. Clo wes, The Ro yal Navy (Lon dres, 1903), vi. pág. 269.

4 P. ex., Smith e Ma ca u lay para Pal mers ton, Ge ral nº 12, 5 de ja ne i ro de 1833 (Re la tó rio re la ti vo a 1832), 
F. O. 84/134; Ma ca u lay para Pal mers ton, Ge ral nº 4, 5 de ja ne i ro de 1835 (Re la tó rio re la ti vo a 1834),
F. O. 84/166; Ma ca u lay e Do herty para Pal mers ton, Ge ral nº 111, 31 de de zem bro de 1838 (Re la tó rio
re la ti vo a 1838), F. O. 84/231.



fizeram-no de má von ta de e de for ma im per feita. Se ha via na Ma ri nha uma 
ve lha ba nhe i ra par ti cu lar men te len ta, ela seguramen te era man da da para
a cos ta da Áfri ca para ten tar pe gar os rápidos na vi os ame ri ca nos; e se ha via
um ofi ci al no to ri a men te dado à bebida, ele era man da do para um co man do
onde o rum é um ve ne no mor tal.5

 De seu lado, o Almi ran ta do po dia mos trar os li mi ta dos
re cur sos de que dis pu nha e as mu i tas so li ci ta ções a se rem aten di das por
eles em con se qüên cia do au men to do nú me ro de ta re fas – além da
su pres são do co mér cio de es cra vos – que a Ma ri nha era cha ma da a
de sem pe nhar em tem po de paz em to das as par tes do mun do – pro te ção
e pro mo ção dos cres cen tes in te res ses co mer ci a is e co lo ni a is da Grã-Bre -
ta nha, su pres são do con tra ban do e da pi ra ta ria, pro te ção da pes ca,
trans por te de con de na dos, ser vi ço de pa que tes, le van ta men to oceâ ni co.
Du ran te todo esse pe río do, como em qual quer ou tro, a for ça ge ral da
Ma ri nha era de ter mi na da por uma con ci li a ção en tre, de um lado, aqui lo
que pa re cia de se já vel à luz das so li ci ta ções des sa mis ce lâ nea de ser vi ços
e do es ta do das re la ções da Grã-Bre ta nha com ou tras po tên ci as, e de
ou tro, aqui lo que era pra ti cá vel de um pon to de vis ta po lí ti co e fi nan ce i ro,
ten do em men te a cons tan te pres são, den tro e fora do Par la men to, por
cor tes nos gas tos go ver na men ta is.6

A tá ti ca usa da pela pe que na es qua dra da Áfri ca oci den tal não
era a mais efi caz que, em te o ria, se po de ria ide ar. Os na vi os de guer ra
bri tâ ni cos de i xa vam que os na vi os de es cra vos che gas sem à cos ta afri ca na 
sem se rem mo les ta dos e em bar cas sem sua car ga à von ta de; ge ral men te
eles fa zi am suas pa tru lhas a trin ta ou qua ren ta mi lhas da cos ta, en tre pon tos
de em bar que bem co nhe ci dos, e li mi ta vam-se a for çar os ne gre i ros a
se ex po rem na sua vol ta para Cuba ou o Bra sil (que eles ge ral men te
com ple ta vam sem mu i ta di fi cul da de). Crí ti cos es tran ge i ros das po lí ti cas
da Grã-Bre ta nha con tra o co mér cio de es cra vos su ge ri ram que a Ma ri nha
só es ta va in te res sa da em na vi os ne gre i ros que já ti nham em bar ca do seus
es cra vos, por ca u sa do uso que se po dia fa zer dos es cra vos li be ra dos como
tra ba lha do res nas pró pri as co lô ni as bri tâ ni cas, tan to na Áfri ca (Ser ra
Leoa) como, mais tar de, nas Índi as Oci den ta is. Alguns crí ti cos in gle -
ses da es qua dra su ge ri ram que, como os ofi ci a is de ma ri nha ga nha vam
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5 Ci ta do em A. E. M. Ashley, Life of Henry John Tem ple, Vis count Pal mers ton, 1846-1865 (Lon dres, 1876), ii,
227; tam bém Lloyd, pág. 155.

6 Ver Bar tlett, op. cit. pas sim .



uma re com pen sa por es cra vo cap tu ra do e li be ra do (em bo ra, com o
au men to das cap tu ras, o prê mio por ca be ça ti ves se sido cor ta do, em
1824, de 60 li bras por um ho mem, 30 por uma mu lher e 10 por uma cri -
an ça para uma ta ri fa úni ca de 10 li bras e, em 1830, para 5 li bras por es -
cra vo), mas nem um cen ta vo pela cap tu ra de um na vio va zio, eles eram
in cen ti va dos a pos ter gar qual quer ação con tra um na vio de es cra vos até
que ele os ti ves se em bar ca do; como as si na lou Lor de Broug ham,
em bo ra seu de ver fos se su pri mir o co mér cio de es cra vos, eles eram
re com pen sa dos em pro por ção ao ní vel que se per mi tis se ser al can ça do
por tal co mér cio.7 Ne nhu ma des sas acu sa ções – que o Almi ran ta do
ne ga va ener gi ca men te – foi ja ma is ade qua da men te con subs tan ci a da. De
fato, os ofi ci a is bri tâ ni cos de i xa vam pas sar os na vi os de es cra vos va zi os
me nos por fal ta dos ne ces sá ri os in cen ti vos fi nan ce i ros do que por não
es ta rem au to ri za dos a cap tu rar na vi os de ban de i ra es pa nho la ou por tu -
gue sa, a me nos que es ti ves sem efe ti va men te car re gan do es cra vos e, qua se 
sem ex ce ção, os na vi os de es cra vos que os bar cos de guer ra bri tâ ni cos
en con tra vam nes se pe río do ar vo ra vam um des ses dois pa vi lhões. De po is
da as si na tu ra de um novo tra ta do an glo-es pa nhol, em ju nho de 1835,
os ofi ci a is de ma ri nha ti ve ram po de res para cap tu rar na vi os es pa -
nhóis equi pa dos para aque le co mér cio e, por al guns me ses du ran te
1836-7, apro ve i ta ram to das as opor tu ni da des de fazê-lo – em bo ra
não hou ves se qual quer re com pen sa fi nan ce i ra e exis tis se con si de rá vel
ris co de uma cap tu ra equi vo ca da e sub se qüen te ab sol vi ção pela
co mis são mis ta an glo-es pa nho la.8 Não de mo rou mu i to, po rém, para
que os co mer ci an tes es pa nhóis pro cu ras sem a pro te ção da ban de i ra
por tu gue sa e, em bo ra ain da fos se oca si o nal men te pos sí vel pri var um na vio 
es pa nhol da sua fal sa na ci o na li da de por tu gue sa e, com base no seu equi -
pa men to, ob ter a sua con de na ção, o uso qua se uni ver sal do pa vi lhão
por tu guês tan to no co mér cio cu ba no como no bra si le i ro for çou a Ma ri nha 
bri tâ ni ca a vol tar à sua ve lha e in sa tis fa tó ria tá ti ca ao lar go da cos ta.
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7 Han sard, xi, 599, Câ ma ra dos Lor des, 29 de ja ne i ro de 1838. O co mér cio, ar gu men ta va Broug ham, “pros pe ra 
sob os pró pri os ex pe di en tes ado ta dos para es ma gá-lo e au men ta em con se qüên cia da que las mes mas me di das
a que se re cor re para a sua ex tin ção”.

8 Du ran te 1836, na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos cap tu ra ram trin ta e sete na vi os de e s cra vos es pa nhóis na 
cos ta oci den tal da Áfri ca – vin te e qua tro equi pa dos para o co mér cio (Camp bell e Le wis para Pal  mers ton,
Ge ral nº 4, 5 de ja ne i ro de 1837 (Re la tó rio re la ti vo a 1836), F. O. 84/212.



Em vista do seu ta ma nho e qua li da de e das se ve ras li mi tações
que os tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos im pu nham às suas ati vi da des,
no tá vel tal vez te nha sido o nú me ro de na vi os cap tu ra dos pela esqua dra da
Áfri ca oci den tal. Du ran te os cin co anos des de o ve rão de 1830 até o de
1835, uma mé dia de ape nas dez na vi os por ano fo ram apre en di dos –
to dos com es cra vos a bor do. O qua driê nio se guin te, en tre tan to, e par -
ti cu lar men te 1836, quan do o novo tra ta do an glo-espanhol foi efe ti va -
men te apli ca do, fo ram anos de êxi to sem pre ce den te para a es qua dra:
em mé dia, trin ta e cin co na vi os de es cra vos fo ram apreen di dos anu al -
men te.9 A gran de ma i o ria des ses na vi os es ta va en vol vi da no co mér cio
ile gal para Cuba, en tão o prin ci pal mer ca do para es cra vos em bar ca dos
ao nor te da Li nha; al guns de les, po rém, eram pro pri e da de de por tu gue -
ses re si den tes na Ba hia e ou tros ti nham fe i to, numa ou nou tra oca sião,
vi a gens bem su ce di das ao Bra sil (ge ral men te à Ba hia ou a Per nambu co).
Des de que a to ta li da de do co mér cio ti nha sido de cla ra do ilegal, qua tro
anos an tes, o Tâ me ga, com 440 es cra vos a bor do, apre en di do em junho
de 1834 por H. M. S. Chary bdis ao lar go de La gos, foi o pri meiro na vio de
es cra vos cap tu ra do pela es qua dra que se es ta va re al men te dirigin do
para o Bra sil.10 Nos anos se guin tes fo ram oca si o nal men te cap tu rados
ou tros na vi os que vol ta vam para o Bra sil: dois em 1835 – o Atre vi do e
o Le gi ti mo Afri ca no; qua tro em 1836 – o Min de lo, o Espe ran ça, o Quatro de
Abril e o Ve loz; três em 1837 – o La fa i ete, o Amé lia e o Pro vi dên cia; e
qua tro em 1838 – o De i xa Fa lar, o Gra ti dão, o Ve loz e o Camões.11

Entretan to, me nos de um em cada dez na vi os cap tu ra dos pela es qua dra
da Áfri ca oci den tal du ran te os anos trin ta es ta vam re al men te pratican do 
o comér cio de es cra vos com o Bra sil. Vá ri os mi lha res de es cra vos
foram perdi dos para o mer ca do de es cra vos bra si le i ro, mas isso era
ape nas um pe que no nú me ro em pro por ção àque les anu al men te
transporta dos pelo Atlân ti co para o Bra sil. O co mér cio en tre a Ba hia
e as Ba ías∗ foi o mais du ra men te atin gi do, como de fato ti nha sido
du ran te os vinte anos an te ri o res, mas já ago ra era uma par te re la ti va men te
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9 Ver re la tó ri os anu a is dos mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta de Ser ra Leoa.
10 Ma ca u lay para Pal mers ton, Por tu gal nº 2, 5 de ja ne i ro de 1835, F. O. 84/169.
11 Ma ca u lay e Le wis para Pal mers ton, Por tu gal nº 3, 2 de ja ne i ro de 1836, F. O. 84/194; Camp bel l

e Le wis, Por tu gal nº 2, 5 de ja ne i ro de 1837, F. O. 84/212; Ma ca u lay e Le wis, Por tu gal nº 118, 1º
de ja ne i r o de 1838, F. O. 84/235; Ma ca u lay e Do herty, Por t u gal nº 109, 31 de de zem bro de 1838,
F. O. 84/237.

∗ Re fe rên cia às ba ías (bights) de Be nin e Bi a fra. (N. T.)



insigni fi can te do co mér cio bra si le i ro. A par te mais im por tan te do
comér cio – aquela pra ti ca da ao sul da Li nha, a par tir do Con go, Ango la e
Mo çam bique para a área ao nor te e ao sul do Rio de Ja ne i ro – a es qua dra
da Áfri ca oci den tal era obri ga da a ig no rar qua se in te i ra men te. Na ver da de,
entre a pri ma ve ra de 1830 e o ou to no de 1839, ape nas um na vio de
escra vos via jan do para o Bra sil foi cap tu ra do ao sul da Li nha. Foi o
Incom pre en sí vel, com des ti no ao Rio de Ja ne i ro com qua se 600 es cra vos de
Mo çam bi que, que H. M. S. Dolp hin en con trou por aca so em al to-mar
(24ºS 16ºW) em dezem bro de 1836.12

Com ex ce ção de um nú me ro mu i to pe que no en tre gue às suas
própri as au to ri da des, to dos os na vi os de es cra vos cap tu ra dos pela
esqua dra bri tâ ni ca da Áfri ca oci den tal du ran te os anos 30 fo ram
despacha dos (com tri pu la ções de pre sa a bor do) para Ser ra Leoa, para
jul ga men to pelo tri bu nal mis to lá se di a do. Em 1819, Ser ra Leoa ti nha
sido a es co lha ób via para sede das co mis sões mis tas na cos ta oci den tal da
Áfri ca: um tri bu nal ma rí ti mo já ti nha sido es ta be le ci do lá para o julgamen to 
de na vi os de es cra vos bri tâ ni cos – e oca si o nal men te es tran ge i ros –
capturados por bar cos de pa tru lha bri tâ ni cos du ran te as guer ras na po -
leô ni cas; como as sen ta men to para afri ca nos li be ra dos, o lu gar es ta va bem
equipado para re ce ber es cra vos de na vi os con de na dos; e mem bros bri tâ -
ni cos das co mis sões mis tas po di am ser fá cil e ra pi da men te subs ti tu í dos,
em caso de do en ça ou fa le ci men to, por fun ci o ná ri os co lo ni a is. Mas
Ser ra Leoa tinha de mons tra do ter duas des van ta gens sé ri as. Pri me i ro, era
um notório ce mi té rio de ho mens bran cos: qua tro ju í zes bri tâ ni cos em
co mis sões mistas – dois de les em 1826 – e nu me ro sos fun ci o ná ri os me nos 
gra du a dos do tri bu nal mis to mor re ri am nos seus pos tos. Se gun do, em bo ra
dois im por tan tes cen tros de ati vi da de no co mér cio de es cra vos – os
sistemas inter li ga dos do rio Nú nez, rio Pon gas e rios vi zi nhos, ao
nor te, e os estuá ri os do Sher bro e Gal li nas, ao sul – fos sem fa cil men te
aces sí ve is a par tir da co lô nia, a ma i or par te das cap tu ras era de fato
fe i ta a mil milhas de dis tân cia, nas ba ías de Be nin e Bi a fra. Du ran te a
dé ca da de 1830, hou ve ini ci a ti vas para trans fe rir as co mis sões mis tas de
Ser ra Leoa para a ilha de Fer nan do Pó, ce di da à Espa nha por Por tu gal
em 1778, mas nun ca pa gas. Fer nan do Pó ocu pa va uma po si ção do mi -
nan te fren te ao del ta do rio Ni ger, a ape nas dois ou três dias de vi a gem
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das Ba ías, e em 1827, o Co man dan te W. F. W. Owen foi man da do à
ilha, com permissão da Espa nha, a fim de co me çar lá um as sen ta men to e
constru ir edi fí ci os ade qua dos para um tri bu nal mis to. Três anos mais 
tar de, uma Co mis são Espe ci al do Par la men to, pre si di da por Joseph Hume, 
que re pre sen ta va in te res ses hos tis a Ser ra Leoa, re co men dou a trans fe -
rên cia ime di a ta das co mis sões mis tas de Ser ra Leoa para Fer nan do Pó.
No caso, en tre tan to, a Espa nha re cu sou-se a trans fe rir para a
Grã-Bretanha a sua so be ra nia sobre a ilha, sem o que não ha ve ria ga ran tia 
para a li ber da de dos es cra vos lá li be ra dos, e o Te sou ro re je i tou uma
ofer ta da Espa nha de ven der a ilha por 100.000 li bras. Para de sa pon ta -
men to dos ofi ci a is de ma ri nha britâni cos – e dos ne go ci an tes bri tâ ni cos
de di ca dos ao cres cen te comércio do óleo de pal ma do del ta do Ni ger – o
es que ma de Fer nan do Pó foi aban do na do em 1832 e as co mis sões mis tas
per ma ne ce ram em Free town.13

De po is de vá ri as di ver gên ci as me no res en tre mem bros
britâni cos e es tran ge i ros das co mis sões mis tas, e en tre mem bros das
comissões e os pri me i ros ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos a che ga rem com 
prê mi os, ti nha-se fi nal men te con se gui do es ta be le cer um pro ce di men to
uni for me para a ad ju di ca ção de na vi os tra zi dos pe ran te as co mis sões
mistas de Ser ra Leoa – e aque las do ou tro lado do Atlân ti co.14 Ao
chegar ao porto, o na vio de es cra vos cap tu ra do, jun ta men te com os
escra vos que car re gas se, tor na va-se res pon sa bi li da de do se cre tá rio ou ba i lio
do tri bu nal. Os es cra vos nor mal men te fi ca vam a bor do du ran te todo o
tempo do jul ga men to, em bo ra em Ser ra Leoa, a ju í zo do tri bu nal, os
doentes e mo ri bun dos fos sem às ve zes le va dos para ter ra fir me. O ofi ci al
de marinha que ti ves se fe i to a cap tu ra (se ele acom pa nha va o na vio)
ou al ter na ti va men te o ofi ci al co man dan te da tri pu la ção de pre sa tinha
prime i ro de fa zer uma de cla ra ção ju ra men ta da pe ran te um ofi ci al de
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13 So bre o es que ma de Fer nan do Pó, ver Fyfe, op. cit ., págs. 165, 175, 178, 187-8; K. Onwu ka Dike, Tra de 
and Po li tics in the Ni ger Del ta, 1830-85 (Oxford, 1956), 55-60 ; Cam brid ge His tory of the Bri tish Empi re
(Cam brid ge, 1940), ii, 650-2; C. W. New bury (ed.), Bri tish Po licy to wards West Afri ca (Oxford, 1965),
págs. 10-11.

14 De modo ge ral, con for mes com as di re tri zes con ti das no lon go me mo ran do ex pe di do a to dos os
mem bros bri tâ ni cos de co mis sões mis tas para as sis ti-los no de sem pe nho de suas pou co fa mi li a re s
res pon sa bi li da des (Cas tle re agh para os mem bros de co mis sões mis tas de Sua Ma jes ta de, 20 de fe ve re i  ro de 
1819, F. O. 315/1; B. F. S. P. viii, 25-49). So bre a pre pa ra ção des se me mo ran do, ver Les lie Bet hell, The 
Mi xed Com mis si ons for the Sup pres si on of the Tran sa tlan tic Sla ve Tra de in the Ni ne te enth Cen tury Jour nal of Afri can 
His tory, vii (1966), pág. 84, nº 20.



re gis tro do tri bu nal e en tão en tre gar qua is quer papéis en con tra dos a
bor do da nau cap tu ra da, jun ta men te com uma de cla ra ção ou cer ti ficado, 
es ta be le ci do por oca sião da cap tu ra, des cre ven do quando e onde o navio 
ti nha sido re vis ta do, as con di ções em que ti nha sido encon tra do e se ti -
nha escravos a bordo. Par tes in te res sa das eram en tão convo ca das a
com pa re cer ao tri bu nal a fim de de mons trar por que o na vio não deve ria
ser con denado; a me nos que se pu des se pro var o con trá rio, pre su mia-se
que o navio era cul pa do do co mér cio ile gal de es cra vos e que ti nha sido
le gal men te cap tu ra do. Se guia-se um exa me, pelo ofi ci al de re gis tro, do
mes tre, da tri pu la ção (na prá ti ca, ge ral men te o ime di a to e o contra mes tre)
e qua is quer ou tras tes te mu nhas, o qual ge ral men te to ma va a forma de
uma sé rie de per gun tas es ta be le ci das. A evi dên cia era então entre gue
aos pro cu ra do res (ou ad vo ga dos) que re pre sen ta vam os cap to res e os re -
que ren tes, os qua is de fen di am suas ca u sas pe ran te dois juízes-membros
da co missão. Estes, como mu i tos dos pro cu ra do res, nem sem pre es ta -
vam le gal men te quali fi ca dos (não que ad vo ga dos se jam ne ces sa ri a men te os 
me lho res juí zes in ter na ci o na is). Ge or ge Jack son, por exem plo, que foi
juiz e mem bro bri tâ ni co de co mis sões mis tas su ces si va men te em Ser ra
Leoa (1828-32), Rio de Ja ne i ro (1832-41), Su ri nam (1841-5) e Lu an da
(1845-59), ti nha an terior men te pas sa do vin te anos no ser vi ço di plo má ti co. 
Alguns daque les que ser vi ram do lado bri tâ ni co da co mis são mis ta em
Fre e town, po rém, ti nham an te ri or men te ocu pa do a po si ção de pro mo -
tor ou pre si den te do Tri bu nal na colô nia, e a ma i o ria ti nha ad qui ri do
va li o sa ex pe riên cia, pri me i ro como ofi ci al de re gis tro do tri bu nal e de -
po is como co mis sá rio de ar bi tra gem, an tes de ser promo vi do a juiz na
co mis são.15

Nos ca sos de em bar ca ções apre en di das ao de i xar a Áfri ca
com seu car re ga men to de es cra vos, uma co mis são mis ta não pre ci sa va
pro vas adi ci o na is do ca rá ter do na vio; era pre ci so es ta be le cer ape nas
que os es cra vos ti nham sido em bar ca dos de uma área pro i bi da (no caso
de na vi os “por tu gue ses”, por exem plo, que es ta va co mer ci an do ao norte
do Equa dor) e que a bus ca e cap tu ra ti nham sido am bas le ga is e
execu ta das de ma ne i ra apro pri a da. Em tais ca sos, a ma i o ria das contro -
vér si as en tre membros da co mis são gi ra va em tor no da na ci o na li da de
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do na vio de es cra vos cap tu ra do. Entre tan to, quan do na vi os vazios
sus pe i tos de es ta rem equi pa dos para o co mér cio de es cra vos eram trazi dos 
pe rante uma co mis são para jul ga men to, o que ocor ria com cres cen te
freqüên cia depois de 1835, e tor na va-se mais di fí cil pro var com se gu -
ran ça a prá ti ca do comér cio de es cra vos, as con tro vér si as eram mu i to
mais co muns. Os mem bros bri tâ ni cos das co mis sões ti nham ins tru ções
es pe cí fi cas para nun ca per de rem de vis ta o seu ca rá ter ju di ci al e para “se 
es for ça rem uni formemen te para com bi nar um jus to e cons ci en ci o so zelo
pela pre ven ção do trá fi co ile gal de es cra vos com a ma nu ten ção da mais
es tri ta jus ti ça em re la ção às par tes in te res sa das”.16 Na prá ti ca, po rém,
acon te cia com fre qüên cia que o re pre sen tan te bri tâ ni co na co mis são
mis ta as su mis se o pa pel de pro mo tor, en quan to seu co le ga es tran ge i ro
fa la va pela de fe sa: os mem bros bri tâ ni cos das co mis sões ten di am na tu -
ral men te a se rem mais hos tis ao co mér cio de es cra vos e mais fa vo rá ve is
aos ofi ci a is bri tâ ni cos que ti nham fe i to a cap tu ra; os es tran ge i ros, se não 
eram aber ta men te fa vo rá ve is aos co mer ci an tes de es cra vos, es ta vam
pelo me nos mais pre o cu pa dos em sal va guar dar os di re i tos e a li ber da -
de da que les navios mer can tes do seu país que pra ti ca vam o co mér cio
le gí ti mo.

No caso, os go ver nos es tran ge i ros ape nas in ter mi ten te men te
eram re pre sen ta dos nas co mis sões “mis tas” se di a das em Ser ra Leoa:
eles ti nham di fi cul da de em pre en cher os pos tos em pri me i ro lu gar e,
sub se qüen te men te, ex pe ri men ta vam di fi cul da de ain da ma i or para
en con trar subs ti tu tos, quan do isso se tor na va ne ces sá rio. Os in di ca dos
fre qüen te men te re cu sa vam a no me a ção ou re tar da vam in de vi da men te
sua par ti da para a Áfri ca; uma vez lá, o cli ma e as do en ças in va ri a vel -
men te os fa zi am so frer lon gos pe río dos de má sa ú de, que tor na vam
ne ces sá ri os pe río dos igual men te lon gos de con va les cen ça nas Ca ná ri as
ou em al gum ou tro lu gar ade qua da men te sa u dá vel. Nos ca sos em que
ha via uma vaga na co mis são mis ta quan do um na vio era tra zi do, os
mem bros res tan tes da co mis são es ta vam au to ri za dos a pros se guir com o
jul ga men to; as sim, na au sên cia tan to do mem bro-juiz quan to do co mis sá rio
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de ar bi tra gem es tran ge i ros – como não raro ocor ria –, os mem bros bri tâ -
ni cos agi am so zi nhos. De sua par te, o go ver no bri tâ ni co nun ca teve
qual quer di fi cul da de em pre en cher as va gas tem po rá ri as que apo sen ta do ria, 
do en ça ou mor te cri a vam do seu lado das co mis sões mis tas: em Ha va na 
ou no Rio de Ja ne i ro eles po di am re cor rer ao côn sul-ge ral ou ao
vice-côn sul; em Ser ra Leoa, o go ver na dor-ge ral ou o go ver na dor al ter no, o
pre si den te do tri bu nal ou o se cre tá rio da co lô nia po di am ocu par a po si ção.
To das as co mis sões eram obri ga das por tra ta do a pas sar sen ten ça “tão
bre ve men te quan to pos sí vel”, pre fe ren te men te den tro de vin te dias da
che ga da ao por to do na vio cap tu ra do, e cer ta men te den tro de dois me ses,
mas ape nas aque las com sede em Ser ra Leoa cum pri am con sis ten te men te 
tal exi gên cia. Uma ra zão da ma i or ra pi dez  o fato de os fun ci o ná ri os
bri tâ ni cos das co mis sões “mis tas” fre qüen te men te se acha rem so zi nhos.

Qu an do uma co mis são de ci dia pela ab sol vi ção, como no
caso do Ca mões, que em 1838 veio pe ran te a co mis são an glo-por tu gue sa
em Ser ra Leoa,17 o na vio, sua car ga e qua is quer es cra vos a bor do
eram ge ral men te res ti tu í dos ime di a ta men te aos seus pro pri e tá ri os, que
ti nham o di re i to de re cla ma rem os cus tos do pro ces so e to das as per das
e da nos so fri dos como re sul ta do da cap tu ra e de ten ção da em bar ca ção.
Os mem bros da co mis são em Ser ra Leoa ge ral men te de sig na vam um ou 
dois “co mer ci an tes res pe i tá ve is” para as sis ti rem o ofi ci al de re gis tro no
cál cu lo do mon tan te pelo qual os cap to res, ou na sua fal ta o seu go ver no,
eram res pon sá ve is. De acor do com os tra ta dos so bre di re i to de bus ca,
as duas par tes con tra tan tes com pro me ti am-se a as se gu rar o pa ga men to
de da nos den tro de um pe río do de doze me ses. O Go ver no bri tâ ni co,
po rém, como vi mos, re cu sa va-se a con si de rar qua is quer pe di dos de
com pen sa ção nos ca sos em que es ta va con ven ci do de que o na vio, em -
bo ra cap tu ra do ile gal men te, ti nha es ta do de fato pra ti can do o co mér cio
ilí ci to de es cra vos. Embar ca ções con de na das por uma co mis são mis ta –
e só uma pe que na mi no ria não era con de na da – eram ven di dos em has ta
pú bli ca: al guns eram com pra dos por co mer ci an tes e lo jis tas lo ca is, em
ge ral por pre ços de oca sião – para se rem re ven di dos com lu cro; al guns,
como o Black Joke e o Fair Ro sa mund, eram com pra dos pelo Almi ran ta do 
e sub se qüen te men te con ver ti dos em na vi os de pa tru lha para uso no
ser vi ço con tra o co mér cio de es cra vos; e al guns eram com pra dos para
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17 Ma ca u lay e Do herty para Pal mers ton, Por tu gal n º 109, 31 de de zem bro de 1838, F. O. 84/237.



co mer ci an tes de es cra vos (às ve zes os pro pri e tá ri os ori gi na is) e vol ta -
vam ao co mér cio. O re sul ta do da ven da, que po dia equi va ler a qual quer
co i sa en tre 100 e 5.000 li bras, era di vi di da en tre os dois go ver nos in te res -
sa dos. Essa ren da aju da va a co brir os gas tos ex tra or di ná ri os das co mis -
sões mis tas – o alu guel da sala do tri bu nal, a mo bí lia, os ho no rá ri os de
in tér pre te, tra du tor, co pis ta, ba i lio, le i lo e i ro, des man te la dor de na vi os, ava -
li a dor, e os sa lá ri os de por te i ros, ser ven tes e men sa ge i ros – que, no
Rio de Ja ne i ro, Ha va na e Su ri nã, eram di vi di dos igual men te en tre os go -
ver nos in te res sa dos e, em Fre e town, eram ra te a dos en tre a Grã-Bre ta -
nha (dois sex tos) e Por tu gal, Espa nha, Bra sil e Ho lan da (um sex to
cada). No caso da Grã-Bre ta nha, a ren da com a ven da de na vi os de es -
cra vos po dia tam bém ser usa da para res sar ci men to do prê mio em di -
nhe i ro ou tor ga do aos cap to res. De acor do com os tra ta dos con tra o co -
mér cio de es cra vos, aque les que eram en con tra dos nos na vi os con de na dos
eram li ber ta dos e en tre gues ao go ver no em cujo ter ri tó rio se di a va a co mis são,
para se rem em pre ga dos como tra ba lha do res li vres ou cri a dos. Em
Ser ra Leoa, es cra vos li be ra dos – 35.000 de les du ran te os anos 30 –
eram re gis tra dos em King’s Yard como ci da dãos bri tâ ni cos e pas sa vam a
ser res pon sa bi li da de do Li be ra ted Afri can De part ment, que man da va a ma i o ria 
de les vi ver e tra ba lhar em al de i as per to de Fre e town, em bo ra al guns fos sem
per su a di dos a emi grar para as Índi as Oci den ta is como apren di zes li vres.18

Du ran te a dé ca da de 1830, qua tro co mis sões mis tas ti nham sede 
em Ser ra Leoa: as co mis sões an glo-es pa nho la, an glo-por tu gue sa e an -
glo-ho lan de sa, que ha vi am sido es ta be le ci das em 1819, e a an glo-bra si le i ra,
es ta be le ci da em 1828. Entre tan to, de cer ca de 200 na vi os que fo ram a
jul ga men to du ran te o pe río do de me a dos de 1830 a me a dos de 1839 – 51
de les em um ano, 1836 –, dois ter ços fo ram pro ces sa dos pela co mis são
an glo-es pa nho la e, com uma ex ce ção, os res tan tes pela co mis são an -
glo-por tu gue sa. O co mér cio ho lan dês de es cra vos ti nha sido su pri mi do na
se gun da me ta de dos anos 20 e, de po is de 1829, só um na vio ho lan dês –
a bar ca Jane, em 1862 – foi le va do a Ser ra Leoa. Por ca u sa da pre sun ção
qua se uni ver sal da na ci o na li da de por tu gue sa dos na vi os usa dos no
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18 So bre o Li be ra ted Afri can De part ment, ver Fyfe, op. cit ., págs. 138-9. Os es ta be le ci men tos da que le
de par ta men to fo ram se ve ra men te li mi ta dos de po is de 1843, ibid., págs. 229-30. Um es tu di o so di na mar quês,
Richs Me yer-He i sel berg, está fa zen do um es tu do dos afri ca nos li be ra dos em Ser ra Leoa. Ver, por
exem plo, No tes from Li be ra ted Afri can De part ment (Insti tu to Escan di na vo de Estu dos Afri ca nos, Re la tó rio
de Pes qui sa nº 1, Upsa la, 1967).



co mér cio bra si le i ro, todo bar co in ter cep ta do ao nor te do Equa dor a
ca mi nho do Bra sil era le va do pe ran te a co mis são an glo-por tu gue sa. O
úni co caso jul ga do pela co mis são an glo-bra si le i ra nes se pe río do foi o do 
Incom pre en sí vel, cap tu ra do em 1836. Osten si va men te, a co mis são an -
glo-por tu gue sa era obri ga da a ab sol ver, por cap tu ra ile gal, qual quer em -
bar ca ção lu si ta na apre en di da ao sul do Equa dor. Por tan to, na es pe ran -
ça de pro vá-lo bra si le i ro, a tri pu la ção de pre sa o le va va pe ran te a co mis -
são an glo-bra si le i ra. Na épo ca – fe ve re i ro de 1837 – não ha via mem -
bros bra si le i ros da co mis são re si den tes em Fre e town. José de Pa i va ti nha 
ser vi do como juiz bra si le i ro de 1828 até a sua mor te em ju nho de 1834.
Seu su ces sor, Ma ti as Egí dio da Sil ve i ra, que ti nha sido no me a do co mis -
sá rio de ar bi tra gem em fe ve re i ro de 1832, mas só ti nha as su mi do seu pos -
to em de zem bro de 1833, e Ma nu el de Oli ve i ra San tos, o co mis sá rio de
ar bi tra gem re cém-no me a do, am bos de i xa ram Fre e town por ra zões de
sa ú de du ran te 1836, o pri me i ro em mar ço e o se gun do em ju nho, e ne -
nhum dos dois re tor nou ao seu pos to. O caso foi, por tan to, en tre gue ao
go ver na dor al ter no Camp bell, juiz-mem bro bri tâ ni co em exer cí cio, na au -
sên cia de Henry Ma ca u lay (um dos fi lhos de Za chary Ma ca u lay e ir mão
do his to ri a dor) e W. W. Le wis, co mis sá rio de ar bi tra gem bri tâ ni co. Os réus 
pro va ram que o na vio era de pro pri e da de por tu gue sa, mas, à luz de pre -
ce den tes já es ta be le ci dos na co mis são mis ta an glo-bra si le i ra do Rio de
Ja ne i ro, os mem bros da co mis são se con si de ra ram jus ti fi ca dos em con de -
ná-lo com base em que o seu pro pri e tá rio ti nha re si dên cia per ma nen te no
Bra sil, es ta va en vol vi do ex clu si va men te no co mér cio de es cra vos bra si le i ro e
era, para to dos os fins, bra si le i ro.19 Mes mo as sim, pas sa ram-se mais três
anos an tes que no vas cap tu ras fos sem fe i tas ao sul do Equa dor por na vi os 
da es ta ção da Áfri ca oci den tal e do Cabo e an tes que a co mis são an -
glo-bra si le i ra em Ser ra Leoa fos se no va men te cha ma da a agir.

A Ma ri nha bri tâ ni ca não se li mi ta va ex clu si va men te à cos ta
oci den tal da Áfri ca nos seus es for ços para su pri mir o co mér cio ile gal de
es cra vos. Na vi os de guer ra bri tâ ni cos das es ta ções da Amé ri ca do Sul e
das Índi as Oci den ta is, por exem plo, re ce be ram man da dos de bus ca contra
na vi os suspe i tos de trá fi co de es cra vos, em bo ra pou cos te nham sido
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19 Ma ca u lay e Le wis, Bra sil, nº 120, 1º de ja ne i ro de 1838, F. O. 84/238.



jama is en car re ga dos es pe ci fi ca men te de tal ta re fa, ten do sido seu pa pel,
na ma i o ria dos ca sos, se cun dá rio em re la ção àque le de sem pe nha do por
na vi os da es qua dra da Áfri ca oci den tal. Em me a dos dos anos 30, havia uns 
quinze na vi os des ta ca dos para o co man do da Amé ri ca do Sul, que cobria
tan to a costa do Atlân ti co como a do Pa cí fi co da que le con ti nen te.20 Menos
da me ta de, po rém, es ta va po si ci o na da no Atlân ti co e sua res ponsa bi lidade
principal de pro te ger os in te res ses bri tâ ni cos os le va va a pon tos tão afas tados 
como as ilhas Mal vi nas, o rio da Pra ta, o Rio de Ja ne i ro e a cos ta
nordes te do Bra sil. A le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro e os mem bros do
tri bu nal misto an glo-brasileiro (que, como seus co le gas em Su ri nã e
Ha va na, go za vam de ver da de i ras si ne cu ras) in sis ti am con ti nu a men te na
ne cessida de de mais na vi os de guer ra bri tâ ni cos per ma nen te men te
empre ga dos na su pres são do co mér cio de es cra vos – um cor don sa ni ta i re∗

ao lon go da cos ta do Bra sil, com uma vi gi lân cia par ti cu lar men te es tri ta
so bre os pon tos de de sem bar que bem co nhe ci dos en tre São Sebas tião e 
Vi tória.21 Mas se o Almi ran ta do não ti nha con di ções de en con trar
homens e na vi os para re for çar a es qua dra da Áfri ca oci den tal, tam pou co 
as ti nha para en con trar mais na vi os para a Amé ri ca do Sul. Em todo
caso, po si ci o na dos como es ta vam ao sul da Li nha, os na vi os de pa tru lha 
britâ ni cos ao lar go da cos ta do Bra sil não ape nas não es ta vam au to rizados 
a inter fe rir com na vi os de es cra vos que par ti am de por tos bra si le i ros,
esti ves sem eles sob ban de i ra bra si le i ra ou por tu gue sa, mas não ti nham
sequer au to ri da de para de tê-los quan do vol ta vam car re gados de es cra vos
se, como sem pre ocor ria, ar vo ra vam a ban de i ra lu si ta na. Ao mes mo
tempo, com o res sur gi men to do co mér cio bra si le i ro de es cra vos
depo is da cur ta pa u sa que se se guiu à sua abo li ção le gal em 1830, os navi os 
bri tâ ni cos di fi cil men te po de ri am de i xar de de pa rar-se oca si o nal men te
com navi os de es cra vos, ain da que por mero aca so, e era di fí cil para
ofi ci ais de ma ri nha ig no rar a sua exis tên cia – cer ta men te quan do
eles ti nham es cra vos a bor do. Afi nal, era para eles uma rara oportunidade
para ganha rem o dinhe i ro de prê mio. Alguns na vi os ne gre i ros fo ram
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20 Ver Bar tlett, op. cit. Apên di ce II; Lloyd, op. cit., pág. 78.
∗ Em fran cês no ori gi nal. (N. T.)
21 P. ex., Jack son e Grigg para Pal mers ton, nº 7, 16 de maio de 1832, Grigg nº 15, 6 de de zem bro de

1832, F. O. 84/129; Jack son e Grigg nº 13, 12 de no vem bro de 1833, F. O. 84/138; Ou se ley n º 8, 21
de maio de 1833, F. O. 84/141; Jack son e Grigg nº 15, 23 de mar ço de 1835, nº 24, 30 de se tem bro de 
1835, F. O. 84/199; Gor don nº 1, 19 de ja ne i ro de 1838, F. O. 84/252; Jack son e Grigg nº 27, 14 de
agos to de 1838, F. O. 84/242; Ou se ley 10 de agos to, 26 de se tem bro, Par ti cu lar, F. O. 84/254.



parados e re vis ta dos; uns pou cos fo ram apre en di dos e le va dos peran te a 
comis são an glo-brasileira no Rio de Ja ne i ro, fos se por que o ofi ci al tinha a
esperan ça de des mas ca rá-lo e pro var tra tar-se de uma em bar ca ção brasi le i ra,
fosse por não estar per fe i ta men te in for ma do dos ter mos dos trata dos
con tra o co mér cio de es cra vos. Ine vi ta vel men te co me ti am-se erros, mas
como resul ta do de uma sé rie de ca sos ex pe ri men ta is, os na vi os de guer ra 
britâ ni cos na es ta ção da Amé ri ca do Sul pu de ram am pli ar gradu al men te
seus po de res e re du zir, ain da que ape nas li ge iramen te, o va lor da
bandeira por tu gue sa para o co mer ci an te ile gal que ope ra va ao sul do
Equa dor, onde ini ci al mente ela lhe ti nha dado com ple ta pro te ção.

Em no vem bro de 1833, a cor ve ta de Sua Ma jes ta de Slo op
abor dou e deu bus ca no Ma ria da Gló ria fora do por to do Rio e des cobriu 
que car re ga va 400 es cra vos (mais da me ta de de les cri an ças com menos 
de doze anos) pro ve ni en tes de Lu an da. Embo ra a ban de i ra por tu gue sa
ti ves se sido has te a da, o na vio foi de ti do e le va do pe ran te a co mis são
mis ta an glo-bra si le ra no Rio de Ja ne i ro – que há qua se três anos não
julgava um caso. Lá, o pro pri e tá rio do na vio e de sua car ga, Anas tá cio
José Ri be i ra, ale gou a na ci o na li da de por tu gue sa. Nas ci do sú di to por tu -
guês no Bra sil, ele lá re si dia quan do o país se tor nou in de pen den te e, assim,
pela cons ti tu i ção, ele po dia re i vin di car a na ci o na li da de bra si le i ra. Ele
tinha, po rém, lu ta do do lado por tu guês nas es ca ra mu ças en tre le a lis tas e 
indepen den tis tas que ti nham tido lu gar na Ba hia du ran te 1822-23 e vivi do
em Lis boa até 1830. Ago ra, vi via na ilha Gran de, ao sul do Rio de Ja neiro,
e comer ci a va com a ca pi tal como por tu guês. Espe cu la do res no co mércio
bra si le i ro de es cra vos, como Ri be i ra, po di am de cla rar-se bra sile i ros ou
por tu gue ses, con for me as cir cuns tân ci as, como o mor cego da fá bu la, que 
ora se cha ma va de ca mun don go, ora de ave, con for me a sua con ve niência.
Du ran te o lon go pro ces so que se se guiu, o ju iz-membro bri tâ ni co na
co mis são, Ge or ge Jack son, que ti nha sido re cen te men te trans ferido de
Freetown para o Rio de Ja ne i ro, qua se se ex pôs à acu sa ção de ten tar
impin gir a na ci o na li da de bra si le i ra ao Ma ria da Gló ria, mas ao fi nal teve
de con cor dar com o juiz bra si le i ro, João Car ne i ro de Cam pos, que se
tra ta va de fato, le gi ti ma men te, de um na vio por tu guês. Já em mar ço de
1831, ti nha sido es ta be le ci do – nos ca sos do Des ti na do, cap tu ra do por
H. M. S. Dru id ao lar go da Ba hia, e do Afri ca no Ori en tal, apre en di do pelas 
auto ri da des bra si le i ras – que a co mis são an glo-brasileira não ti nha
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jurisdi ção so bre em bar ca ções por tu gue sas.22 Assim, em 20 de de zembro, 
o Ma ria da Gló ria foi ab sol vi do23 – mas não li be ra do. Não era pos sí vel
ape lar con tra a de ci são de uma co mis são mis ta, mas nada im pe dia os
capto res de trans fe ri rem um caso para ou tra co mis são. O Ma ria da
Gloria, com uma tri pu la ção de pre sa a bor do, foi, pois, des pa cha do
para o tri bu nal mis to de Ser ra Leoa.24 Em 22 de fe ve re i ro de 1834,
entretanto, os ju í zes da co mis são an glo-portuguesa re lu tan te men te
absol ve ram e libera ram o na vio com o ar gu men to de que, de acor do com
o tra tado de 1817, ne nhum na vio bri tâ ni co po dia le gal men te de ter um 
na vio de escra vos portu guês ao sul do Equa dor.25 Nes se ín te rim, mais 
de cem es cra vos ti nham mor ri do, ou tros ses sen ta e qua tro es ta vam dema -
si a do doentes para de i xar Ser ra Leoa e os de ma is es ta vam ema ci a dos e
enfer mos.26 O Ma ria da Gló ria – “um os sá rio flu tu an te” – par tiu em outra
vi a gem mi se rá vel atra vés do Atlân ti co – sua ter ce i ra em seis me ses. Alguns
dos es cra vos es ta vam sen do de sem bar ca dos na cos ta da Ba hia, vá ri as
semanas mais tar de, quan do o na vio foi apa nha do por um bar co de
patru lha bra si le i ro, mas de po is de ou tra lon ga in ves ti ga ção le gal foi
nova men te li be ra do. Os escra vos fo ram li ber ta dos de con for mi da de
com a lei bra si le i ra de no vem bro de 1831, mas en tão a ma i o ria já tinha sido
trans por ta da para fa zen das no in te ri or, bem fora do al can ce da lei.27

No cur so des te caso de sas tro so, po rém, es ta be le ce ram-se
al guns pre ce den tes im por tan tes no tri bu nal mis to do Rio de Ja ne i ro. Os
ju í zes não ti nham con tes ta do o di re i to de um na vio de pa tru lha bri tâ ni co
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22  Cun ning ham e Grigg para Pal mers ton, nº 9, 25 de mar ço de 1831, F. O. 84/120. Os es cra vos fo ram
li be ra dos, mas os dois na vi os fo ram ab sol vi dos e res ti tu í dos aos seus pro pri e tá ri os, em bo ra não lhes
te nham sido ou tor ga dos cus tos ou da nos. Dois ou tros na vi os de es cra vos – o Eli sa  e o D’Estêvão de
Ata í de  – ti nham sido ab  sol vi dos em de zem bro de 1830, com base em que eles ti nham em bar ca do
es cra vos du ran te o pe río do em que o co mér cio ain da era le gal men te per mi ti do.

23 So bre o caso do Ma ria da Gló ria, ver Jack son e Grigg para Pal mers ton, nos15, 16 e 17, 12, 26 e 27 de
de zem bro de 1833, F. O. 84/138. Para a his tó ria an te ri or do na vio, Ma ca u lay para Pal mers ton, Ge ral
nº 4, 5 de ja ne i ro de 1835, F. O. 84/166.

24 Fox para Pal mers ton, 13 de ja ne i ro de 1834, Par ti cu lar, F. O. 84/156.
25 Smith e Ma ca u lay para Pal mers ton, Por tu gal nº 19, 31 de mar ço de 1834, F. O. 84/149; Ma ca u lay,

Ge ral nº 4, F. O. 84/166.
26 Smith e Ma ca u lay, Por tu gal nº 20, 19 de abril de 1834, F. O. 84/149. Para uma des cri ção grá fi ca das

con di ções do Ma ria da Gló ria na oca sião, ver Co man dan te Jo seph Den man, Prac ti cal Re marks on the Sla ve 
Tra de and on the Exis ting Tre a ti es with Por tu gal (2ª ed., Lon dres, 1839), págs. 17-21.  Den man, que mais
tar de se tor nou fa mo so pe las suas fa ça nhas con tra o co mér cio de es cra vos na cos ta oci den tal da Áfri ca,
ti nha ser vi do a bor do do Sna ke e era mem bro da tri pu la ção pre mi a da do Ma ria da Gló ria.

27 Jack son e Grigg para Pal mers ton, 17 de se tem bro de 1834, F. O. 84/153; Par kin son (côn sul na Ba hia)
para Pal mers ton, nº 5, 16 de maio de 1834, F. O. 84/157.



abor dar e dar bus ca numa em bar ca ção por tu gue sa ao sul do Equa dor,
nos ca sos em que ha via base para sus pe i tar que po dia tra tar-se de um
na vio de es cra vos bra si le i ro. Nem se ti nham re cu sa do a co nhe cer do
caso de um bar co os ten si va men te por tu guês. Apa ren te men te eles es ta vam
pron tos a, pelo me nos, ten tar di fe ren ci ar en tre na vi os de es cra vos ge nu i -
na men te por tu gue ses e em bar ca ções bra si le i ras que pre ten di am pas sar-se
por por tu gue sas. E em bo ra um na vio que de mons tras se ser por tu guês
ti ves se de ser li be ra do, o tri bu nal es ta va pron to a con de nar um que fos se
com pro va da men te bra si le i ro, des de que ti ves se es cra vos a bor do. Era
dado como cer to pe los ju í zes, tan to bri tâ ni cos como bra si le i ros, que os
na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos ti nham o di re i to de dar bus ca em na vi os
bra si le i ros e cap tu rá-los quan do es ti ves sem car re gan do es cra vos ao sul
do Equa dor. No caso do na vio de es cra vos “por tu guês” Pa que te do Sul,
que ti nha sido cap tu ra do pela cor ve ta de Sua Ma jes ta de Sa tel li te ao mes mo 
tem po que o Ma ria da Gló ria,  pou co de po is de de sem bar car os seus
es cra vos na cos ta do Bra sil, fi cou pro va do que seu pro pri e tá rio era
bra si le i ro e, de po is de al gu ma he si ta ção por par te do juiz bra si le i ro (não
ti nham sido en con tra dos es cra vos a bor do por oca sião da cap tu ra e, em bo ra 
a con ven ção an glo-por tu gue sa de 1823 que per mi tia a cap tu ra de na vi os 
que ti ves sem re cen te men te tido es cra vos a bor do hou ves se sido ace i ta
pelo Bra sil em 1825, ela não fa zia par te do tra ta do an glo-bra si le i ro de
1826), foi con de na do em 30 de ja ne i ro de 1834.28 Em ju lho do mes mo
ano, foi pro va do que a es cu na Du que sa de Bra gan ça, tam bém cap tu ra da pelo
Sa tel li te com qua se 300 es cra vos a bor do, era de pro pri e da de de bra si le i ro,
ape sar da ban de i ra por tu gue sa, do mes tre e dos do cu men tos fic tí ci os lu -
si ta nos; tam bém ela foi con de na da e os afri ca nos re ce be ram cer ti fi ca dos 
de eman ci pa ção e tra ba lho como tra ba lha do res li vres ou apren di zes.29

Ha via a es pe ran ça de que a con de na ção do Pa que te do Sul e do Du que sa de 
Bra gan ça te ria um efe i to dis su a si vo so bre os bra si le i ros (e ou tros) que
pre ten des sem co brir os seus em pre en di men tos ile ga is com a ban de i ra
por tu gue sa e, ao mes mo tem po, en co ra ja ria a Ma ri nha bri tâ ni ca a per se ve rar 
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28 Jack son e Grigg, nº 4, 30 de ja ne i ro de 1834, F. O. 84/152.
29 Jack son e Grigg, nº 20, 24 de ju lho de 1834, F. O. 84/152. Como os afri ca nos li be ra dos pe las au to ri da des

bra si le i ras de con for mi da de com a lei de no vem bro de 1831, os afri ca nos li be ra dos pela co mis são
an glo-bra si le i ra do Rio de Ja ne i ro de acor do com os tra ta dos de 1817 e 1826 fo ram, na sua ma i o ria,
gra du al men te in cor po ra dos à po pu la ção de es cra vos exis ten te. O des ti no des ses afri ca nos li vres ou
eman ci pa dos tor nou-se uma ca u sa im por tan te de con fli to en tre os go ver nos bri tâ ni co e bra si le i ro (ver
ca pí tu lo 3, pág. 70, e ca pí tu lo 13, págs. 380-3). [Os  nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao ori gi nal  in glês.]



nos seus es for ços. “Abor re ci dos e per ple xos”, po rém, com a li be ra ção
do Ma ria da Gló ria, os ofi ci a is bri tâ ni cos re lu ta vam em de ter qua is quer
na vi os de es cra vos que não fos sem pa ten te men te bra si le i ros30 – e pou -
cos de les o eram. No caso, com ex ce ção do Río de la Pla ta, cap tu ra do pelo
Ra legh, em no vem bro de 1834, com 523 es cra vos de Ango la a bor do, eles
não ar ris ca ram ou tra cap tu ra por mais de de zo i to me ses. O Río de la Pla -
ta ar vo ra va a ban de i ra uru gua ia na oca sião e ti nha uma li cen ça para im -
por tar “co lo nos pre tos” para Mon te vi déu, mas no tri bu nal mis to do
Rio, Jack son fi nal men te con se guiu pro var ser seu pro pri e tá rio bra si le i -
ro. O na vio foi con de na do em fe ve re i ro de 1835 e os es cra vos ain da vi -
vos (mais de me ta de da car ga já ti nha mor ri do) fo ram li be ra dos.31

Na pri ma ve ra e no ve rão de 1834, a Ma ri nha bra si le i ra co me çou
a ter al gum êxi to con tra o co mér cio de es cra vos. O Ca ci que per se guiu e o 
Flu mi nen se fi nal men te cap tu rou o na vio de es cra vos Dous de Mar ço pou co
de po is de ele ter de sem bar ca do es cra vos em São Se bas tião, e o Li bre
cap tu rou o ne gre i ro San to Antô nio, com qua se 150 es cra vos, ao lar go da
Ilha Gran de: am bos eram os ten si va men te na vi os por tu gue ses.32 A lei
bra si le i ra de no vem bro de 1831, que ti nha sido in tro du zi da num mo -
men to em que os bra si le i ros es ta vam exi gin do a dis so lu ção das co mis -
sões mis tas, es ti pu la va que as em bar ca ções cap tu ra das por na vi os de
guer ra bra si le i ros fos sem le va dos a jul ga men to pe ran te tri bu na is or di ná ri os
do país, mas Ge or ge Jack son su ge riu a Henry Fox, o mi nis tro bri tâ ni co,
que eles se ri am pro ces sa dos mais efe ti va men te no tri bu nal mis to e, de po is
de al gu ma dis cus são com Fox, o mi nis tro da Jus ti ça bra si le i ro con cor -
dou em dar or dens para que o Dous de Mar ço e o San to Antô nio, bem
como ca sos se me lhan tes no fu tu ro, fos sem le va dos em pri me i ra ins tân -
cia pe ran te a co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro.33 Os dois na vi os fo ram
le va dos pe ran te os mem bros bri tâ ni co e bra si le i ro da co mis são em 23 de
ju lho de 1834. No caso do Dous de Mar ço, Jack son foi de opi nião que o na vio 
era re al men te bra si le i ro – ele ti nha par ti do do Bra sil no ano an te ri or
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30 Fox para Pal mers ton, nº 2, 24 de ju lho de 1834, F. O. 84/156.
31 So bre o caso do Río de la Pla ta, ver Fox para Pal mers ton, 23 de de zem bro de 1834, F. O. 84/157; Jack -

son e Grigg para Wel ling ton, nº 6, 9 de fe ve re i ro de 1835, F. O. 84/174; Dod son para Pal mers ton, 25
de maio de 1835, F. O. 83/2346. Tam bém J. F. King, The La tin Ame ri can Re pu blics and the Sup pres si on of
the Sla ve Tra de, H. A. H. R. xxiv (1944), pág. 396.

32 Jack son e Grigg nº 12, nº 16, 5 de ju nho, 26 de ju nho de 1834, F. O. 84/152.
33 Jack son para Fox, 14 de ju nho de 1834, ane xo a Jack son e Grigg nº 16; Fox para Pal mers ton, nº 2, 24

de ju lho de 1834, F. O. 84/156.



como em bar ca ção bra si le i ra e não ha via pro va de ven da sub se qüen te  –,
mas Car ne i ro de Cam pos, o mem bro bra si le i ro da co mis são, ace i tou sua 
na ci o na li da de por tu gue sa. No caso de dois ju í zes-mem bros não con cor -
da rem so bre a cul pa bi li da de de um na vio ou so bre a le gi ti mi da de da
cap tu ra, era ti ra da a sor te para de ci dir qual dos dois co mis sá ri os de ar bi -
tra gem con si de ra ria o caso: o ve re dic to fi nal era en tão uma de ci são ma
 jo ri tá ria. Os ár bi tros ge ral men te – em bo ra nem sem pre – con cor da vam,
po rém, com seus co le gas mais gra du a dos na co mis são. Este caso não foi
ex ce ção: o ár bi tro bra si le i ro, que fora sor te a do, foi a fa vor da ab sol vi ção e 
o Dous de Mar ço foi res ti tu í do aos seus do nos. Por ou tro lado, es ta be le ceu-se
ra pi da men te, de for ma sa tis fa tó ria para os dois ju í zes, que o San to Antô nio
era um na vio bra si le i ro que ti nha ape nas pas sa do por um pro ces so fic tí cio 
de ven da; ele foi con de na do em 4 de se tem bro.34

Enquan to isso, no Fo re ign Offi ce, Lor de Pal mers ton
ainda não es ta va sa tis fe i to com a ab sol vi ção do Ma ria da Gló ria. Ele
subme teu toda a in for ma ção re le van te so bre o caso a Sir Her bert
Jenner, o pro cu ra dor da Co roa, que res pon deu ter a co mis são an -
glo-portuguesa de ci di do cor re ta men te em fa vor da ab sol vi ção, mas que
o na vio de ve ria ter sido con de na do em pri me i ro lu gar pelo tri bu nal
anglo-brasileiro no Rio de Ja ne i ro: o em pre en di men to era to tal men te
brasile i ro (o na vio ti nha sido equi pa do no Rio de Ja ne i ro e es ta va de
regresso para lá) e o pro pri e tá rio era um co mer ci an te re si den te no
Bra sil. Jen ner ace i tou a opi nião apre sen ta da na épo ca pelo re pre sen -
tan te dos cap to res, Da vid Ste ven son, um ad vo ga do in glês re si den te no
Rio, de que em di re i to in ter na ci o nal a na ci o na li da de de um co mer ciante
decor re da lo ca li za ção da sua re si dên cia e es ta be le ci men to co mer ci al,
não do seu lu gar de nas ci men to. Por tan to, um por tu guês re si den te
no Bra sil es ta va su je i to à lei e aos tra ta dos bra si le i ros e po dia ser pu ni do
por infrin gi-los.35 Pal mers ton trans mi tiu ime di a ta men te esta opi nião
ao Almi ran ta do e a Ge or ge Jack son, no Rio de Ja ne i ro, com ins tru ções
de que, no fu tu ro, de ve ria con de nar na vi os como o Ma ria da Glória.
Ao mes mo tem po, Henry Fox re ce beu or dens de ins tar o go ver no

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 167

34 Jack son e Grigg nº 21, nº 23, 8 de se tem bro, 16 de se tem bro de 1834, F. O. 84/153.
35 Jen ner para Pal mers t on, 29 de se tem bro de 1834, F. O. 83/2346. Essa opi nião foi re for ça da pelo

su ces sor de Jen ner, Sir John Dod son, quan do cri ti cou a po si ção do juiz bra si le i ro e do ár bi tro no caso
do Dous de Mar ço ; este na vio tam bém, acha va ele, de ve ria ter sido con de na do (Dod son para Wel ling ton,
20 de ja ne i ro de 1835, F. O. 83/2346).



brasi le i ro a dar ins tru ções se me lhan tes aos ju í zes-membros bra si -
leiros.36 Alves Bran co, mi nis tro dos Ne gó cios Estran ge i ros bra si leiro na
oca sião, achou a pro pos ta inad mis sí vel: embora aceitas se que sú di tos de
nações ami gas como Por tu gal, com re si dên cia tem po rá ria no Bra sil,
estavam su je itos às leis do país, não con si de ra va que pu des sem ser le va dos a 
tribuna is es pe ci a is es ta be le ci dos em de cor rên cia de tra ta dos com
potên ci as es trange i ras.37

Du ran te 1835, cin co ou tros na vi os “por tu gue ses” foram trazi -
dos pe ran te a co mis são mis ta no Rio – to dos eles cap tu ra dos por na vi os 
de pa tru lha bra si le i ros – mas, em bo ra os ju í zes-membros ti ves sem ago ra 
instru ções con fli tan tes so bre como tra tar o caso de na vi os que ale gassem a
na ci o na li da de por tu gue sa, evi tou-se uma ci são aber ta en tre os dois la dos 
do tri bu nal. Não ha via dú vi da de que o Ami za de Fe liz e o Angé li ca eram
na vi os ne gre i ros: am bos car re ga vam mais de 300 escra vos de Ambriz
e o pri me i ro já ti nha cru za do com êxi to o Atlân ti co com escra vos em 
pelo me nos uma oca sião an te ri or. O pro ble ma era a cos tu me i ra questão da 
sua si tu a ção na ci o nal. Ambos ale ga vam a na ci o na li da de por tu guesa, mas
a sua ver da de i ra pro pri e da de não era fácil de estabe le cer e cer ta men te
havia bra si le i ros en vol vi dos. Qu an do, uma vez mais, o juiz bra si le i ro aceitou
e o bri tâ ni co re je i tou a ale ga ção de pro pri e da de por tu gue sa, foi ti ra da a
sor te para de ci dir o ár bi tro e, des ta feita, a de ci são fi nal re ca iu so bre o
ár bi tro in glês, Fre de rick Grigg. A falta de evi dên cia em re la ção à pro -
pri e da de obri gou-o, po rém, a ques ti o nar a com pe tên cia da co mis são
para jul gar – e em am bos os ca sos os na vi os fo ram en tre gues ao Gover no
bra si le i ro. O pa ta cho Con ti nen te, arvo ran do a ban de i ra bra si le i ra e cap tu -
ra do com ses sen ta e dois es cra vos a bor do no por to de São Se bas tião,
foi um dos pou cos casos de um na vio ne gre i ro que nem se quer fin giu
ser por tu guês; foi conde na do em 28 de ju lho de 1835. O Aven tu ra, que
foi apre en di do ao mes mo tem po, logo de po is de ter desem bar ca do a sua
car ga, ti nha has te a do a ban de i ra por tu gue sa ime di a ta men te an tes de ser
cap tu ra do; fa cil men te pro vou-se ser bra si le i ro e foi con de na do. E a su ma ca 
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36 Pal mers ton para os mem bros da co mis são mis ta do Rio, nº 4, 8 de ou tu bro de 1834, F. O. 84/153;
Pal mers ton para Fox, nº 7, 8 de ou tu bro de 1834, F. O. 84/156. A po si ção de Jack son era que de fato
o pro pri e tá rio do Ma ria da Gló ria não era um co mer ci an te es ta be le ci do re si den te no Bra sil, mas um
ne go ci an te in de pen den te, sem pre se des lo can do (Jack son e Grigg nº 26, 14 de ou tu bro de 1834, F. O. 84/153). 

37 Alves Bran co para Fox, 7 de fe ve re i ro, ane xo a Fox para Pal mers ton, nº 2, 13 de mar ço de 1835, F. O. 
84/179.



bra si le ira Novo Des ti no foi ab sol vi da em 1º de se tem bro, de po is que os juízes
con cor da ram que era uma em bar ca ção de comér cio cos te i ro que ti nha sido 
cap tu ra da por equí vo co e que seus pro pri e tá ri os não sa bi am da exis tên cia de
dois escravos en con tra dos a bor do.38

Em ou tu bro de 1835, o Go ver no bra si le i ro fi nal men te ace i -
tou a po si ção bri tâ ni ca so bre o caso do Ma ria da Gló ria: ins tru iu o juiz
bra si le i ro da co mis são mis ta no sen ti do de que ci da dãos por tu gue ses
re si den tes no Bra sil de ve ri am, daí por di an te, ser con si de ra dos como
bra si le i ros e que seus na vi os ca i ri am, por tan to, sob a ju ris di ção da co mis são 
an glo-bra si le i ra.39 Os dois go ver nos já ti nham con cor da do que a ban de i ra
por tu gue sa per se não po dia pro te ger na vi os de es cra vos que pra ti cas sem 
seu co mér cio ao sul do Equa dor da in ter fe rên cia de bar cos de pa tru lha
bri tâ ni cos e bra si le i ros. Ade ma is, um na vio de es cra vos que ale gas se ser
por tu guês se ria con de na do no tri bu nal mis to an glo-bra si le i ro se pu des se
ser pro va do que es ta va car re gan do ou ti nha car re ga do es cra vos, que
suas co res e do cu men tos por tu gue ses eram fra u du len tos e que na
re a li da de seu pro pri e tá rio era bra si le i ro. Ou tro pas so adi an te ti nha
ago ra sido dado: qual quer que fos se a sua na ci o na li da de, na vi os de
pro pri e da de de co mer ci an tes de es cra vos ope ran do a par tir do Bra sil
eram ago ra pas sí ve is de se rem tra ta dos como em bar ca ções bra si le i ras.
O Con tra-Almi ran te Ham mond, co man dan te-em-chefe  da es ta ção
na val da Amé ri ca do Sul, deu ime di a ta men te no vas ins tru ções aos seus ofi -
ci a is40 e den tro de um mês a cor ve ta de Sua Ma jes ta de Sa tel li te, em ser vi ço 
de pa tru lha ao lar go da cos ta da Ba hia, per se guiu e cap tu rou o bri gue
Ori on com uma va li o sa car ga de qua se 250 jo vens es cra vos. Em ja ne i ro
de 1836, o Ori on foi vi go ro sa men te de fen di do na co mis são mis ta do
Rio de Ja ne i ro como sen do um na vio de pro pri e da de por tu gue sa que
trans por ta va co lo nos de Ango la e Mo çam bi que e que ti nha sido ile -
gal men te re vis ta do e cap tu ra do ao sul do Equa dor. Para sur pre sa dos
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38 So bre o Ami za de Fe liz, Jack son e Grigg nº 12, 16 de mar ço, nº 22,22 de maio de 1835, F. O. 84/174; so bre o
Angé li ca, Jack son e Grigg nº 16, 11 de abril, nº 28, 19 de ju nho de 1835, F. O. 84/174. Nos dois ca sos a de ci -
são de Grigg foi apro va da (Pal mers ton nº 18, 24 de de zem bro de 1835, F. O. 84/173, ba se a do em Dod son
17 de de zem bro de 1835, F. O. 83/2346). So bre o Con ti nen te, Jack son e Grigg nº 35, 13 de ju lho, nº 39, 29
de ju lho de 1835, F. O. 84/175; so bre o Aven tu ra, Jack son e Grigg nº 35, 13 de ju lho, n º 40, 31 de ju lho
de 1835, F. O. 84/175; so bre o Novo Des ti no, Jack son e Grigg, nº 46, 21 de se tem bro de 1835, F. O. 84/175.

39 Alves Bran co para Fox, 27 de ou tu bro, ane xo a Fox para Pal mers ton, nº 22, 8 de no vem bro de 1835, F. O. 
84/179; or dem de 29 de ou tu bro, ane xa a Jack son e Grigg nº 57, 10 de no vem bro de 1835, F. O. 84/175.

40 Cir cu lar e Ham mond, 24 de no vem bro, ane xa a Jack son e Grigg nº 4, 10 de fe ve re i ro de 1836, F. O. 84/198. 



ad vo ga dos, po rém, Jack son e Car ne i ro de Cam pos, agin do de con for mi -
da de com suas no vas ins tru ções, con de na ram-no com base em que
o pro pri e tá rio, em bo ra não fos se bra si le i ro, era re si den te no Bra sil.41

Como o Go ver no bra si le i ro nun ca pu bli ca ra ofi ci al men te os por me -
no res do seu re cen te en ten di men to com a Grã-Bre ta nha so bre este
pon to, tal jul ga men to cri ou con si de rá vel co mo ção nos cír cu los es cra -
vis tas do Rio de Ja ne i ro. Umas pou cas se ma nas mais tar de, ou tro na -
vio “por tu guês”, o Ven ce do ra, te ria pro va vel men te sido con de na do com
base nos mes mos ar gu men tos, não fos se por uma ir re gu la ri da de téc ni ca
na cap tu ra. O Hor net, um pa que te que fa zia o ser vi ço en tre o Rio de Ja ne i -
ro e o rio da Pra ta, não le va va o ne ces sá rio man da do de bus ca quan do
se de pa rou com o Ven ce do ra, e os ju í zes da co mis são ti ve ram de de cla -
rar ile gal a cap tu ra e res ti tu ir o bar co aos seus pro pri e tá ri os.42 O caso
teve, po rém, um re sul ta do be né fi co. Ser viu para lem brar ao Go ver no bri tâ -
ni co a im por tân cia de ex pe dir os man da dos exi gi dos pe los tra ta dos so -
bre di re i to de bus ca para to dos os na vi os sus ce tí ve is de, em qual quer
oca sião, cru zar com uma em bar ca ção en vol vi da no co mér cio ile gal de
es cra vos. Tam bém sus ci tou uma ques tão de gran de im por tân cia, a qual,
como o na vio foi ab sol vi do por ou tros mo ti vos, nun ca foi res pon di -
da sa tis fa to ri a men te. O Hor net ti nha cap tu ra do o Ven ce do ra quan do ele
es ta va an co ra do pró xi mo das ilhas de Ma ri cá, per to do Rio de Ja ne i ro,
isto é, em águas ter ri to ri a is bra si le i ras. Jack son e Grigg men ci o na ram o
fato em des pa cho para Lor de Pal mers ton por que, dis se ram, se o go ver -
no bri tâ ni co que ria que seus na vi os de pa tru lha efe tu as sem cap tu ras em
tais cir cuns tân ci as, a cláu su la do tra ta do de 1817 que res trin gia o di re i to
de bus ca ao alto-mar de ve ria ser omi ti da se e quan do o tra ta do an glo-bra -
si le i ro fos se mo di fi ca do. Se, até en tão, tais cap tu ras fos sem ile ga is, os 
ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos de ve ri am ser cla ra men te avi sa dos.43

Nada foi fe i to, po rém, e a ques tão de se a Ma ri nha bri tâ ni ca ti nha ou
não o di re i to de re pri mir o co mér cio ile gal de es cra vos em águas ter ri to ri a is 

170 Les lie Bethell

41 So bre o Ori on, Jack son e Grigg nº 4, 10 de fe ve re i ro de 1836, F. O. 84/198. O mi nis tro por tu guês
em Lon dres, Ba rão de Mon cor vo, pro tes tou vi go ro sa men te con tra essa cap tu ra.

42  Jack son e Grigg nº 7, 5 de mar ço de 1836, F. O. 84/198.
43 Ibid. Para um co men tá rio in te res san te so bre a ques tão das águas ter ri to ri a is, ver Hugo Fis cher, “The

Sup pres si on of Sla very in Inter na ti o nal Law”, Inter na ti o nal Law Qu ar terly, iii (1950), pág. 40.



bra si le i ras le va ria a sé ri as con tro vér si as en tre os dois go ver nos na dé ca -
da se guin te.

Em me a dos dos anos 30, ain da ha via mu i to pou cos na vi os de
pa tru lha bri tâ ni cos po si ci o na dos na cos ta bra si le i ra para ca u sa rem qual -
quer im pac to real so bre o co mér cio de es cra vos do país. Além dis so,
em bo ra mu i tos na vi os “por tu gue ses” – tal vez a ma i o ria – ago ra ca ís sem
sob a ju ris di ção da co mis são mis ta an glo-brasileira, na prá ti ca, mesmo nos
ca sos em que se sa bia que um na vio ti nha sido equi pa do em um porto
bra si le i ro e daí zar pa do, nun ca era fá cil in va li dar os seus do cu men tos
portu gue ses e es ta be le cer com cer te za que os pro pri e tá ri os eram bra si leiros 
ou re si den tes no Bra sil. Alguns pro pri e tá ri os ale ga vam se rem re si den tes
em Por tu gal ou na Áfri ca; ou tros apa ren ta vam ser homens de negó ci os iti -
ne ran tes, sem en de re ço fixo, e só oca si o nal men te re si dentes no Bra sil. Em
al guns ca sos, o ema ra nha do de ven das e trans fe rên ci as fal sas tor na vam
im pos sí vel des co brir se não um pro pri e tá rio no mi nal. Um ofi ci al de
mari nha que de ti nha um na vio de es cra vos “por tu guês” ao sul do Equa dor
ain da as su mia um gran de ris co. Além dis so, as relações en tre os ofi ci a is de
ma ri nha bri tâ ni cos e a co mis são mis ta an glo-brasileira no Rio de Ja ne i ro
per mane cia, do pon to de vis ta da que les, me nos do que sa tis fa tó ria.
Tanto quan to as mu i tas com ple xi da des le ga is ori un das dos tra ta dos, que 
ul tra pas sa vam a com pre en são da ma i o ria dos ofi ci a is de ma ri nha, ha via
tam bém de mo ras frus tran tes e apa ren te men te in findáve is – ca u sa das,
en tre ou tras co i sas, pela inér cia dos fun ci o ná ri os brasi le i ros e a fre -
qüên cia dos fe ri a dos no país, bem como pe las con tro vér si as en tre os
dois membros da co mis são – en tre a apre sen ta ção de um caso para
julgamento pela co mis são e a exe cu ção da sua sen ten ça. Entre novembro
de 1833 e abril de 1838, quin ze ca sos che ga ram à comis são an glo-brasileira
no Rio: em mé dia, de cor ri am seis dias até a aber tu ra do pro ces so, trinta e
sete para a co mis são exa rar a sua sen ten ça, ou tros se ten ta para a
senten ça ser exe cu ta da nos ca sos em que o na vio era condenado e
mais vinte e oito an tes que os es cra vos fos sem efe ti va men te li be ra dos.
Duran te esse tem po, as tri pu la ções de pre sa fi ca vam im pe didas de re tor nar 
às suas ta re fas con tra o co mér cio de es cra vos (e ou tras); ela era tam bém
res pon sá vel pela se gu ran ça tan to dos pri si o ne i ros como dos es cra vos, os
qua is, no Rio de Ja ne i ro, per ma ne ci am nos na vi os du ran te todo o
perío do do jul ga men to, ape sar da fal ta de es pa ço e da in fes ta ção de doen ças. 
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Os de ve res da tri pu la ção de pre sa não eram ape nas de sa gra dá veis – eram 
tam bém pe ri go sos: vá ri as ten ta ti vas de ses pe ra das de li bertar os pri si onei ros 
e re cap tu rar os es cra vos que es pe ra vam sua li ber ta ção fo ram feitas por gru -
pos ar ma dos, a par tir da ter ra. O Go ver no bra si leiro não for ne cia aco mo -
da ção em ter ra nem para os es cra vos nem para os pri si o ne i ros e ao mes -
mo tem po in sis tia em di zer que não ti nha em bar cação oci o sa de su fi ci -
en te ta ma nho e em con di ções ade qua das, que pu des se ser usa da no
porto. Fi nal men te, ten do des pa cha do o Rom ney para o por to de Havana
com ob je ti vo se me lhante, o go ver no bri tâ ni co, em 1840, en vi ou uma
velha cor veta, a Cres cent, para fa zer as ve zes de hos pi tal flu tu an te e
navio-prisão no por to do Rio.

Du ran te dois anos de po is da ab sol vi ção do Ven ce do ra, em
1836, nem um úni co na vio de es cra vos foi cap tu ra do na cos ta bra si le i ra.
Os co mer ci an tes de es cra vos, acos tu ma dos a ope rar com com ple ta
li berdade, fo ram, por tan to, to ma dos com ple ta men te de sur pre sa quando,
em abril de 1838, a cor ve ta de Sua Ma jes ta de Ro ver, de pa tru lha ao lar go
das ilhas Ma ri cá, cap tu rou pri me i ro o Flor de Lu an da, quan do es ta va
desem bar can do a sua car ga de qua se 300 es cra vos, e de po is o Cé sar,
com 200 es cra vos a bor do. A che ga da des sas duas pre sas ao por to do
Rio ca u sou gran de cons ter na ção; mul ti dões eram aber ta men te hos tis às
tri pu la ções de pre sa e o Go ver no bra si le i ro teve de for ne cer uma guar da 
armada, para o caso de ser fe i ta al gu ma ten ta ti va de res ga tar os pri si o neiros.
A ex ci ta ção au men tou quan do, um mês mais tar de, uma tri pu la ção de
pre sa do H. M. S. Wi zard che gou com o na vio de es cra vos Bri lhan te e
seus 250 es cra vos. Três cap tu ras su ces si vas per to do Rio de Ja ne i ro,
com bi na das com ru mo res sub se qüen tes de que a es qua dra bri tâ ni ca
seria subs tan ci al men te re for ça da, con se gui ram pa ra li sar o co mér cio de
es cra vos por um cur to pe río do.44 Qu an do, po rém, o Flor de Lu an da
com pa re ceu ao tri bu nal mis to, os dois ju í zes de ci di ram que o su pos to
pro pri e tá rio por tu guês, Ma nu el Antô nio Te i xe i ra Bar bo sa, não po dia ser 
ra zoavel men te con si de ra do re si dir no Bra sil e não ti ve ram, por tan to,
alter nativa se não de cla rar que, em bo ra o Flor de Lu an da es ti ves se en volvido
num em pre en di men to ile gal – os por tu gue ses ti nham fi nal men te abo lido
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44 Jack son e Grigg nº 5, 21 de maio, nº 7, 31 de maio, nº 14, 29 de ju nho, nº 19, 11 de ju lho, nº 40, 27 de
ou tu bro de 1838, F. O. 84/241-242; Gor don nº 10, 21 de abril, nº 14, 15 de ju nho de 1838, F. O.
84/252-253.



le gal men te o co mér cio de es cra vos em de zem bro de 1836 – o tri bu nal
não ti nha ju ris di ção so bre um na vio de na ci o na li da de por tu gue sa apa -
ren te men te le gí ti ma. O Flor de Lu an da foi ab sol vi do em 15 de maio.45

Era im por tan te, po rém, que tão no tó rio na vio de es cra vos não es ca passe
à con de na ção. A de ci são em seu fa vor já re sul ta ra num res sur gi men to da 
ati vi da de no co mér cio de es cra vos do Rio de Ja ne i ro, e Jack son e Grigg
su ge ri ram, por tan to, a Ge or ge Gor don, en car re ga do de ne gó ci os bri tâ -
ni co em exer cí cio, que ele fos se en tre gue às au to ri da des bra si le i ras por
vi o lação à lei de no vem bro de 1831 ou, al ter na ti va men te, ao côn sul-geral
e en car re ga do de ne gó ci os in te ri no de Por tu gal, João Ba tis ta Mo re i ra,
por vi o la ção à lei por tu gue sa de de zem bro de 1836.46 De po is de duas
no tas da le ga ção bri tâ ni ca e con si de rá ve is de mo ras, Ma ci el Mon te i ro,
mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros do Bra sil, de ci diu não in ter fe rir; um 
na vio de es cra vos cap tu ra do por um bar co de pa tru lha bri tâ ni co, dis se,
só po dia ser jul ga do por uma co mis são mis ta.47 Isso le vou Gor don a
con si de rar a hi pó te se de li ber tar o Flor de Lu an da e de i xá-lo de sem bar car 
o res to da sua car ga. O Go ver no bra si le i ro se ria en tão obri ga do a agir,
racio ci na va ele, ou ser acu sa do de co ni vên cia com o co mér cio de escra -
vos. Em vez dis so, po rém, ele re cor reu a Mo re i ra, mas o cônsul-geral de
Por tu gal, no tó rio pela aju da que dava a na vi os de es cra vos bra si le i ros
que pre ci sa vam da ban de i ra por tu gue sa e de do cu men tos por tu gue ses,
respon deu que a lei por tu gue sa de 1836 co bria ape nas na vi os de es cravos
por tu gue ses apre sa dos por bar cos de pa tru lha por tu gue ses – e, em qual -
quer caso, ele não ti nha fun dos para man dar o na vio para Lis boa.48 O
en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, W. G. Ou se ley, des co briu mais tar de
que Mo re i ra ti nha pre ten di do as su mir a cus tó dia do Flor de Lu an da,
fingir despa chá-lo para Lis boa, de sem bar car os es cra vos na cos ta mais ao
norte e de cla rar que o na vio ti nha na u fra ga do e sua car ga, mor ri do
afogada. Se gun do Ou se ley, po rém, os co mer ci an tes de es cra vos do Rio
de Ja ne i ro ti nham ame a ça do e su bor na do Mo re i ra para que ele se recusasse
a to mar co nhe ci men to do caso; per ce be ram que o fato de ele aceitar
um na vio por tu guês po de ria cri ar um pre ce den te e que fra u de semelhan te
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45 Jack son e Grigg nº 5, 21 de maio, nº 11, 20 de ju nho de 1838, F. O. 84/241.
46 Gor don para Pal mers ton, 21 de maio de 1838, F. O. 84/253.
47 Mon te i ro para Gor don, 2 de ju nho, ane xo a Gor don para Pal mers ton, n º 15, 15 de ju nho de 1838,

F. O. 84/253.
48 Ou se ley para Pal mers ton, 26 de ju lho de 1838, F. O. 84/253.



nem sem pre se ria fá cil de pra ti car.49 Pa re ceu en tão que só re ta va a
al ter na ti va de man dar o Flor de Lu an da para a co mis são mis ta em
Fre e town, mas ele mos trou não ter con di ções de fa zer ou tra tra vessia
do Atlân ti co e, pou cos dias de po is de par tir, foi obri ga do a re gres sar. Em
vez dis so, o Te nente Armi ta ge, do Ro ver, foi en vi a do a S erra Leoa com
toda a evi dên cia per ti nen te, a bor do do H. M. S. Wa terwitch. Ao che gar,
Armi tage foi cla ra men te pre ve ni do por Ma ca u lay de que o Flor de Lu an da
não se ria con de na do.50 Se ti ves se sido pro ces sa do pe ran te a co mis são
mis ta an glo-brasileira em Ser ra Leoa em pri me i ro lu gar, dis se Ma ca u lay,
o na vio te ria sido con de na do sem he si ta ção (Pal mers ton ti nha dito pou co
an tes a Ma ca u lay que Jack son de ve ria ter-se de ci di do pela con de na ção, já 
que, na sua opi nião, o pro pri e tá rio por tu guês do Flor de Lu an da era in du -
bi ta vel men te um re si den te do Rio de Ja ne i ro; ele tinha com pra do o na vio 
lá e era do Rio que ti nha di ri gi do suas ope rações no co mér cio de es cra -
vos).51 Entre tan to, a de ci são da co mis são mis ta do Rio de não tra tar o
Flor de Lu an da como um na vio de es cra vos bra si le i ro já não po dia ser
re vo ga da, in sis tia Ma ca u lay, e ele vi nha, por tan to, ao tribu nal de Fre e -
town como uma em bar ca ção por tu gue sa cap tu ra da ao sul da Li nha.
Como tal, ele te ria de ser ab sol vi do pela co mis são mis ta
anglo-portuguesa. Em to dos os seus as pec tos o caso era qua se exa tamen te
pa ra le lo ao do Ma ria da Gló ria, cin co anos an tes; mas os cap to res, os mem -
bros da co mis são mista no Rio de Ja ne i ro e a le ga ção bri tâ ni ca no Rio de 
Ja ne i ro pa re ci am to dos ter es ta do es que ci dos da que le im por tan te
preceden te. O caso do Flor de Lu an da nun ca foi, por tan to, le va do pe rante
o tri bu nal de Fre e town. E já se ti nham pas sa do doze me ses des de a sua
absol vi ção no Rio de Ja ne i ro. Du ran te esse tem po, Ou se ley ti nha pro vido
ao bem-es tar dos es cra vos e fi nal men te ar ran ja do que eles fos sem
empregados em ca rá ter par ti cu lar, sob con tra tos de tra ba lho es tri tos;
oitenta e cin co de les fo ram con fi a dos à San ta Casa da Mi se ri cór dia,
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49 Ou se ley nº 12, Conf., 21 de agos to de 1838, F. O. 84/254. Mo re i ra fez uma pe que na for tu na com
o co mér cio de es cra vos em 1838. Qu an do o go ver no bra si le i ro fi nal men te re ti rou seu exe qua tur em
maio de 1839, Ou se ley con si de rou o fato “o ma i or gol pe dado no co mér cio de es cra vos em mu i tos
anos” (Ou se ley nº 15, Conf., 7 de maio de 1839, F. O. 84/286). As in tri gas em Lis boa e no Rio de
Ja  ne i ro com vis tas à sua re ad mis são con ti nu a ram ain da du ran te me ses.

50 Ma ca u lay e Le wis nº 66, 27 de maio de 1839, F. O. 84/269. O go ver no por tu guês ti nha pro tes ta do
con tra a cap tu ra do Flor de Lu an da “em vi o la ção do di re i to ma rí ti mo in ter na ci o nal” (Ho ward de Wal den
nº 18, 27 de no vem bro de 1838, F. O. 84/251).

51 Pal mers ton para os mem bros das co mis sões mis tas de Sua Ma jes ta de, 5 de de zem bro de 1838, F. O.
84/242, ba se a do em Dod son, 30 de no vem bro de 1838, F. O. 83/3247.



um hospi tal fi lan tró pi co no Rio de Ja ne i ro.52 Qu an to ao pró prio na vio,
como não ha via es pe ran ça de pro ces sá-lo com êxi to, o go ver no bri tâ nico
de sis tiu de qual quer re i vin di ca ção so bre ele no fim de 1839.

Enquan to isso, os ou tros na vi os le va dos pe ran te o tri bu nal
mis to no Rio de Ja ne i ro ao mes mo tem po que o Flor de Lu an da ti nham
ambos sido con de na dos. Jack son e Car ne i ro de Cam pos não ti ve ram
difi cul da de em con ven cer-se de que o Cé sar era um na vio bra si le i ro
usan do fra u du len ta men te a ban de i ra por tu gue sa de po is de uma ven da
fic tí cia.53 Tam bém con cor da ram em que o pro pri e tá rio do Bri lhan te era
um por tu guês, José Vi e i ra de Ma tos, mas não es ti ve ram de acor do sobre se 
ele po dia ser con si de ra do do mi ci li a do no Bra sil. Ao fi nal, o ár bi tro britâ -
nico, Grigg, cha ma do a dar o voto de ci si vo, con cor dou com Jack son
em fa vor da con de na ção.54 Estes dois ca sos, po rém, jun ta men te com o
do Flor de Lu an da, ti nham mais uma vez de mons tra do como era di fí cil
deter mi nar a real pro pri e da de de na vi os de es cra vos ale ga da men te
portu gue ses e o pro ble ma de es ta be le cer as ba ses so bre as qua is os
propri e tá ri os po di am ser de cla ra dos re si den tes no Bra sil.

Ocor reu en tão a Pal mers ton que se ria mu i to mais sa tis fatório
concen trar-se em ten tar es ta be le cer que um na vio não ti nha di re i to à
naci o na li da de por tu gue sa do que ten tar pro vá-lo bra si le i ro. Se um na vio 
cla ra men te não era por tu guês e des de que se pu des se ar gu men tar ser de
pro pri e da de bra si le i ra – mes mo que não se pu des se pro vá-la – a comissão
an glo-brasi le i ra po dia es tar dis pos ta a con de ná-lo. Du ran te o andamen to
do pro ces so no caso do Aven tu ra, em 1835, Jack son e Car ne i ro de
Campos ti nham re co nhe ci do o prin cí pio de que, mes mo que um na vio
ti ves se ban de i ra e pas sa por te por tu gue ses, ele não po de ria ser re co nhe -
ci do como por tu guês pelo tri bu nal a me nos que tam bém sa tis fi zes se as
exigên ci as do có di go co mer ci al por tu guês de 1833. Se não as sa tis fi zesse,
o tribu nal po de ria pre su mir que o na vio ti nha fra u du len ta men te as su mido 
a na ci o na li da de por tu gue sa ape nas para fins de co mér cio de es cra vos
e, se pa re ces se ser re al men te bra si le i ro, se ria pas sí vel de con de na ção.
Um dos ar gu men tos em fa vor de con de nar tan to o Aven tu ra como o
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52 Ubal do So a res, A Escra va tu ra na Mi se ri cór dia (Rio de Ja ne i ro, 1958), págs., 107-9. Eles fo ram fi nal men te 
li be ra dos em 1846.

53 Jack son e Grigg nº 7, 31 de maio de 1838, F. O. 84/241.
54 Jack son e Grigg nº 19, 11 de ju lho de 1838, F. O. 84/242.



Orion no ano se guin te ti nha sido a sua in ca pa ci da de de apre sen tar um 
certifica do de re gis tro e ou tros do cu men tos com pro van tes da sua na ci o -
na lidade por tu gue sa. Este novo prin cí pio foi re for ça do pe los de cre tos
portugueses de 17 de de zem bro de 1836 e de 16 de ja ne i ro de 1837, que
esta be le ci am es pe ci fi ca men te que só os na vi os que se con for mas sem
estri ta men te às exi gên ci as do có di go co mer ci al de 1833 ti nham di re i to
de re i vin di car a naci o na li da de por tu gue sa: um na vio de ve ria ter sido
cons tru í do nos domí ni os por tu gue ses ou, se cons tru í do no es tran ge i ro,
ter sido compra do an tes da pro mul ga ção do de cre to de ja ne i ro de 1837 e 
não ter na ve ga do sob qual quer ou tra ban de i ra an tes da que le de cre to (só
na vi os a va por cons tru í dos no es tran ge i ro po de ri am ser com pra dos de -
po is do de cre to – e só por um pe río do de três anos); o na vio de ve ria
per ten cer a sú di tos por tu gue ses e ser pi lo ta do de con for mi da de com a lei
por tu gue sa; deveria por tar um cer ti fi ca do de re gis tro com o nome do
pro pri e tá rio, seu lu gar de re si dên cia, a to ne la gem e di men sões do na vio
e a ins cri ção de to das as ven das e com pras.55 Em abril de 1838, de po is
de ter ou vi do que o mi nis tro da Ma ri nha de Por tu gal es ta va ins tan do
os côn su les por tu gue ses no Bra sil a exi gir o cum pri men to des ses de -
cre tos a fim de evi tar o uso ile gal da ban de i ra e de do cu men tos por tu -
gue ses,56 Pal mers ton deu ins tru ções aos mem bros bri tâ ni cos das co -
mis sões no Rio de Ja ne i ro e em Fre e town para que ne nhum na vio de
es cra vos bra si le i ro fos se con si de ra do por tu guês a me nos que se en qua -
dras se nos ter mos dos re cen tes de cre tos de Por tu gal. Como um na vio
que ne les não se en qua dras se não go za ria da pro te ção do go ver no
portu guês, ele po de ria ser con de na do com se gu ran ça, des de que houves se
evidên cia que su ge ris se a na ci o na li da de bra si le i ra.57 Qu an do Pal merston
sou be que o Flor de Lu an da ti nha sido ab sol vi do an tes que as suas
novas ins tru ções al can ças sem o Rio de Ja ne i ro, fi cou du pla men te
abor re ci do: não ape nas ele con si de ra va que o seu pro pri e tá rio re si dia
no Bra sil e di ri gia um ne gó cio es sen ci al men te bra si le i ro, mas o pró prio 
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55 Ver Per gun tas di ri gi das a Mo re i ra so bre a sig ni fi ca ção dos de cre tos em re la ção ao co mér cio de es cra vos, 7 de
agos to, 10 de no vem bro, Res pos tas 26 de agos to, 8 de de zem bro, Obser va ções de Ste ven son, 27 de agos to, 8 
de de zem bro, to das ane xas a Ha mil ton para Pal mers ton, 31 de de zem bro de 1837, Conf., F. O. 84/223.

56 Sá da Ban de i ra para Ba rão Bon fim (mi nis tro da Ma ri nha), 2 de mar ço, e cir cu lar para os côn su les por tu gue ses, 2 
de mar ço, ane xos a Ho ward de Wal den para Pal mers ton, nº 3, 8 de mar ço de 1838, F. O. 84/248.

57 Pal mers ton para os mem bros da co mis são no Rio de Ja ne i ro, n º 4, 30 de abril de 1838, F. O. 84/241;
Pal mers ton para os mem bros da co mis são em Ser ra Leoa, nº 12, 30 de abril de 1838.



na vio não pre en chia qual quer das exi gên ci as para a na ci o na li da de
portu gue sa.58

Em ou tu bro de 1838, de po is de nu me ro sas ges tões da legação
bri tâ ni ca, Ma ci el Mon te i ro fi nal men te ins tru iu Car ne i ro de Cam pos para 
que ele tam bém pu des se jul gar e con de nar to dos os na vi os “por tugueses”
cap tu ra dos no ato de trans por tar es cra vos para o Bra sil nos qua is bra si -
le i ros ou es tran ge i ros re si den tes no Bra sil ti ves sem um in te res se, com
ex ce ção da que les que se en qua dras sem es tri ta men te nos ter mos do
código co mer ci al por tu guês.59 Até que Por tu gal con ce des se à Grã-Bretanha
o direito de bus ca ao sul do Equa dor, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos
estari am vir tu al men te im po ten tes para in ter fe rir de qual quer mane i ra
com em bar ca ções ge nu i na men te por tu gue sas no co mér cio para o Brasil. 
E eles ain da não po di am cap tu rar na vi os que de i xas sem o Brasil para a
Áfri ca ou que che gas sem a águas afri ca nas, mes mo que a pro pri e da de
bra si le i ra pu des se ser pro va da: nem o Bra sil nem Por tu gal ti nham ain da
con ce di do a vi tal cláu su la de equi pa men to. Mas como as qua li fi ca ções
para o re co nhe ci men to como um na vio por tu guês de boa-fé fo ram sendo
gra du al men te de fi ni das de ma ne i ra mais es tri ta, os na vi os de pa tru lha
bri tâ ni cos da es ta ção da Amé ri ca do Sul – ain da não ha via bar cos de pa -
tru lha po si ci o na dos na cos ta oci den tal da Áfri ca ao sul do Equa dor –
po di am com ma i or cer te za cap tu rar o que eles con si de ras sem ser embar -
ca ções bra si le i ras na ve gan do sob a ban de i ra por tu gue sa, des de que
estives sem car re gan do es cra vos ou o ti ves sem fe i to re cen te men te, com
a seguran ça de que eles se ri am pro va vel men te con de na dos pela co missão
mis ta do Rio de Ja ne i ro. Antes do fim de 1838, H. M. S. Elec tra ti nha
captu ra do o na vio de es cra vos Di li gen te e H. M. S. Wi zard, o ne gre i ro
Feliz. Em mar ço do ano se guin te, o Elec tra cap tu rou mais dois na vi os de 
es cravos – o Ca ro li na e o Espe cu la dor –  e, em abril, H. M. S. Gre ci an,
cruzan do ao lar go de Cabo Frio, en con trou o Gan ges e o Leal. Cada um
dos seis car re ga va en tre 200 e 400 es cra vos e to dos ti nham has te a do a

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 177

58 Pal mers ton para os mem bros das co mis sões de Sua Ma jes ta de, 5 de de zem bro de 1838, F. O. 8 4/242.
59 Ordem de 19 de ou tu bro e Mon te i ro para Ou se ley, 22 de ou tu bro, ane xo a Ou se ley para Pal mers ton,

nº 19, 23 de ou tu bro de 1838, F. O. 84/254. A le ga ção bri tâ ni ca tam bém con ti nu ou a so li ci tar que o
Go ver no bra si le i ro to mas se me di das para re gu lar a ven da de na vi os bra si le i ros e es tran ge i ros para
sú di tos por tu gue ses e ins tru ís se os fun ci o ná ri os da al fân de ga para que ne nhum na vio por tu guês ti ves se 
au to ri za ção para en trar ou sair de qual quer por to bra si le i ro a me nos que o mes tre apre sen tas se um
cer ti fi ca do de re gis tro na for ma de ter mi na da pelo có di go ma rí ti mo por tu guês.



bande i ra por tu gue sa. Em me a dos de 1839 to dos ti nham sido con denados
e seus es cra vos, li ber ta dos.60 A co mis são mis ta an glo-brasileira no Rio
de Ja ne i ro, que ti nha co nhe ci do anos sem um só jul ga men to e que ra ra mente 
tinha se ocu pa do de cin co ca sos em um úni co ano, nun ca ti ve ra seis
meses de tan to tra ba lho. Tão in ten sa era no Rio a hos ti li da de aos es forços
mais re cen tes da Ma ri nha bri tâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos que
Ge or ge Jack son e Fre de rick Grigg ti nham fre qüen te men te de cha mar a
guar da na ci o nal para es col tá-los no meio de mul ti dões en fu re ci das, in cli -
na das a jo gar pe dras con tra a sede do tri bu nal quan do este se re u nia.61

Em con di ções nor ma is, os mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta do
Rio de Ja ne i ro po di am não ter tan to tra ba lho quan to seus co le gas em
Ser ra Leoa, mas a mu i tos res pe i tos vi vi am mais pe ri go sa men te.

Ape sar de os es for ços da pe que na es qua dra bri tâ ni ca na cos ta 
da Amé ri ca do Sul para li mi tar o co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil
te rem tido al gum pe que no êxi to na se gun da me ta de da dé ca da de 30,
con vém lem brar que os na vi os apre en di dos e os es cra vos li ber ta dos
cons ti tu íam ape nas uma pe que na fra ção do co mér cio pra ti ca do na épo ca.
Du ran te os três anos e meio en tre de zem bro de 1835 e abril de 1839,
quan do os bar cos de pa tru lha bri tâ ni cos cap tu ra ram onze em bar ca ções
ao lar go da cos ta bra si le i ra – e a es qua dra da Áfri ca oci den tal cap tu rou
ape nas um, o Incom pre en sível, ao sul da Li nha, e cer ca de uma dú zia ao
nor te – na vi os de es cra vos fi ze ram pelo me nos tre zen tas vi a gens bem
su ce di das do Con go, Ango la e Mo çam bi que, além de mu i tas ou tras da
Cos ta da Mina, e de sem bar ca ram pelo me nos 125.000 es cra vos no
Bra sil.

Não há mu i ta dú vi da de que, du ran te os anos 30, as es qua dras 
bri tânicas, tan to na Áfri ca oci den tal como na Amé ri ca do Sul, não conta vam 
com o nú me ro ne ces sá rio de na vi os (e a ve lo ci da de) para evi tar a ex pansão 
alarmante ocor ri da no co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil. Os
navios bri tâ ni cos que es ta vam dis po ní ve is para ser vi ço de pa tru lha contra o 
co mércio de es cra vos po di am ter sido, po rém, con si de ra vel men te
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60 Jack son e Grigg nº 43, 12 de de zem bro de 1838, F. O. 84/242; Jack son e Grigg nº 5, 15 de ja ne i ro,
nº 10, 31 de ja ne i ro, nº 15, 3 de abril, nº 16, 11 de abril, nº 17, 17 de abril, nº 19, 20 de abril de 1839,
F. O. 84/275. To dos es tes ca sos, como aque les an te ri o res a eles, fo ram su je i tos a gran des de mo ras no
tri bu nal mis to no Rio, ver Hes keth para Ou se ley, 31 de maio de 1839, F. O. 84/286.

61  Jack son e Grigg nº 21, 24 de abril de 1839, F. O. 84/275.



mais efeti vos do que fo ram, não hou ves sem as suas ati vi da des sido
tão seve ra men te cir cuns cri tas pela fal ta de qual quer di re i to de re vistar –
muito menos de cap tu rar – a ma i o ria das em bar ca ções de di ca das ao
comér cio de es cra vos para o Bra sil ao sul do Equa dor, pro te gi das que
es ta vam pela ban de i ra por tu gue sa; nem po di am de ter aque les que
encon tra vam ao nor te do Equa dor a me nos que, no mo men to, ti ves sem
escra vos a bordo. Na ver dade, sem um gran de au men to dos seus po de res, 
uma força de po lí cia ma rí ti ma mu i to mais for te ter-se-ia sen ti do igualmen te 
frus trada. A menos que o sis te ma de tra ta dos con tra o co mér cio de
escra vos den tro do qual a Ma ri nha bri tâ ni ca ope ra va fos se con si de ra vel mente 
am pli a do, ou o go ver no bri tâ ni co ado tas se uni la te ral men te me di das
mais du ras, dis se Lorde Min to, co man dan te-general da Armada, à
Câmara dos Lordes em ja ne i ro de 1838 em res pos ta a crí ti cas so bre o 
desem pe nho da Ma ri nha, se ria ab so lu ta men te im pos sí vel aca bar com o
co mér cio de es cra vos.62
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62 Han sard, xl, 610, 29 de ja ne i ro de 1838.
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Ca pí tu lo VI

A AMPLIAÇÃO DOS PODERES
DA GRÃ-BRETANHA, 1839

Na se gun da me ta de da dé ca da de 1830, o in su ces so dos
es for ços da Grã-Bre ta nha para con ter, mu i to me nos para su pri mir, o
co mér cio ile gal de es cra vos atra vés do Atlân ti co – tan to o co mér cio
cu ba no como o bra si le i ro con ti nu a vam a pros pe rar – ca u sa va cres cen te
pre o cu pa ção aos abo li ci o nis tas bri tâ ni cos. Mu i tos es ta vam che gan do à
con clu são, fre qüen te men te ma ni fes ta da por di plo ma tas, mem bros das
co mis sões mis tas e ofi ci a is de Ma ri nha di re ta men te pre o cu pa dos em
me lho rar e fa zer cum prir os tra ta dos con tra aque le co mér cio, que a
Grã-Bre ta nha te ria em bre ve de re cor rer a me di das mais drás ti cas, se
ne ces sá rio sem o as sen ti men to dos três prin ci pa is in fra to res, Por tu gal,
Espa nha e Bra sil.1 Lor de Broug ham, por exem plo, fa lan do à Câ ma ra
dos Lor des em ja ne i ro de 1838, ma ni fes tou a es pe ran ça de que a su pres são 
1 P. ex., Ou se ley n º 13, 17 de ju nho de 1836, F. O. 84/204; Ha mil ton n º 17, 15 de agos to de 1837,

F.  O. 84/223; Ho ward de Wal den nº 1, 14 de fe ve re i ro, nº 2 25 de fe ve re i ro de 1838, F. O. 84/248;
Ma ca u lay e Do herty, Ge ral nº 111, 31 de de zem bro de 1838, F. O. 84/231; Jack son e Grigg nº  3, 9 de 
abril de 1838, F. O. 84/241. As me di das mais ex tre ma das eram fre qüen te men te ad vo ga das por ofi ci a is 
de Ma ri nha. Por exem plo, o Te nen te Ja mes, do H. M. S. Spry, su ge riu “en for car toda a tri pu la ção (de
um na vio de es cra vos) na pra ça de ar mas do pró prio na vio ... de i xá-lo flu tu ar pelo oce a no como um
na vio-fan tas ma, à gui sa de exem plo flu tu an te para os de ma is, ten do pin ta do em gran des le tras nos
seus la dos “ISTO ERA UM NAVIO NEGREIRO” (Ja mes, 1 de mar ço de 1837, ane xo a Almi ran ta do
para o Fo re ign Offi ce., 25 de maio de 1837, F. O. 84/228). 



do co mér cio vi es se a ser a gló ria mais pró xi ma e mais du ra dou ra do re i -
na do da Ra i nha Vi tó ria. Por quan to tem po ain da, per gun ta va ele com
for te iro nia, a Grã-Bre ta nha con ti nu a rá a “pa rar e va ci lar, a em pa li de cer
e aco var dar-se ante a an ti ga e con sa gra da mo nar quia bra si le i ra, o ter rí vel 
po der de Por tu gal, o com pac to, só li do e es ma ga dor po der da Espa nha”
en quan to a Áfri ca é de vas ta da?2 Qu an do, em 10 de maio de 1838, pela
pri me i ra vez em três anos, a Câ ma ra dos Co muns de ba teu a ques tão do
co mér cio de es cra vos, uma mo ção que pe dia fos se fe i ta ma i or pres são
so bre as po tên ci as es tran ge i ras, es pe ci al men te so bre Por tu gal, teve o
apo io dos dois la dos da Casa, ten do sido apro va da sem dis sen são. Sir
Ro bert Inglis, um tory abo li ci o nis ta, ex pres sou sua con fi an ça em que
“não es ta va dis tan te a hora em que a Casa san ci o na ria me di das tais que
a prá ti ca do co mér cio de es cra vos ... se ria tra ta da como pi ra ta ria”, e um
whig, Sir Henry Ver ney, ma ni fes tou a es pe ran ça de que o go ver no “não
he si ta ria em fa zer cum prir os tra ta dos con clu í dos so bre o as sun to,
mes mo pelo re cur so à guer ra se ne ces sá ria”.3 Ao mes mo tem po, um
nú me ro de abo li ci o nis tas im por tan tes co me ça vam a per der con fi an ça na 
di plo ma cia e na ação na val bri tâ ni cas como me i os de su pri mir o co mér cio
de es cra vos es tran ge i ro. Pela pri me i ra, vez os fun da men tos mes mos das
po lí ti cas bri tâ ni cas con tra o co mér cio de es cra vos eram ques ti o na dos em
es ca la sig ni fi ca ti va.

Du ran te o ve rão de 1837, Tho mas Fo well Bux ton trans fe riu
sua aten ção do pro ble ma da eman ci pa ção e da si tu a ção dos apren di zes
nas Índi as Oci den ta is, que ti nha sido a prin ci pal pre o cu pa ção do mo vi -
men to abo li ci o nis ta des de a fun da ção da Anti-Slavery So ci ety, em 1823,
para o do co mér cio de es cra vos.4  Ele não su bes ti ma va o va lor dos
“esfor ços ma rí ti mos” para a sua su pres são, mas pre o cu pa va-se em mostrar
que a ação de sen vol vi da pelo Fo re ign Offi ce e pelo Almi ran ta do des de
1807 ti nha sido em gran de par te inú til por que se apo i a va so men te “na
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2 Han sard, xl, 608, 29 de ja ne i ro de 1838. Cf. pre fá cio da se gun da edi ção de Tho mas Clark son, His tory of
the Rise, Pro gress and Accom plish ment of the Abo li ti on of the Afri can Sla ve Tra de by the Bri tish Par li a ment
(Lon dres, 1839): “Há mais de 100.000 se res in fe li zes que são trans por ta dos anu al men te para  o Bra sil e
para Cuba pe las duas na ções mais fra cas da Eu ro pa, e as duas mais in te i ra men te su je i tas à in fluên cia e
mes mo ao con tro le di re to da Ingla ter ra.”

3 Han sard, xlii, 1034, 1139, 10 de maio de 1838.
4 C. Bux ton (ed.), Me mo irs of Sir Tho mas Fo well Bux ton (Lon dres, 1848), págs. 429-30.



for ça e numa mão fir me”. Ele ti nha pou ca con fi an ça na rede de tra ta dos 
vi gen tes con tra o co mér cio de es cra vos, fe i tos para dar à Ma ri nha bri tâ -
nica po de res para su pri mir o co mér cio de es cra vos: “essa con fe de ra ção”,
es cre veu, “deve ser uni ver sal men te obri ga tó ria ou de nada ser ve. Pou co
nos adian ta rá que no ven ta e nove por tas es te jam fe cha das se uma
perma ne ce aber ta. Todo o co mér cio de es cra vos da Áfri ca cor re rá para
aque la sa í da”. E mes mo que to das as por tas fos sem tran ca das e to dos
os re cur sos na va is da Grã-Bretanha fos sem mo bi li za dos con tra o
comér cio, ele ain da con ti nu a ria: na Alfân de ga, en ten dia ele, era axi o mático
que “ne nhum co mér cio ilí ci to pode ser su pri mi do se o lu cro é su pe ri or
a 30%”. So men te se o co mér cio de es cra vos fos se de cla ra do pi ra ta ria e
tor na do um de li to ca pi tal os co mer ci an tes se ri am dis su a di dos; e não ha via 
a mais re mo ta pos si bi li da de de que to das as po tên ci as que co mer ci a vam
em es cra vos con cor das sem com isso – mu i to me nos que fos sem ca pa zes
de apli car tais me di das. Bux ton acre di ta va, en tre tan to, que “ain da se de ve ria 
re cor rer a me di das ex ter nas for tes” e apo i a va os cres cen tes pedidos por
uma es qua dra pre ven ti va ma i or na es ta ção da Áfri ca oci den tal, com binada
com me didas mais for tes con tra os na vi os de es cra vos que usa vam a
bande i ra por tu gue sa, tá ti cas de blo que io mais efe ti vas na cos ta afri ca na e
– uma idéia nova – a ex ten são do sis te ma de tra ta dos con tra o co mér cio de 
escra vos aos che fes afri ca nos. Tais me di das po de ri am pelo me nos impedir
o co mér cio no cur to pra zo. Mas, para a sua to tal er ra di ca ção, Buxton
ar gu men ta va que a di plo ma cia e a ação na val te ri am de ser su ple -
men ta das por me di das que pu ses sem fim ao co mér cio de es cra vos na
sua fon te – na Áfri ca. Ele co me çou, por tan to, a re vi ver idéi as “po si tivas”
para a re ge ne ra ção eco nô mi ca, so ci al e mo ral da Áfri ca, as qua is ti nham
sido pro pos tas ini ci al men te pe los hu ma ni ta ris tas (Hu ma ni ta ri ans) do século
XVIII, Gran vil le Shar pe e a Si er ra Le o ne Com pany, a Afri can Insti tu tion, o 
geó grafo Ja mes McQu e en, bem como nu me ro sos ex plo ra do res: a Áfri ca 
de via ser “ci vi li za da”, era o ar gu men to, e afas ta da da sua ade são à es cra -
vi dão e ao co mér cio de es cra vos por meio do cris ti a nis mo, da agri cul tura
e do co mér cio le gí ti mo. A li ber ta ção da Áfri ca se ria efe tu a da pelo ape lo
aos seus pró pri os re cur sos, es cre veu Bux ton. Suas opi niões so bre o co mér cio 
de es cra vos, final men te pu bli ca das em The Afri can Sla ve Tra de and its
Re medy, fo ram apre sen ta das ao Ga bi ne te no ve rão de 1838 e, no ano
seguin te, a So ci ety for the Extinc ti on of the Sla ve Tra de and the Civiliza ti on 
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of Afri ca foi cons ti tu í da para con se guir apo io pú bli co para um novo en -
fo que em re la ção à Áfri ca e, es pe ci al men te, para pro mo ver a aber tu ra do 
Ni ger à agri cul tu ra, à co lo ni za ção e ao co mér cio.5 

Me nos impor tan te na épo ca, po rém mais re le van te para o
futuro, ou tra so ci e da de abo li ci o nis ta, a Bri tish and Fo re ign Anti-Slavery
Soci ety, tam bém foi fun da da em 1839. Seu lí der, Jo seph Stur ge, de
Birming ham, um qua cre ra di cal, acre di ta va que o me lhor ca mi nho para
a eli mi na ção do co mér cio de es cra vos não era a ci vi li za ção da Áfri ca,
mas a abo li ção da es cra vi dão no Novo Mun do – e era pre ci so que a
Grã-Bretanha persu a dis se os es ta dos es cra vis tas res tan tes dos ma les da
es cra vi dão como sis te ma so ci al. Além dis so, Stur ge re pu di a va com ple ta -
mente o uso da for ça pela Grã-Bretanha para a su pres são da que le comér cio; 
sua “cons ciên cia cris tã” es ta va re vol ta da com a idéia de “ten tar promover
ob je ti vos fi lan tró pi cos pela vi o lên cia e o san gue” em vez de por “me i os
mora is, re li gi o sos e pa cí fi cos” – e es ta va tam bém hor ro ri za do pelo
custo, tan to em di nhe i ro como em vi das, de man ter o blo que io afri ca no. 
Se a esqua dra da Áfri ca oci den tal ti nha fa lha do no seu ob je ti vo,
argumen ta vam Stur ge e os seus se gui do res, a so lu ção era re mo vê-la,
não refor çá-la.6 Em 1839, fo ram dis pa ra dos os pri me i ros ti ros de uma
lon ga campanha, ini ci a da pela Anti-Slavery So ci ety e con ti nu a da por par ti -
dá rios ra di ca is do li vre co mér cio na Câ ma ra dos Co muns, com vis tas ao
des man te la men to de todo o sis te ma pre ven ti vo bri tâ ni co.

Du ran te os anos de 1838-9, a ad mi nis tra ção Mel bour ne não
po dia as su mir o ris co de per der o apo io dos ra di ca is e dos
não-conformistas, sen do obri ga da, pelo me nos, a mos trar al gum in te -
res se pe los ou sa dos es que mas de Bux ton para uma po lí ti ca avan ça da
na Áfri ca oci den tal, embora eles no con jun to não a im pres si o nas sem e
cla ra men te vi o las sem to dos os câ no nes da po lí ti ca co lo ni al bri tâ ni ca da
épo ca. Um tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos que pu des se ser
ofe re ci do a gover nan tes afri ca nos – ba se a do no acor do já fir ma do com
o Sul tão de Mas ca te – foi re di gi do no De par ta men to para o Co mér cio
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5 Ver Tho mas Fo well Bux ton, The Afri can Sla ve Tra de and its Re medy (2 ª ed., Lon dres, 1840); J. Gal lag her,
“Fo well Bux ton and the New Afri can Po licy, 1838-1842”, Cam brid ge His to ri cal Jour nal x (1950), 36-58;
tam bém Phi lip D. Cur tin, The Ima ge of Afri ca. Bri tish Ide as and Acti on, 1780-1850 (Wis con sin, 1964),
págs. 298-302. 

6 H. Ri chard, Me mo irs of Jo seph Stur ge (Lon dres, 1864), págs. 203-19; Mat hi e son, Bri ta in and the Sla ve Tra de,
págs. 47-8.



de Escra vos do Fo re ign Offi ce e o go ver no che gou a apro var pla nos que
fi nal men te le va ram, em 1841, à mal si na da Expe di ção do Ni ger.7 Lor de
Pal mers ton con si de ra va, po rém, os es que mas de Bux ton “dis pa ra ta dos e
tos cos”. Embo ra cons ci en te da ne ces si da de de abrir mer ca dos para as
ma nu fa tu ras bri tâ ni cas em no vos con ti nen tes, acha va que, no to can te à
África, a des tru i ção do co mér cio de es cra vos ti nha pri o ri da de. “É a Europa 
e não a Áfri ca que toma a di an te i ra no in ter câm bio en tre es tes dois
quar tos do glo bo”, es cre veu Pal mers ton para Gle nelg, o se cre tá rio de
Assun tos Co lo ni a is. “Qu e re mos ven der nos sas mer ca do ri as à Áfri ca e as
man da mos para lá. Os afri ca nos que qui se rem com prar nos pa ga rão o
que dese jar mos. Se in sis tir mos em ter mos es cra vos, eles pro du zi rão es cra vos 
... Se ... pu der mos evi tar que eu ro pe us tra gam es cra vos da Áfri ca, con ver -
te re mos o co mér cio numa tro ca de mer ca do ri as.”8 Em ou tras pa la vras, a
am pli a ção do co mér cio le gí ti mo com a Áfri ca se ria a con se qüên cia, não a
ca u sa, da su pres são do co mér cio de es cra vos e Pal mers ton con ti nu a va
conven ci do, ape sar de mu i tos de sa pon ta men tos pas sa dos, que, se o
siste ma pre ven ti vo exis ten te pu des se ser pos to em ple na ope ra ção com o
refor ço da es qua dra da Áfri ca oci den tal e, si mul ta ne a men te, a am pli a ção dos
seus po de res para li dar com os na vi os de es cra vos bra si le i ros e por tu gue ses, 
o co mér cio ain da po de ria ser su pri mi do ou, pelo me nos, subs tan ci al men te
re du zi do, vin di can do as po lí ti cas tra di ci o na is da Grã-Bretanha.

De po is de vá ri os anos de ne go ci a ções qua se con tí nu as, embo ra
in fru tí fe ras, em Lis boa, Pal mers ton ti nha per di do a es pe ran ça de ja ma is
per su a dir o go ver no por tu guês a ace i tar um tra ta do sa tis fa tó rio con tra
o co mér cio de es cra vos. Con fi an te no apo io do Ga bi ne te e do Par la -
mento, ele, ao lon go de 1837 e 1838, ame a çou com fre qüên cia e de forma
cres cen te re cor rer a me di das uni la te ra is se os por tu gue ses per sis tis sem
em re cu sar-se a co o pe rar nos seus ter mos.9 Fi nal men te, em de zem bro
de 1838, em bo ra as ne go ci a ções ain da con ti nu as sem – elas só se ri am
inter rompi das de fi ni ti va men te em fe ve re i ro de 1839 – ele de ci diu
“cortar o nó” e au to ri zar a Ma ri nha a cap tu rar to dos os na vi os com a
ban de i ra por tu gue sa que fos sem en con tra dos car re gan do es cra vos ou
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7 Gal lag her, op. cit . , Cur tin, op. cit ., págs. 302 segs.
8 Pal mers ton para Gle nelg, 10 de ou tu bro de 1838, ci ta do em R. J. Ga vin, ”Pal mers ton po licy to wards

East and West Afri ca 1830-1865“ (tese de dou to ra do não pu bli ca da, Cam brid ge, 1958), págs. 136-7. O 
ca pí tu lo 4 des ta tese con tém uma dis cus são al ta men te in te res san te do de sen vol vi men to das po lí ti cas
de Pal mers ton em re la ção à Áfri ca.

9 Ver ca pí tu lo 4.



equi pa dos para o co mér cio de es cra vos. Se, em con se qüên cia, Por tu gal
re sol ves se de cla rar guer ra, es cre veu ele em ca rá ter par ti cu lar a Ho ward
de Wal den – qua se re pe tin do o que dis se ra nove me ses an tes – “tan to
me lhor ... Há vá ri as das suas co lô ni as que mu i to nos con vi ri am e, tendo-as
to ma do em guer ra, de ve ría mos con ser vá-las na paz que [Por tu gal] nos
rogará de jo e lhos para ob ter ... Pou co nos im por ta rá o or gu lho e a
dignidade na ci o nal de Sá [da Ban de i ra]. Não se re mos in sen sa tos a ponto
de man dar mos a es qua dra ao Tejo para for çar o Go ver no por tu guês a
as si nar um tra ta do, mas sim ples men te to ma re mos a per mis são que eles
não nos dão”. E um mês mais tar de ele es cre via em ter mos ain da mais
for tes: “Não po de mos clas si fi car Por tu gal en tre as po tên ci as com as
qua is a Grã-Bretanha está em ter mos de uma ali an ça amis to sa. Con si de -
ra mos Por tu gal mo ral mente em guer ra co nos co e se ele não to mar cuidado 
e olhar bem adi an te es ta rá tam bém fi si ca men te em guer ra co nos co.” Ele
aprove i tou a opor tu ni da de para in clu ir as pos ses sões por tu gue sas na
Índia na lis ta das co lô ni as que a Grã-Bretanha to ma ria se Por tu gal fos se
im pru den te bas tan te para en trar em guer ra.10

Cla ra men te, para que ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos re ce bes sem 
or dem de re vis tar e cap tu rar na vi os que has te as sem a ban de i ra por tu gue sa
se ria ne ces sá rio pas sar le gis la ção que os pro te ges se con tra ações mo vi das
por na ci o na is por tu gue ses. Como Pal mers ton dis se ra em maio, era
ne ces sá rio “pe dir ao Par la men to po de res para fa zer mos nós mes mos
e sob nos sa pró pria au to ri da de aqui lo que Por tu gal se re cu sou per mi tir-nos
fa zer por tra ta do”,11 e no co me ço de de zem bro ele pe di ra ao Te sou ro
que pre pa ras se um pro je to.12 Vá ri os me ses se pas sa ram, po rém, an tes 
que o pro je to fos se apre sen ta do ao Par la men to. Ou tros as sun tos ur gen tes 
que exi gi am a aten ção do Go ver no, em par ti cu lar a Cri se da Alco va,
fo ram res pon sá ve is pelo atra so e não se fez qual quer pro gres so em
re la ção ao pro je to até o fim do mês de maio se guin te. Enquan to
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10 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 24 de de zem bro de 1838, 24 de ja ne i ro de 1839, Bro ad lands
MSS, GC/HO/829, 831. A East India Com pany es ta va an si o sa para com prar as pos ses sões por tu g ue sas
na Índia por ca u sa da per da de re ce i ta re sul tan te do am plo con tra ban do. Se a dis pu ta com Por tu gal em 
tor no do co mér cio de es cra vos le vas se à guer ra, de cla rou Pal mers ton, “nos apos sa re mos dos seus
as sen ta men tos in di a nos e os con ser va re mos sem pa ga men to“ (Pal mers ton para Ho ward de Wal den,
20 de ja ne i ro, Par ti cu lar).

11 Han sard, xiii, 1, 150-1, 10 de maio de 1838.
12 Ver L. M. Bet hell, “Bri ta in, Por tu gal and the sup pres si on of the Bra zi li an sla ve tra de: the ori gins of

Lord Pal mers ton’s Act of 1839”, English His to ri cal Re vi ew, lxxx (1965), pág. 776, nos. 2, 4.



isso (em res pos ta a uma ques tão de Sir Ro bert Inglis), Pal mers ton
dis se à Câ ma ra dos Co muns que o go ver no ti nha a fir me in ten ção de
to mar as me di das que por tan to tem po ame a ça ra, e na Câ ma ra dos
Lor des a no tí cia de que es ta va sen do pre pa ra do um pla no de ação foi
sa u da da por Lor de Broug ham, que de cla rou que “quan to mais vi go ro -
so fos se mais sa tis fe i to ele fi ca ria e mais en tu si as ti ca men te o apo i a -
ria”.13

Qu an do Pal mers ton fi cou no va men te li vre para ocu par-se
da ques tão do co mér cio de es cra vos, a re da ção fi nal do pro je to, pela
qual fo ram res pon sá ve is o pro cu ra dor da Ra i nha, o pro cu ra dor-geral e 
Stephen Lus hing ton, pro vou ser ma té ria bem mais com pli ca da do que
ele ti nha ori gi nal men te an te ci pa do. Era ne ces sá rio, por exem plo, autori zar
al gum tri bu nal a jul gar os na vi os por tu gue ses cap tu ra dos por bar cos de
patrulha bri tâ ni cos e li ber tar qua is quer es cra vos que car re gas sem. Ori gi -
nalmen te, Pal mers ton ti nha que ri do um pro je to que sim ples men te
autorizas se os ofi ci a is de ma ri nha a re vis ta rem e cap tu ra rem qua is quer
navios de es cra vos que has te as sem a ban de i ra por tu gue sa e des se pode res
aos mem bros bri tâ ni cos das comis sões mis tas a jul gá-los e con de -
ná-los. Logo se per ce beu, en tre tan to, que não se po dia con tar com a
co mis são mis ta anglo-portuguesa em Fre e town para con de nar to dos 
os na vi os de escravos le va dos a ela: quan do um na vio fos se cap tu ra do
ao sul da Li nha ou es ti ves se ape nas equi pa do para o co mér cio de es cra -
vos, o juiz e o árbitro por tu gue ses, mes mo que to mas sem co nhe ci men to
do caso, estavam obri ga dos a de ci dir pela ab sol vi ção e a ou tor gar da nos.
A so lu ção a que fi nal men te se che gou foi au to ri zar os tri bu na is ma rí ti -
mos bri tâ ni cos a jul ga rem na vi os por tu gue ses (como fa zi am com na vi os 
per ten cen tes a sú di tos britâ ni cos). De ci diu-se, além dis so, que o pro je to
tam bém in cluiria, pri me i ro, uma lis ta de to dos os “ar ti gos de equi pa mento” 
que, iso la da ou cole ti va men te, cons ti tu i ri am pro va su fi ci en te da prá ti ca
do co mér cio de es cra vos e base para con de na ção, a me nos que o pro pri e -
tá rio pu des se ofere cer ex pli ca ção sa tis fa tó ria da sua pre sen ça a bor do;
se gun do, uma es ti pu la ção de que os na vi os con de na dos se ri am ou
compra dos pela ma ri nha ou des man te la dos e ven di dos em par tes
separa das; e ter ce i ro, uma cláu su la pela qual o di nhe i ro do prê mio se ria
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pago aos ofi ci a is de ma ri nha que cap tu ras sem na vi os de es cra vos por tu -
gue ses tan to ao sul como ao nor te da Li nha.14 

Foi fe i to um ou tro acrés ci mo. Lorde Minto, co man dan -
te-gene ral da Arma da, cha mou a aten ção de Pal mers ton para o fato de
que, se em con se qüên cia da apro va ção do pro je to o co mér cio de es cra vos 
per des se a co ber tu ra da ban de i ra por tu gue sa, as al ter na ti vas ain da aber tas
aos co mer ci an tes por tu gue ses e bra si le i ros se ri am ago ra mu i to pou cas
por quan to as bre chas do sis te ma de su pres são ti nham sido, uma a uma,
fe cha das com êxi to. Como úl ti mo re cur so, con clu ía Min to, eles cer ta -
men te dis pen sa ri am to tal men te ban de i ra e do cu men tos – como de fato
al guns pou cos já ti nham fe i to. Se a na ci o na li da de de um na vio não pu des se 
ser es ta be le ci da com al gu ma cer te za, nem uma co mis são mis ta nem um
tri bu nal na ci o nal te ria ju ris di ção so bre ele e, por tan to, ele não po de ria
ser con de na do. Por ou tro lado, tam pou co po de ria re cla mar a pro te ção
de qual quer go ver no – e Pal mers ton con cor da va com Min to que o pro je to
que es ta va pre pa ran do de ve ria dar po de res aos na vi os de pa tru lha bri tâ -
ni cos para dar bus ca e cap tu rar na vi os de es cra vos sem na ci o na li da de e 
levá-los pe ran te tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos.15

Gas tou-se muito tem po re u nin do e im pri min do a vas ta
correspon dên cia so bre as ne go ci a ções do tra ta do com Por tu gal e redigin do
um lon go preâm bu lo ao pro je to que de ta lha va as cir cuns tân ci as que
dariam lu gar e jus ti fi ca ri am as me di das pro pos tas para a su pres são do
co mér cio de es cra vos pra ti ca do sob a ban de i ra por tu gue sa. Du ran te
todo esse tem po, Pal mers ton es ta va pron to a sus ten tar que as ope ra ções 
na va is bri tâ ni cas con tra na vi os de es cra vos que ar vo ra vam a ban de i ra por -
tu gue sa po di am ser am pli a das sem in frin gir os tra ta dos an glo-portugueses
vi gen tes de 1815 e 1817. Os ar gu men tos usa dos pela pri me i ra vez por
Canning quin ze anos an tes fo ram uti li za dos mais uma vez, po rém ago ra
com mu i to ma i or su ti le za. O ob je to de cla ra do des ses tra ta dos,
argumen ta va-se, ti nha sido su pri mir o co mér cio ilí ci to de es cra vos de
Por tu gal e, ao mes mo tem po, evi tar in ter fe rên cia com aque la par te do
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14 Ver co men tá ri os de Pal mers ton so bre o pro je to tal como ini ci al men te re di gi do em 2 de fe ve re i ro, ane xo a
Fo re ign Offi ce para Har ri son (Te sou ro), 22 de maio de 1839, F. O. 84/297; tam bém de cla ra ções
de Pal mers ton na Câ ma ra dos Co muns, Han sard, xlvi, 146 (8 de mar ço de 1839) l, 119-32 (8 de agos to 
de 1839).

15 Min to para Pal mers ton, 19 de abril de 1839, Par ti cu lar, F. O. 84/301. Pal mers ton es cre veu na mar gem, 
“pres tar aten ção ao pre pa rar o pro je to”.



co mér cio ain da per mi ti da pela lei e os tra ta dos, isto é, o co mér cio pra ti -
ca do para su prir as pos ses sões tran sa tlân ti cas por tu gue sas ao sul do
Equa dor. O ar ti go 2 do tra ta do de 1815 es ta be le cia que não ha ve ria in -
ter fe rên cia com os na vi os por tu gue ses que fi zes sem o co mér cio en tre
ter ri tó ri os lu si ta nos ao sul da Li nha “du ran te o pe río do adi ci o nal em
que a prá ti ca de tal co mér cio fos se per mi ti da pe las leis de Por tu gal e de
acor do com os tra ta dos sub sis ten tes en tre as duas Co ro as”.∗ Pal mers ton 
ar gu men ta va que “o tra ta do de 1815 ad mi te a exis tên cia an te ri or de um
di re i to de in ter rup ção por par te da Grã-Bretanha por que pre vê uma
sus pen são da que le di re i to”. Com a in de pen dên cia do Bra sil, todo o
comér cio por tu guês ti nha-se tor na do ne ces sa ri a men te ile gal, em bo ra só
em de zem bro de 1836 os por tu gue ses ti ves sem re co nhe ci do for mal -
men te o fato e pas sa do a le gis la ção per ti nen te. Em con se qüên cia, os navios 
de pa trulha bri tâ ni cos ti nham sido li be ra dos do seu com pro mis so
tempo rá rio de não cap tu rar na vi os de es cra vos por tu gue ses ao sul do
Equa dor.16 Só no fim de ju nho Wil li am Rot hery, as ses sor le gal do
Te souro para as sun tos de co mér cio de es cra vos, per su a diu Pal mers ton a
aban do nar es ses ar gu men tos pou co con vin cen tes, tan tas ve zes aven tados
e tan tas ve zes re fu ta dos.17 Pal mers ton ti nha ple na cons ciên cia de que os 
pro cu ra do res da Co roa sem pre ti nham dis cor da do des sa in ter pre ta ção
reco nhe ci da men te con ve ni en te dos tra ta dos an glo-portugueses; eles tinham 
consis ten te men te sus ten ta do que até que os por tu gue ses for mal men te
conce des sem um di re i to de bus ca mais am plo, os na vi os de patru lha
bri tâni cos só po di am re vis tar e cap tu rar le gal men te na vi os por tu gue ses 
que es ti ves sem carre gan do es cra vos em bar ca dos na cos ta afri ca na ao
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∗ Tra du zi do do tex to ci ta do no ori gi nal in glês. (N. T.)
16 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 4, 3 de mar ço, nº 14, 12 de maio de 1838, F. O. 84/248-9;

Ho ward de Wal den para Ri be i ra da Sa bro sa, 28 de abril de 1839, im pres so em Bi ker xxvi ii, 244-97
(b a se a do num ras cu nho ane xo a Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 13, 20 de abril de 1839, F. O. 
84/281); ras cu nho de preâm bu lo ao pro je to pro pos to, ane xo a Fo re ign Offi ce para Har ri son, 22 de
maio de 1839, F. O. 84/297. O preâm bu lo con clu ía que a Grã-Bre ta nha não ti nha al ter na ti va se não 
re  cor rer ao exer cí cio “da que le di re i to de in ter rup ção que ela con sen tiu em sus pen der tem po ra ri a men te,
sob con d i ções que Por tu gal não cum priu”. Can ning ti nha sido o pri me i ro a usar essa li nha de ar gu men ta -
ção (ver ca pí tu lo 2, pág. 29) [O nú me ro de pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal], Da vid Ste ven son,
as ses sor le gal ofi ci o so da le ga ção no Rio para ques tões do co mér cio de es cra vos, mu i to re cen te e en ge -
nho sa men te (me mo ran do, 17 de ja ne i ro de 1838, ane xo a Ha mil ton para Pal mers ton, Lon dres, 1º de maio 
de 1838, F. O. 84/253). Pal mers ton es ta va dis pos to a ado tar os ar gu men tos de Ste ven son “como uma
de fe sa das me di das às qua is o go ver no bri tâ ni co pode ser le va do pela con ti nu a da re cu sa de Por tu gal a agir 
de acor do com seus com pro mis sos an te ri o res” (me mo ran do, 1 de ju nho de 1838, F. O. 84/253).

17 Se gun do Rot hery para se cre tá rio da  Fa zen da, 25 de ju nho de 1839, F. O. 84/205.



nor te do Equa dor.18 Tudo que o preâm bu lo ao novo pro je to po dia,
pois, ter a es pe ran ça de de mons trar era que a Grã-Bretanha ti nha ra zões 
para re correr uni la te ral men te a me di das mais du ras con tra o co mér cio 
de escra vos por que Por tu gal não ape nas de i xa va de fa zer cum prir a
sua legis la ção con tra aque le co mér cio – esta era uma ques tão in ter na –
mas tam pou co cum pria a le tra e o es pí ri to dos com pro mis sos que as su -
mi ra em tra ta dos com a Grã-Bretanha. Em des res pe i to ao ar ti go 10 do tra -
tado de 1810, por exem plo, Por tu gal não ti nha ado ta do as me di das
mais eficazes para che gar à abo li ção fi nal do co mér cio de es cra vos, per mi -
tindo que ele con ti nu as se em na vi os por tu gue ses e sob a ban de i ra do
país naque las par tes da Áfri ca “onde as po tên ci as e es ta dos eu ro pe us que
antes co mer ci a vam lá o ti nham in ter rom pi do e aban do na do”. Em vi o la -
ção ao ar ti go 4 do tra ta do de 1815, ti nha per mi ti do que a sua ban de i ra
fos se usa da “para for ne cer es cra vos a lu ga res ou tros que as pos ses sões
de Por tu gal”(isto é, o Bra sil in de pen den te). Em vi o la ção aos ar ti gos 2 e
3 do tra ta do de 1817, ti nha pro cu ra do evi tar que a Ma ri nha bri tâ ni ca
acabasse com a ex por ta ção ilí ci ta de es cra vos de “por tos afri ca nos não 
ocupa dos nem re i vin di ca dos por Por tu gal” e a im por ta ção ilí ci ta de escra vos 
em na vi os por tu gue ses para por tos “fora do do mí nio de Sua Fi de lís si ma 
Ma jes tade” e, em des res pe i to ao ar ti go se pa ra do do mes mo tra ta do,
tinha-se re cu sa do a adap tar as dis po si ções do tra ta do à nova si tu a ção
resul tan te da lei por tu gue sa de de zem bro de 1836, que abo li ra inteira -
mente o co mér cio de es cra vos. No caso, a ver são fi nal do preâm bu lo
não ten tou ar gu men tar que os tra ta dos vi gen tes da vam à Ma ri nha britâni ca 
po de res para es ten der ao sul do Equa dor as suas ope ra ções con tra a
bande i ra por tu gue sa. O pro je to de Lor de Pal mers ton ti nha a cla ra intenção 
de au to ri zar a Ma ri nha a ul tra pas sar os seus di re i tos es ta be le ci dos em
tra ta dos.

Em 10 de ju lho de 1839, o Pro je to so bre o Co mér cio de
Escra vos (Por tugal), que Pal mers ton es pe ra va fos se re ce bi do “com
aclama ção”, foi fi nal men te apre sen ta do à Câ ma ra dos Co muns. Pas sou
em uma quin ze na, sem de ba te. Peel, o lí der da opo si ção, achou que o
pro je to era in te i ra men te jus ti fi ca do. De po is da se gun da le i tu ra, Ja mes
Ban di nel, do De par ta men to para o Co mér cio de Escra vos no Fo re ign
Offi ce, en vi ou uma có pia a Ho ward de Wal den, em Lis boa, para que ele 
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18 Ver ca pí tu lo 4, págs. 97-8, 100 [O nú me ro de pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal.].



es ti ves se pre pa ra do no mo men to em que o pro je to se tor nas se lei, o que 
ele acha va ocor re ria pro va vel men te an tes do fim da se ma na se guin te.19

(Pal mers ton já ti nha com bi na do com Lor de Min to o en vio de mais um
na vio de guer ra para Lis boa, para o caso de ha ver di fi cul da des: como
ex pli cou a Ho ward de Wal den, a es qua dra bri tâ ni ca no Tejo pre ci sa va
fa zer seus exer cí cios de ve rão e “bem po de ria exer ci tar-se tra zen do
Portu gal ao seu ju í zo”.)20 Ines pe ra da men te, uma tem pes ta de de sa bou,
en tre tan to, quan do Lor de Min to pro pôs a se gun da le i tu ra do pro je to na
Câ ma ra dos Lor des, em 1 de agos to. O Du que de Wel ling ton opôs-se.
Em pri me i ro lu gar, ele ob je ta va à ma ne i ra de pro ce der do go ver no: estava-se 
pe din do ao Par la men to para pro nun ci ar-se so bre as di fe ren ças en tre a
Grã-Bretanha e Por tu gal e a au to ri zar ofi ci a is da Co roa a cap tu rar e
tribu na is bri tâ ni cos a jul gar na vi os e sú di tos por tu gue ses en vol vi dos em
ati vi da des que só in frin gi am a lei in ter na da que le país. Wel ling ton
recordou à Câ ma ra que “o ma i or juiz que já pre si diu a um tri bu nal
marí timo” (Lor de Sto well) ti nha es ta be le ci do no caso do Le Lou is
(1817) que, em tem po de paz, o di re i to de bus ca era ile gal e con trá rio ao 
di re i to interna ci o nal, a me nos que ti ves se sido con ce di do por tra ta do.
Na re a li da de, ofi ci a is bri tâ ni cos es ta vam sen do au to ri za dos a to mar
“me di das de hosti li da de con tra Por tu gal e [a re a li zar] ou tras ope ra ções 
de guer ra”. Se to das as so li citações para que Por tu gal cum pris se as
obri ga ções que as su mi ra por tra ta do ti nham sido ig no ra das e to das as
ne go ci ações para um novo tra ta do ti nham sido vãs, a Grã-Bretanha
tinha o di re i to de ado tar me di das ex tre mas. Mas era pa pel do Exe cu ti vo,
por de cre to, de clarar guer ra a Por tu gal e ini ci ar ações na va is e mi li ta res.
“A guerra era vá li da quan do de ter mi na da pelo Exe cu ti vo, não pelo
Legis la ti vo”, de cla rou Wel ling ton.21 Da que les pre vi a men te con sul ta dos por
Pal merston na pre pa ra ção do pro je to, só Gle nelg, o se cre tá rio para Assun tos 
Co lo ni a is, ti nha ques ti o na do o pro ce di men to. Não se ria mais usual, per gun -
ta ra, que a Co roa des se or dens aos bar cos de pa tru lha bri tâ ni cos e depois
con sul tas se o Par la men to so bre um pro je to de inde ni za ção? Em
respos ta, Palmers ton ar gu men ta ra que o go ver no já ti nha pro me ti do a
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19 Ban di nel para Ho ward de Wal den, 18 de ju lho de 1839, Par ti cu lar, F. O. 84/282.
20 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 22 de ju nho de 1839, Bro ad lands MSS, GC/HO/837. 
21 Han sard, xlix, 1.063-7.



ambas as Ca sas ado tar o cur so de ação pro pos to, que ad qui ria mais
força e so le ni da de por tor nar-se um Ato do Par la men to.22

A bri ga de Wel ling ton não era, po rém, ape nas com o pro -
cedi men to que o Gover no se pro pu nha ado tar, mas tam bém com as
pró pri as me di das – par ti cu lar men te quan do elas eram di ri gi das con tra o
velho ali a do da Grã-Bretanha, Por tu gal. Embo ra con de nan do to tal mente
o co mér cio de escra vos, ele te mia que a ati tu de da Grã-Bretanha em
relação a Por tu gal fos se cres cen te men te in con sis ten te com a sua tra di cional 
po lí ti ca de paz e de res pe i to pe los di re i tos e a in de pen dên cia de ou tros
es ta dos. Nos úl ti mos anos, ale ga va ele, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos
ti nham co me ça do a exer cer o que equi va lia a um di re i to ge ral de abor -
dagem e bus ca em re la ção a na vi os sus pe i tos de qual quer na ção,
independen te men te dos ter mos dos tra ta dos con tra o co mér cio de
escra vos, e mes mo em ca sos em que não ha via tra ta do al gum (ele pro -
va vel men te ti nha em men te a cap tu ra, pou cos me ses an tes, de al guns
na vi os es pa nhóis que na ve ga vam com pa péis e a ban de i ra ame ri ca nos, o 
que le vou a uma sé ria dis pu ta com o go ver no ame ri ca no).23 Mu i tas nações 
ma rí ti mas, dis se, es ta vam co me çan do a res sen tir-se das ati vi da des e
presun ção da Ma ri nha bri tâ ni ca: em bre ve po de ri am re sis tir ou re ta li ar,
e ha via mes mo o ris co de uma “guer ra uni ver sal”. O pro je to de Palmerston, 
que au to ri za va na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos a apre sa rem na vi os por tu -
gue ses e “sem na ci o na li da de” não po dia de i xar de agra var a si tu a ção.
Lorde Min to, pelo go ver no, apo i a do pelo pri me i ro-ministro, Lor de
Melbour ne, dis se que “era de ma is atu rar” que a Grã-Bretanha fos se
frus tra da pe las “prá ti cas sur rep tí ci as ou ou sa das de uma úni ca na ção”.
Ain da as sim, para que a Ma ri nha ti ves se êxi to em pri var o co mér cio
de es cra vos da pro te ção da ban de i ra por tu gue sa e, ao mes mo tem po, se 
evi tas se uma cla ra de cla ra ção de guer ra a Por tu gal – como eles sin ce -
ra men te esperavam – a apro va ção do pro je to de Pal mers ton era ab so lu -
ta mente es sen ci al. O go ver no não es ta va ten tan do subs ti tu ir a prer rogati va
da Co roa pela au to ri da de do Par la men to: es ta va sim ples men te pe din do
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22 Gle nelg para Pal mers ton, 17 de ju nho, Pal mers ton para Gle nelg, 18 de ju nho de 1839, Bro ad lands
MSS, GC/GL/218.

23 Ver Hugh G. Soulsby, The Right of Se arch and the Sla ve Tra de in Anglo-Ame ri can Re la ti ons, 1814-1862
(Bal ti mo re, 1933), págs. 46-51; War ren S. Ho ward, Ame ri can Sla vers and the Fe de ral Law, 1837-1862
(Univ. of Cal for nia Press, 1963), págs. 37-40.



ao Par la men to que apro vas se a le gis la ção ne ces sá ria ao exer cí cio da sua
prer ro ga ti va.24

Ape sar dos es for ços do go ver no, os pa res do par ti do tory
re je i ta ram o pro je to por 38 vo tos a 32. E The Ti mes co men tou no dia
se guin te que era “uma me di da mu i to ti râ ni ca – a in so len te pre sun ção
de su pre ma cia de uma gran de po tên cia so bre uma pe que na. Os Lor des 
agi ram com dig ni da de ao não con sen ti rem em tor nar-se sus ten tá cu los
de um co var de sis te ma de ame a ças. Lor de Pal mers ton ou sa ria tra tar a
Fran ça como tra ta Por tu gal?”25 De sua par te, a im pren sa por tu gue sa
exul tou com a “ru í na” do go ver no Mel bour ne, lou vou Wel ling ton e
can tou os mé ri tos do va li o so pa pel re pre sen ta do numa “de mo cra cia”
por uma se gun da câ ma ra le gis la ti va e uma aris to cra cia in de pen den te,
de sa pa i xo na da.26 Qu an do dois me ses mais tar de a no tí cia da de ci são
dos lor des che gou ao Rio de Ja ne i ro, a im pren sa bra si le i ra tam bém
foi en tu siás ti ca em seus elo gi os a Wel ling ton e aos to ri es, que fo ram
pin tados como cam peões da es cra vi dão no Bra sil e nas co lô ni as
por tugue sas.27

No dia se guin te à der ro ta do pro je to de Pal mers ton, Lor de
Broug ham pro pôs uma mo ção à Ra i nha su ge rin do que, pri me i ro, os
ofi ci a is bri tâ ni cos re ce bes sem or dem de cap tu rar na vi os de es cra vos
por tu gue ses e, de po is, as duas Ca sas acor das sem as me di das de com pen sa -
ção que fos sem ne ces sá ri as. Esta pro pos ta pa re ceu sa tis fa zer al guns pa res
do par ti do tory, que, em bo ra fa vo rá ve is a me di das enér gi cas para aca bar
com o co mér cio de es cra vos por tu guês, ob je ta vam à ma ne i ra como o
go ver no ti nha tra ta do a ma té ria e pre o cu pa vam-se com o prin cí pio
cons ti tu ci o nal em ques tão. A re so lu ção de Broug ham foi ace i ta, em bo ra
o pró prio Wel ling ton ti ves se dito que se re cu sa ria a vo tar por ela, ain da
que este fos se o seu úl ti mo ato na Câ ma ra.28 Em 3 de agos to, o Ga bi ne te 
de ci diu, por tan to, pros se guir com as me di das pro pos tas con tra os na vi os
de es cra vos por tu gue ses – no en ten di men to, po rém, de que ain da se ria
ne ces sá rio um “pro je to que lhes des se co ber tu ra”. A im pres são de
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24 Han sard, xlix, 1067-71, 1072-3.
25 The Ti mes , 2 de agos to de 1839.
26 O Diá rio do Go ver no, 9 de agos to, O Na ci o nal, 10 de agos to, ane xo a Ho ward de Wal den para Pal mers ton,

10 de agos to de 1839, F. O. 84/282.
27 Ou se ley para Pal mers ton, 14 de ou tu bro de 1839, F. O. 84/288.
28 Han sard, xlix, 1128-30, 1131.



Pal mers ton era, po rém, de que o Ga bi ne te es ta va dis pos to a ir adi an te
“sem ele se não con se guis se obtê-lo”, e afir mou numa car ta par ti cu lar a
Ho ward de Wal den que, “se não con se guir mos apro var um pro je to,
pros se gui re mos sem ele”.29 Mas quan do su ge riu aos pro cu ra do res da
Co roa que o go ver no po dia sim ples men te ins tru ir seus ofi ci a is de ma ri nha
a cap tu ra rem os na vi os de es cra vos por tu gue ses, de sem bar car os es cra vos 
numa co lô nia bri tâ ni ca ade qua da e afun dar os na vi os ou des man te lá-los
e ven dê-los como ma de i ra ve lha sem sub me tê-los a jul ga men to for mal,
e que o pro je to era de fato des ne ces sá rio, eles lhe re cor da ram que “a
des tru i ção ou qual quer dano des ne ces sá rio a na vi os [por tu gue ses] ou
[suas] tri pu la ções su je i ta ria as par tes in te res sa das a uma ação em nos sos
tri bu na is por ini ci a ti va das pes so as pre ju di ca das ... É [por tan to] mu i to
con ve ni en te que, an tes de se to ma rem qua is quer me di das para a de ten ção
de na vi os ago ra não su je i tos a se rem de ti dos, se jam da dos po de res
ex pres sos por ato do Par la men to, de modo a in de ni zar to das as par tes
in te res sa das”.30

Em 8-9 de agos to, o pro je to de Pal mers ton, com um preâmbulo 
emen da do e mu i to mais cur to, que sim ples men te afir ma va que ti nham
ago ra sido da das or dens à Ma ri nha e que era, por tan to, ne ces sá ria uma
le gislação de apo io, pas sou ra pi da men te na Câ ma ra dos Co muns com
a bên ção dos dois la dos da Casa. Em 15 de agos to – o dia em que
Melbour ne apre sen tou o pro je to para se gun da le i tu ra na Câ ma ra dos
Lor des – Pal mers ton ins tru iu o Almi ran ta do a au to ri zar os ofi ci a is de
mari nha a re vis ta rem to dos os na vi os sus pe i tos que ar vo ras sem a ban de i ra
por tu gue sa, onde quer que fos sem en con tra dos, e a de ter aque les que es ti -
vessem car re gando es cra vos ou equi pa dos para tal fim.31 Pro me ti am-se
ins tru ções adi ci o na is so bre o des ti no a ser dado aos na vi os e aos es cravos
que carregas sem. Ain da ha via a pos si bi li da de de que a Câ ma ra dos Lordes
re je i tas se mais uma vez o pro je to, mas, como ob ser vou Pal mers ton, se
hou ves se pro ces sos con tra os ofi ci a is de ma ri nha, “ne nhum po de ria ser
de ci di do an tes da pró xi ma ses são e até lá cer ta men te de ve mos ter um
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29 Pal mers ton para Rus sell, 3 de agos to, Early Cor res pon den ce of Lord John Rus sell, 1805-1840 (Lon dres,
1913), ii, 253-5; Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 3 de agos to de 1839, Bro ad lands MSS,
GC/HO/840. Tam bém Lord Brough ton (J. C. Hob hou se), Some ac count of a long life  (Lon dres,
1867), v, pág. 6.

30 Pal mers ton para Asses so res Le ga is, 6 de agos to, F. O. 83/2348 (re di gi do em 3 de agos to); Dod son,
Camp bell e Rol fe para Pal mers ton, 8 de agos to de 1839, Bro ad lands MSS, SLT/15.

31 Pal mers ton para Almi ran ta do, 15 de agos to de 1839, F. O. 84/302.



pro je to que lhes dê co ber tu ra”.32 Des ta vez, um nú me ro me nor de
pares con ser va do res opôs-se ao pro je to, que pas sou na sua se gun da lei tu ra
sem al te ra ções sig ni fi ca ti vas, por 39 vo tos a 28. Wel ling ton e vin te
outros to ri es for ma li za ram, po rém, um pro tes to com tre ze ra zões pe las
quais, mes mo ago ra, não po di am apo iá-lo.33 Na ter ce i ra le i tu ra, Wel lington
e oito dos seus ami gos po lí ti cos mais pró xi mos no va men te fi ze ram um
pro tes to for mal, mas, para cons ter na ção e ir ri ta ção dos por tu gue ses, o
pro je to tor nou-se lei em 24 de agos to de 1839 (mais de de zo i to me ses
de po is de Pal mers ton o ter con si de ra do pela pri me i ra vez).34 Três se ma -
nas mais tar de, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos re ce be ram ins tru ções
para man dar os na vi os por tu gue ses – e aque les sem na ci o na li da de –
cap tu ra dos para se rem jul ga dos pelo mais pró xi mo tri bu nal ma rí ti mo
bri tâ ni co; para de sem bar car qua is quer es cra vos no as sen ta men to bri tâ nico
mais pró xi mo; e para en tre gar mes tres e tri pu la ções às suas pró pri as
auto ri da des para jul ga men to (o Go ver no não pre ten dia che gar ao pon to 
de jul gar sú di tos por tu gue ses em tri bu na is bri tâ ni cos). So li ci tou-se ao
Almi ran ta do que es ta be le ces se tri bu na is ma rí ti mos onde quer que fos se
con si de ra do ne ces sá rio e ins tru ís se os ju í zes a pro vi den ci ar o des man te -
la men to e a ven da dos na vi os que fos sem con de na dos e que a Ma ri nha
não se pro pu ses se com prar.35 Com esta lei e me di das sub se qüen tes para 
a sua apli ca ção, Lor de Pal mers ton ti nha dado o que o Co man dan te
Henry J. Mat son, que co man dou H. M. S. Wa ter witch na cos ta oci den tal da 
Áfri ca de 1839 a 1843, mais tar de cha mou “o pri me i ro gran de gol pe para
a su pres são do co mér cio de es cra vos”.36

Em Lis boa, o bill Pal mers ton foi vis to como “uma gros se i ra
usurpação de po der” e “uma fla gran te vi o la ção do di re i to in ter na cional”.
E uma que, além do mais, era com ple ta men te in jus ti fi ca da. Ao ne gar
toda res pon sa bi li da de pelo fra cas so das ne go ci a ções de um tra ta do com
a Grã-Bretanha e, por tan to, pelo pre sen te es ta do de co i sas, o Go ver no
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32 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, 10 de agos to de 1839, Bro ad lands MSS, GC/HO/841.
33 Han sard, l, 336-9. Há um re la to do de ba te na Câ ma ra dos Lor des, em 15 de agos to, por um par ti ci pan te

di re to, ver Sir Jo seph Arnould, Me mo ir of Tho mas, First Lord Den man  (Lon dres, 1873), ii, págs. 98-102. A
opi nião de Den man, um fu tu ro pre si den te da Cor te Su pre ma, era que ”quan do ti ver sido es ta be le ci do que
o co mér cio de es cra vos é ile gal, as res tri ções que os tra ta dos im pu se ram à sua abo li ção de vem ser
vis tas com enor me aten ção“. 

34 2 e 3 (Vict. cap 73 ) 73; Hert slet, Tre a ti es v (1840), 427-31.
35 Pal mers ton para Almi ran ta do, 31 de agos to, 14 de se tem bro, 1º de ou tu bro de 1839, F. O. 84/302-3.
36 P. P. 1847-8, XXII (272), Hou se of Com mons Se lect Com mit tee on the Sla ve Tra de, 1º Re la tó rio, par. 1258.



por tu guês ar gu men ta va que sem pre es ti ve ra dis pos to a as si nar um acordo
ra zoá vel con tra o co mér cio de es cra vos, mas que Pal mers ton e Ho ward
de Wal den ti nham, en tre eles, de li be ra da men te sa bo ta do as ne go ci a ções, 
apre sen tan do em for ma de ul ti ma to um pro je to de tra ta do que sa bi am
se ria ina ce i tá vel para Lis boa. (“Ha via um sis te ma que era re gu lar men te
se gui do com o ob je ti vo de pre ju di car as ne go ci a ções”, es cre veu o Ba rão 
de Ri be i ra da Sa brosa, que su ce de ra Sá da Ban de i ra à fren te do go ver no
português e que Ho ward de Wal den con si de ra va “um com ple to patife”.)
A re cu sa de Por tu gal em ace i tar as pro pos tas de tra tado da
Grã-Bretanha foi en tão usa da como um pre tex to para a pre sen te lei, que
au to ri za va os navi os de guer ra bri tâ ni cos a com por tar-se como pi ra tas e
fli bustei ros nos seus esfor ços para su pri mir o co mér cio de es cra vos,
ignoran do tra ta dos exis ten tes e os di re i tos de Por tu gal como estado
indepen den te, o que ao mes mo tem po, di zia-se, as se gu ra va que as própri as 
co lô nias bri tâ ni cas fos sem su pri das com uma ofer ta re gu lar e abundan te
de ne gros pro ve ni en tes dos na vi os de es cra vos por tu gue ses cap tu ra dos.37

Ape sar do cla mor po pu lar por re sis tên cia e re ta li a ção, o Go ver no 
por tu guês re co nhe ceu es tar vir tu al men te im po ten te na ma té ria e logo
fi cou an si o so por re a brir ne go ci a ções com vis tas a um tra ta do con tra o
co mér cio de es cra vos que subs ti tu ís se a Lei Pal mers ton.38 De sua par te, 
aque la “per so na gem iní qua e ma lé vo la”, Lor de Pal mers ton,39 con si de -
ra va que qual quer tra ta do, por mais es tri to que fos se, cons ti tu i ria ago ra
uma con ces são a Por tu gal. Ele pre fe ria de i xar as co i sas como es ta vam, a 
me nos que os por tu gue ses es ti ves sem dis pos tos a as si nar, sem dis cu tir, o 
pro je to bri tâ ni co ori gi nal, com o acrés ci mo de um novo ar ti go que exi gi ria
que Por tu gal de cla ras se pi ra ta ria o co mér cio de es cra vos.40 Para os
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37 Ho ward de Wal den para Pal mers ton, nº 42, 26 de agos to, Ho ward de Wal den para Ban di nel, 20 de
se tem bro, Par ti cu lar, F. O. 84/282; Ri be i ra da Sa bro sa para Ho ward de Wal den, 11 de se tem bro,
ane xo a Ho ward de Wal den nº 46, 20 de se tem bro, F. O. 84/282 (im pres so em Bi ker xxvi ii, 456-523);
Mon cor vo para Pal mers ton 1 de agos to, 14 de agos to, F. O. 84/284 (im pres so em Bi ker xxvi i i, 378-85, 
410-15); me mo ri al do Vis con de da Car re i ra, mi nis tro por tu guês em Pa ris, 13 de agos to, Bi ker xxvi ii,
392-409; Sá da Ban de i ra, O trá fi co da es cra va tu ra e o bill de Lord Pal mers ton (Lis boa, 1840: es cri to em
de zem bro de 1839); Ana ni as Dor ta no Bra sa he me co, Rights of Por tu gal in re fe ren ce to Gre at Bri ta in and the
ques ti on of the sla ve tra de (2 vols., 1840).

38 Ho ward de Wal den para Pal mers ton, nº 47, 20 de se tem bro, F. O. 84/282. Sá era ago ra mu i to cri ti ca do
por não ter as si na do um tra ta do em 1838 (Ho ward de Wal den nº 8, 3 de fe ve re i ro de 1840, F. O.
84/320).

39 Bra sa he me co, op. cit., pág. 414.
40 Pal mers ton para Ho ward de Wal den, nº 27, 16 de ou tu bro de 1839, F. O. 84/283; Pal mers ton nº 10,

23 de maio de 1840, F. O. 84/321. 



por tu gue ses, a mera exis tên cia do tra ta do era “eqüi va len te a, na ver da de
pior do que, a guer ra”41 e eles não ti nham al ter na ti va se não aban do nar a 
ma i or par te das con ces sões que an tes ha vi am ple i te a do. Eles re sis ti ram
ape nas no to can te à du ra ção do tra ta do; o di re i to de bus ca, in sis ti ram,
de via es tar su je i to a um tér mi no, por acor do mú tuo, den tro de um
pe río do de ter mi na do de po is da ces sa ção do co mér cio de es cra vos, no
en ten di men to de que, se o co mér cio res sur gis se, tal di re i to vol ta ria
ime di a ta men te a vi go rar. Este pe di do pa re cia bas tan te ra zoá vel, mas
Lor de Pal mers ton só se dis pu nha a ace i tar que o di re i to de bus ca fos se
aban do na do quan do a es cra vi dão ti ves se sido abo li da em todo o mun do!
Com a sua Lei em vi gor, Pal mers ton po dia per mi tir-se de i xar que as
ne go ci a ções com Por tu gal fos sem sus pen sas, in de fi ni da men te se ne ces sá rio.

Lorde Pal mers ton sem pre sou be ra que, quan do a Ma ri nha
bri tâ ni ca fos se fi nal men te au to ri za da a cap tu rar to dos os na vi os de es cra vos
que ar vo ras sem a ban de i ra por tu gue sa, tan to os na vi os lu si ta nos como
os bra si le i ros vol ta ri am mais uma vez ao pa vi lhão bra si le i ro e con ti nu a ri am, 
por tan to, a evi tar a cap tu ra, pelo me nos na sua vi a gem de ida e até o
mo men to em que seus es cra vos fos sem em bar ca dos, a me nos que os
na vi os de guer ra bri tâ ni cos fos sem au to ri za dos si mul ta ne a men te a apre sar 
ne gre i ros bra si le i ros com base ape nas no seu equi pa men to. Em ju lho de 
1835, o Go ver no bra si le i ro ti nha as si na do ar ti gos adi ci o na is ao tra ta do
de 1817, um dos qua is era uma cláu su la de equi pa men to, mas a Câ ma ra
de De pu ta dos bra si le i ra ti nha-se re cu sa do fir me men te a ra ti fi cá-los.
Como Por tu gal, o Bra sil ti nha sido ad ver ti do de que não de via es pe rar
que a pa ciên cia da Grã-Bre ta nha du ras se para sem pre. Mas no caso do
Bra sil, a co er ção di re ta se re ve la ria des ne ces sá ria. Em 1839, os mem bros 
bri tâ ni cos das co mis sões mis tas do Rio de Ja ne i ro e de Ser ra Leoa, que,
in de pen den te men te uns dos ou tros, ti nham es ta do es tu dan do os tra ta dos
an glo-bra si le i ro e an glo-por tu guês con tra o co mér cio de es cra vos jun ta -
men te com a re le van te cor res pon dên cia im pres sa, des co bri ram o que
eles e o go ver no bri tâ ni co ti nham es ta do pro cu ran do por tan to tem po:
uma jus ti fi ca ção, den tro da le tra e do es pí ri to dos tra ta dos tais como es ta vam,
para a bus ca e cap tu ra, pela Ma ri nha bri tâ ni ca, de em bar ca ções bra si le i ras
equi padas para o co mér cio de es cra vos e sua con de na ção pe las co mis sões
mis tas an glo-bra si le i ras.
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Em ja ne i ro de 1839, H. M. S. Wi zard trou xe para o Rio de
Jane i ro o na vio de es cra vos por tu guês Fe liz, com 236 es cra vos a bor do.
Da le ga ção bri tâ ni ca, W. G. Ou se ley pas sou a Ge or ge Jack son e Fre de -
rick Grigg, mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta, um ex cer to do li vro
de bor do do Wi zard que men ci o na va a abor da gem de um na vio ne gre i ro 
bra si le i ro, o Fe liz Au ro ra, em 9 de ou tu bro do ano an te ri or, e sua sub se -
qüen te li ber ta ção quan do se des co briu que, em bo ra equi pa do para o
comér cio, ele não es ta va car re gan do es cra vos.42 Ou se ley pen sou que o
Fe liz po dia ser o Fe liz Au ro ra em sua vi a gem de vol ta: se as sim fos se, o
li vro de bor do do Wi zard aju da ria a pro var que o na vio cap tu ra do era
bra si le i ro e não por tu guês, como ale ga va. No caso, a co mis são mis ta
con de nou o Fe liz, ape sar de não ter sido pos sí vel es ta be le cer com qual -
quer cer te za que ele an tes na ve ga ra como o Fe liz Au ro ra. O mais sig ni fi -
ca ti vo, po rém, foi que na sua res pos ta a Ou se ley os mem bros bri tâ ni cos
da comis são la men ta ram que o pró prio Fe liz Au ro ra não ti ves se sido
deti do, pois ti nham “pou ca dú vi da de que es ta ria su je i to a ser con de nado
se fi cas se com pro va do o seu ale ga do equi pa men to”.43 Dez dias mais
tar de eles ex pli ca ram, num des pa cho a Lor de Pal mers ton, que, na sua
opi nião, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos es ta vam en ga na dos em su por
que não po di am de ter na vi os de es cra vos bra si le i ros em vi a gem para o
ex te ri or. Eles cer ta men te não ti nham o di re i to de cap tu rar na vi os por tu -
gue ses em suas vi a gens de ida (de fato eles ain da não ti nham au to ri da de
para in ter fe rir com eles, com ou sem es cra vos, ao sul do Equa dor), mas
a comis são mis ta po dia con de nar e con de na ria qua is quer na vi os de es cravos
ge nu i na men te bra si le i ros tra zi dos a ela, inclu si ve aque les que à pri me i ra 
vis ta pu des sem pa re cer por tu gue ses.44

Ou se ley viu ime di a ta men te o sig ni fi ca do des sa opi nião e logo
en trou em con ta to com ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos em ser vi ço na
cos ta bra si le i ra.45 Eles re lu ta ram, po rém, em agir: suas re la ções an te riores
com o tri bu nal mis to no Rio de Ja ne i ro ti nham sido uma lon ga his tó ria
de de mo ras frus tran tes, com to dos os de ve res de sa gra dá ve is que isso
acar re tava. Além dis so, em mais de uma oca sião, eles ti nham sido obriga dos
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42 Ou se ley para Jack son e Grigg, 9 de ja ne i ro, ane xo a Ou se ley para Pal mers ton, nº 4, 15 de ja ne i ro de
1839, F. O. 84/285.

43 Jack son e Grigg para Ou se ley, 12 de ja ne i ro, ibid.
44 Jack son e Grigg para Pal mers ton, nº 8, 22 de ja ne i ro de 1839, F. O. 84/275.
45 Ou se ley para Pal mers ton, nº 4, 15 de ja ne i ro, n º 6, 1 de fe ve re i ro de 1939, F. O. 84/285.



a pre sen ci ar a li be ra ção de no tó ri os na vi os de es cra vos com car re ga -
men tos com ple tos de ne gros a bor do. Ago ra pe dia-se a eles que cap tu -
ras sem na vi os bra si le i ros que ape nas sus pe i ta vam te rem a in ten ção de
pra ti car o co mér cio de es cra vos; a pro ba bi li da de de er ros era alta e a
situ a ção legal cer ta men te não era cla ra. Só o Co man dan te Smyth, de
H. M. S. Gre ci an, dis pôs-se a ar ris car um tes te. Em 30 de maio ele trou xe 
ao porto do Rio a bar ca Ma ria Car lo ta e a es cu na Re cu pe ra dor. Ambos
tinham zar pa do da cos ta bra si le i ra com ple ta men te equi pa dos para o
comér cio de es cra vos, um com des ti no a Mo çam bi que, o ou tro a Angola,
os dois na ve gan do sob a ban de i ra por tu gue sa.46 O apre sa men to sem
pre ce den tes de na vi os ao lar go da cos ta bra si le i ra, com base ape nas na
sua apa ren te in ten ção de cru zar o Atlân ti co e tra zer es cra vos ca u sou
sen sa ção no Rio de Ja ne i ro e gran de cons ter na ção na co mu ni da de li ga da 
ao co mér cio de es cra vos. Tan to os co mer ci an tes como aque les que a
eles se opu nham per ce be ram que, se a co mis são mis ta re co nhe ces se a
lega li da de des sas cap tu ras, te ria sido dado um gol pe de ci si vo no co mércio
de es cra vos para o Bra sil. A cláu su la de equi pa men to, cru ci al, mas
escor re ga dia, te ria sido as se gu ra da e os na vi os ne gre i ros bra si le i ros, pela
pri me ira vez, es ta ri am su je i tos a bus ca e cap tu ra não ape nas na sua viagem
de re gres so mas tam bém ao de i xa rem o Bra sil e – pre su mi vel men te – ao 
che ga rem per to dos por tos afri ca nos de es cra vos.47

Qu an do os cap to res es ta vam a pon to de apre sen ta rem à
co mis são mis ta os dois na vi os apre sa dos, João Car ne i ro de Cam pos, o
juiz bra si le i ro na co mis são, re cu sou-se a to mar co nhe ci men to de qual -
quer dos dois ca sos.48 Ou se ley teve de pres si o nar Cân di do Ba tis ta de
Oli ve i ra, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros no Ga bi ne te de 16 de abril 
de 1839, para que o juiz bra si le i ro fos se ori en ta do no sen ti do de pelo
me nos exa mi nar a evi dên cia – e mes mo en tão o Go ver no bra si le i ro
res sal tou que isso não im pli ca va ne ces sa ri a men te em con si de rar o tri bu nal
com pe ten te para tra tar de ca sos da que la es pé cie.49 Ge or ge Jack son re cu -
sou-se, po rém, a abrir o pro ces so até a com pe tên cia do tri bu nal para jul gar 
o Ma ria Car lo ta e o Re cu pe ra dor ser ofi ci al men te ad mi ti da, e du ran te os
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46 Jack son e Grigg, nº 41, 22 de ju nho de 1839, F. O. 84/276.
47 Ou se ley nº 22, Conf., 22 de ju nho de 1839, F. O. 84/286.
48  Jack son e Grigg, n º 41.
49 Ou se ley para Cân di do Ba tis ta, 9 de ju nho, ane xo a Ou se ley nº 22; Cân di do Ba tis ta para Car ne i ro de
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me ses de ju nho e ju lho Ou se ley man te ve a pres são so bre Cân di do Ba tis ta 
para ob ter a sua co o pe ra ção. Con de nar exem plos tão fla gran tes da prá ti ca
do co mér cio de es cra vos, ar gu men ta va Ou se ley, se ria um gran de pas so
adi an te na luta pela su pres são de tal co mér cio para o Bra sil; por ou tro
lado, de i xar de con de ná-los se ria um sé rio re tro ces so, tor nan do ine vi tá -
ve is “me di das mais se ve ras e ati vas” pela Ma ri nha bri tâ ni ca. Cân di do
Ba tis ta, um de pu ta do pelo Rio Gran de do Sul, onde ha via mu i to me nos
in te res se no co mér cio de es cra vos do que em ou tras áre as eco no mi ca -
men te mais im por tan tes do país, es ta va pes so al men te in cli na do a usar
esta ex ce len te opor tu ni da de de evi tar a Câ ma ra dos De pu ta dos na
ques tão da cláu su la de equi pa men to. Con ven ci do de que a en tra da de
nú me ros cres cen tes de es cra vos no Bra sil era, ao mes mo tem po, con trá ria
aos ver da de i ros in te res ses dos fa zen de i ros e uma ame a ça à se gu ran ça
in ter na, ele es ta va dis pos to a con si de rar se ri a men te a opi nião de Ou se -
ley de que es ta va den tro dos li mi tes da sua com pe tên cia in ter pre tar os
tra ta dos de modo a as se gu rar que seu ob je ti vo, a su pres são do co mér cio 
de es cra vos, não fos se obs tru í do por “tec ni ca li da des le ga is”. Infe liz men te, 
os co le gas de Ga bi ne te de Cân di do Ba tis ta es ta vam me nos fa vo ra vel -
men te dis pos tos em ma té ria de co mér cio de es cra vos e ti nham agu da
cons ciên cia de que uma de ci são tão con tro ver sa como a que se lhes es ta va
pe din do to mar se ria vi o len ta men te com ba ti da por po de ro sos in te res ses
li ga dos ao co mér cio de es cra vos e aos fa zen de i ros, que eles não es ta vam 
em con di ções de ig no rar.50

Enquan to tais dis cus sões con ti nu a vam, um nú me ro de em pre sas 
li ga das ao co mér cio de es cra vos es ta vam pa ra li sa das (mais de vin te na vi os,
to dos equi pa dos, es pe ra vam an si o sa men te, só na baía do Rio de Ja ne i ro) 
e os prê mi os de se gu ro su bi ram for te men te.51 Pela pri me i ra vez em
vá ri os anos, os co mer ci an tes de es cra vos que ope ra vam a par tir do Bra sil
es ta vam re al men te alar ma dos. Eles ti ve ram um bre ve mo men to de alí vio 
– qua se de eu fo ria – com a no tí cia vin da de Lon dres de que a ad mi nis -
trção Mel bour ne ti nha re nun ci a do, mas Ou se ley fez ra pi da men te sa ber
que ne nhum go ver no bri tâ ni co, Whig ou Con ser va dor, ali vi a ria de qual -
quer ma ne i ra a pres são so bre o co mér cio de es cra vos para o Bra sil.
E no caso, o go ver no Whig so bre vi veu à Cri se da Alco va e seu no tó rio
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se cre tá rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros per ma ne ceu no car go por mais
dois anos.

Qu an do, em 27 de ju lho, o juiz bra si le i ro na co mis são mis ta
foi fi nal men te ins tru í do a co nhe cer do caso de to dos os na vi os apre sa dos
que fos sem tra zi dos a ele, os co mer ci an tes de es cra vos vi ram isso como
um gol pe mor tal nas suas ati vi da des. Seus te mo res eram exa ge ra dos. O
úni co sig ni fi ca do da de ci são foi que o Go ver no bra si le i ro e seus as ses -
so res le ga is ti nham per ce bi do que, sem a co mis são mis ta pri me i ro jul gar 
o caso, uma cap tu ra não po dia ser de cla ra da ile gal e um na vio não po dia 
ser res ti tu í do aos seus pro pri e tá ri os com in de ni za ção. Lon ge de con -
cor dar com a opi nião bri tâ ni ca de que to dos os na vi os bra si le i ros que
pra ti cas sem o co mér cio de es cra vos es ta vam su je i tos a cap tu ra e con de -
na ção, o Go ver no bra si le i ro evi tou cu i da do sa men te toda re fe rên cia ao
tra ta do de 1826 e, aten to aos dois ca sos que es ta vam para ser apre sen -
ta dos ao tri bu nal, fez ques tão de re i te rar sua opi nião de que, de acor do
com uma in ter pre ta ção es tri ta da le tra do tra ta do de 1817 – que ti nha
con ti nu a do em vi gor de po is de 1830 por de se jo ex pres so de Lor de
Pal mers ton –, a abor da gem e bus ca de na vi os bra si le i ros, ex ce to quan do 
hou ves se sus pe i ta ra zoá vel de ha ver es cra vos a bor do, era in ques ti o na -
vel men te ile gal.52

Ape sar da ale ga ção dos pro pri e tá ri os de que ele es ta va equi -
pa do para o trans por te de “co lo nos li vres”, não ha via dú vi da de que o
Ma ria Car lo ta, o pri me i ro dos dois ca sos a com pa re cer ao tri bu nal mis to,
era um no tó rio na vio de es cra vos. Além dis so, seus pro pri e tá ri os eram
in du bi ta vel men te bra si le i ros, ou pelo me nos por tu gue ses re si den tes no
Bra sil, ape sar da cos tu me i ra ale ga ção de que o na vio era de pro pri e da de
por tu gue sa. Só a le ga li da de da cap tu ra es ta va, pois, su je i ta a con tro vér sia 
e foi so bre este pon to que os dois ju í zes di fe ri ram na sua in ter pre ta ção
do tra ta do de abo li ção an glo-bra si le i ro. Em 31 de agos to, Car ne i ro de
Cam pos deu seu ve re dic to em fa vor da ab sol vi ção: o Ma ria Car lo ta ti nha
sido re vis ta da e de ti da ile gal men te, já que nem es ta va car re gan do es cra vos 
nem os ti nha tido a bor do em qual quer eta pa da sua vi a gem.53 Já en tão,
até Jack son ti nha co me ça do a ter dú vi das. Até que pon to se jus ti fi ca va a
po si ção que ti nha ado ta do? Ele per ce bia que sua res pon sa bi li da de era
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mu i to gran de, pois fora a sua le i tu ra dos tra ta dos con tra o co mér cio de
es cra vos que ti nha le va do di re ta men te às duas cap tu ras con tro ver sas
fe i tas pelo Gre ci an. Mas ago ra os bra si le i ros ti nham re je i ta do essa in ter -
pre ta ção e o Fo re ign Offi ce ain da não a ti nha ace i to. Ele era, po rém,
fir me men te apo i a do por Ou se ley, que se com pro me teu a di vi dir com
ele a res pon sa bi li da de: Ou se ley con cor da va ple na men te com a opi nião
de Jack son so bre os tra ta dos e não ti nha dú vi da de que ela aca ba ria
re ce ben do a apro va ção ofi ci al.54 Assim, em 2 de se tem bro, Jack son
de cla rou-se a fa vor da con de na ção do Ma ria Car lo ta.55 Ou se ley re la tou a 
Pal mers ton que Jack son ti nha sus ten ta do seu ve re dic to com “ar gu men -
tos há be is e bem fun da dos”.56 Na ver da de, ele es te ve, nes ta opor tu ni da de,
ain da mais con fu so e in co e ren te do que de há bi to, em bo ra o cer ne do
seu ar gu men to fos se re la ti va men te sim ples. O tra ta do an glo-por tu guês
de 1817 ti nha sido as si na do quan do o co mér cio de es cra vos luso-bra si -
le i ro era ape nas par ci al men te ile gal, isto é, ao nor te do Equa dor e, con -
se qüen te men te, ti nha sido ne ces sá rio pro te ger o co mér cio le gal de in ter -
fe rên ci as im pró pri as. Assim, em dois as pec tos im por tan tes, este tra ta do
era di fe ren te e “mais fra co” do que os tra ta dos da Grã-Bre ta nha com a
Ho lan da (1818 e 1823), a Fran ça (1831 e 1833), a Espa nha (1817 e
1835) e ou tras po tên ci as ma rí ti mas que ti nham de cla ra do ile gal a to ta li -
da de do co mér cio. Pri me i ro, um na vio por tu guês não po dia ser de ti do
em ne nhu ma cir cuns tân cia nem se quer, a ri gor, re vis ta do por um na vio
de pa tru lha bri tâ ni co ao sul do Equa dor; se gun do, um na vio de es cra vos 
por tu guês não po dia ser re vis ta do e de ti do ao nor te do Equa dor a
me nos que efe ti va men te ti ves se es cra vos a bor do. O tra ta do de 1817 foi 
in cor po ra do “pa la vra por pa la vra” ao tra ta do an glo-bra si le i ro de 1826 a
fim de re gu lar o co mér cio bra si le i ro (tam bém ile gal ape nas ao nor te do
Equa dor) até 1830, quan do se tor nou to tal men te ile gal. O tra ta do de
1817 te ria ces sa do en tão de apli car-se ao co mér cio bra si le i ro se não fos se
o ar ti go se pa ra do de se tem bro de 1817, que per mi tia a con ti nu a ção do
tra ta do por quin ze anos de po is da abo li ção to tal, a fim de que os
dois go ver nos pu des sem ter tem po de adap tar as suas dis po si ções à
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nova si tu a ção. Algu ma mo di fi ca ção era cla ra men te ne ces sá ria, já que o
tra ta do de 1817 con tra ri a va – e em al gu ma me di da até anu la va – o ar ti go 
1 do tra ta do de 1826, que ex pres sa men te pro i bia os bra si le i ros de pra ti -
ca rem o co mér cio de es cra vos ao nor te ou ao sul do Equa dor. Jack son
de fen dia que, em bo ra os dois go ver nos não ti ves sem ne go ci a do as ne -
ces sá ri as al te ra ções ao tra ta do de 1817, os mem bros bri tâ ni co e bra si le i ro
da co mis são mis ta, com a apro va ção dos seus go ver nos, po di am na prá -
ti ca ig no rar as li mi ta ções que o tra ta do im pu nha aos na vi os de pa tru lha
bri tâ ni cos e bra si le i ros, tor nan do as sim as es ti pu la ções do tra ta do con -
for mes  à in ten ção do tra ta do de 1826, isto é, a ime di a ta e efe ti va su -
pres são do co mér cio bra si le i ro de es cra vos. De fato, a co mis são
mis ta anglo-brasileira do Rio de Ja ne i ro já ti nha con de na do na vi os de
es cra vos bra si le i ros cap tu ra dos ao lar go da cos ta do Bra sil, isto é, ao sul
da Li nha, e um na vio bra si le i ro – o Incom pre en sí vel – de ti do no meio do
Atlân ti co, tam bém ao sul da Li nha, ti nha sido con de na do no tri bu nal de 
Fre e town. Por tan to, na prá ti ca, o tra ta do de 1817 ti nha sido in ter pre ta -
do à luz do de 1826, e com a aqui es cên cia do Go ver no bra si le i ro.
Ago ra, argumen ta va Jackson, o mes mo prin cí pio que ti nha re mo vi do uma
res tri ção ao di re i to de navi os de pa tru lha bri tâ ni cos re vis ta rem na vi os de
es cra vos bra si leiros – que a bus ca deve ocor rer ao nor te do Equa dor –
podia igual men te apli car-se a ou tro – que o na vio re vis ta do deve ser sus pe i to
de ter es cra vos a bor do. (Jack son tam bém dava mu i to des taque ao fato
de que na vi os de es cra vos bra si le i ros va zi os – dois deles cap tu ra dos pe los
pró pri os bra si le i ros – já ti nham sido con de na dos no tribu nal do Rio com 
a apa ren te apro va ção do Go ver no bra si le i ro. Mas o que ele de i xou de
acres cen tar foi que to dos os na vi os em ques tão tinham pou co an tes de -
sem bar ca do es cra vos no Bra sil, en quan to o ob je ti vo prin ci pal da sua in -
ter pre ta ção dos tra ta dos era ca pa ci tar os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos a
cap tu rar barcos ne gre i ros bra si le i ros quan do de i xa vam por tos no Bra sil ou
chega vam em águas afri ca nas na sua vi a gem de ida.) A fa lha mais eviden te
no ar gu men to de Jack son (que os bra si le i ros não dei xa ram pas sar) era
que, se o di re i to de re vis tar e cap tu rar na vi os de es cra vos na sua viagem de
ida es ta va con for mes aos ter mos das es ti pu la ções dos tra ta dos vi gen tes,
por que, por mais de uma dé ca da, o go ver no bri tâ ni co ti nha fe i to tan to
esfor ço para ne go ci ar ar ti gos adi ci o na is, in clu si ve um so bre equi pa men to, 
ao tra ta do de 1817? A úni ca res pos ta de Jack son era ale gar, de for ma
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pou co con vin cen te, que tal ar ti go não te ria dado aos na vi os de pa tru lha
no vos po de res, mas sim ples men te aju da do a evi tar dis sen são ao es ta be -
le cer que ape tre chos de ve ri am ser ace i tos como evi dên cia bas tan te, até
pro va em con trá rio, da prá ti ca do co mér cio de es cra vos nos ca sos em
que os na vi os fos sem de ti dos em sua vi a gem de ida.

Como os dois ju í zes da co mis são mis ta não pu de ram pôr-se
de acor do so bre o des ti no do Ma ria Car lo ta, foi sor te a do um ár bi tro, e
cou be a Fre de rick Grigg dar a úl ti ma pa la vra. Che io de dú vi das quan to à 
va li da de do ra ci o cí nio de Jack son, ele re lu tou em dar seu ve re dic to – o
que exas pe rou Ou se ley, le van do-o a es cre ver a Ban di nel, no Fo re ign
Office, que “quan do o mem bro mais gra du a do da co mis são toma o
caminho cer to, o ou tro foge”.57 Ou se ley ti nha fi nal men te con se gui do
su pe rar os es crú pu los de Grigg sem pa re cer que lhe es ta va dan do
ordens e, num me mo ran do re di gi do em ter mos for tes, ex pôs mais uma
vez as ba ses para con de nar o Ma ria Car lo ta.58 Grigg fi nal men te deixou-se
do mi nar. Em 13 de se tem bro ele de ci diu em fa vor da con de na ção.59

Ouse ley tinha ga nho seu “imen so pon to”: ele des cre veu tri un fan te men te 
o ve re dic to so bre o Ma ria Car lo ta como “o ma i or gol pe ex pe ri men ta do
pelo co mércio de escravos des de que a co mis são foi es ta be le ci da nes ta 
ca pi tal”.60 A renovada cons ter na ção en tre os co mer ci an tes de es cra vos do 
Rio parecia pro var a sua opi nião.

Mas ain da uma vez, tan to o en tu si as mo de Ou se ley como o
de sespero dos co mer ci an tes fo ram um pou co pre ma tu ros. Em 24 de
setem bro, a co mis são mis ta ab sol veu o Re cu pe ra dor, o se gun do dos dois 
na vi os tra zi dos pelo Gre ci an. O ve re dic to não foi se quer o re sul ta do de
um êxi to bra si le i ro no sor te io para a ar bi tra gem – nun ca che gou a isso.
Nes ta oca sião, Jack son con cor dou com Car ne i ro de Cam pos. Foi “a
deci são mais ex tra or di ná ria e ines pe ra da”, que es tar re ceu não ape nas
Ou se ley e Ro bert Hes keth, o côn sul bri tâ ni co e pro cu ra dor em am bos
os ca sos, mas tam bém Fi gua niè re, o mi nis tro por tu guês no Rio, e Lo pes 
Gama, o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros do Bra sil. Os dois ca sos
sempre ti nham sido con si de ra dos idên ti cos; a evi dên cia, se ha via diferen ça, 
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era ain da mais for te con tra o Re cu pe ra dor do que con tra o Ma ria Car lo ta.
Como o Fe liz, o Re cu pe ra dor já ti nha sido cap tu ra do com es cra vos a
bordo e con de na do no tri bu nal do Rio no mes mo ano. Os pro pri e tá ri -
os – bra si le i ros – ti nham-no com pra do de novo (ou tro exem plo da ne -
ces si da de de des man te lar os na vi os de es cra vos con de na dos quan do eles 
não pu des sem ser uti li za dos por ne nhum dos dois go ver nos), re ba ti za do 
e des pa cha do em ou tra vi a gem no co mér cio de es cra vos. O na vio ti nha
sido cons tru í do na Sar de nha e, as sim, in de pen den te men te da ques tão da 
pro pri e da de, não po dia de for ma al gu ma qua li fi car-se para a na ci o na li -
da de por tu gue sa. Os pou cos do cu men tos en con tra dos a bor do ti nham
sido emi ti dos por João Ba tis ta Mo re i ra, o côn sul e en car re ga do de
negócios an te ri or de Por tu gal no Rio de Ja ne i ro, cujo exe qua tur ti nha
sido re ti ra do um mês an tes da data da as si na tu ra. O Re cu pe ra dor es ta va
ple na men te equi pa do para o co mér cio de es cra vos e, me nos de uma
quinze na an tes, o tri bu nal ti nha con de na do o Ma ria Car lo ta com os
mes mos fun da mentos.

Os ju í zes de ci di ram, en tre tan to, que a evi dên cia da in ten ção
do Recu pe ra dor de co mer ci ar em es cra vos não era to tal men te con vin cen te.
Ha via no caso um pro ble ma real. Se um na vio de via ser pu ni do an tes de
ter efeti va men te pra ti ca do o ato ile gal de co mer ci ar em es cra vos, é óbvio
que a úni ca evi dên cia con clu si va – a exis tên cia de es cra vos ou si na is claros
da sua pre sen ça re cen te – não po dia ser en con tra da. Por tan to, a evi dência
cir cuns tan ci al ti nha de ser es ma ga do ra para que os ju í zes – par ti cu lar -
men te o juiz bra si le i ro – pu des sem ser per su a di dos da cul pa de um navio
(es pe ci al men te quan do a cap tu ra ti nha sido fe i ta na cos ta bra si le i ra). No 
caso do Re cu pe ra dor, ha via a bor do equi pa men to para o co mér cio de
es cra vos, mas foi ale ga do que já es ta va ali quan do, como o Fe liz, o na vio
fora ven di do de po is da sua con de na ção an te ri or. Mes mo que este fos se
o caso (e os cap to res o ne ga vam), os ju í zes não ten ta ram ex pli car por
que a car ga e o equi pa men to, co muns ape nas a em barcações de di ca das ao
comércio de es cra vos, ti nham sido de i xa dos a bor do quan do o Re cu pera dor
de i xou o Bra sil, apa ren te men te de vol ta à cos ta afri ca na.61 
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A ab sol vi ção do Re cu pe ra dor fez os co mer ci an tes de es cra vos
respira rem de novo ali vi a dos e teve um efe i to de pres si vo so bre o en -
tu si as mo, tão re cen te men te des per ta do, da es qua dra bri tâ ni ca na
costa bra si le i ra. Em todo caso, o ve re dic to so bre o Ma ria Car lo ta não tinha
sido re vo ga do: o Re cu pe ra dor não fora li ber ta do com base em que os
navios de pa tru lha não ti nham po de res para cap tu rar em bar ca ções
brasi le i ras equi pa das para o co mér cio de es cra vos; a le ga li da de ou ile ga -
li da de da cap tu ra não tinha sido dis cu ti da. Car ne i ro de Cam pos ti nha
de i xa do cla ro que ele ain da se opu nha em prin cí pio à in ter pre ta ção
britâ ni ca do tra ta do de abo li ção; Jack son não es pe ra va, po rém, que o
pre ce den te do Ma ria Car lo ta fos se afe ta do em ca sos tra zi dos ao tri bunal
no futuro.62 Aparen te men te, a cláu su la de equi pa men to, na prá ti ca, ti nha
sido assegurada.

Do ou tro lado do Atlân ti co, ti nha-se apre sen ta do a opor tu -
ni da de de es ta be le cer pre ce den te se me lhan te no ve rão de 1839, quan do
o bri gue Empre en de dor che gou a Fre e town com uma tri pu la ção de pre sa
do H. M. S. Wol ve ri ne a bor do. Ele ti nha sido cap tu ra do em 23 de ju nho, 
quan do pa ra do num an co ra dou ro ao lar go de Whydah, pre pa ran do-se
para em bar car um car re ga men to de es cra vos. No pro ces so de bus ca, o
mes tre ti nha apre sen ta do do cu men tos por tu gue ses, mas ha via evi dên cia 
de que o na vio es ta va co mer ci an do en tre a Áfri ca e Cuba, onde pre su -
mi vel men te ope ra va o pro pri e tá rio, e como em bar ca ção “es pa nho la”
sua car ga e equi pa men to bas ta vam para fazê-lo pas sí vel de cap tu ra e
con de na ção, de con for mi da de com o tra ta do an glo-es pa nhol de 1835.
Em 28 de agos to, a co mis são mis ta an glo-es pa nho la de Fre e town não
teve di fi cul da de em de ci dir que o Empre en de dor era um na vio de es cra vos,
mas os cap to res não con se gui ram pro var que era es pa nhol. Trans pi rou
que, por al gum tem po, o na vio ti nha pra ti ca do o co mér cio ile gal de
es cra vos para a Ba hia, onde re si dia o pro pri e tá rio, André Pin to da Sil ve i ra.
Para evi tar, por tan to, res ti tu ir o na vio ao seu pro pri e tá rio pa gan do da nos, 
o caso foi trans fe ri do para a co mis são mis ta an glo-bra si le i ra. Era o
pri me i ro na vio a com pa re cer pe ran te aque la co mis são des de o Incom pre -
en sí vel, dois anos e meio an tes, e, como na que la oca sião, ne nhum mem bro
bra si le i ro da co mis são es ta va dis po ní vel para tra tar do caso. Des de ju lho 
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de 1836 só ti nha ha vi do um fun ci o ná rio bra si le i ro em Fre e town, Jo a quim
Fe li ci a no Go mes, que foi no me a do co mis sá rio de ar bi tra gem em maio
de 1837, che gou em fe ve re i ro de 1838 e par tiu em ju lho do mes mo ano,
sem nun ca ter sido cha ma do a jul gar um úni co caso. Assim, o caso do
Empre en de dor, como tan tos ou tros no tri bu nal mis to de Ser ra Leoa, foi
le va do pe ran te os mem bros bri tâ ni cos da co mis são atu an do sós. Eles
con cor da ram ra pi da men te em que, ape sar dos seus do cu men tos por -
tu gue ses, o Empre en de dor po dia cor re ta men te ser tra ta do como uma em -
bar ca ção bra si le i ra e que, como tal, es ta va trans gre din do tan to a lei bra
 si le i ra como o tra ta do de abo li ção an glo-bra si le i ro. Mas a ques tão
cru ci al, que tam bém es ta va em ca u sa no tri bu nal mis to no Rio de Ja ne i ro, 
ain da fi ca va sem res pos ta: um na vio de es cra vos bra si le i ro po dia le gal -
men te ser cap tu ra do por um bar co de pa tru lha bri tâ ni co e con de na do
por um tri bu nal mis to an glo-bra si le i ro quan do a evi dên cia da sua ati vi da de
ile gal era ape nas cir cuns tan ci al, isto é, quan do o na vio es ta va equi pa do
para o trá fi co de es cra vos (e nes te caso an co ra do ao lar go de um no tó rio
por to de co mér cio es cra vis ta), mas an tes que qua is quer es cra vos ti ves sem
sido le va dos a bor do? Du ran te os me ses an te ri o res, Henry Ma ca u lay,
o juiz bri tâ ni co na co mis são, ti nha aos pou cos che ga do à con clu são de
que po dia. Sua ar gu men ta ção era em par te se me lhan te àque la uti li za da
por Ge or ge Jack son no caso do Ma ria Car lo ta. Ele ia, po rém, mais lon ge 
e de cla ra va que, in de pen den te men te de os tra ta dos vi gen tes au to ri za rem 
na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos a cap tu ra rem bar cos bra si le i ros equi pa dos
para o co mér cio de es cra vos, ne nhu ma em bar ca ção bra si le i ra tra zi da
pe ran te uma co mis são an glo-bra si le ra ti nha de ser ab sol vi da se fos se
pos sí vel pro var tra tar-se de um na vio de es cra vos. Ne nhu ma par te
po de ria ser con si de ra da em erro pela co mis são em tais ca sos, já que nin -
guém po dia re cla mar o di re i to de pra ti car um co mér cio de cla ra do ile gal 
pelo tra ta do an glo-bra si le i ro de 1826 e pela lei bra si le i ra de 1831.
Não im por ta va, por tan to, em que es tá gio de um em pre en di men to de co -
mér cio de es cra vos um na vio era cap tu ra do, “se no iní cio, na con ti nu a ção
ou na con su ma ção”. A me nos que ex pli ca da de for ma sa tis fa tó ria, a exis -
tên cia de equi pa men to para o co mér cio ile gal de es cra vos a bor do de
um na vio po dia, por tan to, ser tra ta da, até pro va em con trá rio, como
evi dên cia su fi ci en te de ati vi da de ile gal. O Empre en de dor foi con de na do sem
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he si ta ção em 31 de agos to, de con for mi da de com “os ter mos abran gen tes” 
do tra ta do de 1826 “jus ta e li be ral men te in ter pre ta do”63 – no mes mo
dia em que o juiz bra si le i ro no tri bu nal mis to do Rio de Ja ne i ro de cla ra va
que o Ma ria Car lo ta ti nha sido cap tu ra do ile gal men te. Em Fre e town,
en tre tan to, ne nhum juiz bra si le i ro es ta va pre sen te para con tes tar a nova
in ter pre ta ção do tra ta do an glo-bra si le i ro. Ma ca u lay, como Jack son, ti nha
ple na cons ciên cia da sua res pon sa bi li da de: ele es pe ra va que mu i tos na vi os 
de ede na dos com a mes ma fun das cra vos bra si le i ros – tal vez uns trin -
ta – fos sem cap tu ra dos e con men ta ção que o Empre en de dor an tes que a
no tí cia da apro va ção ou de sa pro va ção de Pal mers ton che gas se a Fre e town.64 

Em qual quer hi pó te se, a ques tão se te ria im pos to ao tri bu nal
misto de Free town mes mo sem que Ma ca u lay se ti ves se de li be ra da men te
aprove i ta do do caso do Empre en de dor para es ta be le cer o pre ce den te que
bus ca va. O Co man dan te Tuc ker, ofi ci al su pe ri or de ma ri nha na cos ta da 
Áfri ca oci den tal ao nor te do Equa dor, ti nha ago ra uma es qua dra mais
for te à sua dis po si ção e es ta va im pe di do de ope rar mais efi ci en te men te
porque seus ofi ci a is não es ta vam au to ri za dos a cap tu rar na vi os bra si le i ros
an tes de eles em bar ca rem es cravos. Ele acha va de seu de ver con tro lar o
cres cen te co mér cio bra si le i ro e, pela sua pró pria le i tu ra dos tra ta dos de
1817 e 1826, con ven ceu-se de que não ha via boa ra zão para que na vi os
de es cra vos bra si le i ros não fos sem cap tu ra dos em qual quer es tá gio do
seu em preen di men to. Um mês de po is de ter cap tu ra do o ne gre i ro
português va zio Empre en de dor – pen san do que era es pa nhol – de ci diu
arris car-se e, em 25 de ju lho, cap tu rou o bri gue por tu guês Fir me za,
também an co ra do ao lar go de Whydah à es pe ra de es cra vos, achan do
que era de fato bra si le i ro.65 Ao mes mo tem po, or de nou aos ofi ci a is sob
seu comen do que se guis sem o seu exem plo e cap tu ras sem to dos os
navios “por tu gue ses” equi pa dos para o co mér cio de es cra vos quan do 
tives sem moti vo ra zoá vel para acre di tar que fos sem bra si le i ros: dois
dias mais tarde o Lynx apre en deu o Sim pa tia quan do ele tam bém es pe ra va 
an co ra do para em bar car a sua car ga hu ma na. Qu an do o Fir me za e o Simpa tia
chegaram pe ran te a co mis são an glo-brasileira em Ser ra Leoa, os membros
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bri tâ ni cos da co mis são pron ta men te os con de na ram.66 Eles che ga ram
até a mani fes tar sur pre sa de que o Co man dan te Tuc ker e seus ofi ci a is
tivessem tido qual quer dú vi da de que a co mis são con de na ria na vi os
brasi le i ros cap tu ra dos em tais cir cuns tân ci as.67 Os ofi ci a is da es qua dra
da África oci den tal po si ci o na dos ao nor te do Equa dor já não ti nham
dúvi da de que na vi os de es cra vos bra si le i ros se ri am con de na dos com
base ape nas no seu equi pa men to. Antes do fim do ano, mais nove navios
de es cra vos va zi os fo ram tra zi dos pe ran te a co mis são an glo-brasileira
em Serra Leoa. Embo ra três se ti ves sem atri bu í do a na ci o na li da de
portu gue sa, foi pro va do que to dos eram bra si le i ros – a ma i o ria de les no
comércio com a Ba hia – e os nove fo ram con de na dos.68 Ain da não havia
ne nhum juiz bra si le i ro em Fre e town para con tes tar tais ve re dic tos.

Como re a giu Pal mers ton à ini ci a ti va to ma da por ofi ci a is de
ma ri nha bri tâ ni cos e mem bros bri tâ ni cos das co mis sões mis tas no Rio
de Janeiro e em Fre e town? Ao sa ber por Ou se ley das opi niões de Jackson
so bre os tra ta dos an glo-brasileiros, ele con sul ta ra Sir John Dod son, o
procura dor-geral, se elas ti nham va li da de e, em caso afir ma ti vo, que novas
instru ções de ve ri am ser da das à Ma ri nha. Em 3 de abril de 1839,
Dodson ti nha de cla ra do fir me men te que no seu en ten der as opi niões de 
Jack son não eram con sis ten tes com os ter mos do tra ta do de 1826 e que
não se jus ti fi ca vam no vas ins tru ções. Qu an do, mais tar de no mes mo
mês, foi so li ci ta do a re con si de rar sua opi nião, Dod son não viu ra zão
para mu dá-la. Ao mes mo tem po, po rém, ad mi tiu que o tra ta do de 1817
e o pri me i ro ar ti go do de 1826 es ta vam até cer to pon to em con tra di ção
e que seu sen ti do era am bí guo. Nas cir cuns tân ci as, ele acha va que, se o
gover no bra si le i ro es ti ves se de acor do, a in ter pre ta ção de Jack son poderia
ser le gi ti ma men te ado ta da, já que ela cer ta men te se co a du na va com o
ob je ti vo dos dois go ver nos ao as si na rem o tra ta do – a com ple ta su pres -
são do co mér cio de es cra vos para o Bra sil.69 Em 31 de agos to, quan do
o pro ces so re la ti vo ao Ma ria Car lo ta es ta va che gan do ao fim no Rio de
Ja ne i ro e, em Fre e town, o Empre en de dor es ta va sen do con de na do,
Palmers ton ins tru iu Jack son a ten tar per su a dir o go ver no bra si le i ro a
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66 Ma ca u lay e Do herty, Bra sil nº 189, 31 de de zem bro de 1839, F. O. 84/273.
67 Bid well (es cri vão do tri bu nal) para Tuc ker, 14 de se tem bro, ane xo a Ma ca u lay e Do herty, Ge ral nº

180; Ma ca u lay e Do herty para Tuc ker, 31 de de zem bro de 1839, F. O. 315/13.
68 Ma ca u lay e Do herty, Bra sil nº 189.
69 Pal mers ton para Dod son, 2 de abril, Dod son para Pal mers ton, 3 de abril, Pal mers ton para Dod son, 17 

de abril, Dod son para Pal mers ton, 20 de agos to de 1839, F. O. 83/2348.



con cor dar com a sua in ter pre ta ção do tra ta do; caso não o con se guis se,
tinha cla ras ins tru ções para não agir de acor do com ela.70 Se este
despa cho ti vesse che ga do mais cedo ao Rio, Jack son e Grigg ad mi ti ri am 
em no vem bro, o Ma ria Car lo ta te ria sido ab sol vi do.71 Mas na oca sião
eles pre su mi ram que o pon to em ques tão ti nha sido re sol vi do, com a
aqui es cên cia do Bra sil, e por tan to nada dis se ram so bre as ins tru ções de
Pal mers ton. Só em no vem bro Pal mers ton sou be que tan to o Empre ende dor
como o Ma ria Car lo ta ti nham sido con de na dos. Ele ace i tou com pra zer
o fato con su ma do e apro vou sem he si ta ção os dois ve re dic tos.72 No dia 
se guin te ele in for mou o Almi ran ta do que, à luz do es pí ri to e da in ten ção 
do pri me i ro ar ti go do tra ta do an glo-brasileiro de abo li ção, os na vi os de
es cra vos bra si le i ros que par tis sem de por tos no Bra sil ou che gas sem ao
lar go da cos ta afri ca na es ta vam su je i tos à cap tu ra e à con de na ção.73

Dois me ses an tes, de acor do com a lei de Lor de Pal mers ton de agos to
de 1839, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos ti nham sido au to ri za dos a
capturar to das as em bar ca ções de es cra vos por tu gue sas e aque las sem 
naciona li da de, em qual quer es tá gio da sua vi a gem, e en viá-los aos tri bunais
ma rí ti mos bri tâ ni cos para jul ga men to. Ago ra eles re ce be ram ins tru ções
se me lhan tes para cap tu rar to dos os na vi os bra si le i ros que en con tras sem
e en viá-los para jul ga men to a um ou ou tro dos tri bu na is an glo-brasileiros
de co mis são mista, onde, es pe ra va-se, mes mo que es ti ves sem ape nas
equi pa dos para o co mér cio, se ri am daí em di an te con de na dos. Du ran te
1839 ti nha-se fe i to um pro gres so real no sen ti do da su pres são fi nal do
co mér cio de es cra vos para o Bra sil – ou as sim pa re cia.
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70 Pal mers ton para  os mem bros da co mis são mis ta no Rio de Ja ne i ro, nº 12, 31 de agos to de 1839, F. O. 
84/276.

71 Jack son e Grigg, nº 62, 7 de no vem bro de 1839, F. O. 84/277.
72 Pal mers ton para os mem bros da co mis são mis ta em Ser ra Leoa, nº 36, 22 de no vem bro, F. O. 84/266

(im pres so em New bury, op. cit., págs. 149-50); Pal mers ton para os mem bros da co mis são mis ta no Rio, 
nº 22, 22 de no vem bro de 1839, F. O. 84/277.

73 Pal mers ton para o Almi ran ta do, 23 de no vem bro de 1839, F. O. 84/303.
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Ca pí tu lo VII

A GRÃ-BRETANHA E O COMÉRCIO
 DE ESCRAVOS, 1839-1845

Como o Co man dan te Jo seph Den man, um dos mais ex pe -
ri en tes ofici a is de ma ri nha bri tâ ni cos que ser vi ram no blo que io ao co mércio 
de es cra vos na cos ta da Áfri ca oci den tal, re cor da ria mais tar de, o ano de 
1839 abriu “uma era na his tó ria do co mér cio de es cra vos na qual, pela
prime i ra vez, a sua su pres são [pela Ma ri nha bri tâ ni ca] se tor nou possível”.1

Os na vi os da Ma ri nha Real fo ram fi nal men te au to ri za dos a re vis tar
e cap turar em bar ca ções por tu gue sas e bra si le i ras (bem como espanholas) 
– da mes ma for ma que aque las sem na ci o na li da de – que car re gassem
es cra vos ou sim ples men te es ti ves sem equi pa das para o co mér cio em
latitu des tan to me ri di o na is como se ten tri o na is. Além disso, as ati vi da des da
ma ri nha – pelo me nos do lado afri ca no do Atlântico, onde ainda se
concen tra vam os es for ços da Grã-Bretanha para a su pres são do comér cio
estran ge i ro de es cra vos atra vés do Atlân ti co – já não es ta vam li mi ta dos
ao al to-mar. Lor de Pal mers ton já ti nha co mu ni ca do ao Almi ran ta do
1 De po i men to pe ran te a co mis são an glo-fran ce sa (Bro glie-Lus hing ton) so bre o co mér cio de es cra vos, 

1º de abril de 1845, B. M. Add. MSS (Aber de en  Pa pers), 43557.



que, na opi nião de Sir John Dod son, o pro cu ra dor da Coroa, se na vi os
de guer ra bri tâ ni cos en tras sem em águas ou ma res afri ca nos era impro vá vel
que os che fes lo ca is ale gas sem – ou ti ves sem base para alegar – que
seus di re i tos ter ri to ri a is ti nham sido vi o la dos.2 Em 1841, ele con fir mou
que sua lei de 24 de agos to de 1839 au to ri za va os ofi ci a is de ma rinha bri tâ -
ni cos a re vis tar e de ter na vi os de es cra vos en con trados ancora dos ao
lar go de por tos na Áfri ca por tu gue sa ou em águas da África por tu gue sa:
onde hou ves se au to ri da des por tu gue sas na vi zi nhan ça, de ve ria ser
pe di da permis são pré via, po rém, ain da que ela fos se re cu sa da, um ofi ci -
al não es ta ria im pe di do de cum prir o seu de ver, des de que não ex pu ses -
se seu na vio ao ata que das ba te ri as cos te i ras por tu gue sas.3 Assim, a ma -
ri nha bri tâ ni ca pôde não ape nas es ten der as suas ope ra ções con tra o co -
mér cio de es cra vos para o sul do Equa dor, mas tam bém ado tar no vas
tá ti cas, con si de ra vel men te mais efe ti vas: pela pri me i ra vez, em lu gar de
ope rar em al to-mar, como se os na vi os de es cra vos sur gissem das pro -
fun de zas do oce a no, os na vi os de guer ra bri tâ ni cos pu de ram patru lhar
per to da cos ta e blo que ar os por tos de es cra vos e os pon tos de em barque 
mais no tó ri os ao lon go da cos ta, to man do os na vi os quando che ga vam ou
mes mo quan do an co ra dos, bem como na sua vi a gem de vol ta. E ha via
também todo in cen ti vo para que a Ma ri nha usas se os seus no vos poderes.
De po is do tra ta do de 1835 com a Espa nha e an te ci pan do as mu dan ças
nos tra ta dos com Por tu gal e com o Bra sil, que tor na ri am pos sí vel a captu ra 
de navios de es cra vos va zi os, o sis te ma de prê mi os ti nha sido mo di fi ca do:
a Lei de To ne la gem de 1838 pre via o pa ga men to, quan do o na vio era
cap tu ra do com es cra vos a bor do, de 1 li bra e 10 xe lins por to ne la da
mais 5 li bras por ca be ça (só 2 li bras e 10 xe lins se o es cra vo mor ria antes 
de a em bar ca ção cap tu ra da che gar ao por to) e 4 li bras por to ne la da,
unifor me men te, no caso de o bar co ne gre i ro es tar va zio.4 Além dis so, os 
ofi ci a is de ma ri nha ti nham ago ra me nos mo ti vo para te mer que o bar co
apre en di do fos se ab sol vi do ou que se re tar das se in de vi da men te a sua
condena ção. De en tão em di an te, os na vi os por tu gue ses se ri am levados a
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2 Dod son para Pal mers ton, 3 de agos to de 1838, F. O. 83/2347.
3 Le ve son (F. O.) para Almi ran ta do, 28 de ju lho, 6 de agos to de 1841, F. O. 84/384.
4 Lloyd, Navy and the Sla ve Tra de, pág. 81; Le wis, Navy in Tran si ti on, pág. 236. 



um tri bu nal ma rí ti mo bri tâ ni co em vez de pe ran te a comis são mis ta an -
glo-portuguesa em Ser ra Leoa. Qu an to a na vi os bra si le i ros, os ofi ci a -
is de ma ri nha sa bi am que na co mis são mis ta anglo-brasileira em Ser ra
Leoa ra ra men te es ta va pre sen te um re pre sentan te bra sile i ro para con tes tar
a opi nião bri tâ ni ca de que, mes mo que es ti vessem ape nas equi pa dos para
o co mér cio de es cra vos, es ta vam ago ra su je i tos a cap tu ra e con de na ção.

Em 1840, a cos ta oci den tal da Áfri ca tor nou-se no va men te
uma es ta ção na val se pa ra da e o seu li mi te me ri di o nal foi es ten di do até
Cabo Frio, com pre en den do as sim tan to o Con go como Ango la. A cos ta 
ao sul de Cabo Frio (da qual ra ra men te se ex por ta vam es cra vos) e
Moçam bi que, na cos ta ori en tal da Áfri ca, per ma ne ce ram como res pon -
sa bi li dade da es qua dra do Cabo.5 Au men tos nos or ça men tos da Mari nha
em fins da dé ca da dos 30 re sul ta ram em pe que na ele va ção do nú me ro
de na vi os na cos ta oci den tal da Áfri ca – para doze em 1840 e tre ze em
1841.6 Era, evi den te men te, mu i to me nos do que o ne ces sá rio para a
tarefa a ser cum pri da, mas ain da as sim foi bem re ce bi do por aque les que 
acredi ta vam que o co mér cio de es cra vos di mi nu i ria em pro por ção à força
da es qua dra bri tâ ni ca de pre ven ção. Mais im por tan te, os acrés ci mos à
es qua dra in cluíam, além de um na vio a va por, al guns ve le i ros com
melhor de se nho, como o Wa ter witch, um pe que no bri gue de dez ca nhões 
constru í do por par ti cu la res e com pra do pela Ma ri nha em 1834, o pri meiro
na vio re al men te rá pi do da es qua dra da Áfri ca oci den tal que não era ele
mes mo um ex-navio de es cra vos.

Em no vem bro de 1839, a pri me i ra cap tu ra au to ri za da pela Lei 
Pal merston – a da bar ca Ve loz, que ar vo ra va a ban de i ra por tu gue sa e
estava equi pa da para o trans por te de es cra vos – foi fe i ta pelo H.M.S.
Wol ve ri ne na em bo ca du ra do Con go. De po is de vin te anos nos qua is,
com ex ce ção das pou cas que fo ram en tre gues às suas pró pri as au to ri dades,
to das as em bar ca ções de es cra vos es tran ge i ras ti nham sido le va das pe los 
seus cap to res in gle ses para jul ga men to pe ran te co mis sões mis tas, o
Veloz foi des pa cha do para um tri bu nal ma rí ti mo bri tâ ni co se di a do em
Fre e town, na Ser ra Leoa, onde foi con de na do em 2 de ja ne i ro de 1840.
O Co lum bi ne tam bém es ta va ati vo na área do Con go, cap tu ran do três
navios de es cra vos por tu gue ses va zi os an tes do fim do ano, en quan to o
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5 Lloyd, op. cit., Apên di ce D. 
6  Lloyd, op. cit ., Apên di ce C, Bar tlett, Bri ta in and Sea Po wer, Apên di ce II.



Bo net ta apre en dia dois ao lar go da cos ta de Ango la; es tes tam bém fo ram
con de na dos pelo tri bu nal ma rí ti mo de Ser ra Leoa. Na vi os da es ta ção do 
Cabo tam bém fo ram pela pri me i ra vez usa dos no tra ba lho de pa tru lha
con tra o co mér cio de es cra vos: H. M. S. Mo des te cap tu rou dois na vi os
(um com 716 es cra vos a bor do) na cos ta ori en tal da Áfri ca, que em
feve re i ro de 1840 fo ram con de na dos no tri bu nal ma rí ti mo de Cabo da
Boa Esperan ça. Du ran te 1840, mais dez em bar ca ções por tu gue ses
foram con de na das no tri bu nal de Fre e town, de po is de te rem sido detidas
– sete delas ao sul do Equa dor – por na vi os de pa tru lha da es ta ção da África 
oci dental. E no mesmo ano mais de ze no ve em bar ca ções – a ma i o ria
delas cap tu ra das na cos ta ori en tal da Áfri ca – fo ram con de na das no
tribu nal de Cape Town. Em ju nho de 1840, pela pri me i ra vez, le va ram-se
na vi os ao tri bunal ma rí ti mo de San ta He le na; an tes do fim do ano tre ze 
ti nham sido con de na dos, oito dos qua is sem na ci o na li da de e to dos
captu ra dos na cos ta oci den tal da Áfri ca, en tre 7º e 12º S. Du ran te 1841
e a pri me i ra me ta de de 1842, mais uma dú zia de na vi os por tu gue ses fo ram 
cap tu rados (a ma i o ria ao nor te da Li nha) e con de na dos no tri bu nal de
Fre e town, e cer ca de cin qüen ta na vi os de es cra vos e em bar ca ções au xi liares,
por tu gue ses ou de na ci o na li da de des co nhe ci da, fo ram con de na dos em
San ta He le na; des tes úl ti mos, mu i tos ti nham sido cap tu ra dos ao sul da
Li nha pelo Wa ter witch, sob o Co man dan te H. J. Mat son, e pelo Fan to me,
sob o Co man dan te E. H. But ter fi eld.7 De po is de oito anos, du ran te os
qua is só um caso – o do Incom pre en sí vel – ti nha che ga do à co mis são
mista an glo-brasileira em Fre e town, onze na vi os bra si le i ros fo ram levados
a ela nos seis úl ti mos me ses de 1839, mais oito em 1840 e ou tros oito 
duran te os pri me i ros seis me ses de 1841 – a ma i o ria de les sob sus pe i ta
de es ta rem equi pa dos para o co mér cio de es cra vos. Na au sên cia de
qualquer mem bro bra si le i ro da co mis são, to dos fo ram con de na dos
sem hesi ta ção pe los mem bros bri tâ ni cos agin do sós.8
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7 Lis ta de cap tu ras jul ga das em San ta He le na, F. O. 84/748; lis ta de cap tu ras jul ga das no tri bu nal ma rí ti mo
do Cabo, agos to de 1839 a se tem bro de 1849, F. O. 84/824; lis ta de jul ga men tos no tri bu nal ma rí ti mo
de Fre e town, 1840-4, ane xo a Mel vil le para Ban di nel, 1 de ja ne i ro de 1845, F. O. 84/556. Para al guns
dos fe i tos mais emo ci o nan tes de Mat son, Den man, But ter fi eld etc. du ran te este pe río do, ver
Lloyd, op. c it., 91-6.

8 Ma ca u lay e Do herty, Bra sil nº 189, 31 de de zem bro de 1839 (re la tó rio re la ti vo a 1839), F. O. 84/273;
Je re mie e Le wis, Bra sil nº 136, 31 de de zem bro de 1840 (re la tó rio re la ti vo a 1840), F. O. 84/310;
Mel vil le, Bra sil no. 117, 31 de de zem bro de 1841 (re la tó rio re la ti vo a 1841), F. O. 84/346.



Mu i tos dos na vi os jul ga dos em Ser ra Leoa ti nham sido cap tu -
ra dos por na vi os de pa tru lha sob o co man do do Co man dan te Den man,
ofi ci al su pe ri or da  di vi são se ten tri o nal do co man do da Áfri ca oci den tal, 
que se es ten dia de Cabo Ver de a Cabo Pal mas. Entre maio e de zem bro
de 1840 eles ti nham man ti do um blo que io efi caz de Gal li nas, um es tuá rio
150 mi lhas ao sul de Ser ra Leoa, que os le vou à re a li za ção de quin ze
cap tu ras. Foi nes te pon to que Den man to mou a de ci são im por tan te e de 
am plas con se qüên ci as de de sem bar car uma pe que na for ça em Gal li nas,
des tru ir oito dos bar ra cões de es cra vos lá en con tra dos, jun ta men te com
de pó si tos per ten cen tes a mer ca do res de es cra vos eu ro pe us, e li ber tar os
es cra vos – mais de 800 de les – que es pe ra vam trans por te. Esta ini ci a ti va, 
que Den man con si de rou “o gol pe mais se ve ro dado no co mér cio de
es cra vos”, foi ple na men te apo i a do pelo Se cre tá rio de Assun tos Co lo ni a is,
Lor de John Rus sell, que em 1841 re co men dou a sua re pe ti ção em
“to das as par tes da cos ta não per ten cen tes a uma po tên cia ci vi li za da”.
Pal mers ton apro vou: “to mar um ves pe i ro” dis se a Lor de Min to,
co man dan te-ge ne ral da Arma da,∗ “... é mais efi caz do que pe gar as
ves pas uma a uma”. Em pou co tem po tá ti cas se me lhan tes ti nham
sido ado ta das em ou tros lu ga res ao lon go da cos ta afri ca na ao nor te e
ao sul de Ser ra Leoa, onde, como em Gal li nas, os mais di re ta men te afe -
ta dos fo ram os mer ca do res en vol vi dos no co mér cio com Cuba, e tam -
bém ao sul do Equa dor, em Ca bin da e Ambriz, onde gru pos de de sem -
bar que do Wa ter witch e do Ma da gas car des tru í ram oito bar ra cões e li ber ta -
ram mais de 1300 es cra vos des ti na dos ao Bra sil.9 

Com mais de 150 na vi os en vol vi dos no co mér cio de es cravos
para o Bra sil cap tu ra dos (além de um gran de nú me ro no co mér cio para
Cuba) e pe sa das per das in fli gi das aos co mer ci an tes de es cra vos tan to em 
ter ra como no mar, os anos de me a dos de 1839 a me a dos de 1842 foram
um pe río do de êxi to sem pre ce den tes para as es qua dras da Áfri ca oci den tal 
e do Cabo. E seus es for ços mu i to con tri bu í ram para uma for te que da
no vo lu me do co mér cio de es cra vos para o Bra sil, de po is de vá ri os anos 
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∗ A ex pres são “First Lord of the Admi ralty” foi tra du zi da pelo que se ria, na épo ca, no Bra sil, o pos to
equi va len te na nos sa Ma ri nha. (N. T.)

9 Para o in ci den te de Gal li nas e de sen vol vi men tos sub se qüen tes, ver Gal vin, “Pal mers ton’s Po licy
to wards East and West Afri ca“, págs. 138-40; Lloyd, op. cit., pág. 95; Fyfe, His tory of Si er ra Le o ne, pág.
220; P. P. 1847-8, XXII (272), Hou se of Com mons Se lect Com mit tee on the Sla ve Tra de, 1º Re la tó rio, 
de po i men to de Den man; Anstey, Bri ta in and the Con go, pág. 13.



de contí nua ex pan são. Hou ve, po rém, ou tros fa to res: o ex ces so de escra vos
no mer ca do bra si le i ro de po is das enor mes im por ta ções da se gun da
metade dos anos 30, a re du zi da pro cu ra por pro du tos bra si le i ros na
Europa oci den tal e na Amé ri ca do Nor te como con se qüên cia de um
declí nio tem po rá rio do co mér cio mun di al, e, não o me nos im por tan te, a 
ado ção de cer tas me di das con tra o co mér cio de es cra vos pe los pró pri os
go ver nos bra si le i ros du ran te o pe río do pos te ri or a abril de 1839, es pe ci -
al men te nos me ses que se se gui ram à Ma i o ri da de, em ju lho de 1840.10

Entre ja ne i ro e abril de 1839, pelo me nos 15.000 es cra vos ti nham sido
de sem bar ca dos ao lon go da cos ta en tre São Se bas tião e Vi tó ria; me nos
de 15.000 fo ram de sem bar ca dos nos úl ti mos oito me ses de 1839 e um
nú me ro ain da me nor du ran te os doze me ses se guin tes.11 Em ou tu bro
de 1840, Ou se ley es cre veu que os co mer ci an tes do Rio de Ja ne i ro “não
ti nham es ta do tão com ple ta men te de sa ni ma dos por mu i tos anos, nem
as suas es pe cu la ções ti nham sido tão mal su ce di das como du ran te os
últi mos seis me ses”.12 Só uns 10.000 es cra vos fo ram im por ta dos na área 
ao nor te e ao sul do Rio de Ja ne i ro du ran te 1841 e ou tros tan tos nos
prime i ros três tri mes tres de 1842. De clí nio com pa rá vel ocor reu nas
impor ta ções para a Ba hia: só 1.500 fo ram de sem bar ca dos em 1840,
1.500 em 1841 e 2.500 em 1842.13

Ape sar disso, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos não ti nha
de for ma al gu ma sido su pri mi do e, a par tir do fim de 1842, hou ve si na is 
de uma acen tu a da re cu pe ra ção: pa re ce ria que du ran te os três anos
1843-5 cer ca de 80.000 es cra vos, tal vez mais, fo ram de sem bar ca dos com 
êxi to nas pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro e de São Pa u lo, e pelo me nos
outros 15.000, na Ba hia e em Per nam bu co.14 Hou ve vá ri as ra zões
para este res sur gi men to. Em pri me i ro lu gar, a eco no mia bra si le i ra, e
em es pe ci al o se tor ca fe e i ro, re to ma ram a sua ex pan são de po is de um
recuo tempo rá rio du ran te os anos 1840-1. Se gun do, como vi mos, os
próprios es for ços do Go ver no bra si le i ro para su pri mir o co mér cio
foram re la xa dos de po is da de mis são do Ga bi ne te da Maiori da de, de tendência
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10 Ver aci ma, ca pí tu lo 3, págs. 86-7 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]
11 Ver Apên di ce.
12 Ou se ley para Pal mers ton, nº 46, 16 de ou tu bro de 1840, F. O. 84/325.
13 Ver Apên di ce.
14 Ver Apên di ce.



abo lici o nis ta.15 Fi nal men te, a pres são bri tâ ni ca so bre o co mér cio de
es cra vos tam bém afrou xou na me di da em que os po de res da Ma ri nha
bri tâ ni ca fo ram restrin gi dos em al guns res pe i tos e os co mer ci an tes co me -
ça ram a des cobrir novos me i os de pro te ge rem suas ati vi da des ile ga is
da in ter fe rên cia bri tânica.

Em no vem bro de 1841, um go ver no con ser va dor ti nha as -
su mi do na Ingla ter ra e Lor de Pal mers ton ti nha sido subs ti tu í do no
Fo re ign Offi ce por Lor de Aber de en, que pes so al men te es ta va tal vez
li ge i ra men te me nos com pro me ti do com a ques tão do co mér cio de
es cra vos do que o seu pre de ces sor e, po li ti ca men te, me nos in cli na do
a exer cer ple na men te o po der bri tâ ni co para con se guir a sua su pres -
são, mais an si o so por evi tar dis pu tas des ne ces sá ri as com ou tras po -
tên ci as e mais pre so a prin cí pi os de le ga li da de. Nes se ín te rim, os pro -
cu ra do res da Co roa ti nham mu da do de opi nião so bre a le ga li da de
das ati vi da des do Co man dan te Den man em Gal li nas em 1841 e ações 
se me lhan tes de ou tros ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos ao lon go da
cos ta da Áfri ca oci den tal e, em maio de 1842, Aber de en sen tiu-se na
obri ga ção de co mu ni car ao Con se lho do Almi ran ta do que, na opi -
nião do pro cu ra dor da Ra i nha, blo que ar rios, de sem bar car e des tru ir
edi fí ci os e ti rar pes so as man ti das em es cra vi dão em pa í ses com os
qua is a Grã-Bretanha não está em guer ra não po dem ser con si de ra -
dos como con for mes ao di re i to in ter na ci o nal ou às dis po si ções dos
tra ta dos vi gen tes ... por de se já vel que pos sa ser pôr fim ao co mér cio
de es cra vos, um bem, por emi nen te que seja, não deve ser al can ça do
se não por me i os le ga is.16

Pa re cia não ha ver al ter na ti va se não pros se guir a po lí ti ca, ini ciada 
pou cos anos an tes, de per su a dir che fes afri ca nos a as si nar tra ta dos
bilate ra is com a Grã-Bretanha para a abo li ção do co mér cio de es cra vos
e, sub si di a ri a men te, para a pro te ção e a pro mo ção do co mér cio le gí timo.
(Pal mers ton, por ou tro lado, acha va que o di re i to in ter na ci o nal re gia as
relações en tre es ta dos eu ro pe us e ame ri ca nos e não era apli cá vel a
africanos “se mi nus e pri mi ti vos”, que de vi am ser com pe li dos a abandonar
o comér cio de es cra vos onde eles fos sem de ma si a do sel va gens para
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15 Ver aci ma, ca pí tu lo 3, pág. 87 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]
16 Aber de en para Almi ran ta do, 20 de maio de 1842, F. O. 84/436; im pres so em New bury, Bri tish

Po licy to wards West Afri ca: Se lect Do cu ments , págs. 162-3.



assi nar tra ta dos con tra aque le co mér cio.)17 Con se qüen te men te, fo ram
da das no vas ins tru ções pelo Almi ran ta do, pro i bin do a des tru i ção de
bar ra cões de es cra vos na cos ta afri ca na e a li ber ta ção de es cra vos não
au to ri za da por tra ta do ou acor do es cri to e, par ti cu lar men te, pro i bin do
to tal mente a des tru i ção de mer ca do ri as e pro pri e da de per ten cen tes a
comer ci an tes es tran ge i ros. Em re su mo, a Ma ri nha de ve ria agir em águas 
ter ri to ri a is afri ca nas com ma i or aten ção para a le ga li da de do que ti nha
mos tra do no pas sa do re cen te. Ine vi ta vel men te, es tas ins tru ções cri a ram
uma nova ca u te la en tre os ofi ci a is de ma ri nha da es ta ção da Áfri ca
ociden tal, a qual, se gun do a ex pli ca ção dos co mer ci an tes aos che fes
afri ca nos, era a con se qüên cia de uma re vo lu ção na Ingla ter ra e da
derru ba da de Lor de Pal mers ton e das suas po lí ti cas con tra o co mér cio
de es cra vos.18 A pu bli ca ção da car ta de Aber de en ao Almi ran ta do, de
maio de 1842, tam bém le vou ime di a ta men te à fa mo sa ação de da nos no 
va lor de 300.000 li bras que foi mo vi da pe los co mer ci an tes de es cra vos
de Gal li nas con tra o Co man dan te Den man e que re pre sen tou mais um
desestí mu lo para a Ma ri nha bri tâ ni ca. O caso le vou seis anos para ser 
resol vi do – em fa vor de Den man.19

A ati tu de do novo go ver no con ser va dor em re la ção à Lei de
1839, de Lor de Pal mers ton, tam bém foi ob je to de con si de rá vel pre o cu -
pa ção tan to para o seu au tor como para abo li ci o nis tas im por tan tes, que
te mi am ou tro afrou xa men to das me di das que ti nham sido ado ta das
con tra o co mér cio de es cra vos – com re sul ta dos tão im pres si o nan tes –
pelo ante ri or go ver no whig. Em 1839, um nú me ro de pa res con servado res
lidera dos pelo Du que de Wel ling ton, ago ra fi gu ra pro e mi nen te no
Gabine te de Peel, ti nha-se opos to fe roz men te à Lei e era sa bi do que o
pró prio Aber de en fa zia se ve ras crí ti cas a ela, acre di tan do que as re la ções 
com Por tu gal eram “de um ca rá ter com ple ta men te dis tin to da que las
com qual quer ou tro país;” o Tejo, acha va ele, era “de lon ge o lu gar mais
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17 Han sard, lxxvi, 940-1 (16 de ju lho de 1844), lxxx, 207-8 (5 de maio de 1845). Em seu de po i men to à
Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des so bre o Co mér cio de Escra vos, em 1850, ex pres sou a opi nião 
de que era “to tal men te ab sur do” ou tor gar a “bár ba ros in sig ni fi can tes” os di re i tos de po tên ci as ci vi li za das:
“a po si ção que a Ingla ter ra deve as su mir em re la ção a eles é a de um adul to em re la ção a uma cri an ça.” 
P. P.1850 (Lor des) XXIV (35), 1 ª Re la tó rio, par. 4517.

18 P. P. 1847-8, XXII (272), Hou se of Com mons Se lect Com mit tee on the Sla ve Tra de, 1º Re la tó rio,
de po i men to de Mat son, par. 1258.

19 Fyfe, op. cit ., pág. 224; Lloyd, op. cit., págs. 97-9.



im por tan te da Eu ro pa fora dos nos sos pró pri os do mí ni os” e sua es pe -
ran ça sin ce ra era que os in gle ses pu des sem mais uma vez es tar lá “não
ape nas como se nho res, mas tam bém [sen tin do-se] na pró pria casa.”20 A 
Lei de Pal mers ton, que os por tu gue ses tan to de tes ta vam, ti nha en tão
estado em vi gor por qua se três anos e o go ver no por tu guês es ta va ansioso
por che gar a um en ten di men to so bre um tra ta do con tra o co mér cio de
es cra vos que a subs ti tu ís se, em bo ra in sis tis se ter mi nan te men te em que
ele ti ves se uma du ra ção li mi ta da. Aber de en, que tam bém que ria ver a
Lei subs ti tu í da por um tra ta do, es ta va pron to a ofe re cer um pa li a ti vo ao
or gu lho por tu guês: ele ace i tou um ar ti go adi ci o nal, re di gi do de for ma
im pre ci sa, pelo qual os dois go ver nos con cor da vam em con sul tar-se
mu tu amente se, em qual quer mo men to de po is da su pres são do comércio
de es cra vos, pa re ces se ne ces sá rio re ver o tra ta do a fim de evi tar
incon ve ni en tes ao co mér cio le gí ti mo. Como re sul ta do, em 3 de ju lho de
1842, Ho ward de Wal den e o Du que de Pal me la che ga ram a um acor do
em Lis boa so bre um novo tra ta do an glo-português con tra o co mér cio
de es cra vos. Ba se a do no pro je to de tra ta do bri tâ ni co de agos to de 1838
e mu i to se me lhan te ao tra ta do an glo-espanhol de 1835, o novo ins tru -
men to sa tis fa zia o go ver no bri tâ ni co em to dos os pon tos im por tan tes
que ti nham sido ob je to de con tro vér sia por qua se uma dé ca da, in clu si ve 
cláu su las so bre equi pa men to e des man te la men to. Além dis so, de acor do 
com os ter mos de um me mo ran do as si na do si mul ta ne a men te, o governo
por tu guês, em 25 de ju lho, pro mul gou um de cre to que es ta be le cia
se ve ras pe nas para o co mér cio de es cra vos, ago ra des cri to como pi ra -
taria.21 Duas se ma nas mais tar de, a Lei de 1839 foi sus pen sa no que se
apli ca va a na vi os de ban de i ra por tu gue sa; per ma ne cia em vi gor ape nas
para aque les sem na ci o na li da de.22 “Era”, de cla rou Aber de en na Câ ma ra
dos Lor des, “uma lei mu i to pou co con sis ten te com as re la ções amistosas
que exis ti am en tre a Ingla ter ra e Por tu gal; na ver da de, era an tes um ato
de hos ti li da de e que po dia ter le va do a uma guer ra in ter mi ná vel, se
tives se sido di ri gi do con tra uma po tên cia de ma i or peso e mais ca paz de 
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20 Aber de en para Ri pon, 14 de de zem bro de 1842, ci ta do em W. D. Jo nes, Lord Aber de en and the Ame ri cas
(Univ. of Ge or gia Press, 1958), pág. 5, nº 3.

21  Ho ward de Wal den para Aber de en, nº 22, 3 de ju lho de 1842, F. O. 84/403; B. F. S. P. xxx, 527-81;
B. F. S. P. xxxi, 450.

22 5 e 6 Vict. cap. 114, 12 de agos to de 1842; Lor de Can ning (F. O.) para Almi ran ta do, 6 de se tem bro de
1842, F. O. 84/436.



nos fa zer fren te”.23 Embo ra a sus pen são de par te da Lei de 1839 e sua
subs ti tu i ção por um tra ta do não afe tas se de ne nhu ma for ma o di re i to de 
navios de pa tru lha bri tâ ni cos re vis ta rem e cap tu ra rem na vi os de escravos
que haste as sem a ban de i ra por tu gue sa em al to-mar, o ar ti go 3 do tra tado
de cla ra va cla ra men te que eles já não ti nham o di re i to de re vis tar e de ter
na vios de es cra vos que es ti ves sem pa ra dos num an co ra dou ro ou ao
alcan ce do tiro das ba te ri as cos te i ras ao lon go da cos ta da Áfri ca por tu -
guesa, a me nos que ex pres sa men te so li ci ta dos a fa zê-lo pe las au to ridades
por tu gue sas lo ca is. Assim, no co me ço de 1843, fo ram en vi a das no vas
ins tru ções aos ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos para que ti ves sem ain da
maior ca u te la em águas ter ri to ri a is por tu gue sas do que em ou tros pontos
ao lon go da cos ta afri ca na.24Ade ma is, nos ter mos do novo tra ta do,
embar ca ções por tu gue sas cap tu ra das não de ve ri am no fu tu ro ser jul gadas 
por ju í zes bri tâ nicos nos tri bu na is ma rí ti mos, mas no va men te pe las
comis sões mis tas an glo-portuguesas. Qu a tro no vas co mis sões – duas
em terri tó rio bri tâ ni co e duas em ter ri tó rio por tu guês – de ve ri am ser
esta be le ci das e, até lá, a co mis são an glo-portuguesa de Ser ra Leoa, que
só se ocu pa ra de três ca sos em mais de três anos, de ve ria re to mar suas
funções an te ri o res. Em 1842, po rém, quan do o co mér cio bra si le i ro estava
co me çan do a re cu pe rar-se de po is do seu li ge i ro re cuo, a Ma ri nha bri tâ -
ni ca já ti nha fe i to mu i to para as se gu rar que a ban de i ra por tu gue sa, tão
am pla men te usa da du ran te a dé ca da de 30, não fos se mais uti li za da por
aquele co mér cio: as co mis sões mis tas an glo-portuguesas, que fo ram
afi nal es ta be le ci das em Lu an da (Ango la), Boa Vis ta (Cabo Verde), Spanish
Town (Ja ma i ca) e Cabo da Boa Espe ran ça (des ta vez o go ver no bri tânico
esco lheu o Cabo, de pre fe rên cia a Ser ra Leoa, por ca u sa da sua pro xi -
mi dade da Áfri ca por tu gue sa, tan to ori en tal como oci den tal), – to das já
fun ci o nan do na pri ma ve ra de 1844 – nun ca fo ram mu i to ati vas.25 

Um nú me ro de co mer ci an tes por tu gue ses que an tes ti nha
nave ga do sob a sua pró pria ban de i ra ago ra pre fe ria fa zê-lo sem ban de i ra 
ou do cu men tos. Ain da es ta vam, por tan to, su je i tos a cap tu ra de acor do
com a lei de 1839, mas os tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos não ti nham
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23 Han sard, lxv, 936, 2 de agos to de 1842; cf. Aber de en para Peel, 18 de ou tu bro de 1844, ci ta do adi a n te,
ca pí tu lo 9, pág. 244 [O nú me ro de pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal.]

24 Can ning para Almi ran ta do, 23 de ja ne i ro, 26 de ja ne i ro de 1843, F. O. 84/292.
25 Ver Bet hell, Jour nal of Afri can His tory (1966), pág. 91, nº 42.



auto ri da de para pu nir o mes tre e a tri pu la ção de um na vio con de na do,
enquanto, se fos se pro va do que a em bar ca ção era por tu gue sa e fos se
leva da pe ran te uma co mis são mis ta an glo-portuguesa e con de na da, o
mes tre e a tri pu la ção po de ri am ser en tre gues às au to ri da des por tu gue sas 
e en tão, como pi ra tas, fi car su je i tos a pe nas se ve ras, de con for mi da de
com o de cre to de ju lho de 1842. De sua par te, os ofi ci a is de ma ri nha
bri tâ ni cos pou co se es for ça vam para pro var que bar cos apa ren te men te
sem na ci o na li da de eram por tu gue ses por que sa bi am que os na vi os
captu ra dos se ri am tra ta dos mais su ma ri a men te nos tri bu na is ma rí ti mos
bri tâ nicos, onde não ha via ju í zes es tran ge i ros para ques ti o nar a le ga lidade
da cap tu ra ou o ca rá ter da em bar ca ção sob jul ga men to, do que em qual -
quer das co mis sões mis tas an glo-portuguesas. Du ran te três anos des de
o fim de 1842, mais de trin ta na vi os sem ban de i ra ou do cu men tos – na
ma i o ria pra ti can do o co mér cio com o Bra sil ao sul do Equa dor – fo ram
cap tu ra dos e sub se qüen te men te con de na dos nos tri bu na is ma rí ti mos de 
San ta He le na, do Cabo e de Ser ra Leoa.26

Mu i tos dos co mer ci an tes de es cra vos (por tu gue ses, bra si le i ros 
e ou tros) que op ta ram por bus car uma al ter na ti va se gu ra para a ban de i ra 
por tu gue sa acha ram-na sob o pa vi lhão ame ri ca no. Ape sar de to dos os
es for ços de Pal mers ton, os Esta dos Uni dos con ti nu a vam a ser a úni ca
gran de po tên cia ma rí ti ma fora da rede de tra ta dos so bre o di re i to de
bus ca, e os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos não ti nham, pois, au to ri da de
para revis tar ou cap tu rar em bar ca ções que ar vo ras sem as co res e ti vessem
docu men tos ame ri ca nos.27 E os na vi os ame ri ca nos não eram ade quadamen te 
po li ci a dos pela ma ri nha da sua na ci o na li da de: des de o co me ço dos anos
20, ra ra men te na vi os de guer ra ame ri ca nos ti nham vi si ta do a cos ta da
Áfri ca e só uma pe que na es qua dra ame ri ca na es ta va po si ci o nada, e ain da
as sim in ter mi ten temen te, na cos ta do Bra sil. A ban de i ra ame ri ca na
co me çou a apa re cer re gu lar men te no co mér cio in ter na ci o nal de es cravos
quan do foi in tro du zi da no co mér cio com Cuba, de po is da as si na tu ra do
tra ta do abran gen te an glo-espanhol de 1835. A par tir de 1838, sur gi ram
no tí ci as do seu apa re ci men to no co mér cio com o Bra sil e o seu uso
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26 Ver aci ma, pág. 182, nº 1 [O nú me ro de  pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal.]
27 As ne go ci a ções en tre a Grã-Bre ta nha e os Esta dos Uni dos so bre o di re i to de bus ca fo ram exa us ti va men te 

exa mi na das em H. G. Soulsby, The Right of Se arch and the Sla ve Tra de in Anglo-Ame ri can Re la ti ons, 1814-62
(Bal ti mo re, 1933).



cresceu ra pi da men te du ran te os anos 1840-41.28 Ape sar de leis federais
que pro i bi am a par ti ci pa ção de ci da dãos e em bar ca ções ame ricanos no
comér cio de es cra vos, na vi os de cons tru ção ame ri ca na de i xa vam Balti mo re,
Nova Ior que, Pro vi den ce, Bos ton, Sa lem e ou tros por tos da Nova
Ingla ter ra para o Bra sil, onde eram ven di dos a ame ri ca nos que ser vi am
de facha da para co mer ci an tes de es cra vos ou di re ta men te a co mer ciantes
que con cor da vam em re ce bê-los so men te quan do che ga vam à cos ta afri -
ca na, ou eram sim ples men te afre ta dos para o co mér cio de es cra vos.
Essas em bar ca ções na ve ga vam en tão para a Áfri ca pro te gi das pela ban de i ra 
ame ri ca na – e fre qüen te men te com um mes tre e tri pulação ame ri ca nos a
bordo – le van do “pro du tos para o li to ral” (equi pa men to para o
comércio de es cra vos e pro du tos para se rem tro ca dos por escravos) e
“pas sa ge i ros” (tri pu la ção es cra va adi ci o nal). Para al guns bar cos ame ri ca -
nos – aque les que agi am sim ples men te como “au xi li a res” – isso en cerrava 
o seu en vol vi men to no co mér cio de es cra vos. Ou tros faziam a viagem
de vol ta com um car re ga men to de es cra vos – como em bar ca ções ame ri -
canas ou, mais fre qüen te men te, de po is de mu da rem de ban de i ra e do cu -
men tos, como na vi os bra si le i ros ou por tu gue ses, já que, de po is de os
es cravos te rem sido em bar ca dos, os na vi os e a tri pu la ção ame ri ca nos
corriam o ris co, de acor do com a lei dos Esta dos Uni dos, de se rem
tratados como pi ra tas se ti ves sem a má sor te de en con trar um navio de
guerra do seu país; nas cir cuns tân ci as, eles pre fe ri am ar ris car-se a serem
captu ra dos pela Ma ri nha bri tâ ni ca. O que era ain da mais sé rio do pon to de 
vis ta bri tâ ni co era o fato de que um nú me ro cres cen te de na vi os bra si -
leiros e portugue ses que par ti am de por tos bra si le i ros as su mi am fra u du len -
tamente a na ci o na li da de ame ri ca na pelo sim ples ex pe di en te de has tearem
aque la ban de i ra, a fim de evi tar se rem re vis ta dos por na vi os da es qua dra 
bri tâ ni ca da Áfri ca oci den tal quan do che ga vam per to da cos ta daque le
con ti nen te.29 No fim de 1841, na sua Men sa gem ao Con gres so, o
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28 Ou se ley para Pal mers ton, nº 47, 16 de ou tu bro de 1840, F. O. 84/325; Ou se ley nº 7, 28 de fe ve re i ro
de 1841, F. O. 84/364; Ou se ley nº 97, 31 de agos to, nº 98, 31 de agos to de 1841, F. O. 84/366.

29 A par ti ci pa ção ame ri ca na no co mér cio bra si le i ro de es cra vos du ran te a dé ca da de 1840 está bem
do cu men ta da. So bre as ati vi da des do Agnes, do Mon te vi deo e do Sea Ea gle du ran te 1844, por exem plo,
ver Law ren ce F. Hill, Di plo ma tic Re la ti ons bet we en the Uni ted Sta tes and Bra zil (Duke Univ. Press,
1932), ca pí tu lo 5, “The Abo li ti on of the Afri can Sla ve Tra de to Bra zil” (pu bli ca do ori gi nal men te em
H. A. H. R. xi (1931), 169-97), págs.  122-7. Du ran te os anos de 1841-5, 64 em bar ca ções ame ri ca nas
fo ram ven di das no Rio de Ja ne i ro, 56 par ti ram para a Áfri ca, 40 che ga ram da Áfri ca, ibid ., pág. 129.
Tam bém War ren S. Ho ward, Ame ri can Sla vers and the Fe de ral Law, 1837-1862 (Univ. of Ca li for nia Press,
1963), Apên di ce G, Some Ame ri can Sla vers in the Bra zi li an Tra de, 1840-1850.



Presi den te Tyler ad mi tiu que a ban de i ra ame ri ca na es ta va sen do “gros -
se i ra men te en xo va lha da pe los dis so lu tos e ve lha cos de outras na ções”30

para fins de co mér cio de es cra vos.
Ao mes mo tem po em que re co nhe cia pron ta men te não ter

ain da a Ma ri nha Real o di re i to de abor dar e re vis tar em bar ca ções ge nu i -
na men te ame ri ca nas, o Go ver no bri tâ ni co, a par tir de me a dos de 1839,
ti nha au to ri za do os seus ofi ci a is, à sua dis cri ção, a abor dar na vi os de
es cra vos que ar vo ras sem a ban de i ra ame ri ca na, quan do hou ves se mo ti vo
ra zoá vel para sus pe i tar de fra u de, para ve ri fi car a sua ver da de i ra na ci o -
na li da de e, se pu des se ser fa cil men te pro va do que eram es pa nhóis, bra si -
le i ros ou por tu gue ses, pren dê-los e man dá-los a jul ga men to. Na prá ti ca,
pro vou-se, po rém, ex tre ma men te di fí cil di fe ren çar en tre em bar ca ções
ame ri ca nas es pú ri as e ge nu í nas. Ine vi ta vel men te, ha via er ros e os Esta dos
Uni dos se re cu sa vam, em todo caso, a re co nhe cer as ten ta ti vas da
Grã-Bre ta nha para dis tin guir en tre o di re i to de abor da gem (a fim de
es ta be le cer a na ci o na li da de) e o di re i to de bus ca no di re i to in ter na ci o nal.31

Em mar ço de 1840, em Ser ra Leoa, dois ofi ci a is de ma ri nha gra du a dos,
um ame ri ca no, Te nen te John S. Pa i ne, do U.S.S. Gram pus, e um bri tâ ni co, 
Co man dan te Wil li am Tuc ker, do H.M.S. Wol ve ri ne, por sua pró pria ini ci -
a ti va, es ta be le ce ram um es que ma prá ti co de tra ba lho para a su pres são
do co mér cio de es cra vos pra ti ca do ao abri go da ban de i ra ame ri ca na:
con cor da ram em que os na vi os de suas res pec ti vas es qua dras in ves ti ga -
ri am toda em bar ca ção en con tra da com a ban de i ra ame ri ca na has te a da e
de te ria to dos aque les equi pa dos para o trá fi co de es cra vos ou car re gan do
es cra vos; se um na vio pro vas se ser ame ri ca no se ria en tre gue ao bar co de 
pa tru lha da sua na ci o na li da de; se es pa nhol, bra si le i ro ou por tu guês (ou
bri tâ ni co) a um na vio de pa tru lha bri tâ ni co. No mês de ju nho se guin te,
po rém, este ar ran jo ad hoc para o pa tru lha men to con jun to an glo-ame ri -
ca no foi re pu di a do em Was hing ton.32 Ao mes mo tem po, o go ver no
ame ri ca no man te ve-se in tran si gen te em sua ati tu de em re la ção à ma ri nha
bri tâ ni ca e ao di re i to de bus ca.
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30 Soulsby, op. cit., pág.  47.
31 Para a con tro vér sia so bre  a di fe ren ça en tre o di re i to de abor da gem e o di re i to de bus ca no di re i to

in  ter na ci o nal, ibid., págs.  58-77.
32 Ibid. pág. 56; Pe ter Du ig nan e Cla ren ce Clen de nen, The Uni ted Sta tes and the Afri can Sla ve Tra de

1619-1862 (Stan ford Univ. Press, 1963), págs.  42-3.



Lor de Aber de en não con se guiu fa zer mais pro gres so do que
Pal mers ton nes sa ques tão. Re sol veu, por tan to, ace i tar ape nas um po li ci -
a men to mais efe ti vo dos na vi os mer can tes ame ri ca nos pela Ma ri nha do
seu pró prio país. Pelo ar ti go 8 do Tra ta do Webs ter-Ashburton, as si na do
em Was hing ton em 9 de agos to de 1842, os Esta dos Uni dos con cor daram
em po si ci o nar uma for ça na val per ma nen te, com um mí ni mo de 80
canhões, na cos ta da Áfri ca oci den tal.33 A pri me i ra es qua dra ame ri ca na
da Áfri ca oci den tal, sob o co man do do Co mo do ro Matt hew Perry
(famo so mais tar de por abrir o Ja pão ao co mér cio oci den tal), che gou à
costa em agos to de 1843. Com ape nas qua tro na vi os – a fra ga ta Ma ce donia,
o bri gue Por po i se e duas cor ve tas –, es ta be le ceu, po rém, a sua base em
Por to da Pra ia, nas ilhas de Cabo Ver de, a con si de rá vel dis tân cia das
áre as de es cra vos da Cos ta da Gu i né e a um mês de vi a gem do Con go.
Além dis so, Perry e seus su ces so res fo ram ins tru í dos a dar pri o ri da de à
pro te ção e pro mo ção do co mér cio ame ri ca no le gí ti mo em vez de à
supres são do co mér cio de es cra vos. O re sul ta do foi que a es qua dra
ameri ca na pou co fez para re du zir a par ti ci pa ção ame ri ca na no co mér cio 
tran sa tlân ti co de es cra vos.34 Em fe ve re i ro de 1844, Ge or ge H. Pro fitt,
mi nis tro ame ri ca no no Rio de Ja ne i ro, es cre veu ao se cre tá rio de Esta do
ame ri ca no em Was hing ton:

os co mer ci an tes de es cra vos riem da nos sa es qua dra afri ca na e mais de
um co mer ci an te da cos ta con fes sou aber ta men te que po dia na ve gar três
ve zes em três mi lhas em tor no da fra ga ta Ma ce do nia , que não se im por -
ta ri am se hou ves se vin te fra ga tas se me lhan tes na que la cos ta, que ain da não 
ti nham vis to um na vio da es qua dra ame ri ca na, em bo ra ti ves sem vi si ta do
a cos ta por cen te nas de mi lhas e que os úni cos na vi os de pa tru lha que en con -
tram são bri tâ ni cos, e para eles ape nas têm de mos trar as co res ame ri ca nas.35

Embo ra o go ver no con ser va dor na Grã-Bretanha nun ca
renun ci as se for mal men te à sua re i vin di ca ção de que os na vi os de guer ra
bri tâ nicos pu des sem pelo me nos exer cer o di re i to de abor dar em barcações 
sus pe i tas de has te a rem ile gal men te o pa vi lhão ame ri ca no de modo a
evita rem uma bus ca le gí ti ma, na prá ti ca ela caiu em de su so des de que o
tra ta do de 1842 en trou em vi gor; daí em di an te, os ofi ci a is de ma ri nha
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33 Soulsby, op. cit., págs.  78-88; Du ig nan e Clen de nen, op. cit., págs.  37-8.
34 Du ig nan e Clen de nen, op. cit., págs. 38-9; Ho ward, op. cit., págs 40-3 e Apên di ce E, The Afri can Squa -

dron.
35 Ci ta do em Hill, op. cit., pág.  122.



bri tâ ni cos ti ve ram ins tru ções es tri tas para se apro xi ma rem de na vi os
com a ban de i ra ame ri ca na ape nas quan do es ti ves sem ab so lu ta men te
cer tos de que não eram ame ri ca nos.

Du ran te os anos de 1843-5, os ofi ci a is bri tâ ni cos se que i xaram
de que os seus es for ços con tra o co mér cio de es cra vos es ta vam sen do
pa ra lisados pelo uso ge ne ra li za do da ban de i ra ame ri ca na.36 Do co mércio
de es cravos para o Bra sil, Pro fitt es cre veu do Rio de Ja ne i ro – com
peque no exa ge ro:

é um fato que não se deve dis far çar ou ne gar que o co mér cio de esc ra vos é
qua se in te i ra men te efe tu a do sob a ban de i ra ame ri ca na e em bar cos de
cons tru ção ame ri ca na ven di dos aqui, afre ta dos a co mer ci an tes de es cravos
para a cos ta da Áfri ca. Na ver da de, o trá fi co ilí ci to não po de ria ser
prati ca do de for ma sig ni fi ca ti va se não fos se o uso que se faz da ban deira
ame ri ca na e as fa ci li da des cri a das pelo afre ta men to de na vi os ame ri canos
para car re gar para a cos ta da Áfri ca o equi pa men to para o co mér cio e os
ma te ri a is para a com pra de es cra vos.37

Um ano mais tar de, em fe ve re i ro de 1845, seu su ces sor,
Henry A. Wise, um vir gi ni a no par ti dá rio da es cra vi dão (em bo ra ao
mesmo tem po ini mi go do co mér cio de es cra vos) co men tou:

So mos um “ob je to de des pre zo en tre as na ções” – o úni co povo que pode 
ob ter e trans por tar toda e qual quer co i sa para o co mércio de escra vos sem
medo dos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos; e por que somos o úni co povo
que o pode, de ve mos per mi tir o pri vi lé gio de que tan to nos or gu lha mos
ser per ver ti do e de gra dar a nos sa pró pria glo ri o sa ban de i ra a pa vi lhão de
pirata – a pro te ção do mer ca dor de es cra vos – o pas sa por te bra si le i ro,
por tu guês e es pa nhol para um co mér cio cri mi no so con trá rio às nos sas
própri as leis e às leis de qua se to das as na ções ci vi li za das da Ter ra? ... só a
nossa ban de i ra pode dar a pro te ção ne ces sá ria con tra o di re i to de abor dagem,
bus ca e apre en são, e nos sos ci da dãos ... estão en vol vi dos no ne gó cio e
par ti ci pam dos lu cros do co mér cio de escravos de e para os por tos do
Brasil, tão ple na men te quan to os pró pri os bra si le i ros e ou tros, em as so ciação
com os qua is o pra ti cam. De fato, sem a aju da de nos sos ci da dãos e da
nos sa ban de i ra, ele de fi ni ti va men te não po de ria ser pra ti ca do com êxi to. 38
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36 P. ex., Fo o te (H.M.S. Ma da gas car) para Almi ran ta do, 29 de se tem bro de 1843, F. O. 84/548;
Co mo do ro Jo nes (H.M.S. Pe ne lo pe) para Almi ran ta do, 31 de de zem bro de 1844, F. O. 84/609;
Bo san quet (H.M.S. Alert) para Jo nes, 2 de ju lho de 1845, F. O. 84/612.

37 Ci ta do em Hill, op. cit., pág. 121.
38 Ci ta do em Hill, op. cit., pág. 128.



Mais uma vez a gra vi da de da si tu a ção era com pre en si vel men te
exa ge ra da, em bo ra a re cu sa dos Esta dos Uni dos em ace i tar um tra ta do
de di re i to de bus ca cla ra men te ame a ças se pre ju di car todo o sis te ma
pre ven ti vo bri tâ ni co.

Enquan to isso, a ban de i ra bra si le i ra ti nha re a pa re ci do no
comér cio de es cra vos para o Bra sil e por al gum tem po lhe for ne ceu um
grau ines pe ra do de pro te ção. Mu i tos co mer ci an tes bra si le i ros e por tu -
gue ses que ti nham aca ba do por re co nhe cer que não po di am con ti nu ar a
usar a ban de i ra por tu gue sa da ma ne i ra como ti nham fe i to nos anos 30,
que acha vam que na ve gar sem ban de i ra era de ma si a do ar ris ca do e con -
si de ra vam que o tra ba lho e a des pe sa en vol vi dos na ob ten ção de do cu -
men tos e da ban de i ra ame ri ca nos não va li am a pena (par ti cu lar men te
des de que, por um pe río do, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos pa re ce ram
ple na men te dis pos tos a dar bus ca e cap tu rar na vi os bra si le i ros e por tu -
gue ses que ti nham sim ples men te as su mi do a na ci o na li da de ame ri ca na
para pra ti car o co mér cio de es cra vos) co me ça ram a mos trar mar ca da
pre fe rên cia pela ban de i ra bra si le i ra. A prin cí pio, ban de i ra e do cu men tos
brasi le i ros ape nas ga ran ti am que, se cap tu ra do ao de i xar o Bra sil, um navio
se ria le va do pe ran te a co mis são an glo-brasileira no Rio de Ja ne i ro, onde
ha via pelo me nos uma ra zoá vel pos si bi li da de de ser ab sol vi do. Na cos ta
afri ca na, a ban de i ra bra si le i ra não ofe re cia mais pro te ção do que a por -
tu gue sa se um na vio fos se aza ra do bas tan te – ou len to bas tan te – para
ser apa nha do por um bar co de pa tru lha bri tâ ni co: gra ças à au sên cia de
mem bros bra si le i ros, a con de na ção pela co mis são mis ta se di a da em Serra
Leoa era tão cer ta como em qual quer tri bu nal ma rí ti mo bri tâ ni co. No
co me ço de ou tu bro de 1841, en tre tan to, um novo juiz bra si le i ro na
comis são, José Her me ne gil do Fre de ri co Ni te rói, e um novo co mis sário de
ar bi tra gem, Jo a quim To más do Ama ral, che ga ram a Ser ra Leoa e foi
apenas uma ques tão de tem po para que o di re i to, de acor do com os
termos dos tra ta dos an glo-brasileiros, de na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos
cap tu ra rem em bar ca ções bra si le i ras com base so men te no res pec ti vo
equi pa men to (um di re i to que ti nha sido es ta be le ci do pela pri me i ra vez
no caso do Empre en de dor, dois anos an tes, que ti nha sido con fir ma do
pelo novo go ver no con ser va dor, mas que ain da era con tes ta do pelo
Bra sil)39 fos se dis pu ta do em au diên cia pú bli ca. Em 9 de de zem bro de
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39 Can ning para Almi ran ta do, 23 de de zem bro de 1841, F. O. 84/385.



1841, uma tri pu la ção de pre sa do H.M.S. Wa ter witch trou xe para
Freetown o na vio bra si le i ro Erme lin da, cap tu ra do seis se ma nas an tes ao
lar go da cos ta de Ango la. No dia se guin te, uma tri pu la ção de pre sa do
H.M.S. Cygnet trou xe o bar co bra si le i ro Ga li a na, cap tu ra do duas semanas
an tes na baía de Be nin. Ambos com pa re ce ram pe ran te a co mis são
anglo-brasileira e, pela pri me i ra vez des de 1831, to dos os mem bros da
comis são es ta vam no tri bu nal para jul gá-los. Des de o co me ço – ou as sim
pa re ceu ao Dr. Wil li am Fer gus son, go ver na dor in te ri no da co lô nia, que
es ta va subs ti tu in do W. W. Le wis, juiz bri tâ ni co na co mis são – Ni te rói as -
su miu o pa pel de con se lhe i ro e ad vo ga do dos co mer ci an tes bra si le i ros e, 
quan do fi nal men te deu a sua opi nião, de cla rou que, como não ha via es -
cra vos a bor do, os na vi os, nos dois ca sos, ti nham sido de ti dos ile gal -
mente. Fer gus son, por ou tro lado, foi a fa vor da con de na ção das duas 
em bar ca ções: o caso do Empre en de dor cons ti tu ía um pre ce den te para tal
de ci são e ha via ra zão para pre su mir a apro va ção tá ci ta do go verno bra si -
leiro para con de na ções sub se qüen tes pela co mis são anglo-brasileira, já que 
ele ti nha sido in for ma do de cada ve re dic to a que ti nha che ga do a co -
mis são e ace i to a me ta de da ren da de to dos os na vi os ven di dos. A
impos si bi li da de de os ju í zes se po rem de acor do e o fato de os dois ár bi tros
es ta rem pre sen tes tor na ram ne ces sá rio, nos dois ca sos, ti rar a sor te
para a ar bi tra gem. Qu an do, em 11 de ja ne i ro de 1842, o ár bi tro in glês
Mi cha el Mel vil le, ven ceu o sor te io, o Ga li a na foi con de na do. Qu an do,
em 20 de ja ne i ro, o bra si le i ro To más do Ama ral ven ceu, o Erme lin da,
quase idên ti co em ter mos de equi pa men to, foi li ber ta do.40 Foi um
des fe cho al ta men te in sa tis fa tó rio, que le vou a um no tá vel aumen to no
uso da ban de i ra bra si le i ra e que mi nou se ri a men te a con fi an ça dos ofi ciais
de ma ri nha bri tâ ni cos na co mis são an glo-brasileira em Ser ra Leoa.

Só em ju nho de 1842 ou tro na vio bra si le i ro, o San to Antônio,
foi tra zi do pe ran te a co mis são mis ta. Já en tão, ne nhum dos dois
membros bra si le i ros da co mis são es ta va em Fre e town: Ni te rói tinha ido 
para as Ca ná ri as em maio, por mo ti vo de sa ú de; mais ou me nos na mesma
época, Ama ral tam bém par tiu, por mo ti vos que não são cla ros, para
nun ca re gres sar. Os mem bros bri tâ ni cos da co mis são jul ga ram, por tan to,
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40 Fer gus son e Mel vil le para Aber de en, Bra sil nº 3, 13 de ja ne i ro, nº 10, 25 de ja ne i ro de 1842, F. O.
84/391. Em Lon dres, Sir John Dod son con cor dou com Fer gus son que o Erme lin da de ve ria ter sido
con de na do (Dod son para Aber de en, 27 de se tem  bro de 1842, F. O. 83/2350). 



rapi damente do San to Antô nio e o con de na ram.41 E con ti nu a ram, con de -
nando mais três na vi os bra si le i ros an tes do fim de 1842 e mais três no
co me ço de 1843 – nenhum de les efe ti va men te car re gan do es cra vos.
No seu regres so a Ser ra Leoa, em maio de 1843, en tre tan to, Ni te rói
dei xou cla ro mais uma vez que nun ca ti nha sido ins tru í do a ace i tar a in ter -
pre tação bri tâ ni ca do tra ta do de abo li ção an glo-brasileiro; além dis so, ele 
não ape nas acre di ta va que tais ins tru ções nun ca se ri am da das, mas mesmo
que o fos sem, de cla rou, ele pes so al men te as ig no ra ria, con ti nu a ria a
julgar ca sos à luz da sua pró pria in ter pre ta ção do tra ta do e in di ci a ria
perante a Câ ma ra de De pu ta dos bra si le i ra qual quer mi nis tro res ponsável
por elas.42 Ha via cla ra men te o ris co de uma con tro vér sia aber ta na
comis são mis ta cada vez que um na vio bra si le i ro sus pe i to de pre ten der
comer ci ar em es cra vos fos se cap tu ra do por um bar co de pa tru lha britâni co.
Pelo sis te ma de sor te io, a con de na ção ou a li be ra ção, em cada caso, de -
pen de ria da sor te, e o re sul ta do é que na vi os bra si le i ros de escra vos
te ri am de ser li be ra dos e os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos ficariam mais
deses ti mu la dos de de ter na vi os que ar vo ras sem a ban de i ra bra si le i ra,
exceto quan do apa nha dos no ato de trans por tar es cra vos. Os membros
bri tâ ni cos da co mis são su ge ri ram, pois, a Lor de Aber de en que um caso
só fos se sub me ti do a ar bi tra gem quan do os dois ju í zes diver gissem
quan to à na ci o na li da de ou ao ca rá ter de um na vio.43 Em setem bro de 
1843, a con se lho de Sir John Dod son, Aber de en ins tru iu es pe ci fi ca mente
os mem bros bri tâ ni cos a “re sis ti rem ao pe di do de ar bi tra gem” nos ca sos 
em que um na vio bra si le i ro fos se en con tra do equi pa do para o co mér cio
de es cra vos; to dos os na vi os bra si le i ros de es cra vos, ele con cor da va,
esta vam pra ti can do um co mér cio ile gal e, por tan to, suje i tos a captura
e condena ção.44 A de ci são foi con si de ra da pe los fun ci o ná ri os do tri bu nal
em Ser ra Leoa como de gran de con se qüência para o fu tu ro do co mér cio
de es cra vos com o Bra sil, “um fe ri men to do qual es pe ra mos que ele nun ca 
se re cu pe re”. No seu re la tó rio anu al so bre 1843, eles se en tu si asma ram com

228 Les lie Bethell

41 Mel vil le e Hook para Aber de en, Bra sil n º 86, 31 de de zem bro de 1842 (re la tó rio re la ti vo a 1842), F. O. 
84/393.

42 Ni te rói, 5 de ju lho de 1843, ane xo a Mel vil le para Aber de en, Bra sil, se pa ra do, 18 de fe ve re i ro de 1844,
F. O. 84/504.

43 McDo nald e Hook, Bra sil nº 24, 28 de ju nho de 1843, F. O. 84/449.
44 Aber de en para os mem bros da co mis são em Ser ra Leoa, nº 14, 11 de se tem bro de 1843, F. O. 84/448.



“esta no bre ins tru ção”, que des cre veram como “um dos acon te ci men tos
mais im por tan tes nos ana is da abo li ção”.45 A ver da de, po rém, era que
pou co pro gres so real ti nha sido fe i to. O juiz bri tâ ni co na co mis são logo
per ce beu o que de ve ria ter sido ób vio des de o come ço – que como ele
não po dia exa rar uma sen ten ça so bre um navio de es cra vos cap tu ra do
sem a con cor dân cia do seu co le ga bra si le i ro, uma recusa ab so lu ta da sua
par te de ace i tar a ar bi tra gem em ca sos con tro versos sig ni fi ca ria sim ples -
men te que tais ca sos fi ca ri am con ge la dos até que os dois go ver nos che -
gas sem a um acor do so bre a cláu su la de equi pa mento.46

Fe liz men te, o pro ble ma só sur gia quan do a re cu sa de um juiz
bra si le i ro em con de nar um na vio de es cra vos bra si le i ro com base na sua 
apa rên cia e equi pa men to co in ci dia com a pre sen ça de um ár bi tro bra si -
leiro no tri bu nal. Esta ti nha sido a si tu a ção no in ver no de 1841-2, quando
o Ga li a na foi con de na do e o Erme lin da, ab sol vi do. De fato, nun ca voltou a
ocorrer. Qu an do, du ran te o ve rão de 1843, os na vi os bra si le i ros Con fi dên cia,
cap tu rado em mar ço pelo H.M.S. Lily ao lar go de Qu e li ma ne, na cos ta
les te da Áfri ca, e Espe ran ça, cap tu ra do em maio pelo H.M.S. Spy ao lar go 
de Popo Pe que no, che ga ram a Fre e town como pre sas, os dois juízes da
co mis são es ta vam pre sen tes e não con cor da ram so bre um veredic to.
O juiz bri tâ ni co es ta va, po rém, per fe i ta men te dis pos to a ace i tar a arbi -
tragem, já que o ár bi tro bra si le i ro ain da es ta va au sen te do tri bu nal,
como ti nha es ta do des de maio do ano an te ri or. O voto de ci si vo cou be
au to ma tica men te ao ár bi tro bri tâ ni co, que con de nou os dois na vi os
sem hesitação.47 No ou to no de 1843, Ni te rói to mou mais dois me ses
de licença. Ao re gres sar, sou be das ins tru ções que Lor de Aber de en tinha
dado so bre a ques tão da ar bi tra gem e, con si de ran do que suas fun ções
ju di ci a is se ri am se ri a men te pre ju di ca das, de mi tiu-se em 9 de no vem -
bro.48 Mais uma vez o Bra sil fi cou sem re pre sen tan te na co mis são mis ta 
para con tes tar a le ga li da de das cap tu ras bri tâ ni cas. Du ran te o in ver no de 
1843-4, mais de uma dú zia de na vi os bra si le i ros fo ram tra zi dos pe ran te
a co mis são mis ta – só três de les car re gan do es cra vos. Agin do so zi nhos,
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45 Mem bros da co mis são de Sua Ma jes ta de para Fo o te, ofi ci al su pe ri or de ma ri nha, 6 de no vem bro de
1843, ane xo a Mel vil le 18 de fe ve re i ro de 1844; McDo nald e Hook, Bra sil nº 82, 31 de de zem bro de
1843 (re la tó rio re la ti vo a 1843), F. O. 84/450.

46 Mel vil le 18 de fe ve re i ro de 1844; Dod son para Aber de en, 11 de maio de 1844, F. O. 83/2352.
47  McDo nald e Hook nº 82.
48 Mel vil le e Hook, Bra sil n º 52, 10 de no vem bro de 1843, F. O. 84/450.



o juiz e o ár bi tro bri tâ ni cos con de na ram to dos me nos dois – o Con ce i ção
Flo ra e o Pru dên cia, que fo ram li ber ta dos por fal ta de pro va su fi ci en te
das suas in ten ções cri mi no sas.49  Duas ab sol vi ções no es pa ço de poucos
meses su ge rem que os fun ci o ná ri os bri tâ ni cos não con de na vam
sumari a men te to dos os na vi os bra si le i ros tra zi dos pe ran te eles.

Em maio de 1844, para cons ter na ção tan to dos mem bros
da co mis são como dos ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos, Ma nu el de Oli ve i -
ra San tos, que ti nha sido co mis sá rio de ar bi tra gem bra si le i ro em me a dos 
da dé ca da dos 30, vol tou a Ser ra Leoa na mes ma po si ção, com po de res,
se ne ces sá rio, para atu ar como juiz. No caso, tam pou co ha via ra zão para 
alarma. Estra nha men te, Oli ve i ra San tos pa re ce não ter re ce bi do quaisquer
ins tru ções cla ras do Go ver no bra si le i ro so bre como de ve ria agir e, no
pri me i ro caso que che gou ao tri bu nal – o do na vio de es cra vos Isa bel,
cap tu ra do pelo H.M.S. Lar ne –, de i xou-se gui ar du ran te todo o pro ces so 
por Mi cha el Mel vil le, o novo juiz bri tâ ni co, que ele co nhe cia bem da sua 
pri me i ra es ta da em Fre e town. De po is de de po i men tos que du ra ram
ape nas oito dias, o na vio foi con de na do una ni me men te, em bo ra nada
in di cas se que ti ves se ha vi do es cra vos se quer per to dele.50 Foi a pri me i ra 
vez em que um juiz bra si le i ro ti nha con de na do um na vio da sua na ci o -
na li da de com base ape nas no seu equi pa men to. Nos seus des pa chos de
ro ti na, Mel vil le tra tou o ve re dic to como um as sun to cor ren te, mas, em
parti cu lar, ma ni fes tou a Ja mes Ban di nel, no De par ta men to para o Comér cio 
de Escra vos do Fo re ign Offi ce, sua eu fo ria em con se guir o avan ço pelo
qual ti nha es ta do es pe ran do. Era, acha va ele, o acon te ci men to mais
notá vel do ano.51

Em setem bro e no vem bro de 1844, Oli ve i ra San tos con de nou
mais dois na vi os bra si le i ros equi pa dos para o co mér cio de es cra vos –
o Aventu re i ro e o Vir gí nia – além de dois que ti nham sido cap tu ra dos
carre gan do es cra vos.52 Foi aí que ele sou be, para sua cons ter na ção, que 
o mi nis tro bra si le i ro em Lon dres, José Mar ques Lis boa, ti nha ne ga do 
firme men te que o Go ver no bra si le i ro ja ma is hou ves se, mes mo ta ci ta mente, 
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49 McDo nald e Hook, Bra sil nº 82; Mel vil le e Hook para Aber de en, Bra sil nº 102, 31 de de zem bro de
1844 (re la tó rio re la ti vo a 1844), F. O. 84/507. 

50 Mel vil le e Hook, Bra sil n º 102.
51 Mel vil le para Ban di nel, 21 de agos to de 1844, Par ti cu lar, F. O. 84/504.
52 Mel vil le e Hook, Bra sil n º 102.



ace di do ao prin cí pio de que to dos os navios de es cra vos bra si leiros eram
pas sí ve is de con de na ção pe las co mis sões mis tas.53 Du ran te o inverno 
de 1844-5, seis na vi os bra si le i ros acu sa dos de pre ten de rem comer ci ar 
em es cra vos fo ram tra zi dos pe ran te o tri bu nal de Fre e town. Oli ve i ra
San tos es ta va au sen te para o jul ga men to de um caso – o do Espe ran ça
(an te ri or men te con de na do em ju nho de 1842 como o San to Antônio) – e
não hou ve de mo ra na apro va ção de um ve re dic to de cul pa. Em to das
as ou tras oca siões, po rém, ele dis cor dou do juiz bri tâ ni co e deu um
ve re dic to fa vo rá vel à ab sol vi ção. Até que eles efe ti va men te ti ves sem
es cra vos a bor do, ar gu men ta va ele ago ra, ti nha de ha ver sé ria dú vi da so -
bre as in ten ções des tes na vi os e de ou tros se me lhan tes, e con ti nu a va
acu san do a Grã-Bretanha de ten tar ar ru i nar o co mér cio le gí ti mo do Bra -
sil com a Áfri ca. Mas como ne nhum ou tro fun ci o ná rio bra si le i ro es ta va
pre sen te no tri bu nal, o juiz bri tâ ni co ain da po dia con cor dar com a ar bi -
tra gem e os cin co na vi os bra si le i ros fo ram con de na dos pelo voto de ci si -
vo de Ja mes Hook, o ár bi tro bri tâ ni co.54 Antes de de i xar Ser ra Leoa, em 
1º de abril de 1845, so fren do de fe bre e do que um cer ti fi ca do médico
des cre via como “dor de bar ri ga seca”, Oli ve i ra San tos re a firmou a sua
con vic ção de que ne nhum ve re dic to ou tro que o de “ino cen te” de ve ria
ser dado con tra na vi os bra si le i ros cap tu ra dos an tes de te rem embar ca do
es cra vos. E de Lon dres, em 5 de agos to, ele re al men te retirou os ve re dic -
tos que no pas sa do ti nha dado em tais ca sos.55 Con ver sa ções com Lis -
boa ti nham ser vi do para per su a di-lo de que se ti nha en ga na do ao de i -
xar-se gui ar por pre ce den tes que ti nham sido es ta be le ci dos na comis -
são mis ta an glo-brasileira na au sên cia de um mem bro bra si le i ro e sem a
san ção do seu go ver no.

Enquanto isso, al gu mas de ci sões im por tan tes ti nham sido
toma das em Lon dres so bre o fu tu ro da cam pa nha da Grã-Bretanha
contra o co mér cio de es cra vos. Em de zem bro de 1842, o go ver no
conserva dor ti nha cons ti tu í do uma co mis são in te gra da por Step hen
Lushing ton, Ja mes Ban di nel, Co man dan te Jo seph Den man e Wil li am
Rot hery, cuja ta re fa era exa mi nar o pa pel da Ma ri nha bri tâ ni ca na
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53 Lis boa para Aber de en, 27 de ju nho de 1844, F. O. 84/524.
54 Mel vil le e Hook, Bra sil n º 102; Mel vil le e Hook, Bra sil nº 133, 31 de de zem bro de 1845 (re la tó rio

re la ti vo a 1845), F. O. 84/560.
55 Mel vil le e Hook, Bra sil nº 29, 2 de abril 1845, A. H. I. 57/2; Mel vil le e Hook, Bra sil nº116, 8 de

ou tu bro de 1845, F. O. 84/560.



supres são do co mér cio de es cra vos, fa zer re co men da ções so bre as táti cas
que de ve ria em pre gar e pre pa rar no vas ins tru ções de ca rá ter abran gen te
para ori en ta ção dos ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos. Seu re la tó rio, que ficou
pron to na pri ma ve ra de 1844, re co men dou um es for ço mu i to ma i or na
cos ta oci den tal da Áfri ca e a ado ção mais sis te má ti ca pela es qua dra da
Áfri ca oci den tal do pa tru lha men to pró xi mo ao li to ral e de tá ti cas de
blo que io como as usa das em 1840-2 – em bo ra com uma ati tu de me nos
arrogan te em re la ção à sua le ga li da de.56 Ao ace i tar es sas re co men dações,
o Gover no con cor dou em au men tar o mais pos sí vel o nú me ro de navios
na es ta ção na val da Áfri ca oci den tal, o que re sul tou em qua se do brar a
es qua dra nos doze me ses se guin tes. Em 1845 ela já era com pos ta de
vinte e uma na ves, en tre as qua is sete a va por – o na vio-capitânia Pe nelope, o 
Gor gon, o Hydra, o Grow ler, o Ardent, o Albert, o Pro met he us (nem to dos
adequa dos, po rém, ao ser vi ço de pa tru lha con tra o co mér cio de escravos) 
– e umas pou cas cor ve tas li ge i ras e bri gues ca te go ria Symon di te.57

(E depois de uma bem su ce di da pa tru lha do Cle o pa tra, em 1842, um
número maior de na vi os da es qua dra do Cabo foi en vi a do para ser vi ço 
de patrulha con tra o co mér cio de es cra vos ao lon go da cos ta les te da
África.)58 O im pac to des sas mu dan ças co me çou a fa zer-se sen tir plena -
men te du ran te o pe río do ime di a ta men te se guin te à par ti da de Olive i ra
San tos de Ser ra Leoa, em abril de 1845. A es qua dra da Áfri ca oci den tal
teve mu i to mais êxi to do que nos úl ti mos anos an te ri o res: em menos de
qua tro me ses, quin ze na vi os bra si le i ros fo ram tra zi dos pe ran te a
comis são mis ta an glo-brasileira – to dos eles cap tu ra dos an tes de terem
embar cado es cra vos – e to dos fo ram con de na dos pe los mem bros britânicos
da co mis são.59 Foi nessa épo ca, entretanto, em agosto de 1845, que a comissão 
foi de cla ra da não ser mais com pe ten te para jul gar em bar cações de escra vos
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56 B. M. Add. MSS 40453 (Peel Pa pers). Um re sul ta do do re la tó rio da co mis são foi a com pi la ção, há mu i to
ne ces sá ria, de um di ges to dos tra ta dos, leis, ins tru ções etc. con tra o co mér cio de es cra vos, que pu des se ser
dis tri bu í do em for ma de li vro aos ofi ci a is de ma ri nha en vol vi dos na su pres são da que le co mér cio: Instruc ti ons 
for the Gu i dan ce of Her Ma jesty’s Na val Offi cers Emplo yed in the Sup pres si on of the Sla v e Tra de (Lon dres, 1844).

57 Lloyd, op. cit. pág. 101 e Apên di ce C. A es qua dra da Áfri ca oci den tal ain da es ta va con cen tra da, po rém,
ao nor te do Equa dor: 2 na vi os ao nor te de Ser ra Leoa, 6 en tre Ser ra Leoa e Gal li nas, 6 nas Ba ías, 4 no
Con go, 2 em Ben gue la (Jo nes para o Almi ran ta do, 28 de agos to de 1845, F. O. 84/612).

58 Para o ser vi ço de pa tru lha da Ma ri nha bri tâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos na cos ta les te da Áfri ca, 
ver G. S. Gra ham, Gre at Bri ta in in the Indi an Oce an (Oxford, 1967), págs. 134 segs.

59 Mel vil le e Hook, Bra sil n º 133.



cap tura das, e toda a ques tão dos di re i tos da Ma ri nha bri tâ ni ca em rela ção
aos na vi os de es cra vos bra si le i ros foi to tal men te re a ber ta.60

Do ou tro lado do Atlân ti co, na vi os de guer ra bri tâ ni cos po si -
ci o na dos na cos ta do Bra sil de sem pe nha ram um pa pel se cun dá rio na
supres são do co mér cio de es cra vos para aque le país du ran te o pe río do
poste ri or a 1839, como ti nham fe i to em toda a dé ca da de 1830. Quando,
no fim de 1839, os po de res da Ma ri nha para com ba ter o co mér cio de
es cra vos fo ram au men ta dos pela pri me i ra vez, o gros so da es qua dra na
costa les te da es ta ção da Amé ri ca do Sul (que por um bre ve pe río do
duran te 1840-1 ti nha sido fun di da com a do Cabo sob o co man do do
Contra-Almirante Sir Edward King) ti nha sido, ou es ta va para ser,
despa cha da para o rio da Pra ta com o ob je ti vo de pro te ger in te res ses
co mer ci a is bri tâ ni cos na área e man ter a paz que Juan Ma nu el de Ro sas,
o di ta dor ar gen ti no (1835-52), pa re cia dis pos to a per tur bar. E fi ca ria lá
por mais de meia dé ca da.61 Re pe ti das so li ci ta ções da Le ga ção bri tâ ni ca e 
dos mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta no Rio de Ja ne i ro – e numa
no tá vel oca sião, de um ex-pri me i ro-mi nis tro bra si le i ro, Antô nio Car los
de Andra da62  – em fa vor de um pa tru lha men to sis te má ti co da cos ta
bra si le i ra por uma es qua dra pre ven ti va bri tâ ni ca per ma nen te não re ce -
be ram a aten ção de Lon dres. Du ran te a pri me i ra par te da dé ca da de 40,
três ou qua tro na vi os de pa tru lha es ta vam es po ra di ca men te dis po ní ve is
para pro te ger in te res ses bri tâ ni cos no Bra sil du ran te o que W. G. Ouseley,
o en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, cos tu ma va cha mar “es tes tempos
incer tos” (uma re fe rên cia ao fato de que o go ver no cen tral ain da não
tinha fir mado a sua au to ri da de so bre to das as par tes do vas to país e as
re vol tas pro vin ci a is não eram ra ras) e, sub si di a ri a men te, man ter vi gi lân cia
so bre o trá fico de es cra vos. Des de o co me ço, en tre tan to, eles fo ram
subme ti dos a res tri ções de um tipo que, do ou tro lado do Atlân ti co, os
na vi os de guerra só ex pe ri men ta ram de po is de 1842. Por exem plo, a
mari nha bri tâ ni ca não po dia es ta be le cer um blo que io da cos ta bra sile i ra
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60 Ver adi an te, ca pí tu lo 9.
61 So bre a luta po lí ti ca en tre co lo ra dos e blan cos no Uru guai du ran te os anos 30 e 40, a in ter fe rên cia de

Ro sas e a in ter ven ção  an glo-fran ce sa no in te res se da es ta bi li da de po lí ti ca e do co mér cio, ver, p. ex.,
John F. Cady, Fo re ign Inter ven ti on in the Río de la Pla ta, 1838-1850 (Univ. of Pennsylva nia Press, 1929),
pas sim, e H. S. Ferns, Bri ta in and Argen ti na in the Ni ne te enth Cen tury (Oxford, 1960), págs. 240-80.

62 Ha mil ton para Aber de en, nº 12, 20 de ou tu bro de 1841, F. O. 84/366. A no tí cia da en tre vis ta Andra -
da-Ha mil ton ca u sou um es cân da lo po lí ti co no Bra sil; ver A. C. Ta va res Bas tos, Car tas do So li tá rio (Rio
de Ja ne i ro, 1863), pág. 174.  



sem in ter fe rir com o co mér cio cos te i ro le gí ti mo, que li ga va as pro víncias
geo gra fica men te iso la das do Bra sil, e sem vi o lar as águas ter ri to ri a is
brasi le i ras. Tam bém ha via o pro ble ma das au to ri da des lo ca is bra si le i ras,
ci vis e mi li ta res, as qua is, in de pen den te men te de pro te ge rem o trá fi co
ou se rem co ni ven tes com ele, ti nham de res sen tir-se de qual quer des res -
pe i to aos di re i tos do Bra sil como es ta do in de pen den te; po dia-se ra zo a -
vel men te es pe rar que, onde pu des sem, re pe lis sem pela for ça os na vi os
de patru lha bri tâ ni cos. Além dis so, no caso de na vi os cap tu ra dos na costa
bra si le i ra, a con de na ção era mu i to me nos cer ta na co mis são mis ta do
Rio de Ja ne i ro do que no tri bu nal mis to em Ser ra Leoa. Di fe ren te men te 
de Fre e town, sem pre ha via um juiz bra si le i ro da co mis são pre sen te no
Rio de Ja ne i ro e, como o caso do Re cu pe ra dor ti nha cla ra men te evi den ciado
em 1839, quan do um na vio bra si le i ro era apre en di do na sua vi a gem de ida
e na au sên cia de qual quer pro va con clu si va da sua cul pa, a evi dên cia
circuns tan ci al da sua in ten ção de co mer ci ar em es cra vos te ria de ser
esma ga do ra para con ven cer um juiz bra si le i ro do seu ca rá ter cri mi no so.
Para ele, ne nhum item iso la do do equi pa men to des ti na do ao co mér cio
de escravos po dia jus ti fi car a con de na ção de um na vio cap tu ra do ao lar go
da cos ta bra si le i ra, onde cen te nas de em bar ca ções pra ti ca vam di a ri a -
men te ati vi da des de co mér cio per fe i ta men te le gí ti mas. Ade ma is, ape sar
do pre ce den te do Ma ria Car lo ta, po dia-se es pe rar, em tais ca sos, que o
juiz bra si le i ro sem pre con tes tas se a le ga li da de da pró pria cap tu ra. E os
ofi ci a is de Ma ri nha bri tâ ni cos tam pou co po di am con tar, com ra zoá vel
con fiança, com o apo io de Sir Ge or ge Jack son, o juiz bri tâ ni co na
comis são. Em 1838, ele ti nha sido cri ti ca do por Lor de Pal mers ton por
sua aqui es cên cia à li ber ta ção do Flor de Lu an da e, mais re cen te men te,
se ve ra men te re pre en di do e ame a ça do de ser cha ma do de vol ta pelo seu
ve re dic to so bre o Re cu pe ra dor. W. G. Ou se ley, Ro bert Hes keth, o côn sul
bri tâ ni co, e mais de um ofi ci al de ma ri nha ti nham to dos co men ta do o
seu tem pe ra men to la mu ri an te, ins tá vel, e se que i xa do da sua con du ta di -
la tó ria no tri bu nal. Tam bém se di zia – em bo ra isso nun ca ti ves se sido
in te i ra men te subs tan ci a do – que, como Car ne i ro de Cam pos, ele ace i ta -
va su bor no dos co mer ci an tes, que o juiz bra si le i ro ti nha “uma com ple ta
e pode ro sa in fluên cia so bre ele” e que ele mes mo em pre ga va, e maltrata va, 
es cra vos li ber ta dos. Ele era, es cre veu Ou se ley, “mais do que um pou co
do i do ... é uma pena que es te ja aqui ago ra. Nós te ría mos es ma ga do
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com ple ta men te os ca na lhas com qua se qual quer co mis são sen sa ta ... en -
quan to ele es ti ver na co mis são aqui, to das as nos sas di fi cul da des se rão
do bra das”. E acres cen ta va, com um to que de mal da de, “não cre io que
ele de se je pôr fim ao co mér cio de es cra vos, pois tal vez ache que sua
ocu pa ção de sa pa re ce ria”.63 É pos sí vel que as que i xas e ru mo res ma li ciosos 
em tor no de Jack son re sul tas sem sim ples men te do de se jo de livrar-se de
um ho mem que, ape sar da sua con du ta no caso do Ma ria Car lo ta, tinha-se
mos tra do na ver da de ex ces si va men te es cru pu lo so no de sem pe nho de
suas fun ções ju di ci a is, nem su fi ci en te men te sim pá ti co em re la ção aos
cap to res nem hos til bas tan te aos cap tu ra dos. Cer ta men te a sua pre sen ça 
no Rio era ou tra boa ra zão por que os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos na
esta ção sul-americana re lu ta vam em apre en der na vi os de es cra vos bra sile i ros. 
Ao mesmo tem po, por ca u sa da sua pro xi mi da de do quar tel-general do
co mér cio de es cra vos, po dia-se es pe rar que qua is quer cap tu ras que a
Marinha bri tâ ni ca fos se ca paz de fa zer ti ves sem um im pac to sin gu lar men te
dramá ti co so bre aque le co mér cio. No caso, as ope ra ções na va is bri tâ nicas
na cos ta bra si le i ra du ran te os anos 1840-42 ti ve ram um pa pel – ainda
que mo des to – na re du ção do co mér cio de es cra vos para o Bra sil ao seu
ní vel mais ba i xo em qua se uma dé ca da. Se, em vis ta do ressen ti men to
e da hos ti li da de que des per ta ram no Bra sil, elas, a lon go pra zo, tor naram
mais di fí cil para o Go ver no bra si le i ro co o pe rar com a Grã-Bretanha na
su pres são do co mér cio é uma ques tão que per ma ne ce em aber to.

O Con gres so, de ti do em ja ne i ro de 1840 pelo H.M.S. Wi zard a
pou cas mi lhas do por to do Rio, foi o pri me i ro na vio a ser apa nha do ao
de i xar a cos ta bra si le i ra para a Áfri ca de po is que a Ma ri nha re ce be ra
suas no vas ins tru ções para re vis tar e cap tu rar to dos as em bar ca ções de
es cra vos bra si le i ras e por tu gue sas. Pou cos me ses an tes o Con gres so, que 
ti nha has te a do a ban de i ra por tu gue sa, te ria sido in du bi ta vel men te le va do
pe ran te a co mis são mis ta an glo-bra si le i ra no Rio de Ja ne i ro, onde os
cap to res te ri am ten ta do pro vá-lo bra si le i ro. Em con se qüên cia da Lei
Pal mers ton, en tre tan to, era ago ra mais ex pe di to ace i tar o apa ren te ca rá ter
por tu guês de um na vio, mes mo quan do fos se fá cil pro vá-lo bra si le i ro ou 
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63 Ou se ley para Pal mers ton, 15 de no vem bro de 1839, Par ti cu lar e Conf., F. O. 84/288; Ou se  ley para
Pal mers ton, 9 de ja ne i ro de 1840, Par ti cu lar, F. O. 84/323; Ou se ley, 17 de abril de 1841, Par ti cu lar, 
Se cre to e Conf., F. O. 84/364; Ou se ley 6 de maio de 1841, Par ti cu lar e Conf., F. O. 84/365. Ver
ta m bém Me mo ran dum on the ca u ses le a ding to Jack son’s re mo val from Rio, 13 de mar ço de 1842, F. O.
84/445 em ju lho de 1841 Pal mers ton ti nha de ci di do trans fe rir Jack son para Su ri nã).



pro var que não ti nha o di re i to le gal de re i vin di car qual quer na ci o na li da de,
de modo que ele pu des se ser le va do pe ran te um tri bu nal ma rí ti mo bri tâ -
ni co, onde a con de na ção era mais se gu ra e, mes mo le van do em con ta
ou tra vi a gem tran sa tlân ti ca, mais rá pi da do que no tri bu nal mis to do Rio 
de Ja ne i ro. W. G. Ou se ley e o Co man dan te Fre e man tle, o ofi ci al de
ma ri nha mais gra du a do na cos ta bra si le i ra, de ci di ram, por tan to, en vi ar o 
Con gres so ao tri bu nal ma rí ti mo se di a do no Cabo da Boa Espe ran ça.64

Qu a tro ou tros na vi os de es cra vos cap tu ra dos du ran te os pri me i ros
me ses de 1840 – o Sa u da de, o Rosa, o Tre ze de Ju nho e o Ten ta dor – tam bém
po de ri am ter sido le va dos pe ran te a co mis são mis ta do Rio, mas em vez
dis so fo ram en vi a dos com tri pu la ções de pre sa a tri bu na is ma rí ti mos,
três ao Cabo e um a Bar ba dos.65 Ori gi nal men te, a in ten ção tan to de
Ou se ley como do co man dan te do Wi zard era en vi ar pelo me nos o Ten ta -
dor para o Rio, já que se sa bia ter efe ti va men te de sem bar ca do um car re -
ga men to de es cra vos, mas como a cap tu ra ti nha sido fe i ta em águas
ter ri to ri a is bra si le i ras, eles fi nal men te de ci di ram que sur gi ri am me nos 
di fi cul da des se o caso, como os de ma is, fos se le va do a um tri bu nal
ma rí ti mo bri tâ ni co.

Esses pro ce di men tos não de i xa ram de des per tar co men tá ri os. 
Fi guaniè re e Mou rão, o mi nis tro por tu guês no Rio de Ja ne i ro, pro tes tou a
Ouseley con tra as cap tu ras ile ga is de na vi os por tu gue ses por bar cos de
patru lha bri tâ ni cos “agin do como fli bus te i ros” e ao mi nis tro dos
Negóci os Estran ge i ros do Bra sil, Ca e ta no Ma ria Lo pes Gama, por não evi tar 
“atos vi o len tos e ile ga is con si de ra dos de pi ra ta ria” em águas bra si leiras. Em
par ti cu lar, Fi gua niè re pe diu a pu ni ção dos co man dan tes dos dois na vi os
de guer ra bra si le i ros e da for ta le za de San ta Cruz (que fi ca va na en tra da
do por to do Rio de Ja ne i ro) por não evi ta rem o “ata que” britânico ao 
Sa u da de, de po is que fora li be ra do pe los fun ci o ná ri os al fan degá ri os bra si -
le i ros.66 Lo pes Gama, po rém, nada fa vo rá vel ao co mércio de escra vos,
con se guiu man ter re la ções pas sa vel men te boas com a le ga ção bri tâ ni ca

236 Les lie Bethell

64 Fre e man tle para Ou se ley, 18 de ja ne i ro, Ou se ley para Fre e man tle, 19 de ja ne i ro, Ou se ley para 
Con tra-Almir na te Ge or ge Elli ot (co man dan te-em-che fe da es ta ção na val do Cabo e da Áfri  ca
oci den tal), 19 de ja ne i ro, ane xo a Ou se ley para Pal mers ton, nº 6,17 de fe ve re i ro de 1840, F. O. 
84/323.

65 Ou se ley nº 7, 17 de fe ve re i ro de 1840, F. O. 84/323; Ou se ley nº 23, 28 de maio, nº 25, 1º de ju nho de
1840, F. O. 84/324. To dos os cin co na vi os fo ram con de na dos.

66 Fi gua niè re para Ou se ley, 28 de ja ne i ro, Fi gua niè re para Lo pes Gama, 22 de ja ne i ro, 4 de fe ve re i ro,
ane xo a Ou se ley nº 6, 17 de fe ve re i ro de 1840, F. O. 84/323.



duran te a sua ges tão como mi nis tro (se tem bro de 1839 a ju lho de 1840); 
e, em bo ra de plo ras se, no seu Re la tó rio de maio de 1840, a de te ri o ração
ocorri da nas re la ções an glo-portuguesas em de cor rên cia da apro va ção da
Lei Pal mers ton, con si de ra va que a apli ca ção da lei não afe ta va de forma
al gu ma o Bra sil.67 Seus su ces so res ado ta ram, en tre tan to, uma atitude mu i to
mais dura no to can te à ação na val bri tâ ni ca na cos ta do Bra sil: Au re liano
de Sousa e Oli ve i ra Cou ti nho, por exem plo, Mi nis tro dos Negócios
Estran ge i ros no Ga bi ne te da Ma i o ri da de e no Ga bi ne te conser va dor que o
su ce deu em mar ço de 1841, pre o cu pa va-se com que alguns dos na vi os
os ten si va men te por tu gue ses que os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ nicos es ta vam
des pa chan do para tri bu na is ma rí ti mos do seu país – hou ve sete ou tros
ca sos em 1841 – pu des sem de fato ser bra si leiros. Além dis so, pelo me nos 
um ti nha sido apre en di do em águas ter ri to ri a is bra si le i ras. Em agos to de 
1841, Au re li a no apo i ou a ação do co man dan te da for ta le za de San ta
Cruz, que dis pa rou con tra o H.M.S. Gre ci an quan do este re bo ca va o
na vio de es cra vos por tu guês Cons tan te para fora do por to do Rio de
Jane i ro, an tes de en viá-lo para o Cabo. De po is de uma in ves ti ga ção, ele
de cla rou, po rém, que o Bra sil não era res pon sá vel pelo Cons tan te nem
por qual quer ou tra em bar ca ção re cen te men te cap tu rada por na vi os de
pa tru lha bri tâ ni cos com base nos po de res da Lei Pal mers ton.68

A ma i o ria dos na vi os de es cra vos en con tra dos pela Ma ri nha
bri tâ ni ca ao lar go da cos ta bra si le i ra du ran te esse pe río do ti nha, po rém,
ado ta do as co res ame ri ca nas – e não po dia ser to ca do sem ris co – ou
en tão na ve ga va sob a ban de i ra bra si le i ra a fim de te rem de ser le va dos
pe ran te a co mis são mis ta no Rio, onde sem pre ha via uma boa pro ba bi li -
da de de ab sol vi ção. (Como vi mos, só de po is de 1842, quan do um mem bro 
bra si le i ro da co mis são es ta va oca si o nal men te pre sen te em Fre e town, a
ban de i ra bra si le i ra ofe re cia al gu ma pro te ção tam bém na cos ta afri ca na.)
De fato, ocor ria que o pro pri e tá rio de um na vio apre en di do ao de i xar o
Bra sil ofe re ces se aos seus cap to res gran des so mas de di nhe i ro se eles
pro me tes sem le var a sua pre sa pe ran te a co mis são mis ta no Rio, em vez
de a um tri bu nal ma rí ti mo bri tâ ni co. Du ran te os dois anos 1840-1, sete
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67 Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros (Rio de Ja ne i ro, maio de 1840).
68 Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros (Rio de Ja ne i ro, maio de 1841); Au re li a no para Ou se ley,

20 de agos to, ane xo a Ha mil ton para Aber de en, nº 6, Conf., 20 de ou tu bro de 1841; re la to de
dis cur so de Au re li a no no Se na do, 3 de no vem bro, ane xo a Ha mil ton n º 15, 29 de no vem bro de
1841, F. O. 84/367.



na vi os bra si le i ros fo ram cap tu ra dos por bar cos de pa tru lha da es qua dra
sul-ame ri ca na e le va dos ao Rio como pre sas bri tâ ni cas. Três, o Dom João
de Cas tro, que já ti nha de sem bar ca do a sua car ga, o Pa que te de Ben gue la,
com 280 es cra vos a bor do, e o Asse i ce i ra, com 332 es cra vos, fo ram
con de na dos, em bo ra só de po is das de mo ras ha bi tu a is; por exem plo,
pas sa ram-se tre ze se ma nas an tes que a co mis são mis ta des se o seu ve re -
dic to so bre o Dom João de Cas tro.69 Os qua tro res tan tes – o Ale xan dre, o
Nova Au ro ra , o Cas tro e o Con ven ção – que ti nham sido to dos apre en di dos 
quan do de i xa vam por tos bra si le i ros rumo à Áfri ca fo ram res ti tu í dos aos 
seus pro pri e tá ri os e, em três ca sos, fo ram ou tor ga dos da nos: a evi dên cia 
do seu ca rá ter cri mi no so era in su fi ci en te e con cor dou-se que eles es ta vam
pro va vel men te fa zen do o co mér cio bra si le i ro de ca bo ta gem.70 Qu a tro
ab sol vi ções pela co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro num pe río do de doze 
me ses não eram de mol de a con tri bu ir para au men tar o en tu si as mo dos
ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos pela per se gui ção. Além dis so, em bo ra se
ti ves se ocu pa do de to dos os ca sos tra zi dos a ele, Car ne i ro de Cam pos, o 
juiz bra si le i ro, de i xa ra cla ro que re je i ta va a in ter pre ta ção bri tâ ni ca dos
tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos e fi ze ra ques tão de pro tes tar
con tra o que con si de ra va a cap tu ra ile gal de na vi os bra si le i ros com base
ape nas no seu equi pa men to.

Ao fa zer es sas re la ti va men te pou cas cap tu ras (vá ri as das
qua is se re ve la ram equi vo ca das), os na vi os de guer ra bri tâ ni cos
aborda ram e de ram bus ca em mu i tos na vi os bra si le i ros ino cen tes quando
de i xavam por tos do Bra sil; cons ta, por exem plo, que a be lo na ve a
vapor Ardent re vis tou um to tal de cin qüen ta e qua tro na vi os du ran te
uma vi si ta de dez dias que fez à Ba hia e a Per nam bu co no co me ço de
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69 So bre o Dom João de Cas tro , Jack son e Grigg, nº 67, 15 de no vem bro, nº 75, 21 de de zem bro de 1839,
F. O. 84/277; Jack son e Grigg, nº 8, 31 de ja ne i ro de 1840, F. O. 84/314; Ou se ley nº 16, 24 de mar ço
de 1840, F. O. 84/323. So bre o Pa que te de Ben gue la, Jack son e Grigg, n º 2, 2 de ja ne i ro de 1841,
F.  O. 84/350. So bre o Asse i ce i ra, Jack son e Grigg, nº 34, 9 de ju lho de 1841, F. O. 84/351.

70 So bre o Ale xan dre, Jack son e Grigg, nº 2; Ou se ley 17 de abril de 1841, Par ti cu lar, Se cre to e Conf.,
F. O. 84/364. So bre o Nova Au ro ra, Jack son e Grigg, nº 16, 17 de abril de 1841, F. O. 84/350; Jack son 
e Grigg, n º 34. So bre o Cas tro, Jack son e Grigg, nº 34. Dod son apro vou o ve re dic to  (Dod son para 
Aber de en, 13 de se tem bro de 1841, F. O. 83/2349). Ele con fir mou o di re i to dos na vi os de guer ra
bri tâ ni cos de de te rem na vi os bra si le i ros equi pa dos para o co mér cio de es cra vos – mas não em águas ter ri -
to  ri a is bra si le i ras. So bre o Con ven ção, Hes keth e Grigg, nº 3, 15 de ja ne i ro de 1842, F, O. 84/397; Ha mil ton,
nº 2, 18 de ja ne i ro, F. O. 84/406. De po is de al gu ma he si ta ção, Dod son ne gou apro va ção à ab s ol vi ção do
Con ven ção  (Dod son para Aber de en, 31 de maio de 1842, F. O. 83/2350), mas da das as com ple xi da des
do caso, Grigg não foi re pre en di do.



1842.71 Algumas des sas bus cas ti ve ram lu gar em águas ter ri to ri a is bra si -
le i ras e no pró prio por to do Rio, à vis ta da for ta le za de San ta Cruz e de
na vi os de guer ra bra si le i ros; oca si o nal men te hou ve ti ros; em bar ca ções
fo ram abor da das à for ça; mes tres e tri pu la ções, ale ga-se, fo ram in sul ta -
dos e tra ta dos como prisi o ne i ros; fo ram ar rom ba das es co ti lhas e a car ga
tra zi da para o convés; vi o la ram-se os se los de des pa chos ofi ci a is. Em
con se qüên cia, ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos – e mem bros bri tâ ni cos da
co mis são mis ta – fo ram su je i tos às  mais vi ru len tas ca lú ni as e in sul tos e
ame a ças de ata que pes so al”, os qua is, acon se lha va Ou se ley, de vi am ser
trata dos “com to tal desprezo”.72 O pró prio mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros bra si le i ro pro tes tou re pe ti das ve zes con tra o que equi va lia
a um vir tu al blo que io do Rio de Ja ne i ro e por tos vi zi nhos.73

Ain da mais sé ri os fo ram os cho ques di re tos ocor ri dos en tre
au to ri da des lo ca is e bar cos ar ma dos que os na vi os bri tâ ni cos en vi a vam
em ser vi ço de pa tru lha con tra o co mér cio de es cra vos en tre as ilhas ao
largo ou pró xi mas da cos ta e, às ve zes, su bin do os rios. Tí pi co des ses
inci den tes foi um que en vol veu o H.M.S. Clio. Em 12 de maio de 1841,
o co man dan te en vi ou um bar co com uma tri pu la ção de doze ho mens
sob o co man do do Te nen te Cox pa tru lhar en tre as ilhas Pi ú ma (a meia
mi lha da cos ta, per to de Cam pos), bem co nhe ci das como um pon to de
pre fe rên cia para o de sem bar que de es cra vos. O te nen te Cox ti nha ins -
tru ções es tri tas de não ofen der os ha bi tan tes das ilhas nem en vol ver-se
em dis pu ta com eles: aos pri me i ros si na is de opo si ção de ve ria re ti rar-se.
No seu pri me i ro dia de pa tru lha, sua tri pu la ção abor dou e cap tu rou um
brigue com 300 es cra vos a bor do, mas seis ou sete em bar ca ções pequenas,
cada uma le van do uma dú zia de ho mens, par ti ram de uma das ilhas,
ataca ram o bar co bri tâ ni co e fe ri ram qua tro ma ri nhe i ros. Eles con segui ram 
li bertar e sub se qüen te men te des tru ir o na vio de es cra vos cap tu ra do.
Quando, uma se ma na mais tar de, a em bar ca ção bri tâ ni ca atra cou em
Cam pos para su prir-se de água e pro vi sões, o Te nen te Cox e sua tri pulação 
se vi ram de ti dos pe las au to ri da des lo ca is, acu sa dos de pi ra ta ria, ex pos tos 
pu bli ca men te aos in sul tos de uma mul ti dão vi o len ta – que exi gia as suas 
vi das – e fi nal men te pos tos a fer ros. A no tí cia che gou ra pi da men te ao
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71 Cow per (côn sul em Per nam bu co) para Aber de en, nº 3, 31 de mar ço de 1842, F. O. 84/411.
72 Ou se ley para Pal mers ton, nº 61, 24 de maio de 1841, F. O. 84/365.
73 P. ex., Au re li a no para Ou se ley, 3 de ju lho, ane xo a Ha mil ton para Aber de en nº 6, 20 de ou tu bro de

1841, F. O. 84/366.



Rio, onde Ou se ley es ta va, como sem pre, an si o so por to mar “pron tas e
fir mes medi das” e, o que é mais, to mou-as, ca u san do no Rio a “sen sação
sa tis fa tó ria e sa lu tar” que bus ca va, des pa chan do para Cam pos to dos os
navi os de guer ra bri tâ ni cos dis po ní ve is. De fato, sua pre sen ça era
des ne cessária, pois o Go ver no bra si le i ro já ti nha de ter mi na do a li ber ta ção
dos mari nhe i ros bri tâ ni cos, de po is que eles ti nham pas sa do uma se ma na 
na pri são. Au re li a no la men tou a “de sa gra dá vel ocor rên cia” em Cam pos,
mas aprove i tou a oca sião para re cor dar a Ou se ley que ela era o re sul tado
direto de um ato de vi o lên cia, em águas ter ri to ri a is bra si le i ras, de
um bar co bri tâ ni co que, como mu i tos ou tros, não ti nha li mi ta do suas
ati vi da des aos ter mos do tra ta do an glo-brasileiro con tra o co mér cio
de escra vos.74 No caso em ques tão, o te nen te in glês não ti nha se quer
tido a cor tesia de in for mar as au to ri da des em Cam pos por que ele es ta va
presente na área e por que se pro pu nha man dar ho mens à ter ra.
“Prefe ri ria”, escreveu Au re li a no a Ou se ley, “que o Bra sil fos se ris ca -
do da lis ta das nações do que sub me ter-se à hu mi lhan te tu te la de ou tra
que se ar ro gas se o di re i to de in ter fe rir im pe ri o sa men te na ad mi nistração
inter na do meu país”.∗75  De sua par te, Ou se ley não es ta va dis pos to a
encer rar a ques tão. Agra de ceu a Au re li a no a sua pron ta in ter ven ção em
favor do Te nen te Cox e seus ho mens, mas la men tou fir me men te a atitude
hos til das au to rida des lo ca is bra si le i ras em ge ral, “as qua is pa re ci am pen sar 
... que estavam au to ri za das a con si de rar-se como em guer ra com ofi ci a is
e sú di tos bri tâ ni cos”. E ti pi ca men te, Ou se ley con clu ía com uma ame a ça: 
no fu tu ro, es cre veu, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos te ri am jus to motivo
para con si de rar “to das as au to ri da des su bal ter nas cul pa das de tais ul trajes
como ten do ipso fac to re nun ci a do ao seu di re i to de se rem tra ta das como
par te de um go ver no ci vi li za do”.76 Qu an do a no tí cia do in cidente
che gou fi nal men te a Lon dres, Lor de Pal mers ton apo i ou plena mente o
que Ouseley ti nha dito e fe i to. Ele já ins tru í ra (em agos to) Ha mil ton
Hamil ton, que es ta va re gres san do ao Bra sil como mi nis tro britâ ni co
de po is de três anos de li cen ça, a exi gir a pu ni ção da que les que
tinham ata ca do o bar co bri tâ ni co e das au to ri da des lo ca is em Cam pos
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74 Au re li a no para Ou se ley, 24 de maio, ane xo a Ou se ley nº 65.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.)
75 Au re li a no para Ou se ley, 31 de maio, ane xo a Ou se ley nº 65.
76 Ou se ley para Au re li a no, 4 de ju nho, ane xo a Ou se ley nº  79, 7 de ju lho de 1841, F. O. 84/365



que ti nham co me ti do o ale ga do ul tra je a um ofi ci al e sú di tos bri tâ ni cos:
se o Governo bra si le i ro não pu des se ou não qui ses se ofe re cer re pa ração,
Ha mil ton ti nha or dem para ad ver ti-lo de que a ma ri nha bri tâ ni ca re ce -
be ria no fu tu ro or dem para “tra tar as pes so as do li to ral que co me tes sem 
tais atos como pi ra tas ou ban dit ti*, fora de toda lei ou au to ri da de legal”.77 

Cho ques com au to ri da des bra si le i ras ao lon go da cos ta con ti -
nu a ram, po rém, a ocor rer quan do bar cos bri tâ ni cos pa tru lha vam águas
ter ri to ri a is bra si le i ras, oca si o nal men te ocu pan do ilhas ao lar go da cos ta
e às ve zes de sem bar can do ho mens para per se gui rem co mer ci an tes e
seus escravos. Fo ram tro ca dos ti ros e in sul tos, ma ri nhe i ros in gle ses
foram fe ri dos e oca si o nal men te aca ba ram na pri são. Vá ri os mem bros da 
tri pu la ção do H.M.S. Rose, por exem plo, fo ram pre sos pe las au to ri da des
de Cam pos em mar ço de 1842, e em ju lho do mes mo ano um dos
barcos do Fan to me foi ata ca do en quan to an co ra do per to da Ilha Gran de.
Em no vembro, hou ve in ci den tes em San tos, en vol ven do ofi ci a is e
homens do H.M.S. Cur lew, e em Ma caé, onde um bar co per ten cen te
ao Par tridge ten tou de ter o na vio de es cra vos Le o pol di na ao al can ce das
baterias do for te lo cal.78 Cada in ci den te era mag ni fi ca do pe las par tes
inte ressadas na le gis la tu ra bra si le i ra, nas as sem bléi as pro vin ci a is e na
impren sa, a fim de in fla mar ain da mais a opi nião bra si le i ra, que se es ta va 
tor nando cres cen te men te an ti bri tâ ni ca. Na ver da de, al gu mas au to ridades
não se pe ja vam de in ven tar ofen sas a fim de es ti mu lar o mal-estar.
Assim, o sen ti men to na ci o nal ul tra ja do era as so ci a do com êxi to a in te -
res ses eco nô mi cos em de fe sa do co mér cio de es cra vos. Au re li a no culpava
pe los inciden tes os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos que, em bo ra não ti ves se
havido de cla ra ção for mal de guer ra, abu sa vam dos seus po de res já
exces sivos, ado ta vam “os mo dos e a lin gua gem de ini mi gos” e pra tica vam
atos de “ab so lu ta hos ti li da de”. Não era sur pre en den te, por tan to, que
às vezes fos sem tra ta dos como tais. A cam pa nha da Grã-Bretanha pela
su pres são do co mér cio ile gal de es cra vos no Bra sil, es cre ve ra Au re li a no
a Ha mil ton em ja ne i ro de 1842, não de via ser trans for ma da, por um
zelo fal so ou ex ces si vo, numa guer ra en co ber ta con tra uma na ção que, 
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∗ Em ita li a no no ori gi nal. (N. T.)
77 Pal mers ton para Ha mil ton, nº 37, 26 de agos to de 1841, F. O. 84/366, ba se a do em me mo ran do de 12

de agos to (F. O. 84/365).
78 Para uma dis cus são des te e de ou tros in ci den tes, ver Ha mil ton para Pa u li no, 1 de se tem bro de 1843,

ane xo a Ha mil ton para Aber de en, nº 9, 27 de fe ve re i ro de 1844, F. O. 84/523.



es pe ci al men te na ques tão do co mér cio, é ali a da e não ad ver sá ria da
Ingla ter ra e que não se pode su por te nha abra ça do esta ca u sa com a
in ten ção de tornar-se sua ví ti ma ou de ser tra ta da com um ri gor que
não se ria to le rá vel de par te de um ini mi go de cla ra do.79

Ha mil ton, de sua par te, ma ni fes tou a ir ri ta ção do go ver no
bri tâ ni co com, pri me i ro, o com por ta men to das au to ri da des lo ca is ci vis e 
mi li ta res que, ao opo rem-se às ati vi da des da Ma ri nha bri tâ ni ca con tra o
co mér cio de es cra vos, es ta vam de fato de fen den do aque le co mér cio, e,
se gun do, a frou xi dão do go ver no cen tral que, por re cu sar-se a puni-las,
era “cúm pli ce post fac tum”. Enquan to as au to ri da des bra si le i ras se re cu -
sas sem a cum prir os com pro mis sos que ti nham as su mi do por tra ta do e
per mi tis sem que um nú me ro cres cen te de na vi os de es cra vos ile ga is
en tras sem e sa ís sem de por tos bra si le i ros sob o dis far ce de co mér cio de
ca bo ta gem, ti nha de ha ver dis pu tas oca si o na is e ca sos de bus ca e cap tu ra
equi vo ca dos, di zia ele, a me nos que a Ma ri nha bri tâ ni ca aban do nas se
to tal men te o pa tru lha men to da cos ta bra si le i ra.80

A le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro es ta va ago ra re ce ben do
re gu lar men te in for ma ções con fiá ve is so bre os mo vi men tos de na vi os de 
es cra vos que en tra vam e sa íam de por tos bra si le i ros. Em de zem bro de
1840, “uma pes soa al ta men te co lo ca da na ad mi nis tra ção im pe ri al” ti nha
re co men da do a Ou se ley um jo vem, an ti go pri me i ro pi lo to na ma ri nha
mer can te bra si le i ra e com al gu ma ex pe riên cia no co mér cio de es cra vos,
que era ca paz de for ne cer in for ma ções va li o sas so bre aque le co mér cio e 
que, por mo ti vos tan to hu ma ni tá ri os como fi nan ce i ros, es ta va dis pos to
a tra ba lhar para a le ga ção. Em ca rá ter par ti cu lar, ele foi pos to em con -
tac to com de ter mi na dos ofi ci a is de ma ri nha e a ma i o ria das cap tu ras fe i tas
em 1841 re sul ta ram de in for ma ções que ele for ne ce ra e pe las qua is re ce bia
uma per cen ta gem do di nhe i ro de prê mio pago pe las em bar ca ções con de -
na das. Du ran te 1842, como o co mér cio de es cra vos co me çou a res sur -
gir, o go ver no bri tâ ni co con cor dou em lhe pa gar tam bém um sa lá rio men -
sal.81 Mas ago ra ha via mu i to pou cos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos dis po -
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79 Au re li a no para Ha mil ton, 15 de ja ne i ro, ane xo a Ha mil ton nº 14, 22 de fe ve re i ro de 1842, F. O.
84/406.

80 Ha mil ton para Au re li a no, 18 de ju lho, ane xo a Ha mil ton nº 88, 12 de ou tu bro de 1842, F. O. 84/408.
81 Me mo ran do de Gor don, 21 de no vem bro, ane xo a Ha mil ton nº 17, Se cre to, 29 de no vem bro de 1841, F.

O. 84/367; Aber de en para Ha mil ton, nº 3, 2 de mar ço de 1842, F. O. 84/410; Ha mil ton nº 42, Se cre to, 20
de se tem bro de 1842, F. O. 84/408.



ní ve is para o ser vi ço de re pres são ao co mér cio de es cra vos para que se
pu des se fa zer dele uso re al men te efe ti vo. Des de 1842, a pe que na for -
ça na val bri tâ ni ca na cos ta bra si le i ra, já de ses pe ra da men te ina de qua da
para a ta re fa a de sem pe nhar, foi ain da mais de pa u pe ra da pela trans fe rên cia
de na vi os para o rio da Pra ta – e para o ou tro lado do Atlân ti co quan do
foi to ma da a de ci são de re for çar a es qua dra da Áfri ca oci den tal – com o 
re sul ta do de que hou ve oca siões em que só ha via um na vio para co brir
toda a cos ta do Bra sil.82 Além dis so, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos 
já en tão re lu ta vam com pre en si vel men te em cap tu rar na vi os bra si le i ros
que não es ti ves sem re al men te car re gan do es cra vos. A ma i o ria das em bar -
ca ções de es cra vos va zi as de ti das pe los na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos –
três em 1842 e seis em 1843 – fo ram de cla ra das sem na ci o na li da de e
des pa cha das para tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos. Algu mas de las, como o 
Ven ce do ra, cap tu ra do por um dos bar cos do H.M.S. Fro lic em se tem bro de
1843, eram in ques ti o na vel men te bra si le i ras e de vi am ter sido jul ga das 
pela co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro. Du ran te 1842, só um na vio, o
Ara ca ti, foi tra zi do à co mis são – e ti nha sido cap tu ra do por um na vio de 
pa tru lha bra si le i ro, o Fi de li da de, de po is de de sem bar car a sua car ga de 
es cra vos em Ala go as; foi con de na do em ju lho de 1842, de po is que
Pe re i ra da Sil va, o pro cu ra dor bra si le i ro e um ho mem que re pe ti da men te
de nun ci a va “as exa ge ra das pre ten sões e con ti nu a dos in sul tos da Grã-Bre ta -
nha” na Assem bléia pro vin ci al do Rio, ti nha fe i to uma ten ta ti va ex tra or di na -
ri a men te vi go ro sa, em bo ra mal su ce di da, de per su a dir a co mis são de que
não era com pe ten te para jul gar pre sas bra si le i ras, par ti cu lar men te aque las
cap tu ra das den tro das águas ter ri to ri a is do país.83 Du ran te os três anos
1842-4, só três pre sas bri tâ ni cas fo ram tra zi das pe ran te a co mis são
an glo-bra si le i ra no Rio de Ja ne i ro – o Dous Ami gos, o Bom Des ti no e o Nova
Gra na da – e des tes só o se gun do, cap tu ra do em se tem bro de 1843 pelo
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82 Já em agos to de 1841, o Con tra-Almi ran te Sir Edward King ti nha re co men da do que a ma ri nha
con cen tras se to dos os seus es for ços na cos ta oci den tal da Áfri ca (King para Almi ran ta do, 7 de agos to
de 1841, F. O. 84/385). Ha mil ton la men tou pro fun da men te a de ci são de re for çar só a es qua dra da
Áfri ca oci den tal em 1844 (Ha mil ton nº 20, 18 de maio de 1844, F. O. 84/528).

83 Hes keth e Grigg, nº 22, 1º de agos to de 1842, F. O. 84/397. Um dis cur so par ti cu lar men te vi o len to
de Pe re i ra da Sil va foi re por ta do em Hes keth e Grigg, 20 de abril de 1842, Conf., F. O. 84/394 e Ha mil ton 
nº 32, 23 de abril de 1842, F. O. 13/180. Pe re i ra da Sil va es cre veu mais tar de um nú me ro de tra ba lhos
his tó ri cos, in clu si ve His tó ria da Fun da ção do Impé rio Bra si le i ro (7 vols,, Rio, 1864), His tó ria do Bra sil du ran te a
mi no ri da de de Dom Pe dro II (Rio, 1888) e Me mó ri as do Meu Tem po (2 vols., Rio, 1898).  



H.M.S. Ra cer  ao lar go da Ba hia de po is de ter de sem bar ca do um car -
re ga men to de es cra vos, foi con de na do.84

A cap tu ra do Dous Ami gos trou xe a furo a ques tão das cap tu ras
em águas ter ri to ri a is bra si le i ras. Em ju nho de 1843, bar cos do Cur lew
tinham se gui do o bri gue bra si le i ro fora do por to do Rio e ime di a ta men te
o de ti ve ram. De po is de os dois ju í zes no tri bu nal mis to te rem dis cor da do
so bre o lo cal exa to da cap tu ra, o ár bi tro bra si le i ro ven ceu o sor te io e li -
ber tou o na vio ba se a do em que, em vi o la ção ao ar ti go 2 do tra ta do de
1817, ele ti nha sido de ti do em águas ter ri to ri a is.85 Seis me ses mais tar de,
o H.M.S. Dolp hin to mou o Ma ria Te re sa quan do an co ra do ao lar go das
ilhas dos Por cos, per to de Uba tu ba; o na vio pa re cia ser bra si le i ro, mas o
Comandan te Ho a re não se sa tis fez com os seus pa péis e o man dou ao
tri bu nal ma rí ti mo com sede na Gu i a na Bri tâ ni ca, onde no de vi do tem po
foi con de na do.86 (Numa vi si ta à Ba hia mais tar de no mes mo ano, Ho a re
foi pre ve ni do para não de sem bar car: ti nham sido ofe re ci dos três mil
dólares a quem quer que con se guis se es fa queá-lo.)87 Em ja ne i ro de 1844,
exas pe ra do por es tes in ci den tes mais re cen tes, o mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros bra si le i ro, fez um dos mais for tes pro tes tos que o Bra sil tinha
feito até en tão con tra a “cla ra e ma ni fes ta vi o la ção dos tra ta dos” e do
dire i to in ter na ci o nal pela Ma ri nha bri tâ ni ca, “a vi o la ção dos seus di re i tos
[do Bra sil] e os ul tra jes a ele fe i tos”. Ele la men ta va a cap tu ra de na vi os
brasi le i ros com base na mera sus pe i ta de que ti ves sem a in ten ção de prati car
o comér cio de es cra vos, o en vio de na vi os bra si le i ros a tri bu na is bri tânicos
e, so bre tu do, a in ter fe rên cia da Ma ri nha bri tâ ni ca em águas ter ri to ri a is,
onde de acor do com o di re i to in ter na ci o nal só as au to ri da des bra si le i ras
têm o di re i to de exer cer ju ris di ção. Este di re i to era, di zia ele, “uma garan tia
in dis pen sá vel do ter ri tó rio do Impé rio; sem ele este não exis ti ria e sem pre 
que ele for vi o la do aque la in de pen dência também o será”.∗ A Ma ri nha
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84 Samo e Grigg, nº 3, 5 de ja ne i ro de 1844, F. O. 84/510.
85 Samo e Grigg, nº 26, 18 de ju lho de 1843, F. O. 84/453.
86 Ha mil ton nº 10, 27 de fe ve re i ro de 1844, F. O. 84/523.
87 P. P. 1847-8, XXII (536), Hou se of Com mons Se lect Com mit tee on the Sla ve Tra de, 3º re la tó rio,

de po i men to de Ho a re, 1 de ju nho de 1848, par. 6031. Ata ques a ofi ci a is de ma ri nha eram en tão
bas tan te co muns: o co man dan te, o mes tre e o co mis sá rio do Fro lic fo ram se ri a men te es pan ca dos em
San tos, em ja ne i ro de 1844; a tri pu la ção do Grow ler foi ata ca da em Per nam bu co, em mar ço; ma ri nhe i  ros
do pró prio bar co de Ho a re fo ram pre sos e en car ce ra dos, quan do em ter ra à pro cu ra de su pri men tos,
em Uba tu ba, em fe ve re i ro (ver Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce in Bra zil, pág. 295).

∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.)



bri tâ ni ca con ti nu a va a agir na cos ta bra si leira, con ti nu a va ele, de uma for -
ma que, des de a car ta de Aber de en ao Almi ran ta do de maio de 1842,
não era san ci o na da se quer na cos ta da Áfri ca. E apro ve i tou a opor tu ni -
da de para re cor dar ao go ver no bri tâ ni co quão pou co po lí ti cas eram tais
ações:

[Elas] pro vo cam ne ces sa ri a men te a sus ce ti bi li da de na ci o nal e
des per tam os sen ti men tos até da que les que não es tão in te res sa dos no
trá fi co ... no meio das di fi cul da des que es tão ne ces sa ri a men te li ga das à
ex tin ção do trá fi co num país cuja po pu la ção se acos tu mou de lon ga data 
a qua se não ter ou tras ri que zas que não aque las ex tra í das da ter ra pelo
tra ba lho de es cra vos, [o Go ver no bra si le i ro] la men ta que os pro ce di -
men tos im pru den tes e vi o len tos dos na vi os bri tâ ni cos acu mu lem no vos
em ba ra ços e es ti mu lem a sim pa tia pe los tra fi can tes em vir tu de do amor
pró prio na ci o nal ofen di do.88

Por co in ci dên cia, Sir John Dod son já ti nha es ta be le ci do que
na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos não po di am abor dar ou de ter em bar ca ções 
bra si le i ras den tro de an co ra dou ros do Bra sil. A cap tu ra do Dous Ami gos,
de cla rou, ti nha sido, por tan to, tec ni ca men te ile gal, já que os bo tes do
Cur lew fo ram des pa cha dos de den tro do por to do Rio. Os pro pri e tá ri os
do Ma ria Te re sa, tam bém, ti nham di re i to a da nos, já que, na sua opi nião,
nem a Lei Pal mers ton nem o tra ta do de 1817 per mi ti am a na vi os bri tâ -
ni cos cap tu ra rem em bar ca ções en con tra das den tro da ju ris di ção ter ri to ri al
re co nhe ci da de uma po tên cia ci vi li za da. Em con se qüên cia, em ju lho de
1844, os ofi ci a is de ma ri nha re ce be ram ins tru ções ca te gó ri cas de não
fa ze rem cap tu ras em águas ter ri to ri a is bra si le i ras ou afri ca nas sem o
con sen ti men to pré vio das au to ri da des lo ca is.89

O Nova Gra na da, úl ti ma pre sa a apa re cer pe ran te a co mis são
mis ta no Rio de Ja ne i ro, pro vo cou, em fins de 1844, a con tro vér sia mais 
aze da e pro lon ga da so bre a “cláu su la de equi pa men to” que teve lu gar
des de que a ques tão foi sus ci ta da pela pri me i ra vez pela cap tu ra e
con de na ção do Ma ria Car lo ta, mais de cin co anos an tes. Car ne i ro de
Cam pos era fa vo rá vel à ab sol vi ção do Nova Gra na da por que se di zia que
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88 Pa u li no para Ha mil ton, 11 de ja ne i ro, ane xo a Ha mil ton para Aber de en, nº 9, 27 de fe ve re i ro de 1844,
F. O. 84/523; im pres so em Per di gão Ma lhe i ro, ii, 244-52, e Pe re i ra Pin to, i. 445 segs.

89 Dod son para Aber de en, 29 de se tem bro de 1843, F. O. 83/2351; Dod son para Aber de en, 9 de maio
de 1844, F. O. 83/2352; Aber de en para Almi ran ta do, 4 de ju lho de 1844, F. O. 84/547; Aber de en para 
Ha mil ton, nº 12, 2 de ju lho de 1844, F. O. 84/524; Man ches ter, op. cit ., pág. 241.



o na vio era um bar co mer can te le gal, que fa zia o per cur so en tre San tos
e Re ci fe e, mais im por tan te, por que, como em to dos os ca sos des ta
na tu re za que vi e ram a ele, con tes ta va a le ga li da de da cap tu ra. John
Samo, o novo juiz bri tâ ni co na co mis são, – na oca sião, Ge or ge Jack son
já ti nha sido trans fe ri do para a co mis são an glo-ho lan de sa em Su rinã,
onde ele não po dia ca u sar dano (por que ne nhum caso vi nha a ela) –
ci tou ca sos re cen tes no tri bu nal de Fre e town, bem como o pre ce den te
do Ma ria Car lo ta, e de fen deu ener gi ca men te a con de na ção. E ten do pre -
sen tes as ins tru ções de Aber de en de se tem bro de 1843 aos mem bros da
co miss são mis ta de Fre e town, re cu sou-se a ver o pro ble ma ar qui va do
ain da uma vez, per mi tin do que a ques tão fos se à ar bi tra gem.90 O caso
ar ras tou-se du ran te me ses e fi nal men te en vol veu tan to o go ver no bra si -
le i ro como a le ga ção bri tâ ni ca.91 No caso, a co mis são mis ta an glo-bra si -
le i ra do Rio de Ja ne i ro, como aque la em Ser ra Leoa, pa rou de fun ci o nar
em me a dos de 1845 e ja ma is foi dado um ve re dic to so bre o Nova Gra na da.
Enquan to em Ser ra Leoa o fe cha men to da co mis são in ter rom peu uma
sé rie de pro ces sos bem su ce di dos con tra na vi os de es cra vos bra si le i ros,
no Rio de Ja ne i ro ele sim ples men te deu um fim opor tu no ao im pas se a
que che ga ra o caso do Nova Gra na da. Em de zem bro, quan do era qua se
im pos sí vel man ter o na vio flu tu an do, os cap to res (os ofi ci a is e tri pu la ção
do H.M.S. Vi per) aban do na ram a sua pre sa e a en ca lha ram em um lu gar
in di ca do pelo co mis sá rio das Do cas Impe ri a is.92
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90 Samo e Grigg, nº 33, 11 de de zem bro de 1844, F. O. 84/511.
91 P. ex., para o pon to de vis ta bri tâ ni co, Ha mil ton para Fran ça Fer re i ra, 4 de de zem bro, ane xo a

Ha mil ton nº 47, 14 de de zem bro de 1844, F. O. 84/525, e par a a po si ção bra si le i ra, Lim po de Abreu
para Ha mil ton, 5 de ju lho, ane xo a Ha mil ton nº 30, 29 de ju lho de 1845, F. O. 84/582.

92 Ha mil ton nº 53, 22 de de zem bro de 1845, F. O. 84/582.
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Ca pí tu lo VIII

COMÉRCIO DE ESCRAVOS, ESCRAVIDÃO E
 DIREITOS SOBRE O AÇÚCAR, 1839-1844

Du ran te todo o pe río do 1839-44 o go ver no bri tâ ni co per sis tiu
nos seus es for ços, que já vi nham de mais de uma dé ca da, para for ta le cer 
o tra ta do an glo-bra si le i ro con tra o co mér cio de es cra vos de 1826. Em
1839, pa re ce ra que o im pas se de cor ren te da re cu sa da Câ ma ra de De pu -
ta dos bra si le i ra de ra ti fi car os ar ti gos adi ci o na is so bre equi pa men to e
des man te la men to as si na dos por Henry Fox e Ma nu el Alves Bran co em
ju lho de 1835 – e vi ta is para tor nar efe ti vo qual quer sis te ma pre ven ti vo
bri tâ ni co – ti nha fi nal men te sido rom pi do: os ju í zes bri tâ ni cos nas co -
mis sões mis tas do Rio de Ja ne i ro e de Fre e town, apo i a dos afi nal pelo
go ver no da Grã-Bre ta nha, ti nham re in ter pre ta do o tra ta do, tal como es ta va,
e ar gu men ta vam que os na vi os de guer ra bri tâ ni cos já ti nham o di re i to
de re vis tar e cap tu rar em bar ca ções bra si le i ras sus pe i tas de pre ten de rem
co mer ci ar em es cra vos.1 Su ces si vos go ver nos bra si le i ros re cu sa ram-se, 
po rém, a ace i tar a va li da de da re in ter pre ta ção bri tâ ni ca do tra ta do. Em 
1 Ver aci ma, ca pí tu lo 6.



con se qüên cia, as con tro vér si as so bre a le ga li da de das cap tu ras bri tâ ni cas
eram en dê mi cas em am bas as co mis sões mis tas an glo-bra si le i ras e os
ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos nun ca po di am con fi ar em que as suas pre -
sas se ri am con de na das.2 Era um es ta do de co i sas to tal men te in sa tis fa tó -
rio e que, en quan to o Go ver no bri tâ ni co re lu tas se em re cor rer ao tipo
de me di das que ado ta ra con tra o co mér cio de es cra vos por tu guês (in clu -
si ve o jul ga men to por tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos de bar cos cap tu ra -
dos), só po dia ser sa na do por acor do com o Bra sil. As ne go ci a ções so -
bre o tra ta do con ti nu a ram, por tan to, e a cada ano, à me di da em que,
com a eli mi na ção gra du al da ban de i ra por tu gue sa do co mér cio com o
Bra sil, os co mer ci an tes re cor ri am à ban de i ra bra si le i ra em es ca la sem pre
cres cen te, pa re cia mais ur gen te che gar-se a al gu ma for ma de acor do. E
como se as ne go ci a ções de um tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos já
não fos sem su fi ci en te men te di fí ce is, elas se mis tu ra ram, a par tir de
1841, com as de um novo tra ta do co mer ci al e de te mas con tro ver ti dos
como, de um lado, o fu tu ro da es cra vi dão no Bra sil e, de ou tro, as pre fe -
rên ci as im pe ri a is bri tâ ni cas e, par ti cu lar men te, os di re i tos so bre o açú car.

No ve rão de 1839 – an tes da con de na ção do Ma ria Car lo ta no
Rio de Ja ne i ro e do Empre en de dor em Fre e town e da apro va ção da Lei de
Lor de Pal mers ton – os pró pri os bra si le i ros ti nham to ma do a ini ci a ti va de
uma nova ro da da de ne go ci a ções so bre um tra ta do con tra o co mér cio
de es cra vos. Cân di do Ba tis ta de Oli ve i ra, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros no Ga bi ne te de abril de 1839, es ta va de ci di do a to mar qua is quer 
me di das que fos sem ne ces sá ri as para pôr fim àque le comércio, em 22 de
ju nho, num me mo ran do con fi den ci al, su ge riu a W. G. Ou se ley, o en car -
re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, que em vez de ten tar re men dar o tra ta do
exis ten te com a ado ção, por exem plo, dos ar ti gos adi ci o na is de 1835,
se ria mais prá ti co re mo de lar todo o sis te ma de su pres são. Ele su ge ria, 
pri me i ro, que a cap tu ra de na vi os de es cra vos bra si le i ros em alto-mar fos -
se no fu tu ro “ta re fa ex clu si va dos na vi os de pa tru lha britâ ni cos” e que
não hou ves se mais a ne ces si da de de le vá-los a jul ga men to pe ran te co -
missões mis tas an glo-brasileiras – as qua is po di am, por tan to, ser abolidas;
segundo, na área de sua pró pria ju ris di ção, o Gover no bra si le i ro se ria
res pon sá vel pela apli ca ção da sua le gis la ção; e ter ce i ro, os es cra vos liberta dos 
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por qual quer dos dois go ver nos se ri am trans por ta dos para uma co lô nia
bri tâ ni ca.3 Pa re ceu a Ou se ley que o es que ma ofe re cia carta bran ca ao
go ver no bri tâ ni co: per mi ti ria a ele, com o con sen ti men to do Governo
bra si le i ro, tra tar os na vi os de es cra vos bra si le i ros da mes ma ma ne i ra que 
es ta va pla ne jan do, sem o con sen ti men to do go ver no por tu guês, tra tar
os na vi os de es cra vos por tu gue ses.4 A po si ção de Cân di do Ba tis ta no
go ver no era, po rém, fra ca e Ou se ley, an si o so por con se guir uma tro ca
ofi ci al de no tas so bre o as sun to a fim de que os fu tu ros mi nis tros dos
Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ros se sen tis sem eles mes mos com pro me -
ti dos, ten tou ob ter dele uma de cla ra ção mais pre ci sa no sen tido de que
na vi os en vol vi dos de qual quer ma ne i ra no co mér cio de es cra vos não poderi am
re i vin di car a pro te ção da ban de i ra bra si le i ra e que os na vi os de pa tru lha
bri tâ ni cos te ri am di re i to de cap tu rá-los e tra tá-los como achas sem ade qua -
do.5 Cân di do Ba tis ta re co nhe ceu, por um cur to pe río do, a ne ces si da de
de am pli ar as suas pro pos tas, mas de i xou o car go an tes de ter tem po de
fa zê-lo. No Fo re ign Offi ce, en tre tan to, Lor de Pal mers ton re sol veu aceitar o 
memo ran do de Cân di do Ba tis ta como base de ne go ci a ção de um tra tado
an glo-brasileiro com ple ta men te novo con tra o co mér cio de es cra vos,
que re sol ve ria de uma vez por to das as con tro vér si as de cor ren tes das
am bi güi da des ine ren tes ao tra ta do de 1826. O que ele ti nha em men te
era um acor do pelo qual qual quer na vio que pra ti cas se ati vi da des li ga das 
ao co mér cio de es cra vos e per ten ces se a um bra si le i ro ou a um es tran geiro
re si den te no Bra sil, qual quer que fos se a ban de i ra por ele has te a da e que 
estives se ou não car re gan do es cra vos, es ta ria su je i to a abor da gem e busca
por na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos e a jul ga men to por tri bu na is ma rí timos
bri tâ ni cos em vez de por co mis sões mis tas an glo-brasileiras. No caso de um
navio ser con de na do, se ria des man te la do ou con ver ti do para sua utili -
za ção como bar co de pa tru lha bri tâ ni co; qua is quer es cra vos que
estivesse le van do se ri am en vi a dos para uma co lô nia bri tâ ni ca e lá li bertados.
Ao mes mo tem po, Pal mers ton não que ria que um novo tra ta do
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3 Me mo ran do, 22 de ju nho, ane xo a Ou se ley para Pal mers ton, 22 de ju nho de 1839, Par ti cu lar, F. O.
84/286; Cân di do Ba tis ta para José Mar ques Lis boa (en car re ga do de ne gó ci os em Lon dres), n º 17, 22
de ju nho de 1839, A.H.I. 268/1/15; Cân di do Ba tis ta, car ta no Jor nal do Co mér cio, 9 de mar ço de 1846.
Ver tam bém Alves, R.I.H.G.B. (1914), págs. 228-9. Os ar ti gos adi ci o na is de 1835 não fo ram men c i o na dos
no Re la tó rio de Cân di do Ba tis ta de maio de 1839.

4 Ou se ley para Pal mers ton, nº 40, 9 de agos to de 1839, F. O. 84/287.
5 Ou se ley para Cân di do Ba tis ta, 10 de agos to, ane xo a Ou se ley nº 42, 17 de se tem bro de 1839,

F. O. 84/287.



liberas se o Gover no bra si le i ro das suas obri ga ções vi gen tes. O impera dor
do Bra sil te ria mais uma vez de com pro me ter-se a le var a ju í zo e pu nir
to dos os co mer ci an tes cu jos na vi os es ca pas sem à rede bri tâ ni ca e a
li ber tar qua is quer es cra vos que eles de sem bar cas sem. De po is de es pe rar
em vão por uma con fir ma ção de que as idéi as de Cân di do Ba tis ta eram
com par ti lha das pelo Gover no bra si le i ro como um todo, Pal mers ton, em
31 de de zem bro de 1839, en vi ou ao Rio um pro je to de tra ta do na que las
linhas.6

O su ces sor de Cân di do Ba tis ta, Ca e ta no Ma ria Lo pes Gama,
pro cla ma va a dis po si ção de fa zer tudo ao seu al can ce para cum prir as
obri ga ções do Bra sil para abo lir o co mér cio de es cra vos. Mas sua po si ção
po lí ti ca não era me nos pre cá ria do que a do seu pre de ces sor e ele go za va
de pou co po der real. Pelo ter ce i ro ano con se cu ti vo os ar ti gos de 1835
não fo ram se quer men ci o na dos no Re la tó rio anu al do minis tro dos
Ne gó ci os Estran ge i ros e, além dis so, Lo pes Gama não deu si nal de
pre ten der se guir na di re ção de um tra ta do in te i ra men te novo, su ge ri da
por Cân di do Ba tis ta: se a Câ ma ra con ti nu a va a ne gar ra ti fi ca ção aos ar ti gos 
adi ci o na is, ar gu men ta va ele, era mu i to pou co pro vá vel que ace i tas se as
no vas pro pos tas de Pal mers ton.7 De po is de um cur to pe río do no qual
ele ti nha es ta do oti mis ta quan to a con se guir um novo acor do, Ou se ley
vol ta ra ao seu es ta do de âni mo de dois anos an tes. Não se po de ria con fi ar
em que qual quer Gover no bra si le i ro, con clu iu, vi es se a co o pe rar de boa
von ta de para a su pres são do co mér cio de es cra vos. A me nos que fos sem
“con ti nu a men te vi gi a dos, pres si o na dos e em cer ta me di da con tro la dos”
pela le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro, eles não se dis po ri am se quer a
man ter a apa rên cia de es ta rem con tro lan do a im por ta ção de es cra vos no 
país. E cada me lho ra no sis te ma de su pres são do co mér cio no mar ti nha 
de lhes ser im pos to à for ça. “O em pre go, ou tal vez a mera exi bi ção, de
for ça da nos sa par te”, es cre veu a Pal mers ton em 1840, “é, la men to di zer,
a úni ca ma ne i ra efi caz de ca pa ci tar a par te fa vo ra vel men te dis pos ta da
ad mi nis tra ção a su pe rar os que a ela se opõem ... nes sa ques tão; na tu -
ral men te, é à for ça na val que me re fi ro.”8 Mas as es pe ran ças de Ou se ley,
ain da que ape nas par ci al men te, fo ram re a cen di das pe las mu dan ças po lí ti cas 
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6 Pro je to de tra ta do ane xo a Pal mers ton para Ou se ley, nº  38, 31 de de zem bro de 1839, F. O. 84/288.
7 Ou se ley nº 35, 17 de se tem bro de 1840, F. O. 84/325.
8 Ou se ley nº 22, 28 de maio de 1840, Conf., F. O. 84/324.



e cons ti tu ci o na is ocor ri das no Bra sil em ju lho de 1840. Li de ra do por
Antô nio Car los de Andra da, o Ga bi ne te da Ma i o ri da de pa re cia mais
dis pos to a co o pe rar com a Grã-Bre ta nha para a su pres são do co mér cio
de es cra vos do que qual quer ou tra ad mi nis tra ção bra si le i ra nos úl ti mos
dez anos. Além dis so, a pro cla ma ção da ma i o ri da de do impe ra dor trou xe
uma li mi ta ção dos po de res da le gis la tu ra: por exem plo, não era mais
ne ces sá rio con se guir a apro va ção da Câ ma ra dos De pu ta dos an tes de
ra ti fi car acor dos com po tên ci as es tran ge i ras – o que le vou Ou se ley a
acre di tar que ha via fi nal men te “uma ra zoá vel pers pec ti va de êxi to” nas
ne go ci a ções da Grã-Bre ta nha para um tra ta do com o Bra sil.9 Ele não
per deu tem po para pe dir ao novo mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros,
Au re li a no Cou ti nho, que abris se ne go ci a ções com vis tas a um novo
tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos ba se a do no ras cu nho de Lor de
Pal mers ton de de zem bro an te ri or, ao mes mo tem po em que to ma va es -
pe ci al cu i da do em as si na lar que a ini ci a ti va par ti ra ini ci al men te do Bra sil. 
(Nes ta oca sião, acha va Ou se ley, os bra si le i ros – “tão sus pi ca zes de
qual quer in ter fe rên cia com a sua tão pro cla ma da in de pen dên cia e tão
ze lo sos de qual quer apa rên cia de im po si ção” – di fi cil men te po de ri am
acu sar a Grã-Bre ta nha de lhes fa zer exi gên ci as ir ra zoá ve is.) Per ce ben do
que as ne go ci a ções se ri am ob vi a men te re tar da das até que o novo go ver no 
ti ves se con so li da do sua po si ção, Ou se ley pe diu, uma se ma na mais tar de,
a ra ti fi ca ção ime di a ta dos ar ti gos adi ci o na is de 1835, de modo que, até
lá, o tra ta do vi gen te pu des se ser mais efe ti vo e pu des sem ser evi ta das fu tu ras 
con tro vér si as so bre as cap tu ras bri tâ ni cas nos tri bu na is mis tos.10 

Qu a is quer que fos sem, en tre tan to, os seus pen do res abo li ci o -
nis tas, este Gover no bra si le i ro, como qual quer ou tro, ti nha de mo ver-se
com ex tre ma ca u te la. Ele ain da pre ci sa va le var em con ta os in te res ses e
pre con ce i tos da gran de ma i o ria dos bra si le i ros in flu en tes, que iden ti fi ca vam
a abo li ção do co mér cio de es cra vos com a ru í na da agri cul tu ra. Ade ma is,
pa re cia ha ver ago ra toda ra zão para agir com pru dên cia em qual quer
fu tu ra ne go ci a ção de tra ta do cujo ob je ti vo fos se am pli ar ain da mais os
po de res da Ma ri nha bri tâ ni ca. Des de 1839, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos 
ti nham es ta do, na prá ti ca, re vis tan do e cap tu ran do na vi os que par ti am
de por tos bra si le i ros – e os bra si le i ros ti nham acha do isso uma ex pe riên cia
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9 Ou se ley nº 34, 21 de agos to de 1840, Conf., F. O. 84/324.
10 Ou se ley para Au re li a no, 23 de agos to, 2 de se tem bro, ane xo a Ou se ley nº 35.



sa lu tar. Vá ri as em bar ca ções de di ca das a ati vi da des co mer ci a is le gí ti mas já
ti nham sido cap tu ra das por en ga no e sub se qüen te men te ab sol vi das pela
co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro. O co mér cio cos te i ro bra si le i ro ti nha
sido ex ten sa men te afe ta do pelo exer cí cio do di re i to de bus ca por par te
da Ma ri nha bri tâ ni ca e as águas ter ri to ri a is bra si le i ras ti nham sido
fre qüen te men te vi o la das. Ti nha ha vi do até ca sos de na vi os bra si le i ros
se rem le va dos pe ran te tri bu na is bri tâ ni cos – onde não ha via juiz bra si le i ro
para ver que seus in te res ses fos sem pro te gi dos. O novo tra ta do que
Lor de Pal mers ton pro pu nha não ape nas le ga li za ria to das es sas ati vi da des,
mas le va ria à sua prá ti ca em es ca la ain da ma i or.11 Ne nhum Go ver no
bra si le i ro, por mais que de se jas se ver o fim do co mér cio de es cra vos,
po de ria ace i tar a in ter fe rên cia ar bi trá ria da ma ri nha de uma po tên cia
es tran ge i ra com o co mér cio le gí ti mo, es pe ci al men te ao lon go da cos ta
do Bra sil. Con se qüen te men te, Au re li a no e seus co le gas no Ga bi ne te
sen ti am-se pou co in cli na dos a abrir no vas ne go ci a ções nas li nhas su ge ri das 
por Lor de Pal mers ton. Ou se ley ou viu que Au re li a no ti nha co men ta do
com um ami go ín ti mo: “Sr. Cân di do Ba tis ta de Oli ve i ra nous a com pro mis
hor ri ble ment en pro po sant de tel les ba ses”.∗12 De fato, ago ra pa re cia aos bra si -
le i ros que mes mo os ar ti gos adi ci o na is de 1835 não che ga vam a pro te ger
su fi ci en te men te a na ve ga ção bra si le i ra das de pre da ções da Ma ri nha
bri tâ ni ca.

Du ran te cin co me ses Au re li a no con ti nu ou a as se gu rar Ou se ley
da sua boa von ta de, mas dava uma des cul pa de po is da ou tra – do en ças,
fe ri a dos, as so li ci ta ções do jo vem Impe ra dor so bre o seu tem po, a re lu -
tân cia do go ver no em de cla rar-se de for ma mu i to de ci di da so bre uma
ques tão tão con tro ver sa an tes das ele i ções vin dou ras – para não res pon der
às ini ci a ti vas bri tâ ni cas até que, afi nal, Ou se ley co me çou a sus pe i tar que
ha via “um sis te ma pre me di ta do de pro cras ti na ção”.13 Por ins tru ções de
Lon dres ele per sis tiu, po rém, nas suas so li ci ta ções de uma res pos ta po si ti va 
às mais re cen tes pro pos tas bri tâ ni cas so bre um tra ta do e, em fe ve re i ro
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11 Au re li a no para Fran cis co Aca i a ba de Mon te zu ma, 25 de se tem bro de 1840, A.H.I. 218/4/2 (Mon te zu ma,
um an ti go mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, es ta va de par ti da para Lon dres para as su mir seu
pos to como mi nis tro bra si le i ro); Au re li a no para Antô nio Car los de Andra da, 2 de se tem bro de 1840,
A.H.I. 55/4.

∗ Em fran cês no ori gi nal. (N. T.)
12 Ou se ley para Pal mers ton, 12 de ja ne i ro de 1841, Par ti cu lar, F. O. 84/364.
13 Ou se ley nº 16, 13 de mar ço de 1841, F. O. 84/364.



de 1841, for çou Au re li a no a abrir-se, de cla ran do-as ina ce i tá ve is. Ne nhum
Go ver no bra si le i ro, de cla rou, po de ria per mi tir que na vi os de sua na ci o -
na li da de – ain da que sus pe i tos de se rem na vi os de es cra vos – fos sem
jul ga dos por tri bu na is ex clu si va men te bri tâ ni cos, e ne nhu ma cláu su la de
equi pa men to que não de i xas se ab so lu ta men te cla ro o que cons ti tu i ria,
até pro va em con trá rio, evi dên cia bas tan te das in ten ções ile ga is de uma
em bar ca ção se ria ja ma is ace i tá vel para o Bra sil.14 Re pe li do des sa ma ne i -
ra, Ou se ley, um mês de po is, pe diu ao Gover no bra si le i ro que sub me tes -
se con tra pro pos tas para o tra ta do, in di can do as sim até que pon to es ta ria 
dis pos to a ir ao en con tro das pro pos tas de Pal mers ton. Au re li a no con -
cor dou, anun ci an do que, logo que elas es ti ves sem pron tas, o Mar quês de
Bar ba ce na ou o Se na dor Lo pes Gama re ce be ri am po de res para abrir
ne go ci a ções.

Por ca u sa da sua in ti mi da de com o jo vem Dom Pe dro II,
Au re li a no foi man ti do como mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros no
go ver no que se se guiu à re nún cia do Ga bi ne te da Ma i o ri da de, em mar ço 
de 1841. O novo go ver no era, po rém, no con jun to, mais sim pá ti co em
re la ção às ne ces si da des de mão-de-obra dos fa zen de i ros bra si le i ros e,
por tan to, dos co mer ci an tes que lhes for ne ci am es cra vos afri ca nos. Além 
dis so, as ati vi da des dos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos ao lar go da cos ta
bra si le i ra du ran te 1841 – es pe ci al men te in ci den tes como o ocor ri do em
Cam pos, em maio – com bi na das com ou tras ab sol vi ções de bar cos cos te i ros
bra si le i ros pela co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro re for ça vam a de ter mi -
na ção de Au re li a no de tra ba lhar para a res tri ção e não para a am pli a ção
dos po de res da Ma ri nha bri tâ ni ca.15 Ou se ley com pre en deu que ha via
pou ca pro ba bi li da de de con se guir a ra ti fi ca ção dos ar ti gos adi ci o na is,
mu i to me nos a ne go ci a ção de um tra ta do in te i ra men te novo, a me nos
que al gum ou tro fa tor fos se in tro du zi do na si tu a ção. Ele acha va que este 
po de ria to mar a for ma de uma ame a ça in ter na – um gran de le van te de
es cra vos como o de 1835 – ou pos si vel men te uma ame a ça vin da de fora 
– a ado ção de “me di das co er ci ti vas”, se não de hos ti li da des aber tas, pelo
Gover no bri tâ ni co. Du ran te dois anos (abril de 1839 a mar ço de 1841), os 
go ver nos bra si le i ros ti nham sido re la ti va men te re cep ti vos no to can te à
ques tão do co mér cio de es cra vos e Ou se ley ti nha, por tan to, re lu ta do em
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usar mu i ta pres são ofi ci al, ten tan do, em vez dis so, avan çar pelo que ele
cha ma va de “me i os es sen ci al men te jus tos”. Em cer to sen ti do, ele fi cou 
qua se con ten te com a mu dan ça de go ver no em mar ço de 1841, já que
ela sig ni fi ca va que “ne nhu ma con si de ra ção de de li ca de za pre ci sa va
ago ra im pe dir o go ver no e os agen tes de Sua Ma jes ta de de le var ao
ex tre mo qua is quer me i os cujo em pre go pos sa ser con si de ra do prá ti co
na pro mo ção das suas po si ções”. Em maio, numa en tre vis ta em que
usou uma “lin gua gem algo for te”, Ou se ley ad ver tiu Au re li a no de que a
ad mi nis tra ção bra si le i ra “deve es co lher en tre a li nha que ti nha ado ta do
para con ci li ar cer tos gru pos e os sen ti men tos amis to sos do go ver no de 
Sua Ma jes ta de”; se con ti nu as se a fa vo re cer os in te res ses do co mér cio de 
es cra vos, de cla rou ele so le ne men te, deve es tar pre pa ra do para as con se -
qüên ci as. Em ju nho, Ou se ley su ge riu a Pal mers ton que me di das mais
du ras es ta ri am ple na men te jus ti fi ca das – “pela ex ten são ao Bra sil da Lei
con tra o co mér cio de es cra vos de Por tu gal ou pela apli ca ção de al guns
dos seus dis po si ti vos” – a me nos que o go ver no bra si le i ro ra ti fi cas se
ime di a ta men te os ar ti gos adi ci o na is de 1835 e con cor das se em abrir
ne go ci a ções so bre um novo tra ta do.16 O pró prio Pal mers ton ti nha es ta do
pen san do nas mes mas li nhas. Em ju lho ele deu ins tru ções a Ou se ley
para ad ver tir o Gover no bra si le i ro de que um pro ce di men to su má rio,
se me lhan te àque le usa do des de 1839 con tra na vi os de es cra vos de
ban de i ra por tu gue sa, se ria em bre ve ado ta do em re la ção a em bar ca ções
na ve gan do sob a ban de i ra bra si le i ra, a me nos que o Bra sil pas sas se a co o pe rar
na su pres são do co mér cio de es cra vos.17

To das es sas ad ver tên ci as ca í ram em ou vi dos mou cos. O
Go ver no bra si le i ro res sen tiu-se tan to com as ame a ças e “in sul tos” de
Ou se ley quan to com a ma ne i ra ar ro gan te pela qual, na sua opi nião, a
Ma ri nha bri tâ ni ca já mos tra va o seu des pre zo pe los di re i tos do Bra sil
como na ção in de pen den te. Na men te po pu lar, a con ti nu a ção do co mér -
cio de es cra vos es ta va-se tor nan do cres cen te e pe ri go sa men te vin cu la da
à ques tão da so be ra nia na ci o nal e da so bre vi vên cia eco nô mi ca; mes mo
aque les mi nis tros que es ta vam an si o sos por co o pe rar com a Grã-Bre ta nha
na ques tão do co mér cio de es cra vos ti nham de evi tar a todo cus to dar a
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im pres são de se es ta rem cur van do à im po si ção do Go ver no bri tâ ni co.
Ao mes mo tem po, to dos os mi nis tros bra si le i ros, qual quer que fos se a
sua ati tu de em re la ção ao co mér cio de es cra vos, ti nham ple na cons ciên -
cia de que o Go ver no bri tâ ni co, em cer tas cir cuns tân ci as, es ta va dis pos -
to a ado tar me di das pre ven ti vas ain da mais ex tre mas. Era por tan to im pe -
ra ti vo, pelo me nos, man ter aber ta a pos si bi li da de se che gar a acor do so bre
um tra ta do mais efe ti vo con tra o co mér cio de es cra vos. No co me ço de
ju nho de 1841, Lo pes Gama ti nha fi nal men te re ce bi do ins tru ções para
abrir no vas ne go ci a ções com Ou se ley, com vis tas a as se gu rar uma de fi -
ni ção mais cla ra do tra ta do de 1826, a fim de que o co mér cio de es cra vos
pu des se ser su pri mi do mais ra pi da men te – po rém por “me i os pró pri os
e amis to sos”.18 Os ar ti gos adi ci o na is de 1835 – uma fon te per sis ten te
de em ba ra ço para o go ver no bra si le i ro – fo ram dis cre ta men te aban do -
na dos. As pro pos tas de tra ta do de Pal mers ton, de de zem bro de 1839,
fo ram sim ples men te ig no ra das: o go ver no bra si le i ro, dis se Au re li a no,
nun ca re co nhe ce ra o me mo ran do de Cân di do Ba tis ta como “um com -
pro mis so for mal ao qual de ves se ade rir es tri ta men te”.19 Em vez dis so,
em 26 de agos to de 1841, o Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros bra si -
le i ro pro du ziu, com uma lon ga nota ex pli ca ti va, al gu mas con tra pro pos tas
cu i da do sa men te for mu la das para os ar ti gos su ple men ta res ao tra ta do
an glo-bra si le i ro de 1826. O Go ver no bra si le i ro ace i tou, como já ha -
via fe i to em 1835, a ne ces si da de do acrés ci mo de uma cláu su la de equi -
pa men to, mas des ta vez com al gu mas sal va guar das; um na vio bra si le i ro
não de ve ria es tar su je i to a cap tu ra e con de na ção por ca u sa de uma úni ca 
peça de equi pa men to para o co mér cio de es cra vos para a qual o mes tre
não ti ves se uma ex pli ca ção sa tis fa tó ria: o ônus da pro va da in ten ção
cri mi no sa de ve ria ca ber ao cap tor, e um na vio só de ve ria ser con de na do 
se to dos ou um nú me ro con si de rá vel dos ar ti gos de equi pa men to usu a is
fos sem en con tra dos a bor do. Além dis so, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos
de ve ri am fi car lon ge da cos ta bra si le i ra e fora das águas ter ri to ri a is do
Bra sil; um na vio equi pa do para o co mér cio de es cra vos es ta ria su je i to
a cap tu ra so men te em alto-mar (ar ti go 1). O Go ver no bra si le i ro tam -
bém es ta va dis pos to a ace i tar o acrés ci mo de ou tro ar ti go há mu i to so li -
ci ta do pela Grã-Bre ta nha – aque le que exi gi ria o des man te la men to e a
ven da de em bar ca ções con de na das, ex ce to nos ca sos em que fos se
com pra da por um dos dois go ver nos para o ser vi ço pú bli co (ar ti go 4).
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Re cu sa va-se, po rém, a per mi tir que sú di tos bra si le i ros fos sem jul ga dos e
pu ni dos por leis e tri bu na is ou tros que os do Bra sil e tam pou co po dia
con sen tir que na vi os bra si le i ros ca ís sem sob a ju ris di ção de qua is quer
tri bu na is que não fos sem bra si le i ros ou an glo-bra si le i ros. Ade ma is,
to dos os na vi os cap tu ra dos que se acre di tas se te rem par ti do de um
por to bra si le i ro de ve ri am, in sis tia, ser le va dos pe ran te a co mis são mis ta do
Rio de Ja ne i ro, onde um juiz bra si le i ro sem pre es ta va dis po ní vel (ar ti go 2). 
Em to dos os ou tros ca sos, os na vi os de ve ri am ser le va dos pe ran te a
co mis são mis ta mais pró xi ma, e duas co mis sões adi ci o na is de vi am ser
es ta be le ci das, em De me ra ra e no Cabo da Boa Espe ran ça (ar ti go 3). O 
Gover no bra si le i ro con cor da va no va men te em que a Grã-Bre ta nha
ti ves se o di re i to de dis por dos es cra vos li ber ta dos (ar ti go 6). A ren da
da ven da dos na vi os con de na dos (de po is de des man te la dos) se ria usa da
para aju dar a fi nan ci ar a imi gra ção de eu ro pe us li vres para o Bra sil, a
qual o go ver no bri tâ ni co de ve ria en co ra jar por to dos os me i os pos sí ve is
(ar ti go 7). Qu an do, po rém, um na vio fos se ab sol vi do, o Gover no
bra si le i ro in sis tia em que os ju í zes da co mis são de ve ri am po der emi tir 
tí tu los de com pen sa ção con tra o go ver no per ti nen te, em fa vor dos
pro pri e tá ri os e pa gá ve is à vis ta (ar ti go 5).20 Na tu ral men te, Ou se ley
não fi cou nada sa tis fe i to. Além dis so, ele só es ta va au to ri za do a ne go -
ci ar – e o Gover no bra si le i ro não po dia de i xar de sa ber dis so – com base
no pro je to de tra ta do bri tâ ni co de de zem bro de 1839. Re sig na do, por tan to, 
a no vos atra sos, ele en vi ou as pro pos tas de tra ta do de Au re li a no a
Lon dres, onde Lor de Aber de en ti nha, nes te meio tem po, subs ti tu í do
Lor de Pal mers ton no Fo re ign Offi ce.

Foi aí que com pli ca das ques tões de po lí ti ca co mer ci al cri a ram 
uma nova ten são nas re la ções an glo-bra si le i ras.21
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O tra ta do co mer ci al de 1827, que, como o tra ta do con tra o
co mér cio de es cra vos, ti nha sido ne go ci a do du ran te o pe río do de
fra que za e de pen dên cia do Bra sil em re la ção à Grã-Bre ta nha sub se qüen te 
à de cla ra ção da sua in de pen dên cia de Por tu gal, es ta va-se re ve lan do
cres cen te men te in cô mo do para os bra si le i ros. Em pri me i ro lu gar,
res sen ti am-se dos pri vi lé gi os de ex tra ter ri to ri a li da de que o tra ta do con -
fe ria à Grã-Bre ta nha, es pe ci al men te o di re i to de no me ar ju í zes con ser -
va do res, que eles con si de ra vam in com pa tí ve is com a in de pen dên cia e
so be ra nia do Bra sil. Se gun do, e de im por tân cia mais ime di a ta, o tra ta do
era con si de ra do res pon sá vel em gran de par te pe las con si de rá ve is di fi cul -
da des fi nan ce i ras do país: os di re i tos so bre pro du tos im por ta dos, o
gros so dos qua is eram bri tâ ni cos, eram uma im por tan te fon te de re ce i ta
para o go ver no, mas não po di am ser ele va dos aci ma de 15% ad va lo rem
por ca u sa do tra ta do co mer ci al an glo-bra si le i ro e dos tra ta dos de na ção
mais fa vo re ci da que o Bra sil ti nha sub se qüen te men te as si na do com ou tras
po tên ci as. E ape sar de as idéi as de la is sez fa i re ain da pre va le ce rem tan to
en tre os pro pri e tá ri os de ter ra como na clas se co mer ci al das ci da des
cos te i ras, es ta vam sur gin do, em cer tos cír cu los, os pri me i ros si na is de
uma cons ciên cia de que ta ri fas mais al tas – pela pro te ção que ofe re ci am
à in dús tria do més ti ca, di mi nu in do as sim a avas sa la do ra de pen dên cia do
Bra sil em re la ção aos pro du tos bri tâ ni cos – po di am ser um ins tru men to
de trans for ma ção eco nô mi ca, bem como uma va li o sa fon te de re ce i ta.
Além dis so, as ba i xas ta ri fas so bre pro du tos bri tâ ni cos con tras ta vam
mu i to des fa vo ra vel men te com os di re i tos vir tu al men te pro i bi ti vos que
in ci di am so bre as ex por ta ções bra si le i ras para o mer ca do in glês.
Enquan to o açú car co lo ni al pro ve ni en te das Índi as Oci den ta is bri tâ ni cas,
das Índi as Ori en ta is e de Ma u rí cio es ta va su je i to a um di re i to de ape nas
24 xe lins por 112 li bras, o açú car es tran ge i ro pa ga va 63 xe lins; da mes ma
for ma, os di re i tos so bre o café co lo ni al eram de 6 pen ces por li bra-peso, en -
quan to so bre o café es tran ge i ro eram de 1 xe lim e 3 pen ces. Só o al go -
dão de Per nam bu co e do Ma ra nhão era im por ta do em gran de es ca la na
Grã-Bre ta nha, e o al go dão era en tão mu i to me nos im por tan te para a
eco no mia bra si le i ra do que o café ou o açú car, que eram ex por ta dos
em sua ma i or par te (em bo ra mu i to fre qüen te men te em na vi os bri tâ ni cos)
para os Esta dos Uni dos e a Eu ro pa con ti nen tal. O sal do ne ga ti vo da
ba lan ça co mer ci al do Bra sil com a Grã-Bre ta nha e sua in ca pa ci da de de
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con quis tar uma po si ção no mer ca do bri tâ ni co eram par ti cu lar men te
ir ri tan tes du ran te o co me ço da dé ca da de 1840, quan do a eco no mia
bra si le i ra es ta va atra ves san do um pe río do di fí cil (na re a li da de, mais a
con se qüên cia – pelo me nos no caso do açú car – de téc ni cas an ti qua das
de pro du ção, da ba i xa qua li da de do pro du to e da com pe ti ção do açú car
de be ter ra ba do que sim ples men te o re sul ta do das pre fe rên ci as co lo ni a is 
bri tâ ni cas). Uma ten ta ti va an te ri or de co lo car as re la ções co mer ci a is
an glo-bra si le i ras num pé de re la ti va igual da de – a mis são de Bar ba ce na
de 1836 – ti nha fra cas sa do com ple ta men te. Uma opor tu ni da de para o
Bra sil de afir mar fi nal men te a sua in de pen dên cia e ao mes mo tem po ob ter 
da Grã-Bre ta nha con ces sões co mer ci a is vi ta is es ta va, en tre tan to, para
apre sen tar-se. O tra ta do de 1827 de via ex pi rar em no vem bro de 1842,
ou as sim pa re cia, quin ze anos de po is da sua ra ti fi ca ção, e ha via no Bra sil
o sen ti men to ge ne ra li za do de que ele não de ve ria ser re no va do sem uma 
re vi são ra di cal. De fato, ha via in di ca ções de que, se a Grã-Bre ta nha não
se mos tras se dis pos ta a mo di fi car a sua po lí ti ca co mer ci al, o Bra sil
po de ria não se dis por a as si nar se quer um tra ta do de na ção mais fa vo re ci da 
e ame a ças de que se po de ri am apli car ta ri fas mais al tas e di fe ren ci a das
aos pro du tos bri tâ ni cos que en tras sem no país.

Os bra si le i ros eram es ti mu la dos em sua ati tu de em re la ção ao
tra ta do co mer ci al de 1827 pelo co nhe ci men to de que ha via na Ingla ter ra 
uma opo si ção con si de rá vel e cres cen te ao ve lho sis te ma de pre fe rên ci as
co lo ni a is. Os in te res ses do con su mi dor, par ti cu lar men te em anos de
de pres são, eram uma con si de ra ção ma i or da que les que exi gi am ta ri fas
mais ba i xas para os pro du tos ali men ta res im por ta dos, es pe ci al men te o
açú car: es ta ci o ná ria des de o fim das guer ras na po leô ni cas, em de clí nio
des de a eman ci pa ção dos es cra vos, a pro du ção das Índi as Oci den ta is
es ta va-se mos tran do to tal men te ina de qua da para sa tis fa zer a cres cen te
pro cu ra por açú car das áre as ur ba nas em ex pan são; o ní vel de pre ços
da que le pro du to na Grã-Bre ta nha era mu i to mais alto do que na ma i o ria 
dos de ma is pa í ses eu ro pe us e só ba i xa ria se o açú car es tran ge i ro fos se
mais pron ta men te ad mi ti do no mer ca do do més ti co. Espe ra va-se
que me lho res pre ços dos ali men tos, por per mi tir aos in dus tri a is bri tâ ni cos
man ter sa lá ri os ba i xos, lhes me lho ras sem tam bém a po si ção com pe ti ti va 
nos mer ca dos ex ter nos num pe río do di fí cil do co mér cio mun di al. Além
dis so, pa re cia en tão que, se a Grã-Bre ta nha não abo lis se ou re du zis se as
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ta ri fas di fe ren ci a das so bre o açú car e o café es tran ge i ros, po de ria ha ver
em bre ve uma ten ta ti va de im por ta ri fas au men ta das, na ver da de dis cri -
mi na tó ri as, so bre os pro du tos bri tâ ni cos que en tras sem no im por tan te
mer ca do bra si le i ro, os qua is re pre sen ta vam mais de 3 mi lhões de li bras
por ano para a in dús tria bri tâ ni ca. Mais de me ta de dos pro du tos ma nu -
fa tu ra dos im por ta dos no Rio de Ja ne i ro, na Bahia e em Per nam bu co
eram bri tâ ni cos. De fato, o Bra sil era um dos ma i o res mer ca dos para os
te ci dos de al go dão de Lan cas hi re, além de toda uma gama de bens de
con su mo que ia de fer ra gens, ce râ mi ca e vi dro a cha péus, guar da-chu vas 
e ins tru men tos mu si ca is. Além dis so, era um mer ca do com um gran de
po ten ci al de ex pan são (di fe ren te, por exem plo, das Índi as Oci den ta is,
que com pra vam uma per cen ta gem ca den te das ex por ta ções bri tâ ni cas) e 
que a Grã-Bre ta nha não po dia per mi tir-se per der.22

Ha via, po rém, um com pli ca dor: es cra vi dão. O café e o açú car 
bra sile i ros eram pro du zi dos com o tra ba lho es cra vo, e era isso que possi bi -
li ta va aos interes ses das Índi as Oci den ta is – fa zen de i ros, cor re to res,
expedi do res, re fi na do res e aque les que lhes eram fa vo rá ve is – de fenderem
o sis te ma vi gen te de pre fe rên ci as co lo ni a is com ar gu men tos mais
respei tá ve is do que os do in te res se eco nô mi co pró prio. Em pri me i ro
lu gar, podiam ar gu men tar que, até que a es cra vi dão fos se abo li da em
Cuba e no Bra sil, ou pelo me nos até que o co mér cio de es cra vos fos se
abo li do e os fa zen de i ros cu ba nos e bra si le i ros fos sem pri va dos da ofer ta 
regular de tra ba lho es cra vo ba ra to, o açú car das Índi as Oci den ta is, que ha via
mu i to per de ra o seu mer ca do eu ro peu, não po de ria com pe tir em igual -
da de de con di ções no mer ca do do més ti co com o pro du to bra si le i ro ou
cu bano, e a Gran de Expe riên cia da Eman ci pa ção nas Índi as Oci den tais, 
que deveria de mons trar a su pe ri o ri da de do tra ba lho li vre so bre a
mão-de-obra es cra va, se ria ir re pa ra vel men te pre ju di ca do. Além dis so,
podia-se até ar gu men tar que ta ri fas mais ba i xas so bre o açú car es tran ge i ro 
servi ria para en co ra jar uma pro du ção mais in ten si va e am pla no Bra sil e em 
Cuba, o que iria, por sua vez, au men tar e pro lon gar os ma les da es cra vi dão e
atu ar como es tí mu lo po de ro so ao co mér cio de es cra vos que a Grã-Bre tanha
tão de ses pe ra da men te ten ta va su pri mir. Assim, uma se ve ra dis cri mi na ção
fiscal con tra o açú car es tran ge i ro pro du zi do com o tra ba lho es cra vo,
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era de fen di do por an ti gos par ti dá ri os da es cra vi dão e do co mér cio de 
es cravos, cu jos in te res ses ago ra co in ci di am com a abo li ção in ter na ci o nal,
como ele men to es sen ci al da po lí ti ca da Grã-Bretanha de de sen co ra jar
aque le co mér cio e so la par o sis te ma es cra vis ta em todo o mun do.

Não foi di fí cil para os par ti dá ri os do li vre co mér cio de monstrar
que o ob je ti vo real dos di re i tos so bre o açú car, como o das Leis do
Milho, era pro te ger os in te res ses da aris to cra cia fun diá ria (no caso do
açúcar, da aris to cra cia fun diá ria co lo ni al) à cus ta do con su mi dor de clas se
ope rá ria e do in dus tri al de clas se mé dia. Nem foi di fí cil ca pi ta li zar so bre
as in co e rên ci as do ar gu men to pro te ci o nis ta – en tre as qua is o fato de
que ha via pou ca pre o cu pa ção com a im por ta ção de al go dão e fumo,
ambos pro du zi dos com mão-de-obra es cra va. Era me nos fá cil, entre tan to,
re fu tar a afir ma ção de que re mo ver os di re i tos que pro te gi am o açú car
iria, pri me i ro, mi nar com ple ta men te a eco no mia das Índi as Oci den ta is,
cu jos dois ou tros pi la res, a es cra vi dão e o co mér cio de es cra vos, já ti nham
sido re mo vi dos, e se gun do, ser vir como um es tí mu lo, a lon go pra zo, ao 
co mér cio de es cra vos para o Bra sil e para Cuba. Alguns par ti dá ri os do
li vre co mér cio es ta vam fran ca men te pou co in te res sa dos no desti no das
Índias Oci den ta is: John Ro e buck, por exem plo, es ta va pron to a “mandar
a Ja ma i ca para o fun do do mar e to das as Anti lhas com ela”.23 Ou tros
as si na la vam que os fa zen de i ros das Índi as Oci den ta is ti nham recebi do
com pen sa ção mais do que ade qua da pe las per das so fri das em con se -
qüên cia da eman ci pa ção e ti nham tido tem po am plo para se ajus ta rem a 
uma si tu a ção mais com pe ti ti va. Alguns, en tre tan to, ten ta ram ar gu mentar
– e não era fá cil – que re mo ver as mu le tas da pro te ção, em bo ra pe no so
no começo, se ria a lon go pra zo van ta jo so para as Índi as Oci den ta is,
já que a mão-de-obra li vre (tal vez re for ça da pela imi gra ção de afri canos
li vres) ti nha de ser mais pro du ti va do que o tra ba lho escravo. Quanto ao
ar gu men to de que a es cra vi dão e o co mér cio de es cra vos se ri am
encora ja dos pela re du ção dos di re i tos so bre o açú car, mu i tos par ti dá ri os 
do livre co mér cio não es ta vam mais in te res sa dos nis so do que no
bem-estar eco nômico das Índi as Oci den ta is: para eles, os in te res ses do
con sumi dor e do in dus tri al bri tâ ni cos vi nham an tes dos do fa zen de i ro
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das Índi as Oci den ta is ou do es cra vo afri ca no no Bra sil. Aque les, po rém, 
como Lor de Pal mers ton, Lor de John Rus sell e ou tros whigs im por tan tes, 
que se opu nham tan to às pre fe rên ci as co lo ni a is como à es cra vi dão
negavam que o co mér cio pu des se de fato ser su pri mi do por di re i tos
discri mi na tó ri os con tra o pro du to do tra ba lho es cra vo (“co er ção fiscal”).
Na verdade, eles se con ven ce ram de que, lon ge de es ti mu lar a es cravidão
e o co mér cio de es cra vos, a ad mis são do açú car bra si le i ro (e cu ba no),
por di mi nu ir a hos ti li da de à Grã-Bretanha no Bra sil (e na Espanha), fa ci -
li ta ria nego ci a ções mais amis to sas e, por tan to, mais fru tí fe ras, para
melho rar os mé to dos mais tra di ci o na is de com ba ter o co mér cio.

Foi a cri se fi nan ce i ra de 1840-1, com bi na da com a ne ces sidade 
de con se guir uma maior par ce la do voto das clas ses mé dia e ope rá ria,
que pro vou ser de ci si va para fi nal men te con ver ter o go ver no whig às
virtu des do co mér cio mais li vre.24 O Re la tó rio da Co mis são Espe ci al
so bre Di re i tos de Impor ta ção, de 1840, ti nha de mons tra do que ta ri fas
me nos pro i bi ti vas le va ri am a um au men to da re ce i ta go ver na men tal,
além de di mi nu ir a pe sa da car ga dos im pos tos in di re tos, e no seu or ça -
men to de maio de 1841, o Mi nis tro da Fa zen da, Sir Fran cis Ba ring, propôs 
uma re du ção do di re i to so bre o açú car es tran ge i ro de 63 xe lins para 36
xelins por 112 li bras-peso (o açú car co lo ni al con ti nu a ria a pa gar 24
xe lins) jun ta men te com ta ri fas mais ba i xas so bre mi lho, ma de i ra e um
nú me ro de ou tros ar ti gos. O de ba te que se se guiu es ten deu-se por vá ri os
dias e o go ver no Mel bour ne foi der ro ta do duas ve zes – 281 vo tos a 317
e 311 vo tos a 312 – por uma ali an ça de in te res ses das Índi as Oci den ta is, 
pro te ci o nis tas de fen so res das Leis do Mi lho, tra di ci o na is de fen so res do
Impé rio – e, sig ni fi ca ti va men te, um gran de nú me ro de abo li ci o nis tas.25

(A ques tão do açú car já ti nha co me ça do a di vi dir os mem bros da
Anti-Slavery So ci ety den tro e fora do Par la men to. A ma i o ria de les era
de mem bros da Anti-Corn Law Le a gue, par ti dá ri os do li vre co mér cio
em ge ral e, cla ro, ini mi gos tra di ci o na is do gru po de in te res ses das Índi as 
Oci den ta is. Nes te es tá gio ini ci al da luta pelo açú car ba ra to, en tre tan to, a 
ma i o ria se co lo cou re lu tan te men te do lado do pro te ci o nis mo, de modo
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a não en co ra jar o co mér cio de es cra vos nem for ta le cer a es cra vi dão em
Cuba e no Bra sil.)26 

O go ver no con ser va dor de Sir Ro bert Peel, que em se tem bro
de 1841 su ce deu à ad mi nis tra ção de Mel bour ne, não es ta va me nos pre o -
cu pa do com o dé fi cit fi nan ce i ro do país do que o seu pre de ces sor, e o
pró prio Peel via fa vo ra vel men te mu i tos dos ar gu men tos em de fe sa de
uma re du ção ge ral dos di re i tos de im por ta ção, pelo me nos para um ní vel
em que as ta ri fas ofe re ces sem uma pro te ção mo de ra da em vez de se rem 
po si ti va men te pro i bi ti vas. Pes so al men te, ele não se in cli na va, po rém, a
fa ci li tar o in gres so na Grã-Bretanha de pro du tos do tra ba lho es cra vo e,
além dis so, pelo me nos dois dos seus co le gas – Henry Goul burn, o
minis tro da Fa zen da, e Glads to ne, nú me ro dois no Mi nis té rio do Comér cio
– ti nham for tes li ga ções com as Índi as Oci den ta is. Um dos pro ble mas
que Peel her dou dos whigs foi o do tra ta do co mer ci al an glo-bra si le i ro.27 A 
Grã-Bretanha in sis tia ago ra em que o tra ta do ex pi ra ria em no vem bro de 
1844 e não, como os bra si le i ros pa re ci am acre di tar, em no vem bro de
1842: o ar ti go 28 es ti pu la va que o tra ta do per ma ne ce ria em vi gor por
quin ze anos de po is da ra ti fi ca ção (em no vem bro de 1827) e, daí em
diante, até que uma das par tes co mu ni cas se o seu de se jo de ter mi ná-lo; no
caso de tal no ti fi ca ção ser fe i ta ao tér mi no do pe río do de quin ze anos, o 
trata do só ex pi ra ria de po is de mais dois anos. 28 Po rém mes mo esta
inter pre ta ção do tra ta do só dava ao go ver no bri tâ ni co uma pa u sa de
dois anos, e para que os in te res ses in dus tri a is e de na ve ga ção bri tâ nicos
não so fres sem era im pe ra ti vo re no var o tra ta do exis ten te ou, no mínimo,
assinar um novo tra ta do de na ção mais fa vo re ci da. Os bra si le i ros
con ti nuavam a exi gir, en tre tan to, re ci pro ci da de, sob a for ma de di re i tos
de impor ta ção mais ba i xos so bre o seu açú car e café. Nas cir cuns tân ci as,
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26 Ver Dun can E. Rice, “Cri ti que of the Eric Wil li ams The sis: The Anti-Sla very Inte rest and the Su gar
Du ti es, 1841-53”, em The Tran sa tlan tic Sla ve Tra de from West Afri ca (Edim bur go, 1965), págs. 44-60.
Tam bém os “Pro ce e dings das Ge ne ral Anti-Sla very Con ven ti ons”, con vo ca das pela Bri tish and
Fo re ign Anti-Sla very So ci ety,  12 a 23 de ju nho de 1840, 23 a 20 de ju nho de 1843 (Lon dres, 1841,
1841, 1843). Na se gun da con ven ção hou ve uma di ver gên cia de cla ra da, que cul mi nou com a se -
ces são de uma mi no ria com pos ta de li vre-cam bis tas se gui do res de Cob den.

27 “Este as sun to tem uma re la ção mais ime di a ta com as nos sas me di das fi nan ce i ras do que qual quer ou tro na
área de com pe tên cia do Fo re ign Offi ce”, es cre veu Peel a Aber de en em 28 de ou tu bro de 1841, B.M. Add.
MSS 40453 (Peel Pa pers). As ne go ci a ções do tra ta do com o Bra sil eram mais do que uma ques tão po lí ti ca e
co mer ci al, acres cen tou; eram “um dos ele men tos de qual quer es que ma fi nan ce i ro am plo que se pos sa pro por”
(Peel para Aber de en, 1 de no vem bro de 1841, B.M. Add. MSS 43061 (Aber de en Pa pers).

28 B.F.S.P. xiv, 1024-5.



Peel só viu uma sa í da do di le ma – e uma que não era mu i to viá vel: a
Grã-Bretanha ba i xa ria os di re i tos so bre os pro du tos bra si le i ros, mas como
quid pro quo o Bra sil tor na ria a sua pro du ção apta para o mer ca do bri tânico
con cor dan do em to mar as pri me i ras me di das no sen ti do da abo li ção da
es cra vi dão, bem como pro vi dên ci as mais efe ti vas con tra o co mér cio de
es cra vos. “Se va mos fa zer uma con ces são em fa vor do café e do açú car
bra si le i ros”, es cre veu Lor de Ri pon, mi nis tro do Co mér cio, a Gladsto ne, 
em ou tu bro de 1841, “deve ser em tro ca de al gu ma regulamentação
es tri ta e re al men te efi ci en te em re la ção ao co mér cio de es cra vos e
mes mo à es cra vi dão”.29 No fim do ano, ti nha-se to ma do a de ci são de
sub me ter ao Gover no bra si le i ro pro pos tas para um novo acor do de co mér -
cio seme lhan te ao que já exis tia (com suas ta ri fas fa vo rá ve is às ma nu fa turas 
britâni cas), mas com acrés ci mos im por tan tes e sur pre en den tes: o go verno
bri tâ ni co con cor da ria em re du zir os di re i tos de im por ta ção so bre o açúcar
bra si le i ro; em tro ca, Dom Pe dro concordaria em de cla rar li vres to das as 
cri an ças nas ci das de pais es cra vos depois de uma data a ser de ter mi na da
(su je i ta a ne go ci a ção) e con si de raria a eman ci pa ção de to dos os es cra vos
no Bra sil, o mais cedo pos sí vel.

Nun ca se pre ten deu que um novo tra ta do co mer ci al fos se um 
subs ti tu to para o tipo mais or to do xo de acor do con tra o co mér cio de
es cra vos. O go ver no con ser va dor ti nha toda a in ten ção de apli car vi go -
ro samen te os tra ta dos vi gen tes e de pros se guir, se pa ra da men te, ne go ciações
para o seu aper fe i ço a men to. Lor de Aber de en, no Fo re ign Offi ce, es ta va, 
po rém, dis pos to a aban do nar o pro je to an te ri or de Pal mers ton para um
tra ta do in te i ra men te novo, se fos se pos sí vel che gar a acor do so bre as
contra pro pos tas de ar ti gos su ple men ta res ao tra ta do de 1826 que o próprio
Au re li a no Cou ti nho tinha apre sen ta do em agos to. Ele acha va que a
reda ção, em al guns pon tos, de via ser mu i to mais pre ci sa e con si de ra va
ne ces sá ri as al gu mas pou cas al te ra ções. Espe ci al men te, o tipo de cláu su la 
de equi pa men to que Au re li a no pro pu se ra se ria, na opi nião de Aber de en, 
mu i to fá cil de eva dir: era es sen ci al que qual quer um ou mais itens de uma
lis ta es pe ci fi ca da de ar ti gos de equi pa men to en con tra dos a bor do
cons titu ís se, até pro va em con trá rio, evi dên cia su fi ci en te da prá ti ca 
do co mér cio de es cra vos e que o ônus de pro var que o ar ti go ou artigos
eram in dis pen sá ve is a al gum em pre en di men to le gal re ca ís se intei ra men te 
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29 Ri pon para Glads to ne, 14 de ou tu bro de 1841, ci ta do em Jo nes, Lord Aber de en and the Ame ri cas, pág. 41.



sobre os pro pri e tá ri os e o mes tre do na vio. Lor de Aber de en tam bém re i te -
rava a po si ção bri tâ ni ca de que o pro pri e tá rio de um na vio com pro va da -
mente en vol vi do no co mér cio, mas ab sol vi do com base em al gu ma
tec ni ca li da de, não po dia ter di re i to a com pen sa ção por per das, da nos e
gastos para os pro pri e tá ri os. Ele ace i ta va a pro pos ta de que se es ta be le -
cessem duas no vas co mis sões mis tas an glo-brasileiras, mas acha va
que a co mis são do Rio não de via ter pre ce dên cia: as qua tro de ve ri am ter 
au to ri da de igual. Fi nal men te, Aber de en acha va que de via ha ver mais
um artigo su ple men tar, além da que les pro pos tos por Au re li a no: o Impe -
rador do Bra sil de via com pro me ter-se a es ta be le cer uma co mis são
anglo-brasileira para in ves ti gar o pa ra de i ro de to dos os afri ca nos de -
sembar ca dos ile gal men te no Bra sil des de 1830 e ga ran tir a li ber da de
de qua is quer ou tros que fos sem de sem bar ca dos no fu tu ro. Em fe ve reiro
de 1842, as pro pos tas de Aber de en para um tra ta do con tra o co mér cio
de es cra vos fo ram re me ti dos ao Rio de Ja ne i ro jun to com o pro je to de
um novo tra ta do co mer ci al que in clu i ria ar ti gos re la ci o na dos com os
dire i tos bri tâ ni cos so bre o açú car e o fu tu ro da es cra vi dão no Bra sil.30

A si tu a ção no Bra sil não po dia ter sido me nos fa vo rá vel à
aber tu ra de no vas ne go ci a ções de um tra ta do. Em con se qüên cia de no vas 
cap tu ras ir re gu la res por na vi os bri tâ ni cos na cos ta bra si le i ra e cho ques
di re tos ocor ri dos com au to ri da des lo ca is bra si le i ras, a ani mo si da de em
re la ção à Grã-Bre ta nha, es ti mu la da por uma cam pa nha de im pren sa
vi o len ta men te na ci o na lis ta, che ga ra ao ex tre mo. “Pro cla ma-se uma aver são 
in fle xí vel” in for ma va Ha mil ton, que re as su mi ra pou co an tes as suas
fun ções de mi nis tro bri tâ ni co, “à Ingla ter ra e a qual quer es tre i ta li ga ção
por tra ta do com ela”, bem como a qua is quer ne go ci a ções “ten den tes à
con ti nu a ção de tal li ga ção”.31 O úni co bom si nal era o fato de a Câ ma ra 
de De pu ta dos bra si le i ra, uma im por tan te pla ta for ma para a ex pres são
de sen ti men tos an ti bri tâ ni cos, não se es tar re u nin do na épo ca: o Ga bi ne te
con ser va dor de mar ço de 1841 ti nha de cla ra do fra u du len tas as ele i ções
con du zi das pelo Ga bi ne te da Ma i o ri da de, li be ral, e to ma do me di das para
evi tar que ela se re u nis se. Em con se qüên cia, o Go ver no bra si le i ro viu-se,
en tre tan to, con fron ta do com re vol tas li be ra is nas pro vín ci as de São Pa u lo 
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30 Aber de en para Ha mil ton nº 1, 2 de fe ve re i ro de 1842, F. O. 84/410; Aber de en para Ha mil ton, nº 2, 1
de fe ve re i ro de 1942, F. O. 13/178.

31 Ha mil ton para Aber de en, nº 45, 12 de ou tu bro de 1842, F. O. 84/408. Tam bém Ha mil ton nº  7, 20 de
ou tu bro de 1841, Conf., F. O. 84/366; Ha mil ton nº 29, 9 de abril de 1842, F. O. 13/180.



e Mi nas Ge ra is e ti nha pou co tem po dis po ní vel para ne go ci ar um tra ta do
com a Grã-Bre ta nha. A per cep ção de que a Grã-Bre ta nha não ti nha a
in ten ção de per mi tir que o tra ta do co mer ci al ex pi ras se por, pelo me nos,
ou tros dois anos mos trou ser um es tí mu lo adi ci o nal ao sen ti men to
na ci o na lis ta la ten te no Bra sil; a ati tu de bri tâ ni ca, es cre veu Ha mil ton, era 
con si de ra da “ti râ ni ca ao ex tre mo”.32 Ape sar dis so, em se tem bro, o
go ver no ace i tou que o tra ta do co mer ci al con ti nu as se em vi gor até
no vem bro de 1844, em bo ra Au re li a no se ne gas se a en trar em ne go ci a ções
para a sua re no va ção ou subs ti tu i ção até que ele ti ves se efe ti va men te
ex pi ra do e no va men te in si nu as se que o Bra sil es ta va con si de ran do a
pos si bi li da de de dis cri mi na ção ta ri fá ria con tra pro du tos bri tâ ni cos, a
me nos que ob ti ves se re ci pro ci da de. Ao mes mo tem po, de i xou cla ro que
não es ta va dis pos to a fa zer con ces sões ma i o res para ga ran tir di re i tos
mais ba i xos para os pro du tos bra si le i ros: o Gover no bra si le i ro com pre en -
dia per fe i ta men te que o co mér cio mais li vre era do in te res se da Grã-Bre -
ta nha e que, em qual quer hi pó te se, um re la xa men to dos di re i tos in ci den tes
so bre o açú car não po dia ser re tar da do por mu i to tem po.33 (Em mar ço
de 1842, o Gover no bri tâ ni co ti nha ba i xa do os di re i tos so bre o café, en -
tão o prin ci pal pro du to de ex por ta ção do Bra sil, para 9 pen ces a li bra, no
caso do pro du to es tran ge i ro, e 4 pen ces a li bra, no do co lo ni al – mais um
exem plo da sua in con sis tên cia: se o café, por que não o açú car? – en fra -
que cen do as sim a po si ção de bar ga nha de Ha mil ton no Rio.) Qu an to
aos ar ti gos su ple men ta res ao tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos, as pro -
pos tas bri tâ ni cas, que ti nham sido apre sen ta das ao go ver no bra si le i ro em
abril, fo ram fi nal men te de vol vi das a Ha mil ton em ou tu bro. Au re li a no
acha ra que as suas pró pri as pro pos tas de agos to de 1841 ti nham sido
“al te ra das na sua es sên cia” e que as de Aber de en eram “ob je tá ve is pe los
mes mos mo ti vos que ti nham obri ga do o go ver no im pe ri al a de cli nar de
ra ti fi car os ar ti gos adi ci o na is (de 1835) ... isto é, [elas ame a ça vam] opri mir
e ani qui lar o co mér cio le gal do Impé rio”.∗34 O Gover no bra si le i ro não se 
mos trou in cli na do a pros se guir o as sun to.
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32 Ha mil ton para Aber de en, 20 de se tem bro de 1842, B.M. Add. MSS 43124 (Aber de en Pa pers).
33 Au re li a no para Ha mil ton, 6 de se tem bro, ane xo a Ha mil ton nº 85, 20 de se tem bro de 1842, F. O.

13/184.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.)
34 Ha mil ton para Au re li a no, 11 de abril, ane xo a Ha mil ton nº 22, 23 de abril de 1842, F, O. 84/407; Au re li a  no

para Ha mil ton, 17 de ou tu bro, ane xo a Ha mil ton nº 51, 26 de no vem bro de 1842, F. O. 84/ 409.



Enquan to isso, Lor de Aber de en de ci di ra, ape sar das in for ma -
ções des fa vo rá ve is de Ha mil ton, en vi ar ao Bra sil uma mis são es pe ci al,
che fi a da por Henry Ellis, cu nha do de Lor de Ri pon. Suas ins tru ções, po -
rém, não eram nada cla ras. Por um lado, da va-se a en ten der a Ellis que
seu prin ci pal ob je ti vo era per su a dir o Gover no bra si le i ro a to mar as me -
di das ne ces sá ri as para as se gu rar a abo li ção da es cra vi dão no Bra sil “num 
pe río do não dis tan te” e que isto era a con di ção para que o mer ca do bri -
tâ nico pu des se ser aber to ao açú car bra si le i ro, por ou tro, ele era ins tru í do
no sen ti do de que, como Aber de en já en tão ins tru í ra Ha mil ton, os
ar ti gos pro pos tos com re la ção a es cra vi dão e di re i tos so bre o açú car
(ar ti gos 9 e 15) não eram consi de ra dos es sen ci a is para um novo tra ta do
co mer ci al – eles po di am ser ne go ci a dos se pa ra da men te mais tar de – e,
se fosse im pos sí vel che gar a acor do so bre eles, bas ta ria pror ro gar o
tra tado comercial exis ten te. Se isso não fos se pos sí vel, ele de ve ria tentar
as se gu rar pelo me nos a sua subs ti tu i ção por um acor do de na ção mais
fa vo recida. De fato, o Gover no bri tâ ni co po dia per ce ber ago ra uma
vanta gem na ter mi na ção do tra ta do de 1827, des de que pu des se ob ter as 
sal va guar das ne ces sá ri as con tra a im po si ção de di re i tos dis cri mi na tó ri os
con tra pro du tos bri tâ ni cos. O tra ta do ga ran tia ao açú car bra si le i ro o
bene fí cio de qual quer re du ção nos di re i tos so bre o açú car es tran ge i ro
que en tras se no mer ca do bri tâ ni co. Uma vez ex pi ra do o tra ta do, a
Grã-Bretanha po de ria ba i xar os di re i tos so bre o açú car es tran ge i ro
produ zi do por tra ba lha do res li vres (de Java, por exem plo) e conti nu ar a
ex clu ir aque le pro du zi do com mão-de-obra es cra va no Bra sil e em
Cuba. Ellis re ce beu or dens tam bém para con clu ir ra pi da men te as
negocia ções re la ti vas aos ar ti gos su ple men ta res ao tra ta do con tra o
comér cio de es cra vos de 1826. Foi-lhe dito que es tes, mais do que um novo 
tra ta do, eram ago ra o ob je ti vo da Grã-Bre ta nha, a me nos que o Gover no 
bra si le i ro pu des se ser in du zi do a ace i tar como um todo e sem al te ra ções 
sig ni fi ca ti vas um ins tru men to ba se a do no tra ta do an glo-espanhol de
1835 e no re cen te trata do an glo-português (ju lho de 1842) – “de lon ge
a me lhor e mais sa tis fa tó ria so lu ção da ques tão”, acha va Aber de en.35

Com gran de pom pa e ce ri mô nia, em 10 de no vem bro de
1842, Henry Ellis che gou ao Rio de Ja ne i ro, onde ele tam bém achou
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35 Aber de en para Ellis, nº 7, 28 de se tem bro de 1842, F. O. 13/109; Aber de en para Ellis, nº 1, 31 de
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tan to a impren sa como a opi nião pú bli ca bra si le i ras “ab sur da men te vi o lentas 
e im per ti nen tes” em sua ati tu de no to can te a “es cra vi zar o Bra sil com
trata dos”. E a dis po si ção do go ver no em re la ção à Grã-Bretanha não
era mais fa vo rá vel. Ellis não le vou mu i to tem po para per ce ber que
qualquer acor do que afe tas se o fu tu ro da es cra vi dão no Bra sil es ta va
“com ple ta men te fora de ques tão”.36 Embo ra tal vez já não es ti ves sem
dis pos tos a afron tar a opi nião mun di al es cla re ci da de fen den do aber ta -
men te o sis te ma es cra vis ta, bra si le i ros de to dos os ma ti zes de opi nião
re co nhe ci am a ne ces si da de do tra ba lho es cra vo no país, pelo me nos até
que imi grantes eu ro pe us li vres pu des sem ser atra í dos em quan ti dade
su fi ci ente. Ne nhum go ver no bra si le i ro ou sa ria tra zer o pro ble ma da
escravidão pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos. Uma ofer ta da Grã-Bretanha 
de re du zir seus di re i tos so bre o açú car e fa ci li tar a en tra da do pro du to
es tran ge i ro no mer ca do bri tâ ni co, por im por tan te que isso pu des se ser
para o Bra sil, não era por si só in cen ti vo su fi ci en te para os bra si le i ros
consi de ra rem mu dar não ape nas o seu sis te ma eco nô mi co, mas, na ver da de, 
todo o seu sis te ma de vida. Ao mes mo tem po, Ellis per ce beu que, sem
uma ofer ta in con di ci o nal de ba i xar os di re i tos, ou al gu ma ou tra con cessão
im por tan te, ha via pou ca es pe ran ça de re no var o tra ta do de 1827 tal
como es ta va, tão crí ti ca era a si tu a ção das fi nan ças do país, tão grande a
ne ces si da de de au men tar a re ce i ta al fan de gá ria e tão ge ne ra li za do o
res sen ti men to com a po si ção de se mi de pen dên cia do Bra sil em re la ção
à Grã-Bretanha. Qu an do a Câ ma ra se re u niu , em ja ne i ro de 1843, o
gover no foi for te men te cri ti ca do por ter ca pi tu la do em re la ção à data de 
ex pi ra ção do tra ta do co mer ci al an glo-brasileiro e hou ve pe di dos estri -
den tes para que fos se de nun ci a do ime di a ta men te – até para que fos se
declara da guer ra – an tes que ele men tos mo de ra dos con se guis sem
persu a dir os ex tre mis tas a ace i ta rem o fato con su ma do. Cla ra men te,
não se po dia es pe rar que a Câ ma ra en go lis se qual quer pror ro ga ção do
trata do além de no vem bro de 1844 se não em tro ca de be ne fí ci os po sitivos. 
Ao con sul tar os co mer ci an tes bri tâ ni cos no Rio, Ellis des co briu que eles 

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 267

36 Ellis nº 11, 26 de no vem bro, nº 16, 16 de no vem bro de 1842, F. O. 13/109; Ellis para Aber de en, 20
de no vem bro de 1842, Par ti cu lar, B.M. Add. MSS 43124 (Aber de en Pa pers). A che ga da de Ellis é
des cri ta em J. M. Pe re i ra da Sil va, Me mó ri as do Meu Tem po (Rio de Ja ne i ro, 1898), i. 98-9. Tam bém se
po dem en con trar re fle xões so bre as ati tu des bra si le i ras em re la ção à es cra vi dão em Ellis nº 23, 14 de
ja ne i ro de 1843, F. O. 13/200.



já não atri bu íam mu i ta im por tân cia aos seus pri vi lé gi os ju di ci a is no Brasil
nem à pre fe rên cia ta ri fá ria de 15%; eles ti nham sido úte is no pas sa do,
quan do a Grã-Bretanha es ta va es ta be le cen do a sua po si ção no mer ca do
bra si le i ro, mas, des de que não fos sem con ce di dos fa vo res es pe ci a is a
ou tras na ções, a su pe ri o ri da de eco nô mi ca da Grã-Bretanha so bre os
seus ri va is mais pró xi mos ga ran ti ria a con ti nu a ção da sua pre e mi nên cia
no Bra sil. Ele de ci diu, por tan to, sa tis fa zer-se com um novo acor do
comer ci al que sim ples men te ga ran tis se que os co mer ci an tes bri tâ ni cos e 
suas mer ca do ri as fos sem tra ta dos em pé de igual da de com os de ou tras
na ções. Mes mo isso não se ria, en tre tan to, fá cil de con se guir: até se tem bro 
Au re liano ti nha-se re cu sa do to tal men te a dis cu tir qual quer novo tra ta do
que não fa ci li tas se es pe ci fi ca men te a en tra da de ex por ta ções bra si le i ras
na Grã-Bretanha.37

Em de zem bro, Ellis apre sen tou a Au re li a no e ao Se na dor
Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da, o mi nis tro da Fa zen da, um me mo -
ran do par ti cu lar que ex pu nha o que ele acha va po de ri am ser as ba ses ge ra is
de um novo tra ta do co mer ci al an glo-bra si le i ro. Eles não o re je i ta ram de
pron to; re fe ri ram-no aos seus co le gas de Ga bi ne te e even tu al men te o
sub me te ram ao Con se lho de Esta do.38 Au re li a no, po rém, ma ni fes tou
mais uma vez a opi nião de que o tra ta do pro pos to en con tra ria opo si ção
a me nos que a Grã-Bre ta nha es ti ves se dis pos ta a ofe re cer al gu ma po si ti va 
van ta gem re cí pro ca aos pro du tos bra si le i ros ex por ta dos para o mer ca do 
bri tâ ni co. Tam bém re in tro du ziu a ques tão das ati vi da des da Ma ri nha
bri tâ ni ca em ser vi ço de pa tru lha con tra o co mér cio de es cra vos em
águas ter ri to ri a is bra si le i ras e in si nu ou que, a me nos que os na vi os de
guer ra bri tâ ni cos fos sem con tro la dos de for ma mais es tri ta, o go ver no
bra si le i ro se re cu sa ria a co o pe rar no to can te tan to ao tra ta do con tra o
co mér cio de es cra vos como ao co mer ci al – o que le vou Ellis a que i xar-se

268 Les lie Bethell

37 Para os as pec tos co mer ci a is da mis são de Ellis ba se ei-me am pla men te na tese não pu bli ca da de
A. J. Pryor, “Anglo-Bra zi li an Com mer ci al Re la ti ons”, e págs. 200-23; tam bém Man ches ter, Bri tish
Pre e mi nen ce in Bra zil, págs. 290-3.

38 O Con se lho de Esta do, abo li do pelo Ato Adi ci o nal de 12 de agos to de 1834, ti nha sido res ta be le ci do
pela lei de 23 de no vem bro de 1841. No mi nal men te um ór gão as ses sor, seus doze mem bros eram no me a -
dos pelo Impe ra dor, que pre si dia às suas de li be ra ções. Na ver da de, de ci sões po lí ti cas im por tan tes como,
por exem plo, a de pôr fim ao co mér cio de es cra vos em ju lho de 1850 (ver adi an te, ca pí tu l o 12, págs.
332-5 [nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal], eram usu al men te to ma das pelo Con se lho de Esta -
do, com a pre sen ça, se ne ces sá ria, dos mi nis tros com pe ten tes.



da “dis po si ção de sar ra zo a da” de Au re li a no de mis tu rar as ne go ci a ções
de dois tra ta dos in te i ra men te se pa ra dos.39 Em 15 de ja ne i ro de 1843, o
sub co mi tê de ne gó ci os es tran ge i ros do Con se lho de Esta do apre sen tou
um re la tó rio so bre o me mo ran do de Ellis: só Lo pes Gama foi fa vo rá vel à 
aber tu ra de ne go ci a ções para um novo tra ta do co mer ci al;40 os ou tros
mem bros, par ti cu lar men te Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão, en tão se -
na dor con ser va dor por Mi nas Ge ra is, exi giu, como con di ção pré via às
ne go ci a ções, a ad mis são dos pro du tos bra si le i ros no mer ca do bri tâ ni co 
na mes ma base que os pro du tos das co lô ni as ou ape nas com um pe que no
di fe ren ci al. Em 19 de ja ne i ro, en tre tan to, de po is que Ellis apre sen tou
ofi ci al men te as suas pro pos tas para o tra ta do,41 o Con se lho de Esta do
em ple no de ci diu-se em fa vor das ne go ci a ções. Qu a tro dias mais tar de,
po rém, hou ve uma mu dan ça de ad mi nis tra ção que co lo cou Ho nó rio no
Mi nis té rio do Ne gó ci os Estran ge i ros de um go ver no con ser va dor que
era ain da mais in ti ma men te iden ti fi ca do com os in te res ses açu ca re i ros,
mais pro te ci o nis ta na sua pers pec ti va, mais fa vo rá vel aos in te res ses do
co mér cio de es cra vos e mais hos til à Grã-Bre ta nha do que o seu pre de -
ces sor. (Par te da ra zão da que da de Au re li a no, de po is de dois anos e meio
como mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, foi a sua apa ren te dis po si ção
de ne go ci ar com a Grã-Bre ta nha ar ti gos su ple men ta res ao tra ta do con tra
o co mér cio de es cra vos e sua ace i ta ção de que o tra ta do co mer ci al fos se 
man ti do em vi gor até no vem bro de 1844.) Ellis de ci diu que já não
adi an ta va pres si o nar por um acor do so bre as pro pos tas con tra o co mér cio
de es cra vos: Ho nó rio, acre di ta va ele, se li mi ta ria a usar a oca sião para
con tes tar mu i tos dos pon tos que a Grã-Bre ta nha já ha via con se gui do na 
prá ti ca.42 Ellis con ti nu a va, en tre tan to, na es pe ran ça de al gum pro gres so
na ques tão co mer ci al e, no caso, Ho nó rio con cor dou em ne go ci ar. Con fi an te 
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39 Ellis nº 15, 10 de de zem bro de 1842, F. O. 13/199.
40 O Con se  lhe i ro Lo pes Gama, se na dor pelo Rio de Ja ne i ro, an ti go mi nis tro do Impé rio e mi nis tro

dos Ne gó ci os Estran ge i ros e an ti go juiz con ser va dor bri tâ ni co, ti nha sido su bor na do por Ellis para
pres si o nar, no Con se lho de Esta do, por um tra ta do co mer ci al li mi ta do com a Grã-Bre ta nha (ver
Pryor, op. cit., pág. 204). Du ran te al guns anos ele fre qüen te men te ser viu in te res ses bri tâ ni cos – e a ca u sa
da abo li ção do co mér cio de es cra vos – no Con se lho de Esta do.

41 Ellis para Au re li a no, 16 de ja ne i ro de 1843, A.H.I. 273/1/9.
42 Ellis nº 4, 20 de fe ve re i ro de 1843, F. O. 84/467. Ho nó rio e Vas con ce los já ti nham de cla ra do que

ne nhum acor do con tra o co mér cio de es cra vos que não per mi tis se a in tro du ção no Bra sil de
mão-de-obra afri ca na li vre se ria ace i tá vel (Ellis n º 16, 16 de de zem bro de 1842, F. O. 13/199).



em que a Grã-Bre ta nha pre ci sa va dos pro du tos ali men ta res e do mer ca -
do bra si le i ros qua se tan to quan to o Bra sil pre ci sa va das ma nu fa tu ras e
do mer ca do bri tâ ni cos, ele con ti nu ou a exi gir “re ci pro ci da de po si ti va”:
em tro ca da po si ção de na ção mais fa vo re ci da para as ma nu fa tu ras bri tâ -
ni cas, o açú car bra si le i ro, bem como o café, o ta ba co e ou tros pro du tos
agrí co las, en tra ri am na Grã-Bre ta nha pa gan do di re i tos não mais de 10% 
su pe ri o res àque les im pos tos aos pro du tos co lo ni a is e, sem pre que pos sí -
vel, em pé de igual da de.43 Ellis res pon deu, em con fi an ça, que ele só ti nha
po de res para fa zer tal con ces são em tro ca da abo li ção de fi ni ti va da es cra -
vi dão no Bra sil; ele não ela bo rou, po rém, este pon to, nem ver bal men te
nem por es cri to, por sa ber per fe i ta men te que um acor do so bre a ques tão 
era im pos sí vel. Na ver da de, ele la men ta va ter sus ci ta do o as sun to.44 Seu
co men tá rio foi re ce bi do “com um ges to de re pug nân cia e uma cla ra
re cu sa”45 de Ho nó rio, que logo apro ve i tou a opor tu ni da de para re cor dar
a Ellis que no Bra sil ha via mais es cra vos do que ho mens li vres (uma
afir ma ti va du vi do sa) e que toda a eco no mia do país se ba se a va na es cra -
vi dão. (Em con tras te, ar gu men ta va Ho nó rio, em 1833, o go ver no bri tâ -
ni co só ti ve ra de eman ci par “umas pou cas cen te nas de mi lha res de es cra vos
em al gu mas pe que nas co lô ni as”.) “A abo li ção da es cra vi dão no Bra sil”
con ti nu ou, “é uma ques tão para o fu tu ro e não para o pre sen te ... de ter -
mi nar a épo ca e a ma ne i ra pela qual, no fu tu ro, esta ques tão po de rá ser
re sol vi da é as sun to para o go ver no in ter no do país e es pe ci al men te da
com pe tên cia da na ção, re pre sen ta da pela as sem bléia-ge ral, não po den do 
for mar par te de um tra ta do com qual quer na ção.”∗46 Um ar ti go no Jor nal
do Co mér cio as si na do por um de pu ta do li be ral (pro va vel men te o pró prio
Ho nó rio ou al guém es cre ven do sob sua ori en ta ção) tor nou en tão pú bli co 
o fato de que a Grã-Bre ta nha (“tão ex ces si va men te ge ne ro sa”) re du zi ria
os di re i tos so bre o açú car bra si le i ro quan do o Bra sil já não pu des se pro du zir 
ne nhum e, exa ge ran do de li be ra da men te a gra vi da de da si tu a ção, ape la va
aos bra si le i ros para re sis ti rem a qual quer ten ta ti va bri tâ ni ca de im por
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43 Ellis nº 28, 20 de fe ve re i ro, Conf., F. O. 13/199; Ellis nº 31, 18 de mar ço de 1843, F. O. 13/200.
44 Ellis nº 31, F. O. 13/200; Ellis para Ho nó rio, 23 de fe ve re i ro, 16 de mar ço de 1843, A.H.I. 273/1/9.
45 Ellis nº 31.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal..
46 Ho nó rio para Ellis, 15 de mar ço, ane xo a Ellis n º 31.



suas exi gên ci as pela for ça. “Eu ti nha mi nhas dú vi das”, con clu ía o au tor,
“so bre se o Bra sil era uma na ção in de pen den te ou se de ve ria ser ha -
via con si de ra do uma co lô nia in gle sa”.∗47 No fim de mar ço de 1843 as
ne go ci a ções ti nham sido in ter rom pi das e, pou co de po is, Ellis re gres sou
sem ter con se gui do ne nhum dos seus ob je ti vos e cons ci en te de que a
sua mis são ti nha ge ra do uma nova onda de ani mo si da de con tra a
Grã-Bre ta nha. Ele, en tre tan to, ha via con se gui do pelo me nos ini ci ar as
ne go ci a ções para um acor do co mer ci al e o Go ver no bra si le i ro con cor dou
em con ti nuá-las em Lon dres, mais tar de no mes mo ano.

Qu an to ao tra ta do so bre o co mér cio de es cra vos, Ha mil ton
estava con ven ci do de que as ne go ci a ções com vis tas a um novo
instrumento eram inúteis, não, se gun do ele, por ca u sa da an si e da de
do Gover no bra si le i ro, fre qüente men te ma ni fes ta da, em evi tar a in ter -
fe rên cia bri tâ ni ca nos as sun tos na ci o na is e pro te ger o co mér cio le gí ti mo 
do país, mas sim ples men te por que, na sua opi nião, o Gover no es ta va de
mãos da das com os in te res ses da que le co mér cio.48 Já en tão, o pró prio
Lor de Aber de en es ta va qua se tão im pa ci en te com o Bra sil quan to Lor de 
Palmers ton du ran te os seus úl ti mos me ses como se cre tá rio para os
Negócios Estran ge i ros e, em ju lho, de ci diu que ti nha che ga do o momen to
de ad ver tir cla ra men te o Go ver no bra si le i ro de que, se gun do o ar ti go I
do tra ta do de 1826, a Grã-Bretanha es ta va obri ga da a su pri mir o co mércio
de es cra vos do Bra sil e que, se o Go ver no bra si le i ro per sis tis se em se
recu sar a ace i tar um tra ta do que ha bi li tas se a Ma ri nha bri tâ ni ca a agir de 
mane i ra mais efe ti va, o Gover no bri tâ ni co te ria de to mar as me di das
neces sá ri as “so zi nho e pe los seus pró pri os me i os”.49 Em 1º de setembro, 
a ad ver tên cia de Aber de en foi trans mi ti da ao mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros bra si le i ro, en tão Pa u li no José So a res de Sou sa (que ti nha
subs ti tu í do Ho nó rio em ju nho), mas, em bo ra Ha mil ton ti ves se re pe ti da -
men te cha ma do a sua aten ção para ela, Pa u li no não fez qual quer co men -
tá rio du ran te mais de qua tro me ses. Então, ne gou fir me men te que qual -
quer adminis tra ção bra si le i ra, pas sa da ou pre sen te, ja ma is se ti ves se
recu sa do a ado tar me di das que tor nas sem o sis te ma de su pres são mais
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∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal.
47 Jor nal do Co mér cio, 15 de mar ço de 1843.
48 Ha mil ton nº 10, 12 de abril de 1843, F. O. 84/467.
49 Aber de en para Ha mil ton, n º 10, 5 de ju lho de 1843, F. O. 84/468.



efi ci en te; na ver da de, em mais de uma oca sião – em agos to de 1841, por 
exem plo – o pró prio Go ver no bra si le i ro ti nha apre sen ta do pro pos tas
con cre tas. Se até ago ra as pro lon ga das ne go ci a ções se ti nham mos tra do
in fru tí fe ras, as ra zões, su ge ria Pa u li no, eram as mes mas de sem pre: a na -
tu re za das pro pos tas fe i tas pelo Gover no bri tâ ni co, a ma ne i ra pela qual
ele es ta va ten tan do im pô-las ao Bra sil e, par ti cu lar men te, as ati vi da des
ul tra jan tes – e, na sua opi nião, ile ga is – dos na vi os de guer ra bri tâ ni cos
em águas bra si le i ras, que não eram de mol de a tran qüi li zar o Go ver no
brasi leiro quan to às con se qüên ci as de con ce der-lhes po de res ain da maiores. 
De i xou cla ro que o Gover no bra si le i ro “não es ta va dis pos to a dar a sua
san ção e aqui es cên cia ao que tem sido fe i to sem ela, pela for ça e contra
a cla ra e ex pres sa dis po si ção dos tra ta dos”, e re i te rou, de forma algo en -
te di a da, que qual quer tra ta do so bre a abo li ção de ve ria respei tar os direitos 
e a dig ni da de do Bra sil como na ção in de pen den te e de ve ria incluir
sal va guar das e ga ran ti as para a pro pri e da de de ci da dãos bra si le i ros que
pra ti cas sem o co mér cio le gal. Em espe ci al, já que a im par ci a li da de era
uma vir tu de que ra ra men te se en con tra va en tre os ofi ci a is da Marinha bri -
tâ ni ca, os ju í zes e ár bi tros bri tâ ni cos das co mis sões, to dos ex ces si va -
men te ze lo sos, ha via, in sis tia ele, duas con di ções sine qui bus non para
qual quer tra ta do: uma cláu su la que de fi nis se de ma ne i ra es tri ta a am pla
evi dên cia cir cuns tan ci al ne ces sá ria para que qual quer na vio sus pe i to
de pra ticar o co mér cio de es cra vos pu des se ser con de na do; e ou tra
que esta be le ces se os me i os pe los qua is se pa ga ria com pen sa ção quan do
uma em bar ca ção fos se ab sol vi da. Pa u li no sus ten ta va que ne nhu ma das
propos tas apre sen ta das pela Grã-Bretanha em qual quer épo ca ti nha
trata do sa tis fa to ri a men te des sas duas ques tões cru ci a is e que, sem pre
que um go ver no bra si le i ro ten ta ra de i xá-las cla ras, o Gover no bri tânico
ti nha recor ri do a ame a ças ar ro gan tes.50

No ou to no de 1843, José de Ara ú jo Ri be i ro, o mi nis tro bra si -
leiro em Pa ris e ami go pes so al e ali a do po lí ti co de Ho nó rio, foi man da do
a Londres como en vi a do es pe ci al para con ver sa ções com o Gover no
bri tâ ni co. Não le va va, po rém, no vas ins tru ções so bre a ques tão do co mér cio
de escra vos. Além dis so, no to can te ao tra ta do co mer ci al, só po dia
ofere cer ain da um tra ta do de na ção mais fa vo re ci da – e isso em tro ca da 
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50 Ha mil ton para Pa u li no, 1 º de se tem bro de 1843, Pa u li no para Ha mil ton, 11 de ja ne i ro de 1844, ane xo
a Ha mil ton nº 9, 27 de fe ve re i ro de 1844, F. O. 84/523. A res pos ta de Pa u li no foi im pres sa em Pe re i ra
Pin to, i. 445-62, e Per di gão Ma lhe i ro, ii. 244-52.



ad mis são do açú car bra si le i ro no mer ca do bri tâ ni co com um di re i to não 
mais de 10% su pe ri or àque le apli cá vel ao açú car co lo ni al. De sua par te,
Aber de en e Glads to ne (ago ra mi nis tro do Co mér cio) re cu sa vam-se a se -
pa rar a ques tão dos di re i tos so bre o açú car da que la re fe ren te à es cra vi -
dão e ao co mér cio de es cra vos, e como Ara ú jo Ri be i ro ti nha ins tru ções
de, para não em ba ra çar fu tu ros go ver nos bra si le i ros, nada di zer so bre
quan do o sis te ma es cra vis ta po de ria fi nal men te ser abo li do no Bra sil,
per ma ne ceu o im pas se. Em ja ne i ro de 1844, uma ou tra ro da da de ne go -
ci a ções foi in ter rom pi da.51 A cor res pon dên cia en tre Aber de en e Peel na 
épo ca su ge re que o pri me i ro já es ta va dis pos to a per mi tir o in gres so do
açú car bra si le i ro pro du zi do por es cra vos, des de que o co mér cio de
escra vos pu des se ser pelo me nos con ti do, e ele ti nha mu i tas es pe ran ças
de que os pla nos em vias de exe cu ção para re for çar a es qua dra pre ven tiva
bri tâ ni ca e para um blo que io mais sis te má ti co da cos ta oci den tal da
Áfri ca mu i to po de ri am con tri bu ir para isso. Só o tem po, en tre tan to,
poderia di zer e, como Peel lhe fez no tar, a ex pe riên cia ti nha de monstrado 
que eles não se po di am per mi tir mu i to oti mis mo quan to ao êxi to dos
seus es for ços na re pres são do co mér cio de es cra vos. Enquan to isso,
conti nu a va Peel, por mu i to que eles de se jas sem ver re du zi dos os direi tos
so bre o açú car, o Go ver no bri tâ ni co não po de ria ado tar uma po lí ti ca
co mer ci al que ser vis se de cla ro in cen ti vo ao co mér cio de es cra vos.52

Nos cír cu los co mer ci a is e in dus tri a is com in te res ses no Bra sil
ha via, po rém, con si de rá vel apre en são quan to às con se qüên ci as para o
comér cio bri tâ ni co da ex pi ra ção do tra ta do de 1827 an tes da sua
subs tituição por um tra ta do de na ção mais fa vo re ci da. Já a opo si ção whig
achava que o Gover no ti nha ir ri ta do des ne ces sa ri a men te os bra si le i ros
ao fa zer da abo li ção da es cra vi dão, em vez de sim ples ques tão de cum -
pri men to da sua obri ga ção de su pri mir o co mér cio de es cra vos, um sine
qua non para a ad mis são do açú car bra si le i ro na Grã-Bretanha. Em 7
de março de 1844, a ques tão foi de ba ti da na Câ ma ra dos Co muns.
Henry La bou che re, que ti nha sido mi nis tro do Co mér cio du ran te os
dois últimos anos da ad mi nis tra ção Mel bour ne, apo i a do por emi -
nen tes par ti dá ri os do li vre co mér cio, como John Bright, Wil li am
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51 Para os de ta lhes da mis são de Ara ú jo Ri be i ro, ver Pryor, op. cit., págs. 240-56; Man ches ter, op. cit., págs. 
293-5.

52 Aber de en para Peel, 17 de ja ne i ro, Peel para Aber de en, 19 de ja ne i ro de 1844, ci ta do em W. D. Jo nes,
“The Ori gins and Pas sa ge of Lord Aber de en’s Act”, H.A.H. R. xlii (1962), págs. 505-6. 



Ewart e Tho mas Mil ner Gib son, bem como por Lor de Pal mers ton, in -
sis tiu pelo fim do mono pó lio do açú car como a me di da mais ade qua da a
man ter e au men tar o comér cio já subs tan ci al da Grã-Bretanha com o
Bra sil.53 O Gover no, po rém, de fen deu a sua po lí ti ca, que, afir ma va ele,
ser via não ape nas para pro te ger as co lô ni as das Índi as Oci den ta is, mas
tam bém, nas pa la vras de Glads to ne, “aju da va po de ro sa e efi caz men te a vi -
gi lância dos nos sos na vi os de pa tru lha na su pres são do co mér cio de
escravos”.54 A mo ção de La bou che re foi der ro ta da por 205 vo tos a 132.

Um mês mais tar de, em abril, Ha mil ton foi ins tru í do a fa zer
uma úl ti ma ten ta ti va de fir mar um tra ta do co mer ci al que, pelo me nos,
ga ran tis se aos co mer ci an tes bri tâ ni cos a pa ri da de com os de ou tras
na ções.55 Mas já en tão era cla ro que o Go ver no bra si le i ro ti nha de ci di do 
de fi ni ti va men te que era pre ci so pôr ter mo ao tra ta do de 1827, que tan to 
res trin gia a sua ca pa ci da de de ajus tar as ta ri fas para sa tis fa zer as ne ces -
si da des fi nan ce i ras do país, an tes de con si de rar qua is quer no vas
pro pos tas bri tâ ni cas. Uma Co mis são Ta ri fá ria bra si le i ra, no me a da em
de zem bro de 1843 para ajus tar as ta ri fas so bre os pro du tos im por ta dos
com vis tas ao fim do tra ta do, mos trou-se, en tre tan to, sur pre en den te -
men te re cep ti va ao li be ra lis mo co mer ci al. Além dis so, uma mu dan ça de
ad mi nis tra ção em fe ve re i ro de 1844 ti nha tra zi do ao po der um go ver no
de co a li zão no qual o mi nis tro da Fa zen da, Ma nu el Alves Bran co, um
li be ral, era fi gu ra emi nen te. Em con se qüên cia, as no vas ta ri fas fi nal men te
anun ci a das em agos to de 1844 pro va ram ter um ca rá ter bem me nos
pro te ci o nis ta do que mu i tos, na Grã-Bre ta nha, ti nham an te ci pa do.56

Ape sar dis so, o co mér cio bri tâ ni co já não go za va de uma po si ção pri vi -
le gi a da e os go ver nos bra si le i ros ti nham ago ra o po der de re ta li ar con tra 
os pro du tos bri tâ ni cos se, por exem plo, não se re la xas sem as res tri ções
ao in gres so de pro du tos bra si le i ros na Grã-Bre ta nha. Na Ingla ter ra,
po rém, o go ver no con ser va dor pou co fez para acal mar os te mo res
da que les que se ri am afe ta dos pela im po si ção no Bra sil de di re i tos dis cri mi -
na tó ri os so bre as ma nu fa tu ras bri tâ ni cas; em bo ra Peel re du zis se ain da mais
os di re i tos so bre o café – para 6 pen ces, es tran ge i ro, e 4 pen ces, co lo ni al  –, 
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53 Han sard, lxxi ii. 606-90.
54 Ibid., 632.
55 Pryor, Anglo-Bra zi li an Com mer ci al Re la ti ons, pág. 300.
56 Pryor, op. cit., págs. 258 segs.; para os co men tá ri os de Aber de en, ver Jo nes, op. cit., pág. 506.



ele se apro ve i tou do pró xi mo tér mi no do tra ta do com o Bra sil para ba i -
xar para 34 xe lins por 112 li bras-peso o di re i to apli cá vel ao açú car es -
tran ge i ro de mão-de-obra li vre en quan to de i xa va em 63 xe lins aque le in -
ci den te so bre o de mão-de-obra es cra va. (Um ano mais tar de o di re i to so bre o
açú car co lo ni al foi re du zi do para 14 xe lins e o in ci den te so bre o es tran ge i ro
de mão-de-obra li vre, para 23 xe lins.) Peel ali e nou, pois, tan to os pro te -
ci o nis tas ex tre ma dos quan to os li vre-cam bis tas ra di ca is, mas con se guiu
sa tis fa zer os mo de ra dos nos dois cam pos, bem como mu i tos abo li ci o -
nis tas; duas emen das da opo si ção em fa vor da equa li za ção de to dos
os di re i tos so bre o açú car fo ram der ro ta das por am pla mar gem.57 Na tu -
ral men te, esta úl ti ma ini ci a ti va bri tâ ni ca em nada con tri bu iu para me lho -
rar as re la ções com o Bra sil, em bo ra, com suas ex por ta ções dan do no va -
men te si na is de ex pan são e sua eco no mia ago ra mais de pen den te do
café do que do açú car, o Bra sil es ti ves se bem me nos pre o cu pa do com a
si tu a ção dos di re i tos bri tâ ni cos so bre este úl ti mo pro du to.

Ha via uma ou tra área na qual a Grã-Bretanha po de ria ter
dado ao Bra sil as sis tên cia bas tan te para ga ran tir, em tro ca, tan to um
acordo co mer ci al sa tis fa tó rio como um tra ta do con tra o co mér cio de
escra vos mais efi caz. O Go ver no bra si le i ro es ta va fi can do cres cen te -
men te alar ma do com a ins ta bi li da de po lí ti ca no Rio da Pra ta, de cor ren te 
da guer ra en tre Bu e nos Ai res e Mon te vi déu, e com o au men to da in qui -
e tante in fluên cia de Ro sas, o di ta dor ar gen ti no, que cla ra men te ti nha
desíg ni os não ape nas so bre o Pa ra guai e o Uru guai, mas tam bém so bre
a vi zi nha pro vín cia bra si le i ra do Rio Gran de do Sul, que es ta va re be la da
con tra o go ver no cen tral do Rio de Ja ne i ro. Ellis já su ge ri ra a Aber de en
que, se o go ver no bri tâ ni co que ria ob ter con ces sões do Bra sil, se ria de
me lhor al vi tre ofe re cer-se para ga ran tir a fron te i ra me ri di o nal do país e
a in te gri da de ter ri to ri al do Impé rio do que re du zir os di re i tos so bre o
açú car.58 Du ran te o ve rão de 1843, o Go ver no bra si le i ro ti nha son da do
Ha mil ton so bre a pos si bi li da de de co o pe ra ção an glo-brasileira para a
pa ci fi ca ção do Rio da Pra ta e a ma nu ten ção do sta tus quo ter ri to ri al e do
equi lí brio de po der na área.59 Um ano mais tar de o an ta go nis mo en tre
Bu e nos Ai res e o Bra sil ti nha al can ça do pro por ções ame a ça do ras e o
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57 Schuy ler, op. cit., págs. 138-40; Mor rell, op. cit., págs. 182-5.
58 Ellis nº 16, F. O. 13/199; Ellis n º 28, F. O. 13/200. Cf. Ste ven son para Ha mil ton, 21 de abril de 1842,

Conf., ane xo a Ha mil ton nº 46, 18 de maio de 1842, Conf., F. O. 13/182.
59 Jo nes, Lord  Aber de en and the Ame ri cas, pág. 41.



Mar quês de Abran tes (Mi guel Cal mon du Pin e Alme i da), que es ta va a
pon to de par tir para Ber lim na es pe ran ça de ne go ci ar um tra ta do comer ci al
com o Zollve re in, re ce beu ins tru ções para, a ca mi nho, pa rar em
Londres e Pa ris com vis tas a con se guir a aju da da Grã-Bretanha e da
França, cu jos go ver nos, por ca u sa do seu pró prio en vol vi men to
comer ci al, tam bém ti nham in te res se em man ter a paz e a es ta bi li da de
no Rio da Pra ta. No cur so das dis cus sões com Abran tes, em no vem bro
e dezem bro de 1844, Lor de Aber de en mos trou al gum in te res se na
possi bi li dade de uma interven ção tri par ti te an glo-franco-brasileira, des de 
que se al can ças se imedi a ta men te uma so lu ção sa tis fa tó ria no to can te tan to
ao tratado co mer ci al como àque le con tra o co mér cio de es cra vos.
Abran tes, en tre tan to, não po dia ace nar com qual quer es pe ran ça de uma
mudan ça na po si ção do Gover no bra si le i ro em re la ção aos dois trata dos.60

Ao fim do ano, to das as ne go ci a ções en tre os dois pa í ses es ta vam
apa ren te men te pa ra li sa das.
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60 So bre a mis são de Abran tes, ver A Mis são Espe ci al do Vis con de de Abran tes (2 vols., Rio de Ja ne i ro, 1853); 
Jo nes, Lord Aber de en , págs. 42-3; Jo nes, H. A. H. R. (1962), págs. 502-3. No caso, o Bra sil foi ex clu í do
da in ter ven ção con jun ta an glo-fran ce sa de 1845-6 que se evi den ci ou um tão tris te fra cas so. Ver John
F. Cady, Fo re ign Inter ven ti on in the Rio de la Pla ta, 1838-50 (Univ. of Pennsylva nia Press, 1929), págs.
132-3, 139-40; H. S. Ferns, Bri ta in and Argen ti na in the Ni ne te enth Cen tury (Oxford, 1960), ca pí tu lo 9; José 
Ho nó rio Ro dri gues, “The Foun da ti ons of Bra zil’s Fo re ign Po licy”, Inter na ti o nal Affa irs, XXXVIII
(1962), págs. 328-9.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ca pí tu lo IX

A LEI DE LORDE ABERDEEN, DE 1845

Numa car ta a Peel, em 18 de ou tu bro de 1844, Lor de
Aberde en pre viu que as re la ções da Grã-Bretanha com o Bra sil se
tornari am em breve “de sa gra dá ve is e com pli ca das”.1 Em par te para
demons trar sua in de pen dên cia da Grã-Bretanha, o Bra sil ti nha in sis ti do
– como era seu di re i to – em ter mi nar o acor do co mer ci al de 1827, um
dos dois tra ta dos que lhe ti nham sido im pos tos pe los bri tâ ni cos, mais de 
quin ze anos an tes, como o pre ço do re co nhe ci men to da sua in de pen -
dên cia de Por tu gal. O ou tro, o tra ta do de abo li ção an glo-brasileiro
de 1826, era de du ra ção in de fi ni da, não po den do, por tan to, ser denunci a do
unilate ral men te pelo Bra sil. Mas o tra ta do de 1817, que fa zia par te
do de 1826 – e uma par te cru ci al, já que era de con for mi da de com
ele que a Ma ri nha bri tâ ni ca exer cia o di re i to de bus ca e as co mis sões
mis tas anglo-brasileiras jul ga vam os na vi os bra si le i ros cap tu ra dos –
não era per ma nen te. Na ver da de, ele já te ria ex pi ra do em mar ço de 1830,
quando o co mér cio de es cra vos do Bra sil tor nou-se pela pri me i ra vez
1 Aber de en para Peel, 18 de ou tu bro de 1844, B.M. Add. MSS 43064 (Aber de en Pa pers) .



in te i ra men te ile gal, se Lor de Pal mers ton não se ti ves se apro ve i ta do do
ar ti go se pa ra do de 11 de se tem bro de 1817, que per mi tia que ele con -
tinuas se em vi gor por mais quin ze anos.2 Em maio de 1842, Da vid
Steven son, o ad vo ga do inglês re si den te no Rio de Ja ne i ro que fre qüen te -
men te re pre sen ta va ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos na co mis são mis ta do
Rio, bem como co mer ci an tes bri tâ ni cos com re i vin di ca ções con tra o
gover no bra si le i ro, e cujo con se lho em ma té ria de co mér cio de es cra vos 
era fre qüen te men te so li ci ta do pela le ga ção bri tâ ni ca, ti nha cha ma do
aten ção para o fato in qui e tan te de que o pe río do de quin ze anos des de
março de 1830 es ta va por ter mi nar e, em mar ço de 1843, de po is de
con sul tar John Samo, o juiz bri tâ ni co na co mis são mis ta, tan to Henry 
Ellis como Ha mil ton Ha mil ton ti nham, em ca rá ter par ti cu lar, re co nhe cido
nos seus des pa chos para Lor de Aber de en que, em mar ço de 1845, o
Governo bra si le i ro po de ria in sis tir na ex pi ra ção do di re i to re cí pro co
de bus ca e na dis so lu ção das co mis sões mis tas.3 Com o clás si co
eufemis mo bri tâ ni co, Ellis ti nha des cri to esta pos si bi li da de como uma
“con tin gên cia de im por tân cia nada des pre zí vel”. De fato, isto sig ni fi ca ria
que a es quadra pre ven ti va da es ta ção na val da Áfri ca oci den tal, que em
bre ve de ve ria ser re for ça da, se tor na ria qua se im po ten te num momento
em que havia cla ros si na is de que o co mér cio de es cra vos para o Bra sil
(depo is de vá ri os anos de fra ca ati vi da de) es ta va co me çan do mais
uma vez a ressur gir. Os na vi os bra si le i ros, mes mo aque les car re ga dos de 
es cra vos, es ta ri am li vres para pros se gui rem com o seu trá fi co em vi das
hu ma nas, tranqüi los quan to à pos si bi li da de de se rem ob je to de bus ca e
cap tu ra por na vi os de guer ra bri tâ ni cos e con de na ção em tri bu na is de
co mis sões mis tas. Além dis so, co mer ci an tes de ou tras na ções tam bém
se apro ve i ta ri am ine vi ta vel men te da com ple ta se gu ran ça que a ban deira
brasi le i ra daí em di an te ofe re ce ria. Ellis não po dia acre di tar que, em 
deferên cia às “ilu só ri as pre ten sões” do go ver no bra si le i ro de suprimir
ele mes mo o co mér cio de es cra vos, a Grã-Bretanha de sis tis se fa cil mente
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2 Ver ca pí tu lo 4, aci ma, pá gi na 94 [o nú me ro da pá gi na re fe re-se ao tex to in glês da obra ori gi nal.]
3 Ste ven son, “Obser va ti ons in re fe ren ce to the pro po sed sup ple men tary ar ti cles to the Con ven ti on of

1826 for the abo li ti on of the sla ve tra de”, 16 de maio de 1842, F. O. 84/407; Ellis para Aber de en,
nº 5; Conf., 4 de mar ço de 1843, F. O. 84/467; Ha mil ton para Aber de en, 22 de mar ço de 1843,
Se c re to e Conf.,  F. O. 84/467.



dos seus di re i tos na ma té ria. Mas se ne nhum novo tra ta do fos se as sinado
– e tan to Ha mil ton como Ellis con cor da vam ser im pro vá vel que as
nego ci a ções fos sem con clu í das com êxi to an tes de mar ço de 1845 – em
que base os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos po de ri am con ti nu ar le gal mente
a cap tu rar na vi os de es cra vos bra si le i ros e que tri bu na is se ri am com pe -
ten tes para jul gá-los? Ellis aca bou por ar gu men tar que o go ver no bri tâ -
ni co po de ria não ter al ter na ti va se não pôr em prá ti ca ime di a ta men te as
ame a ças que ti nha es ta do fa zen do in ter mi ten te men te du ran te anos de
“tra tar su ma ri a men te o go ver no bra si le i ro... e to mar as medi das que o
po der na val da Grã-Bretanha lhe pro por ci o na para im pe dir o de sem -
bar que de escra vos na cos ta do Bra sil”. Ele acha va al ta men te pro vá vel
que tal cur so de ação in du zis se ra pi da men te o go ver no bra si le i ro a fa zer
pro pos tas para um novo tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos, a fim
de con tro lar as ope ra ções da ma ri nha bri tâ ni ca na cos ta do Bra sil (a Lei
de Lor de Pal mers ton ti nha pron ta men te con ven ci do os por tu gue ses da
pru dên cia de as si na rem um novo tra ta do).4

Du ran te todo o cur so de 1843 e 1844, o go ver no bra si le i ro
não dera qual quer in di ca ção de que ti ves se cons ciên cia da si tu a ção
dos tra ta dos e Aber de en, na tu ral men te, não ti nha qual quer in ten ção
de des per tar-lhe a me mó ria.5 Ao mes mo tem po, Ha mil ton con ti nu a va
a bus car ori en ta ção para o caso de os bra si le i ros apro ve i ta rem a opor tu -
ni da de para pôr fim ao tra ta do de 1817 em mar ço de 1845. Ne nhu ma 
ins tru ção cla ra lhe foi, po rém, en vi a da. No ve rão de 1844, o tem po
se esta va es go tan do e tor na va-se ur gen te men te ne ces sá rio de ci dir
so bre um cur so de ação. Até en tão, Aber de en ti nha dado pou ca
atenção ao as sunto: apa ren temen te, acre di ta va que era o tra ta do de
1826 que es ta va para expi rar em mar ço de 1845 e que a Grã-Bretanha
se ria jo ga da de vol ta aos tra ta dos de 1815 e 1817! A par tir de en tão,
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4 Ellis para Aber de en, nº 5; cf. Ellis para Aber de en, 22 de mar ço de 1843, B. M. Add. MSS 43124
(Aber de en Pa pers): “com cer te za, te mos de con fi ar in te i ra men te nos nos sos pró pri os me i os para a sua 
[do co mér cio de es cra vos] su pres são”.

5 Em ju lho de 1843, no ras cu nho ori gi nal de um des pa cho para Ha mil ton, Aber de en ame a ça ra com uma 
ação uni la te ral bri tâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos para o Bra sil se os bra si le i  ros con ti nu as sem a
re je i tar a idéia de re for çar ou subs ti tu ir o tra ta do con tra aque le co mér cio e, mais es pe ci fi ca men te, se
de i xas sem ex pi rar o di re i to de bus ca an tes da ex tin ção do re fe ri do co mér cio. No caso, po rém, ti nha-se 
acha do pru den te omi tir qual quer re fe rên cia ao fato de que os bra si le i ros ti nham o di re i to de pôr fim
ao di re i to de bus ca em mar ço de 1845 (Aber de en para Ha mil ton, nº 10, 5 de ju lho de 1843, ras cu nho,
F. O. 84/468).



po rém, ele co me ça a explo rar a idéia de ado tar, con tra os na vi os de
es cra vos bra si le i ros, me di das co er ci ti vas se me lhan tes àque las que
tinham sido to ma das con tra os na vi os por tu gue ses em 1839 e às qua is
ele mes mo ti nha dado fim em 1842. Em ou tu bro, es cre veu a Peel:

Eu pro po ria ofe re cer ao Bra sil o Tra ta do Por tu guês de 1842 ou algo
parecido e pros seguir com uma in ti ma ção de que, se eles se re cu sas sem
a concordar com me di das efe ti vas para a abo li ção do Co mér cio, se ri am 
trata dos da mes ma ma ne i ra que Por tu gal. A Lei (de 1839) foi cer ta men te
um abu so de po der, aber ta a mu i tas ob je ções de prin cí pio; mas ten do sido
san ci o na da pelo Par lamen to uma vez, a di fi cul da de de apli cá-la num caso
se me lhan te está em gran de par te re mo vi da.6

Três se ma nas mais tar de, en tre tan to, num lon go me mo ran do
no qual pôs em con tras te os com pro mis sos as su mi dos em tra ta do pelo
Bra sil com os de Por tu gal em 1839, Lor de Can ning, sub se cre tá rio de
Esta do no Fo re ign Offi ce, de i xou cla ro que a Grã-Bretanha não po dia 
simples men te es ten der a Lei de 1839 a na vi os bra si le i ros: mu i tas das
acu sa ções de vi o la ção dos tra ta dos de 1810, 1815 e 1817 que ti nham sido
fe i tas a Portugal para jus ti fi car a Lei Pal mers ton não eram apli cá ve is ao
Bra sil. Para ado tar me di das co er ci ti vas con tra o co mér cio bra si le i ro
de escra vos, se ria pre ci so jus ti fi cá-las em ou tras ba ses, isto é, o fato de o
Bra sil não cum prir as obri ga ções que as su mi ra no tra ta do de 1826. Em
con clu são, Canning co lo ca va duas per gun tas de cer ta im por tân cia:
prime i ro, an tes de agir por sua pró pria con ta, de ve ria o go ver no bri tânico
per mi tir aos bra si le i ros um pe río do pro ba tó rio, na es pe ran ça, por remota
que fosse, de que, uma vez li be ra dos do que eles cla ra men te con si de ravam
um tra ta do odi o so e cu jas obri ga ções ti nham cum pri do “a con tra gos to e 
de mane i ra im per fe i ta”, eles pró pri os po de ri am to mar me di das vi go rosas
con tra o co mér cio de es cra vos? se gun do, de ve ria o go ver no bri tâ ni co
pre ve nir o Bra sil de qua is eram as suas in ten ções para o caso de se de i xar
ex pi rar o tra ta do de 1817?7
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6 Aber de en para Peel, 18 de ou tu bro de 1844, ci ta do em W. D. Jo nes, “The Ori gins and Pas sa ge of
Lord Aber de en’s Act”, H.A.H.R. xlii (1962), 510-11. Um nú me ro de do cu men tos re la ci o na dos com as
ori gens da Lei Aber de en es tão ci ta dos ex ten sa men te nes te in te res san te ar ti go, que apa re ceu quan do
meu pró prio tra ba lho es ta va em an da men to; al guns as pec tos do as sun to são, po rém, tra ta dos de for ma 
ina de qua da e al guns do cu men tos im por tan tes, que aju dam a ex pli car a na tu re za da Lei e, em par ti cu lar, 
a me di da em que se dis tin guiu da Lei Pal mers ton, fo ram com ple ta men te omi ti dos

7 “Me mo ran dum on the pre sent po si ti on of Bra sil as re gards the sla ve tra de tre a ti es with Gre at Bri ta in
com pa red with that of Por tu gal in 1839”, 11 de no vem bro de 1844, F. O. 96/29.



Re lu tan do em usar mé to dos co er ci ti vos con tra o Bra sil caso
eles pu des sem ser evi ta dos, Lor de Aber de en re sol veu fa zer um es for ço
de úl ti mo mi nu to para evi tar uma cri se. No co me ço de de zem bro de
1844, num des pa cho ti pi ca men te in de ci so e am bí guo, ele deu ins tru ções 
a Ha mil ton para pro por mais uma vez um novo tra ta do nas li nhas da que le
as si na do por Por tu gal em 1842 – “o me lhor, já que é o mais re cen te dos 
nos sos tra ta dos so bre o co mér cio de es cra vos, e o nos so novo Có di go
de Instru ções para os nos sos ofi ci a is tor na qua se im pos sí vel qual quer
abu so na sua exe cu ção” – mas so men te se pa re cer pro vá vel que o Go ver no 
bra si le i ro con cor de sem uma ne go ci a ção pro lon ga da e se der a im pres são
de ter for ça bas tan te para re sis tir à opo si ção que um tal tra ta do ine vi ta -
vel men te des per ta ria. Aber de en ago ra ad mi tia que os go ver nos bra si le i ros
an te ri o res ti nham pro va vel men te ido tão lon ge quan to po di am no sen ti do 
de aten der às exi gên ci as bri tâ ni cas, e re ce a va que uma pres são ex ces si va
nes te mo men to crí ti co pu des se pre ju di car a opor tu ni da de de pelo
me nos pro lon gar os tra ta dos vi gen tes até de po is de mar ço de 1845. A 
si tu a ção dos tra ta dos ain da não es ta va in te i ra men te cla ra na sua men te e
ele ain da não ad mi tia que o tra ta do de 1817 re al men te ex pi ra va em mar ço
de 1845: “é uma ques tão”, in sis tia ele de for ma obs cu ra, “de até que pon to
a ado ção prá ti ca pelo Bra sil das me di das ne ces sá ri as para dar efi ciên cia
aos tra ta dos lhes deu um ca rá ter per ma nen te”. Para ele, a me lhor ma ne i ra
de evi tar as di fi cul da des imi nen tes pa re cia ser a Grã-Bre ta nha “con ti nu ar
a agir de for ma tá ci ta, como ago ra”. “Isto nós acre di ta mos ter o di re i to
de fa zer”, es cre veu a Ha mil ton, “em vir tu de dos tra ta dos com Por tu gal
de 1815 e 1817 e das obri ga ções as su mi das co nos co pelo Bra sil [em
1826]. Con se qüen te men te, não man da re mos no vas ins tru ções aos nos sos
ofi ci a is e con ti nu a re mos, em to dos os res pe i tos, a agir como até ago ra.”
Se os bra si le i ros pre fe ris sem, ele es ta va dis pos to a con cor dar com uma
re no va ção for mal, por dois anos, dos com pro mis sos con ven ci o na is em
vi gor, com as mo di fi ca ções ne les fe i tas em anos re cen tes – pen sa va
par ti cu lar men te no acrés ci mo, na prá ti ca, da cláu su la de equi pa men to
– com vis tas à ime di a ta re a ber tu ra das ne go ci a ções para um novo tra ta do.

No cur so de suas dis cus sões com o Go ver no bra si le i ro,
Ha mil ton teve ins tru ções para ado tar um tom tão amis to so e con ci li a dor
quan to pos sí vel, sen do “par ti cu lar men te cu i da do so em evi tar tudo que
pa re ces se uma lin gua gem ame a ça do ra ou uma ma ne i ra dura ou di ta to ri al”. 
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Re ce beu, en tre tan to, per mis são para fa zer a ad ver tên cia de que, se não
fos se al can ça do um acor do sa tis fa tó rio so bre a ques tão do co mér cio de
es cra vos, a Grã-Bre ta nha não en tra ria no pro pos to en ten di men to,
re cen te men te dis cu ti do em Lon dres por Lor de Aber de en e o Mar quês
de Abran tes, para li dar com os pro ble mas do Rio da Pra ta. E se os
bra si le i ros se mos tras sem obs ti na dos e in sis tis sem em de i xar ex pi rar o
tra ta do de 1817, Aber de en su ge riu a Ha mil ton que po de ria ser acon se lhá vel
“ace nar com a pos si bi li da de de ser mos com pe li dos a re cor rer a uma lei
se me lhan te àque la pos ta em vi gor con tra Por tu gal em 1839 ... De ve mos
con si de rar que o com pro mis so per ma nen te do Bra sil jus ti fi ca ria que
re cor rês se mos, se ne ces sá rio, a tal me di da, como no caso de Por tu gal.
Eu o la men ta ria mu i to, e se ria in du bi ta vel men te um pro ce di men to de
na tu re za mu i to ina mis to sa; mas com esse exem plo re cen te, não vejo
como po de ría mos de i xar de se guir o pre ce den te.”8

No Rio de Ja ne i ro, Ha mil ton não via nada cla ro como de ve ria 
agir. Ele não ti nha dú vi da de que o acor do so bre um tra ta do se me lhan te 
ao tra ta do an glo-por tu guês de 1842 es ta va fora de ques tão: ele acre di ta va
que o Go ver no bra si le i ro da épo ca, tan to co le ti va como in di vi du al men te,
era ge ral men te con trá rio ao co mér cio de es cra vos – Alves Bran co, o mi -
nis tro da Fa zen da, por exem plo, era o res pon sá vel pe los ar ti gos adi ci o -
na is de 1835 – “mas ele não ou sa ria to mar qual quer ini ci a ti va no sen ti do da 
sua su pres são – a me nos que a isso fos se com pe li do”. Por ou tro lado,
ele con ti nu a va a ali men tar uma pe que na es pe ran ça de que, no caso, ele
po de ria de i xar o tra ta do de 1817 con ti nu ar em vi gor de po is de mar ço de 
1845 e as sim evi tar dar um pas so atrás. Entre tan to, não que ren do pre ci -
pi tar qual quer ação do go ver no bra si le i ro, Ha mil ton pa re ce não ter fe i to 
ne nhu ma ten ta ti va de al can çar um acor do for mal so bre este pon to.
Tam pou co ame a çou os bra si le i ros com a al ter na ti va de Lor de Aber de en, 
o que, nas cir cuns tân ci as, tal vez te nha sido uma omis são mais sé ria.9

John Samo, o juiz bri tâ ni co na co mis são mis ta, ti nha, po rém, pou cas
dú vi das de que a Ma ri nha bri tâ ni ca se ria em bre ve cha ma da a to mar
me di das ex tre mas con tra o co mér cio de es cra vos para o Bra sil, tal vez
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8 Aber de en para Ha mil ton, nº 15, 4 de de zem bro de 1844, Conf., F. O. 84/525; Aber de en para
Ha mil ton, 4 de de zem bro de 1844, B.M. Add. MSS 43124. Excer tos des te úl ti mo des pa cho (par ti cu lar)
es tão ci ta dos em Jo nes, op. cit ., págs. 511-12.

9 Ha mil ton para Aber de en, 31 de ja ne i ro de 1845, B.M. Add. MSS 43124. Ha mil ton para Aber de en,
nº 5, 15 de fe ve re i ro de 1845, F. O. 84/581.



até em águas ter ri to ri a is bra si le i ras. Cons ta que ele in da gou do Sr. Slo cum, 
um vi zi nho e ami go que ser vi ra como côn sul dos Esta dos Uni dos, se ele 
ain da es ta ria no Rio de Ja ne i ro em abril, ob ser van do, “Se es ti ver aqui
en tão, vai ver al gum mo vi men to.”10

Enco ra ja do pela po si ção que ti nha as su mi do em re la ção ao
tra ta do co mer ci al an glo-bra si le i ro (e tam bém por sa ber que a Grã-Bre ta -
nha ti nha re cen te men te fra cas sa do na sua ten ta ti va de per su a dir os
Esta dos Uni dos a con ce de rem o di re i to de bus ca e es ta va ago ra dis pos ta
a con si de rar a de nún cia dos tra ta dos an glo-fran ce ses so bre di re i to de
bus ca de 1831 e 183311), o Go ver no bra si le i ro es ta va de fato pla ne jan do 
se cre ta men te apro ve i tar-se da opor tu ni da de que se apre sen ta ria para pôr 
fim ao tra ta do so bre o di re i to de bus ca de 1817. Fa zen do-o, ele po de ria,
de um só gol pe, ti rar os den tes de um tra ta do con tra o co mér cio de es cra -
vos que ele e seus pre de ces so res sem pre ti nham sus ten ta do ter sido as si -
na do por Dom Pe dro I, em 1826, sob pres são ex tre ma, o que nun ca ti -
nha sido ace i tá vel para o povo bra si le i ro como um todo e que, no caso,
ti nha-se re ve la do al ta men te pre ju di ci al à so be ra nia e aos in te res ses na -
ci o na is. Em 4 de mar ço, a sub co mis são de ne gó ci os es tran ge i ros do Con -
se lho de Esta do, com pos ta de três po lí ti cos do Par ti do Con ser va dor, o Mar -
quês de Mon te Ale gre (José da Cos ta Car va lho), Ber nar do Pe re i ra de
Vas con ce los e Ho nó rio Her me to Car ne i ro Leão (to dos eles co nhe ci -
dos por fa vo re ce rem os in te res ses dos pro pri e tá ri os de ter ras e, par ti cu -
lar men te os dois úl ti mos, bem co nhe ci dos por sua hos ti li da de à
Grã-Bre ta nha) foi in cum bi da de exa mi nar, em re gi me de ur gên cia, a si tu a ção 
dos tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos com a Grã-Bre ta nha.12 Cin co
dias mais tar de eles in for ma ram que o tra ta do de 1817 po dia e de via ser 
de nun ci a do ime di a ta men te.13 Além dis so, em pe nha ram-se em in di car
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10 Henry A. Wise para John C. Ca lhoun, se cre tá rio de Esta do, 25 de fe ve re i ro de 1845, im pres so em
Man ning, Di plo ma tic Cor res pon den ce, ii, 274-5.

11 Em vis ta da cres cen te pres são po pu lar so bre o go ver no fran cês pelo tér mi no do di re i t o de bus ca, a
Grã-Bre ta nha con cor da ra em es ta be le cer uma co mis são para in ves ti gar se se po di am en con trar me i os
al ter na ti vos de evi tar o re a pa re ci men to da ban de i ra fran ce sa no co mér cio de es cra vos. So bre a con tro -
vér sia en tre a Grã-Bre ta nha e a Fran ça a res pe i to do di re i to de bus ca, ver Dou glas John son, Gu i zot:
as pects of French his tory 1787-1874 (Lon dres, 1963), págs. 286-91. O Du que de Bro glie e Step hen
Lus hing ton to ma ram o de po i men to de um nú me ro de ofi ci a is de ma ri nha in gle ses e fran ce ses du ran te
mar ço-abril de 1845 (Mi nu tas, B.M. Add. MSS 43357 (Aber de en Pa pers).

12 Avi so, 4 de mar ço de 1845, A.H.I. 342/3/17.
13 Pa re cer, 9 de mar ço de 1845, A.H.I. 342/2/12. – 14 – Ver aci ma, ca pí tu lo 4, págs. 94-5 (nú me ros

das pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal).



que o di re i to do Bra sil de fazê-lo não po dia ser con tes ta do pela Grã-Bre -
ta nha, em vis ta da po si ção ado ta da por Pal mers ton, quin ze anos an tes, em 
suas ne go ci a ções com Melo Ma tos, en car re ga do de ne gó ci os bra si le i ro
em Lon dres.14 Em 10 de mar ço, o re la tó rio foi apro va do em ses são ex tra -
or di ná ria do Con se lho de Esta do em ple no, pre si di da pelo jo vem Impe -
ra dor.15 Em 12 de mar ço, Ernes to Fer re i ra Fran ça, mi nis tro dos Ne gó ci -
os Estran ge i ros (fe ve re i ro de 1844 a maio de 1845), que no gran de de ba te 
de 1827 so bre o tra ta do an glo-bra si le i ro ti nha de cla ra do que “se qui sés se -
mos fa zer uma lei so bre isso [o co mér cio de es cra vos] fa ría mos bem de
cha mar os in gle ses para fazê-la co nos co”,∗16 no ti fi cou ofi ci al men te Ha -
mil ton de que, a par tir do dia se guin te, o tra ta do de 1817 ex pi ra ria, o di re i -
to re cí pro co dos bar cos de pa tru lha bri tâ ni cos e bra si le i ros abor da rem,
re vis ta rem, de te rem e man da rem a jul ga men to na vi os de es cra vos bri tâ -
ni cos e bra si le i ros con se qüen te men te es ta ria ter mi na do e que as co mis -
sões mis tas an glo-bra si le i ras com sede no Rio de Ja ne i ro e em Fre e town
con ti nu a ri am a fun ci o nar por ape nas mais seis me ses, a fim de con clu í rem 
o jul ga men to de na vi os cap tu ra dos an tes de 13 de mar ço. Ao mes mo
tem po, o Go ver no bra si le i ro, apre en si vo quan to à re a ção bri tâ ni ca à
sua ini ci a ti va, as se gu ra va a Ha mil ton que pre ten dia, logo que pos sí vel,
in tro du zir uma le gis la ção pró pria mais ri go ro sa para a su pres são do co -
mér cio de es cra vos, o qual, na tu ral men te, con ti nu a va ile gal. Enquan to
isso, se ria fe i ta uma ten ta ti va de ci di da de apli car a lei con tra o co mér -
cio de es cra vos de no vem bro de 1831.17 (Em 15 de mar ço, o mi nis tro da
Jus ti ça in for mou os pre si den tes das pro vín ci as ma rí ti mas que os tri bu na is
or di ná ri os do Bra sil se ri am daí em di an te com pe ten tes para jul gar na vi os 
de es cra vos cap tu ra dos pe las for ças mi li ta res e na va is bra si le i ras.)18 Duas
se ma nas mais tar de, na Câ ma ra dos De pu ta dos, Fer re i ra Fran ça no va men te 
en fa ti zou que a de ci são do Go ver no de pôr fim ao tra ta do de 1817 não
de ve ria ser in ter pre ta da como sig ni fi can do que o co mér cio ile gal de es cra vos
se ria ago ra to le ra do e que, como o Go ver no acre di ta va se rem al ta men te
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14 Ver aci ma, ca pí tu lo 4, págs. 94-5 (Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês or i gi nal).
15 Ata, 10 de mar ço de 1845, A. N. Có di ce 307/1.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N.T.) 
16 Ci ta do em Ro dri gues, Bra zil and Afri ca, pág. 163. 
17 Fer re i ra Fran ça para Ha mil ton, 12 de mar ço, ane xo a Ha mil ton para Aber de en, nº 8, 22 de mar ço de

1845, F. O. 84/581.
18 Cir cu lar do Mi nis té rio da Jus ti ça, 15 de mar ço, ane xa a Ha mil ton nº 8, 22 de mar ço de 1845; ver

tam bém Li vro de re gis tro dos al va rás, de cre tos, no me a ções e cor res pon dên cia ex pe di da pelo Mi nis té rio dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, A.H.I. 341/1/6, págs. 191-200.



de se já ve is as re la ções pa cí fi cas e amis to sas com a Grã-Bre ta nha, ain da
es ta va dis pos to a ten tar che gar a acor do so bre um novo tra ta do con tra
o co mér cio de es cra vos, des de que fos se “jus to e ra zoá vel” – isto é, nos
ter mos do Bra sil.19

 Os de pu ta dos bra si le i ros ti ve ram a opor tu ni da de de expres -
sarem suas opi niões so bre a vi ra da re cen te dos acon te ci men tos num debate
so bre os ne gó ci os es tran ge i ros (31 de mar ço a 2 de abril de 1845).20

Embo ra ne nhum de les sa ís se aber ta ou se quer im pli ci ta men te em de fe sa 
do co mér cio de es cra vos, mes mo com base nas ne ces si da des eco nô micas de
curto pra zo do Bra sil, a Câ ma ra foi pra ti ca men te unâ ni me na sua con de -
na ção das me di das con tra o co mér cio de es cra vos que a Grã-Bretanha
ti nha ul ti ma men te ado ta do e apo i ou com en tu si as mo a de ter mi na ção do 
Gover no de pôr fim ao di re i to de bus ca. Ao mes mo tem po, o de ba te
produ ziu um dos mais im por tan tes dis cur sos abo li cionis tas ja ma is ou vi dos
na Câ ma ra bra si le i ra. Antô nio Car los de Andra da e Sil va (São Pa u lo),
irmão do fa le ci do José Bo ni fá cio e o ho mem que che fi a ra o Ga bi ne te da 
Ma i o ri da de, abo li ci o nis ta e de cur ta du ra ção, de cla rou ca te go ri ca men te:

Sou um ini mi go do trá fi co de es cra vos. Vejo nes te co mér cio to dos os
males pos sí ve is, um ata que ao cris ti a nis mo, à hu ma ni da de e aos ver da deiros
in te res ses do Bra sil. Sou um ho mem, um cris tão, um pa tri o ta e não posso
permi ti-lo. Este co mér cio pra ti ca do para o be ne fí cio de uma raça é
anticris tão e não acre di to que o ho mem te nha nas ci do para a es cra vi dão.
Acre di to que os pre tos, os mu la tos, os ver des, se os há, são tão bons
quan to nós e me re cem igual men te ser li vres.∗

Por uma ques tão de prag ma tis mo, con si de ra va tam bém
im pru den te po vo ar o con ti nen te com ini mi gos “por que será re al men te 
de plo rá vel a hora das re pre sá li as, se ja ma is ocor rer”.∗ Não ti nha res sen -
ti men to con tra os in gle ses: acha va que o pró prio Bra sil era am pla men te
res pon sá vel pe las suas di fi cul da des por que, na sua opi nião, os go ver nos
an te ri o res de ve ri am ter apli ca do a lei de 1831. Em vez dis so, afir mou, ti -
nham se cre ta men te to le ra do o co mér cio: “mem bros de Mi nis té ri os
pas sa dos têm suas pro pri e da des che i as de afri ca nos, são eles os cul pa dos”.∗

Ade ma is, acre di ta va que “toda a má von ta de que tem sido le van ta da
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19 Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos De pu ta dos, pri me i ra ses são, 1845, vol. ii, págs. 342-3.
20 Ibid. págs. 340-3, 345-58, 371-99.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal (N.T.).
∗ Idem.
∗ Idem.



con tra a Ingla ter ra de ri va da ex tin ção do trá fi co”.∗ No en tan to, mes mo 
Antô nio Car los, um de ci di do pa tri o ta (“a in fâ mia e o Bra sil não po dem
es tar li ga dos”), sen tiu-se obri ga do a so mar-se à ma i o ria dos de pu ta dos no 
apo io à de ci são do go ver no, de 12 de mar ço: ele tam bém não gos ta va da
ma ne i ra como a Grã-Bre ta nha lhe ti nha ar ro gan te men te im pos to leis e
tra ta dos; ain da me nos gos ta va das ati vi da des da Ma ri nha bri tâ ni ca
nas cos tas do Bra sil. O de ba te pro du ziu ape nas uma de fe sa to tal men te
acrí ti ca da Grã-Bre ta nha, e esta veio de Ni co lau Ro dri gues dos San tos
Fran ça Le i te, um de pu ta do da Pa ra í ba e mais tar de pre si den te da So ci e da de 
Bra si le i ra con tra o Co mér cio de Escra vos∗ (fun da da em 1850): ele de -
plo rou o “gran de ódio con cen tra do con tra a na ção in gle sa” e opi nou que
“suas pre ten sões ti nham sido mu i to exa ge ra das”.∗ A Grã-Bre ta nha não
re i vin di ca va o di re i to de bus ca para con so li dar a sua su pre ma cia ma rí ti -
ma, nem para po der ar ru i nar a agri cul tu ra bra si le i ra, como a ma i o ria dos
bra si le i ros acre di ta va: ele era ne ces sá rio, ar gu men ta va, para a “ta re fa su bli -
me” de abo lir o co mér cio de es cra vos que os go ver nos bra si le i ros to le -
ra vam e pro te gi am, em vi o la ção às suas pró pri as leis e aos tra ta dos que ti -
nham pac tu a do com a Grã-Bre ta nha.

Mas se os de pu ta dos, na sua ma i o ria, apo i a ram a ini ci a ti va do
Go ver no de pôr fim ao tra ta do so bre o di re i to de bus ca, es ta vam também
apre en si vos quan to às suas con se qüên ci as. Fran cis co de Sou sa Mar tins
(Pi a uí) re cor dou à Câ ma ra que, em 1839, em vi o la ção aos tra ta dos
anglo-portugueses, na vi os de guer ra bri tâ ni cos ti nham re ce bi do or dem
de abor dar e cap tu rar em bar ca ções de es cra vos por tu gue sas em
qualquer la ti tu de, mes mo em águas ter ri to ri a is da Áfri ca lu si ta na, e
levá-los a jul ga men to pe ran te tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos. Ha via
am pla evi dên cia, nas ati vi da des da Ma ri nha bri tâ ni ca na cos ta bra si le i ra
des de 1839 e nas re pe ti das ame a ças do Go ver no da Grã-Bretanha, de
que ação se me lhan te po de ria ago ra ser to ma da con tra na vi os bra si le i ros. 
Como co men tou som bri a men te Ânge lo Mu niz da Sil va Fer raz (Ba hia),
“a Ingla ter ra não res pe i ta tra ta dos nem con ven ções”.∗ No en tan to,
a  Câma ra es ta va di vi di da quan to a que ati tu de o go ver no de ve ria
tomar se a Grã-Bretanha se re cu sas se a ace i tar que o tra ta do de 1817 ti nha
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ex pi rado. Fer re i ra França, o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, anun ci -
ou que o Bra sil se man te ria fir me na de fe sa dos di re i tos de que go za va de
con for midade com a lei in ter na ci o nal. Mas Sou sa Mar tins e José Ilde fon -
so de Sou sa Ra mos (seu co le ga do Pi a uí) acha va pro vá vel que o Bra sil
so fres se no vas hu mi lha ções, a me nos que o Go ver no fos se ca paz de re -
sis tir à pres são bri tâ ni ca; eles exi gi ram, por tan to, que de al gu ma for ma
se encon tras se o di nhe i ro para qua dru pli car ime di a ta men te o nú me ro
de na vi os da Ma ri nha bra si le i ra em caso de uma de cla ra ção de guer ra.
Anto nio Car los de Andra da, por ou tro lado, em bo ra pro me ten do seu
apo io se o Go ver no de ci dis se ir à guer ra em de fe sa da sua in ter pre ta ção
do tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos, re lu ta va em en trar em luta
com “um co los so” como a Grã-Bretanha, a não ser em úl ti mo caso. E
ele não es ta va só: na ver da de, pou cos de pu ta dos du vi da vam que se ria
pru den te o Go ver no ofe re cer-se para ne go ci ar um novo tra ta do tão
pron to quan to pos sí vel.

Duas se ma nas de po is des se de ba te, em 15 de abril, a sub co -
mis são dos ne gó ci os es tran ge i ros do Con se lho de Esta do pro du ziu um
se gun do re la tó rio, bas tan te con fu so, so bre a ques tão do co mér cio de
escra vos. Ela re co nhe cia a obri ga ção per ma nen te do Bra sil, as su mi da
por tra ta do, de su pri mir o co mér cio, mas ma ni fes ta va a es pe ran ça de
que não se pou pa ri am es for ços para en con trar ou tros me i os de fa zê-lo
que não o di re i to re cí pro co de abor da gem e bus ca, que, pela sua pró pria 
nature za, era su je i to a abu sos. Ao mes mo tem po, os mem bros da co missão 
pa reciam dis pos tos, po rém, a ace i tar, em cer tas cir cuns tân ci as, uma
conti nu a ção des te di re i to, des de que pu des se ha ver sal va guar das ade quadas: 
a fim de pro te ger o co mér cio de ca bo ta gem do Bra sil, de ve ria ha ver
uma li nha de lon gi tu de den tro da qual os na vi os que de i xas sem um por to
bra si le i ro não pu des sem ser re vis ta dos; os na vi os cap tu ra dos de ve ri am
ser leva dos a jul ga men to pe ran te os seus pró pri os tri bu na is em vez
de pe ran te co mis sões mis tas; os na vi os só de ve ri am ser cap tu ra dos se
hou ves sem in di ca ções ab so lu ta men te cla ras de es ta rem pra ti can do o
comércio – e o equi pa men to, por si só, não cons ti tu i ria evi dên cia su fi ciente;
na vi os mer can tes vi a jando em com bo io e pro te gi dos por um na vio de
guerra não de ve ri am es tar su je i tos a vi si ta; e só ofi ci a is su pe ri o res bri tâni cos,
com au to ri za ção bra si le i ra, de ve ri am ter per mis são de re vis tar em bar cações 
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sus pe i tas.21 O re la tó rio da sub co mis são foi apro va do em 12 de ju nho,
numa reunião ple ná ria do Con se lho de Esta do. Não hou ve, po rém,
una ni mi da de de opi nião so bre as suas re co men da ções. Fran cis co de Paula
Sou sa, se na dor por São Pa u lo, re je i tou a fór mu la con ci li a tó ria da sub co -
mis são so bre o di re i to de bus ca. O ex-Regente, Pe dro de Ara ú jo Lima,
ago ra Vis con de de Olin da, achou o re la tó rio sa tis fa tó rio até onde ia e
es ta va an si o so por que o Go ver no fi zes se ime di a ta men te pro pos tas com 
vis tas a um novo acor do ace i tá vel para o Bra sil. Foi Lo pes Gama (ele
mesmo de fen sor de uma po lí ti ca mu i to mais dura con tra o co mér cio
de escra vos) quem in tro du ziu uma nota som bria nos pro ce di men tos,
argumen tan do que a po si ção do Bra sil fren te à Grã-Bretanha fi ca ra
enfra que ci da – e não for ta le ci da, como o Go ver no pa re cia pen sar – pela 
de nún cia do tra ta do de 1817 an tes de se ter ne go ci a do um novo ins tru -
men to. O Go ver no bri tâ ni co, re cor dou a seus co le gas, es ta va ago ra li vre
de qual quer obri ga ção de tra ba lhar por um acor do com o Bra sil e, em
vez de aban do nar os seus es for ços ou de fir mar algo que con si de ras sem 
um tra ta do me nos efe ti vo, re cor re ria pro va vel men te a me di das ain da
mais for tes do que as ado ta das no pas sa do e po de ria mes mo re sol ver
tra tar o co mér cio bra si le i ro de es cra vos como pi ra ta ria. 22

Já es ta va co me çan do a pa re cer que Lo pes Gama po dia ter
ra zão. Para co me çar, Ha mil ton ain da não ti nha res pon di do à nota de
Fer re i ra Fran ça de 12 de mar ço. (Sem que os bra si le i ros sou bes sem, ele
já ti nha su ge ri do a Aber de en “um pou co de co er ção su a ve ... como o
úni co meio efi caz ain da à nos sa dis po si ção ... um blo que io do por to do
Rio de Ja ne i ro por uns pou cos dias se ria am pla men te su fi ci en te para
abrir os olhos de les e cla re ar-lhes o ju í zo”.)23 O Co mo do ro Pur vis,
oficial mais gra du a do na cos ta bra si le i ra, ain da es pe ran do ins tru ções de
Lon dres, não ti nha can ce la do as or dens an te ri or men te da das aos seus
ofi ci a is em re la ção à cap tu ra de na vi os de es cra vos bra si le i ros – em bo ra
acon tecesse es tar a es qua dra ain da mu i to ocu pa da no Rio da Pra ta e
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21 Pa re cer, 18 de abril de 1845 (sub me ti do em 7 de maio), A.H.I. 342/2/13.
22 Ata, 12 de ju nho de 1845, A. N. Có di ce 307/1. 
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des pa cho nº 8, de 22 de mar ço, co men tan do a nota de Fer re i ra Fran ça de 12 de mar ço, Ha mil ton
es cre ve ra que era  “ad mis sí vel a per gun ta de se ... a con ven ção so bre o co mér cio de es cra vos ... não
de via ser con si de ra da como ain da em ple na vi gên cia”.



nenhum na vio ti ves se sido cap tu ra do na cos ta bra si le i ra du ran te vá ri os
me ses.24 E em 18 de ju nho, os mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta
do Rio de Ja ne i ro, tam bém es pe ran do no vas ins tru ções, re cu sa ram-se
ca te go ri ca men te, até lá, a ace i ta rem a va li da de da in ter pre ta ção bra si le i ra 
dos tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos, de cla ran do-se com pe ten tes
para jul gar qua is quer pre sas bra si le i ras que fos sem tra zi das ao tri bu -
nal.25 Além dis so, a apa ren te re lu tân cia da Grã-Bretanha em co o pe rar
com o Bra sil con tra Ro sas no Rio da Pra ta era ago ra vis ta sob nova luz: o
Gover no bra si le i ro ti nha pas sa do a acre di tar, in for mou Henry Wise, o
mi nis tro ame ri ca no, que era po lí ti ca da Grã-Bretanha “co lo car Ro sas
con tra este país e en tão im por um novo tra ta do con tra o co mér cio de
es cra vos no meio das no vas di fi cul da des, pre ci sa men te como im pu se ra o
an ti go trata do nos tem pos de an ti gas di fi cul da des”.26

No co me ço de ju lho, Antô nio Pa u li no Lim po de Abreu, que
em 26 de maio su ce de ra a Fer re i ra Fran ça como mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros numa re for ma da ad mi nis tra ção li be ral, jul gou acon se lhá vel
re i te rar numa nota a Hamil ton que o Go ver no bra si le i ro não se es ta va
recu san do a con clu ir uma nova con ven ção con tra o co mér cio de escravos 
e es ta ria dis pos to a fa zê-lo, des de que nos ter mos apro pri a dos. E num
es for ço para per su a dir o Go ver no bri tâ ni co a fa zer con ces sões às re i vin -
di ca ções bra si le i ras, ten tou vin cu lar as ne go ci a ções de um novo tra ta do
contra o co mér cio de es cra vos às de um novo acor do co mer ci al. Qu an do
o antigo tra ta do fi nal men te ex pi ra ra, em no vem bro de 1844, o Go ver no
bra si le i ro ti nha no me a do um ple ni po ten ciá rio para tra tar com Ha mil ton 
des sa ques tão. Ti nha es ta be le ci do, po rém, duas con di ções pré vi as: uma
so lu ção sa tis fa tó ria para o li tí gio de fron te i ra com a Gu i a na Bri tâ ni ca e o 
pa ga men to de com pen sa ção pe las em bar ca ções bra si le i ras ile gal men te
apre en di das por na vi os de guer ra bri tâ ni cos no pas sa do. A es tas duas
con di ções Lim po de Abreu acres cen ta va ago ra uma ter ce i ra, um acor do
mu tu a men te ace i tá vel so bre o co mér cio de es cra vos, e ofe re ceu-se para
dar ins tru ções ao ple ni po ten ciá rio bra si le i ro para pre pa rar um nú me ro de
ar ti gos con tra o co mér cio de es cra vos que po de ri am ser acres cen ta dos a
um novo tra ta do co mer ci al. E ex pres sa va a es pe ran ça de que, nes se ínterim,

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 289

24 Pur vis para Almi ran ta do, 18 de mar ço de 1845, F. O. 84/610. 
25 Excer to de mi nu ta, ane xa a Samo e Grigg para Ha mil ton, 18 de ju nho de 1845, F. O. 131/7.
26 Wise para Bu cha nan, se cre tá rio de Esta do, nº 23, 2 de ju lho de 1845, im pres so em Man ning ii, 283.



o Go ver no bri tâ ni co não fi zes se nada uni la te ral men te que pudes se
pre ju di car as pro ba bi li da des de se che gar a acor do.27

Foi no co me ço de maio que Lor de Aber de en re ce beu de
Ha mil ton, pela pri me i ra vez, a no tí cia de que o Go ver no bra si le i ro ti nha 
no ti fi ca do o tér mi no do tra ta do de 1817. Nem ele nem Peel ti nham
qual quer dis po si ção de aban do nar fa cil men te a luta pela su pres são do
co mér cio bra si le i ro de es cra vos. Eles já es ta vam ir ri ta dos com vá ri os
ata ques fe ri nos de Lor de Pal mers ton con tra o que ele cha ma va in jus ta -
men te a his tó ria de “in di fe ren ça” do Par ti do Con ser va dor no to can te ao 
co mér cio de es cra vos: a car ta “equi vo ca da” de Aber de en ao Almi ran ta do, 
de maio de 1842, so bre as tá ti cas de blo que io da Ma ri nha na cos ta oci -
den tal da Áfri ca, a sus pen são par ci al da lei de 1839, a “ca pi tu la ção”
fren te aos Esta dos Uni dos na ques tão do di re i to de bus ca, a de ci são de
con cen trar a Ma ri nha qua se ex clu si va men te na cos ta oci den tal da Áfri ca, 
a apa ren te dis po si ção do Go ver no de re nun ci ar aos tra ta dos so bre
di re i to de bus ca de 1831 e 1833 com a Fran ça e o fato de não se dis por,
de modo ge ral, a usar “in fluên cia po lí ti ca e ... co er ção fí si ca com uma
de ter mi na ção con sis ten te e fir me” – to dos es tes fa tos eram res pon sá ve is,
na opi nião de Pal mers ton, pelo re cru des ci men to do co mér cio de es -
cra vos, de po is de ter sido co lo ca do sob cer to grau de con tro le du ran -
te os úl ti mos anos da sua pró pria ges tão no Fo re ign Offi ce.28 Não ten -
do con se gui do per su a dir os bra si le i ros a re no var ou subs ti tu ir o tra ta do 
co mer ci al de 1827, o go ver no con ser va dor não se po dia per mi tir uma
nova re ti ra da fren te à pres são do Bra sil, um país fra co e até há pou co
de pen den te, em es pe ci al por que isto ne ces sa ri a men te le va ria a uma
ex pan são adi ci o nal do co mér cio bra si le i ro de es cra vos ao co lo cá-lo “fora
do al can ce do úni co meio de re pres são que até en tão se ti nha re ve la -
do efe ti vo”, a sa ber, o di re i to re cí pro co de bus ca e os tri bu na is de
co mis são mis ta.29 Ao mes mo tem po, como o tra ta do de 1817 sem pre
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27 Lim po de Abreu para Ha mil ton, 2 de ju lho, ane xo a Ha mil ton para Aber de en, nº 25, 4 de ju lho de
1845;  Man ches ter, op. cit ., pág. 296; Pryor, “Anglo-Bra zi li an Com mer ci al Re la ti ons”, págs. 335-7.  

28 P. ex., Han sard, lxxvi, 922-48 (16 de ju lho de 1844), lxxx, 199-209 (5 de maio de 1845), lxxx, 466-81
(16 de maio de 1845). Cf. Eric Wil li ams, Ca pi ta lism and Sla very (Cha pel Hill, 1944) pág. 174: “No
mi nis té rio, Pal mers ton pou co re a li zou. Fora do mi nis té rio, es pi ca ça va o go ver no para que fi zes se ma i o res
es for ços para re a li zar o que ele não ti nha con se gui do fa zer.”

29 Aber de en para Ha mil ton, n º 9, 14 de maio de 1845, F. O. 84/583. 



ti nha sido me nos do que sa tis fa tó rio e dado ori gem a in ter mi ná ve is de sa -
ven ças com o Bra sil, uma opor tu ni da de de des car tá-lo não de i xa va de
ser bem-vin da, des de que fos se pos sí vel en con trar um meio igual -
men te – ou de pre fe rên cia mais – efe ti vo de su pri mir o co mér cio.

A des pe i to de suas ame a ças an te ri o res de ação uni la te ral
contra os na vi os de es cra vos bra si le i ros, Lor de Aber de en es ta va an si o so
por evi tar uma re pe ti ção dos acon te ci men tos de 1839. Mu i tos lor des do
partido tory ti nham pro tes ta do até o fim con tra a Lei de Lor de Pal merston.
Além dis so, tan to ele como Peel ti nham re pe ti da men te afir ma do no
pas sa do que, em con tras te com Pal mers ton e os whigs, não es ta vam dis postos 
a ul tra pas sar os li mites dos tra ta dos vi gen tes nos seus es for ços para
supri mir o co mér cio de es cra vos. O go ver no con ser va dor ti nha toda
in ten ção de li dar com o pro ble ma do co mér cio de es cra vos, dis se Peel a
Palmers ton na Câ ma ra do Co muns, em 16 de maio de 1845, “nos
termos dos tra ta dos exis ten tes e con for me o di re i to in ter na ci o nal, sem
to mar qual quer me di da que pu des se pôr em ris co as re la ções amis to sas
com ou tros es ta dos, cuja boa von ta de e co o pe ra ção eram es sen ci a is
para a con se cu ção do ob je ti vo da Grã-Bretanha”. Na ver da de, ele se
per gun ta va se as di fi cul da des da Grã-Bretanha “em vez de di mi nu ir, não 
aumen ta ri am se nos co lo cás se mos de ci di da men te na po si ção er ra da,
mes mo ao fa zer res pe i tar di re i tos re co nhe ci dos de hu ma ni da de”.30 

Aber de en e Peel con cor da vam em que a si tu a ção era “ex tre -
ma men te com pli cada e em ba ra ço sa”,31 mas fe liz men te en con trou-se
rapi da men te uma sa í da para ela. Lor de Aber de en já es ta va en tão bem
mais fa mi li a ri za do com os tra ta dos an glo-brasileiros do que seis me ses
antes e ti nha cons ciên cia de que, em bo ra o tra ta do de 1817 ti ves se
expirado, o de 1826, cujo pri me i ro ar ti go de cla ra va que o co mér cio de
es cra vos por sú di tos bra si le i ros de ve ria ser “con si de ra do e tra ta do como 
pi ra ta ria”, ainda con ti nu a va em ple no vi gor. Foi na pa la vra “pi ra ta ria” que 
Aber de en des co briu aqui lo que es ta va bus can do. Por con sen so de todas as
na ções ci vi li za das, os na vi os de guer ra de qual quer na ção po di am revis tar e 
captu rar em al to-mar em bar ca ções-pirata, qual quer que fos se a ban de i ra 
por elas has te a da. Aber de en per ce beu que, se fos se pos sí vel in ter pre tar o
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30 Han sard, lxxx, 489-90. Cf. lxxvi, 957, 966 (16 de ju lho de 1844). 
31 Peel para Aber de en, 11 de maio de 1845, Aber de en para Peel, 12 de maio de 1845, ci ta do em Jo nes,

op. cit ., pág. 513. 



pri me i ro ar ti go do tra ta do de 1826 como dan do à Grã-Bretanha o di re i to
de tratar como pi ra ta ria o co mér cio de es cra vos bra si le i ro, en tão, sem
exce der os di re i tos que lhe eram as se gu ra dos por tra ta do, a Ma ri nha bri tâ ni ca
poderia não ape nas con ti nu ar, mas in ten si fi car, os seus es for ços pela
su pressão da que le co mér cio. Assim, o pro ble ma dos di re i tos con cedidos
à Grã-Bretanha pelo ar ti go 1 do tra ta do de 1826, sus ci ta do pela pri me i ra 
vez quin ze anos an tes e sub se qüen te men te en ga ve ta do, ti nha de ser ago ra 
en fren tado no va men te. Du ran te os anos que se se gui ram à as si na tu ra do 
tra ta do, ti nha sido de fato lar ga men te en ten di do que, de po is de 1830, os 
na vi os de es cra vos bra si le i ros po de ri am ser tra ta dos como pi ra tas pe las
be lo na ves bri tâ ni cas, e era pos sí vel ar gu men tar, em bo ra isso fos se
discu tível, que o pró prio Go ver no bra si le i ro ti nha na oca sião con cor dado 
com esta in ter pre ta ção do tra ta do. De seu lado, o Go ver no bri tâ ni co ti nha 
re al mente con si de ra do pro por le gis la ção que te ria dado com pe tên cia aos 
tri bu na is bri tâ ni cos para jul gar ca sos de bra si le i ros sus pe i tos do trá fi co
de es cra vos e, por tan to, de pi ra ta ria. No caso, Lor de Pal mers ton ti nha
pre fe ri do, en tre tan to, pror ro gar o tra ta do de 1817, e com ele o di re i to
re cí pro co de bus ca e as co mis sões mis tas an glo-brasileiras, pelo pe río do
pos te ri or a 1830,32 con ten tan do-se com so li ci ta ções pe rió di cas (por
exemplo, em 1838) de que os pró pri os bra si le i ros tra tas sem os co mer -
ci an tes de es cravos como pi ra tas.33 Du ran te quin ze anos pa re ce ra que
su ces si vos go ver nos bra si le i ros ti nham tra ma do para pro var o quan to
aque la de ci são ti nha sido equi vo ca da: ti nham per mi ti do que o co mér cio
de es cra vos al can ças se um ní vel sem pre ce den tes e ti nham-se re cu sa do
con sis ten te men te a co o pe rar com a Grã-Bretanha para fa zer do tra ta do
de 1826 um ins tru men to mais efi caz. Eles ti nham sido ad ver ti dos vá ri as
vezes das con se qüên ci as da sua con du ta. Ago ra, em 1845, com o tér mi no 
do tra ta do de 1817, o Go ver no bri tâ ni co pa re cia con fron ta do com a
escolha de per mi tir que o co mér cio de es cra vos flo res ces se sem res trições
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32 A cor res pon dên cia Pal mers ton-Aber de en-Melo Ma tos (1830-1) foi re e xa mi na da num me mo ran do
con fi den ci al do Ga bi ne te, de 7 de ju lho de 1845, B.M. Add. MSS 43125 (Aber de en Pa pers), e por Peel
na Câ ma ra dos Co muns, em 31 de ju lho de 1845 (Han sard, lxxxii,1288-94). 

33 Ver aci ma, ca pí tu lo 3, pág. 85 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.] Na épo ca, a 
opi nião de Ge or ge Jack son ti nha sido de que não era ne ces sá ria ne nhu ma lei so bre pi ra ta ria: o ar ti go 1
do tra ta do de 1826 não era “uma pro mes sa ou pers pec ti va, mas po si ti vo e fi nal – não pro me tia que uma
lei de cla ran do-o [o co mér cio de es cra vos] ile gal etc., será  pro mul ga da, mas de cre ta va ime di a ta men te e
para sem pre a ile ga li da de do ato e a pena que acar re ta va” (Jack son para Ban di nel, 10 de agos to de 1838,
Par ti cu lar e Conf., F. O. 84/242). Pal mers ton ti nha dis cor da do (me mo ran do, 7 de no vem bro de 1838,
F. O. 84/242).



ou de re cor rer àqui lo que con si de ra va ser o seu di re i to, de con for mi da de
com o ar ti go 1 do tra ta do de 1826: tra tar o co mér cio bra si le i ro de
escravos como pi ra ta ria – um di re i to que, como Aber de en di ria a Ha mil ton 
em ju nho, “por mu i to tem po se per mi ti ra per ma ne ces se la tente, mas não
fora per di do”.34 

Em 13 de maio, uma ex po si ção com ple ta e de ta lha da da situação, 
jun ta men te com to dos os do cu men tos re le van tes (in clu si ve a cor res -
pondên cia Pal mers ton-Melo Ma tos de 1830-31) ti nha sido sub me ti da aos
pro cu ra do res da Co roa, Sir John Dod son, pro cu ra dor da Ra i nha e juiz
do Pre ro ga ti ve Court, Sir Wil li am Fol lett, pro cu ra dor-geral e ami go
íntimo do pri me i ro-ministro, e Sir Fre de rick The si ger, pro cu ra dor-ge ral
do Esta do.35 Aber de en dis se a Peel es tar con fi an te de que eles da ri am
“um pa re cer tal como de se ja mos”, mas que pro va vel men te se ria ne cessá rio 
ir ao Par la men to “para que ele des se os me i os de en fren tar a di fi -
culdade”.36 Em 15 de maio, The Ti mes, que in va ri a vel men te apo i a va as 
políti cas de Aber de en, pre via que,

a me nos que os bra si le i ros re sol vam pe dir a re no va ção des sas con ven ções
que eles ale gam es ta rem ca du cas, com o acrés ci mo de to dos os dis po si ti vos
mais re cen tes, os na vi os de pa tru lha de Sua Ma jes ta de cer ta men te se rão
instru í dos no sen ti do de que os sú di tos de Sua Ma jes ta de Impe ri al que
es te jam pra ti cando o co mér cio de es cra vos são pi ra tas e, como tais, não
têm di re i to à pro te ção do seu pró prio go ver no e es tão ex pos tos ao ri gor
má xi mo do di re i to ma rí ti mo in ter na ci o nal.

Se to das as na ções ti ves sem des de o co me ço de cla ra do o co mércio 
de es cra vos pi ra ta ria, con ti nu a va The Ti mes, ele po de ria ter sido efe ti va -
mente su pri mi do; em vez dis so, ti nha-se cri a do toda a com pli ca da
maqui na ria dos di re i tos de bus ca e das co mis sões mis tas “para su prir a
fal ta de um modo de pro ce der mais di re to e efi caz”.

O Bra sil, po rém, ti nha, por tra ta do, fe i to do co mér cio de es -
cra vos um ato de pi ra ta ria e a Grã-Bre ta nha po dia, por tan to, de i xar ex -
pi rar o tra ta do in sa tis fa tó rio de 1817 e re tor nar à “lin gua gem cla ra” do
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34 Aber de en para Ha mil ton, nº 10, 4 de ju nho de 1845, F. O. 84/583; ver tam bém Aber de en nº 12, 2 de
ju lho de 1845.. Ha mil ton ad ver tiu Lim po de Abreu em 23 de ju lho (Ha mil ton para Aber de en, 29 de
ju lho de 1845, B. M. Add. MSS 43124).

35 Can ning para (LAW OFFICERS), 13 de maio de 1845, F. O. 83/2352.
36 Aber de en para Peel, 11 de maio, 12 de maio de 1845, B. M. Add. MSS 40455 (Peel Pa pers).



pri me i ro ar ti go do tra ta do de 1826.37 Duas se ma nas mais tar de, em 30
de maio, os as ses so res ju rí di cos (law of fi cers) apre sen ta ram de vi da men te o 
seu re la tó rio so bre a si tu a ção dos tra ta dos. O go ver no, di zi am eles, es ta -
va obri ga do a ad mi tir que o tra ta do de 1817 ti nha ex pi ra do. De acor do
com o pri me i ro ar ti go do tra ta do de 1826, po rém, a Co roa ti nha “ad qui -
ri do o di re i to de de ter mi nar a cap tu ra de to dos os sú di tos bra si le i ros en -
con tra dos em alto-mar pra ti can do o co mér cio de es cra vos, de puni-los
como pi ra tas e de dis por dos seus na vi os, nos qua is eles po de ri am ser
pre sos jun ta men te com os bens a eles per ten cen tes a bor do como bona
pi ra to ram”.38 Com base nes se pa re cer, o Go ver no de ci diu ex pe dir no vos
man da dos para a bus ca e cap tu ra de na vi os bra si le i ros no co mér cio ile -
gal de es cra vos – e mais, em qual quer eta pa da sua vi a gem, já que, no
en ten der da Grã-Bre ta nha, qua is quer itens de equi pa men to en con tra dos 
a bor do cons ti tu íam pro va con clu si va da in ten ção de pra ti car o co mér -
cio de es cra vos. Como seus pre de ces so res em 1830, quan do a ques tão
fora sus ci ta da pela pri me i ra vez, os law of fi cers ti nham, en tre tan to,
avi sa do o go ver no de que, an tes de a Co roa po der exer cer os seus
di re i tos, se ria ne ces sá ria a le gis la ção que es ta be le ces se que tri bu na is
de ve ri am jul gar os na vi os cap tu ra dos e como eles de ve ri am tra tar
em bar ca ções, tri pu la ções, car gas e es cra vos. Du ran te qua se um mês, os 
law of fi cers, em con sul ta com Step hen Lus hing ton, ago ra juiz do Alto Tri -
bu nal Ma rí ti mo (High Court of the Admi ralty)e com uma ex pe riên cia
ím par em ma té ria de co mér cio de es cra vos, e Sir Her bert Jen ner, que
como pro cu ra dor-ge ral (ad vo ca te ge ne ral) em 1830-31 ti nha tido ex pe -
riên cia com este pro ble ma par ti cu lar, tra ba lha ram na pre pa ra ção da
le gis la ção ne ces sá ria. No fi nal, de ci di ram que o pro ce di men to mais sim ples 
se ria emen dar a Lei de 2 de ju lho de 1827, que au to ri za va as co mis sões
mis tas an glo-bra si le i ras a jul ga rem co mer ci an tes de es cra vos bra si le i ros
cap tu ra dos de con for mi da de com o tra ta do an glo-por tu guês de 1817,
que ti nha sido in cor po ra do ao tra ta do an glo-bra si le i ro de 1826. O pro je to 
aca ba do re vo ga va aque la par te da Lei que ti nha es pe ci fi ca men te re ti ra do 
dos tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos a com pe tên cia so bre os ca sos de
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37 The Ti mes, 15 de maio de 1845; cf. The Ti mes, 26 de ju lho: o Go ver no bri tâ ni co não de ve ria sen tir “mais 
ne nhum es crú pu lo em ado tar sé ri as me di das con tra eles [os co mer ci an tes de es cra vos bra si le i ros]
se não en trar em guer ra con tra os pi ra tas da cos ta Bar bary”.

38 Law Offi cer’s Opi ni on, 30 de maio de 1845, F. O. 83/2352; ci ta do por ex ten so (AT LEGTH) em Jo nes,
op. cit ., págs. 513-14.



na vi os de es cra vos bra si le i ros apa nha dos em in fra ção ao tra ta do de
1826; as co mis sões mis tas fo ram au to ri za das a fun ci o nar so men te até 13 
de se tem bro de 1845, para o jul ga men to de na vi os apre en di dos an tes de 
13 de mar ço, e os tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos fo ram au to ri za dos a
jul gar to dos os na vi os bra si le i ros cap tu ra dos de po is da que la data, como
já se ocu pa vam dos ca sos de em bar ca ções de pro pri e da de bri tâ ni ca e de
na vi os sem na ci o na li da de e como ti nham jul ga do bar cos por tu gue ses
du ran te três anos, de po is de agos to de 1839; os na vi os con de na dos
se ri am em pre ga dos no ser vi ço bri tâ ni co ou des man te la dos e ven di dos
pu bli ca men te em lo tes se pa ra dos; os ofi ci a is de ma ri nha se ri am re com -
pen sa dos com os prê mi os ha bi tu a is e in de ni za dos por pos sí ve is ações
mo vi das con tra eles por co mer ci an tes bra si le i ros. Este foi o no tó rio
pro je to so bre o Co mér cio de Escra vos (Bra sil), co nhe ci do no Bra sil
com o bill Aber de en ou o bill in glês.

Du ran te todo o pro ces so, Aber de en es ta va an si o so que o Du que
de Wel ling ton com pre en des se que o seu pro je to era es sen ci al men te
dis tin to da que le que Pal mers ton apre sen ta ra seis anos an tes. A lei de
1839 dera aos na vi os de guer ra bri tâ ni cos o po der, que o go ver no
por tu guês se ti nha re pe ti da men te re cu sa do a con ce der por tra ta do, de
su pri mir o co mér cio de es cra vos pra ti ca do sob a ban de i ra por tu gue sa.
Wel ling ton e os pa res do par ti do tory ti nham-se opos to a ele por que pa re cia
que se es ta va pe din do ao Par la men to para usur par a prer ro ga ti va da
Co roa e au to ri zar ofi ci a is bri tâ ni cos a to mar me di das hos tis con tra uma
po tên cia ami ga. Na opi nião de Aber de en, o seu pró prio pro je to, em bo ra
em al guns as pec tos to mas se como mo de lo o de 1839, não se ex pu nha à
mes ma ob je ção: ele sim ples men te ca pa ci ta va o Exe cu ti vo a exer cer po de res 
que o Bra sil ti nha con ce di do à Grã-Bre ta nha pelo pri me i ro ar ti go do tra ta do 
de 1826.39 Ao fi nal, Wel ling ton, como ou tros mem bros do Ga bi ne te,
de i xa ram-se per su a dir de que o pro je to pro pos to era per fe i ta men te
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39 Aber de en para Wel ling ton, 5 de ju nho, 14 de ju nho, 30 de ju nho de 1845, B. M. Add. MSS 43060
(Aber de en Pa pers). Ane xo à nota de 30 de ju nho es ta va um lon go e de ta lha do me mo ran do de Lus hing ton
que com pa ra va os dois pro je tos (Lus hing ton para Aber de en, 30 de ju nho, B. M. Add. MSS 43244 (A ber d e en
Pa pers). So bre este pon to, ver tam bém me mo ran do sem as si na tu ra (Jen ner?) e sem data so bre o pa re cer
dos law of fi cers de 30 de maio, no qual se ar gu men ta va que em 1839 era um caso de “ ca sus bel li ou nada”, 
en quan to que em 1845 “não é ca sus bel li, mas ca sus fe de ris” ... o pro je to (de 1845) se ria em apo io do
tra ta do (de 1826). A Lei de Por tu gal, de 1839, não era, con fes sa men te, em apo io dos tra ta dos com
Por tu gal”. Peel usou esta li nha de ar gu men ta ção no seu dis cur so na Câ ma ra dos Co muns em 24 de ju lho,
quan do o pro je to es ta va em exa me no ní vel de co mis são (Han sard, lxxxii, 1050-7).



le gí ti mo, que os bra si le i ros o ti nham tra zi do so bre si mes mos (Had Brought it 
Upon Them sel ves) e que não ha via ou tro cur so de ação aber to ao go ver no
in glês.40

No co me ço de ju lho, o pro je to de Lor de Aber de en es ta va
pron to para ser apre sen ta do ao Par la men to. Era im por tan te que ele
entras se em vi gor tão de pres sa quan to pos sí vel para re du zir o pe río do
du ran te o qual o co mér cio bra si le i ro de es cra vos es ta ria li vre da in ter fe -
rên cia da Ma ri nha bri tâ ni ca e, como a ses são do Par la men to já es ta va
adi an ta da, não ha via tem po a per der. Entre 3 e 10 de ju lho, Aber de en
con du ziu com êxi to o seu pro je to den tro da Câ ma ra dos Lor des, sem
uma di vi são ou se quer um de ba te. Ti nha sido idéia de Peel apre sen tar o
pro je to na Câ ma ra dos Lor des41 por que, em cla ro con tras te com a si tu -
a ção de 1839, a opo si ção pro va vel men te vi ria dos Co muns, onde hou vera
re cen te men te, en tre os li vre-cambistas ra di ca is, es pe ci al men te aque les
in te res sa dos em pro mo ver o co mér cio com o Bra sil, si na is in qui e tan tes
de in sa tis fa ção com as tra di ci o na is po lí ti cas da Grã-Bretanha con tra o
co mér cio de es cra vos. Na se gun da me ta de da dé ca da de 1830, Tho mas
Fowell Bux ton e seus ami gos ti nham su ge ri do vá ri as no vas ma ne i ras
de abor dar a ques tão do co mér cio de es cra vos, mas ti nham sido favoráve is 
a man ter e re for çar o sis te ma pre ven ti vo existente.42 Com o con ti nu a do
e one ro so in su ces so da es qua dra da Áfri ca Oci den tal em re fre ar, mu i to
me nos su pri mir, o co mér cio in ter na ci o nal de es cra vos atra vés do Atlân -
ti co, ti nha-se sus ci ta do re cen te men te a ques tão de se os es for ços da
Grã-Bretanha não de ve ri am ser aban do na dos. O vis con de de Ho wick
(mais tar de Con de Grey e um emi nen te se cre tá rio para Assun tos Coloni a is)
tinha su ge ri do isso num dis cur so na Câ ma ra dos Co muns em fe vereiro,43

da mes ma for ma que, mais re cen te men te, em 24 de ju nho, Wil li am
Hutt, de pu ta do por Ga tes he ad e um pre e mi nen te par ti dá rio do livre
comér cio.44 Estes e ou tros crí ti cos da po lí ti ca do Go ver no ga nha ram força 
com o co nhe ci men to de que a Bri tish and Fo re ign Anti-Slavery
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40 Wel ling t on para Aber de en, 2 de ju lho, B. M. Add. MSS 43060. O me mo ran do do Ga bi ne te de 7 de
ju lho (ver aci ma, pág. 256 [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês no ori gi nal, n º 1] foi 
dis tri bu í do para ex pli car as ba ses le ga is so bre as qua is o go ver no es ta va agin do e a na tu re za do pro je to.

41 Peel para Aber de en, 25 de ju nho de 1845, B. M. Add. MSS 40455. 
42 Ver aci ma, ca pí tu lo 6, págs. 152-3 [Os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]
43 Han sard, lxxvii, 129 (4 de fe ve re i ro de 1845).
44 Han sard, lxxxi, 1156-72. De po is de um cur to de ba te, a ses são da Câ ma ra foi adi a da com ape nas vin te

e nove mem bros pre sen tes. Ver Mat hi e son, Gre at Bri ta in and the Sla ve Tra de, págs. 88-9.



Society – fun da da em 1839 e a prin ci pal so ci e da de abo li ci o nis ta des de o 
co lapso, em 1843, da So ci ety for the Extinc ti on of the Sla ve Tra de and
the Ci vi li za ti on of Afri ca, de Bux ton – sem pre ti nha re pro va do ofi ci al -
men te o uso da for ça ar ma da pela Grã-Bretanha para a su pres são do
comér cio de escra vos.45 Assim, Lor de Aber de en en con trou-se a pon to de
auto rizar um ata que mais vi go ro so e am plo da Ma ri nha bri tâ ni ca ao
comér cio brasi le i ro de es cra vos jus ta men te quan do a mo ra li da de e a
uti li da de das po lí ti cas da Grã-Bretanha con tra o co mér cio de es cra vos
es ta vam começan do a ser se ri a men te ques ti o na das.

Qu an do, em 24 de ju lho, o pro je to es ta va pron to para ser
con si de ra do no ní vel de co mis são na Câ ma ra dos Co muns, o Go ver no não
fi cou sur pre en di do de ver a sua apro va ção ser ob je to de for te re sis tên cia de
Tho mas Mil ner Gib son, um li vre-cam bis ta dou tri ná rio e, como Hutt,
nes ta oca sião como em tan tas ou tras, um por ta-voz dos in te res ses ma nu fa tu -
re i ros e co mer ci a is do Nor te.46 Pri me i ro, Mil ner Gib son ques ti o na va a in ter -
pre ta ção dada pelo Go ver no ao tra ta do de 1826: na sua opi nião, o ar ti go 1
obri ga va ape nas os pró pri os bra si le i ros a tra ta rem como pi ra ta ria o co mér cio 
bra si le i ro de es cra vos. Por mais for tes que fos sem os seus sen ti men tos
em re la ção às vi o la ções do tra ta do pelo Bra sil, ar gu men ta va, o Go ver no
bri tâ ni co era im po ten te para for çar a sua apli ca ção por que, com o tér mi no
do tra ta do de 1817, a Ma ri nha bri tâ ni ca não ti nha mais o di re i to de
abor da gem e bus ca em re la ção aos na vi os bra si le i ros. O que quer que o
Go ver no pu des se di zer, in sis tia, o pro je to era, pois, em to dos os res pe i tos,
se me lhan te ao apre sen ta do por Lor de Pal mers ton em 1839 e, como
Wel ling ton na que la oca sião, ele ob je ta va ao fato de se es tar pe din do ao
Par la men to que, de fato, au to ri zas se atos de hos ti li da de con tra uma po tên cia 
ami ga: “que ele [o go ver no] faça aber ta men te a guer ra, sob sua pró pria
res pon sa bi li da de”, de cla rou, “e ve nha no pró xi mo ano ao Par la men to
com um Pro je to de Inde ni za ção”. Peel ten tou ex pli car à Câ ma ra a base le gal
do pro je to e em quan to ele era di fe ren te do de Lor de Pal mers ton (o qual o
pró prio Peel de fato apro va va), mas não ha via es pe ran ça de sa tis fa zer Mil ner
Gib son, cuja ob je ção bá si ca era às pró pri as me di das pro pos tas, como quer
que elas fos sem cha ma das ou pu des sem ser jus ti fi ca das em ter mos le ga is: elas 
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45 Ver aci ma, ca pí tu lo 6, págs. 153-4 e aba i xo, ca pí tu lo 11, pá gi nas 296-7 [Os nú me ros das pá gi nas
re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]

46 Mil ner Gib son, de pu ta do por Man ches ter (1841-57) e Ashton-un der-Lyne (1857-68), veio a ser
vice-pre si den te (1846-8) e mi nis tro do Co mér cio(1859-66). Wil li am Hutt, de pu ta do por Hull (1832-41) 
e Ga tes he ad (1841-74), veio a ser te sou re i ro-ge ral e vice-mi nis tro do Co mé r cio (1865).



não eram, de cla ra va ele, cal cu la das para in flu en ci ar fa vo ra vel men te “a
úni ca for ça que po dia aca bar com o co mér cio de es cra vos – a opi nião
pú bli ca bra si le i ra”. Ele acre di ta va que o Go ver no bra si le i ro já es ta va fa -
zen do mais do que a Grã-Bre ta nha ti nha qual quer di re i to de es pe rar no
tra to de um pro ble ma tão in ti ma men te re la ci o na do com os sen ti men tos, 
os pre con ce i tos e os in te res ses fi nan ce i ros das clas ses abas ta das do país. 
(Nes te pon to ele com pa ra va a po lí ti ca bra si le i ra no to can te à ques tão do 
co mér cio de es cra vos com a do go ver no bri tâ ni co em re la ção às Leis do 
Mi lho – um exem plo in fe liz, já que aque las leis fo ram, na tu ral men te,
re vo ga das um ano de po is.) Os bra si le i ros pa tri o tas já não es ta vam dis pos tos, 
acre di ta va Mil ner Gib son, a to le rar a in ter fe rên cia ar ma da bri tâ ni ca. Além 
dis so, o res sen ti men to a que ela dava ori gem po dia ter sé ri as re per cus sões 
so bre o co mér cio bri tâ ni co; na ver da de, ele acre di ta va, como Wil li am
Hutt, que o pro je to Aber de en, tão pou co tem po de po is do fra cas so em
con se guir um novo tra ta do co mer ci al, aca ba ria por des tru ir todo o co mér cio
com o Bra sil den tro de dois anos. “Por quan to tem po”, per gun ta va
Mil ner Gib son, “de ve ri am os gran des in te res ses ma nu fa tu re i ros des te
país ser pre ju di ca dos, por quan to tem po de ve ri am a pro pri e da de e as
vi das de sú di tos bri tâ ni cos ser pos tas em pe ri go, para pôr em prá ti ca a
vi são pe cu li ar de um pe que no seg men to do par ti do con trá rio à es cra vi dão 
nes te país?”47

A opi nião de Mil ner Gib son não ti nha, en tre tan to, su fi ci en te
apo io na Câ ma ra doa Co muns para cons ti tu ir im pe di men to sé rio à
apro va ção do pro je to de Aber de en. Embo ra os lí de res do par ti do whig
acre di tas sem que o go ver no con ser va dor ti nha, em cer ta me di da, cha -
ma do a cri se so bre si mes mo, em con se qüên cia da sua po lí ti ca co mer ci al 
hos til ao Bra sil e da sua ten ta ti va ca nhes tra de in tro du zir a ques tão da
es cra vi dão nas ne go ci a ções para a re no va ção do tra ta do co mer ci al an -
glo-bra si le i ro – uma ini ci a ti va que ti nha ir ri ta do os bra si le i ros sem qual -
quer fi na li da de48 – eles es ta vam, ape sar dis so, dis pos tos e mes mo an si o -
sos por da rem o seu apo io ao pro je to. No pas sa do, al gu mas das crí ti cas
mais acer bas de Pal mers ton ti nham sido di ri gi das ao tra ta men to de
“lu vas de pe li ca” dado ao Bra sil pelo Go ver no. Acha va ele que os bra si -
le i ros há mu i to de ve ri am ter sido com pe li dos a cum prir as obri ga ções
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47 Han sard, lxxxii, 1043-50.
48 A opo si ção sem pre exa ge ra va a im por tân cia da mis são Ellis e a sua re le vân cia tan to para a re cu sa

do Go ver no bra si le i ro em as si nar um novo tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos como para a sua 
de ter mi na ção de pôr fim ao tra ta do de 1817.



que ti nham “li vre men te” con tra ta do. (Na fase fi nal do seu pe río do an -
te ri or como mi nis tro, ele mes mo ti nha con si de ra do se ri a men te es ten der a
sua Lei de 1839 para co brir em bar ca ções bra si le i ras.) Qu an do a no tí cia
do tér mi no do tra ta do de 1817 che gou a Lon dres, Pal mers ton ti nha sido 
um dos pri me i ros a as si na lar que, de acor do com o tra ta do de 1826, os
co mer ci an tes bra si le i ros de es cra vos po de ri am ser tra ta dos como pi ra tas,
“e isso, na tu ral men te, não ape nas pelo seu pró prio Go ver no, mas por
qual quer das duas par tes con tra tan tes”.49 Ele fi cou, por tan to, en can ta do 
ao ou vir que o Go ver no ia fi nal men te to mar al gu ma ação po si ti va. Ele o 
ad ver tiu, po rém, de que as me di das ago ra pro pos tas po di am, por si sós,
não se rem su fi ci en tes para su pri mir o co mér cio bra si le i ro de es cra vos,
pois os tra fi can tes po di am achar pro te ção sob ou tra ban de i ra – por
exem plo, a ame ri ca na ou, ago ra que os tra ta dos so bre di re i to de bus ca
de 1831 e 1833 ti nham fi nal men te sido sus pen sos, a fran ce sa.50 Ape sar
dis so, se ria um avan ço se o co mér cio pu des se ser ti ra do de ba i xo da
ban de i ra bra si le i ra. Sua úni ca que i xa era que o pro je to de Aber de en
fi ca va aquém do que o tra ta do jus ti fi ca ria: o pro je to re fe ria-se a na vi os e 
suas car gas, o tra ta do, tam bém aos tra fi can tes.51 O Go ver no, po rém,
ti nha per ce bi do que, pelo me nos num pri me i ro mo men to, se ria pou co
pru den te so li ci tar ao Par la men to a au to ri da de para jul gar sú di tos bra si le i -
ros em tri bu na is bri tâ ni cos: bas ta ria en tre gá-los, nos ca sos em que isso
fos se pos sí vel, às suas pró pri as au to ri da des.

Apo i a da por uma ma i o ria da opo si ção, a apro va ção do pro -
je to pa re cia as se gu ra da, e o Go ver no es ta va com ple ta men te des pre pa ra do 
para um for mi dá vel dis cur so de Sir Tho mas Wil de, um an ti go as sis ten te
do pro cu ra dor-ge ral da Co roa e pro cu ra dor-ge ral (Attor ney Ge ne ral) (e,
como Lor de Tru ro, um fu tu ro pre si den te da Câ ma ra dos Lor des), no
qual, ain da que tar di a men te, lan çou sé ri as dú vi das so bre a le ga li da de do
pro je to: “Ele [o pro je to] apli cou à pi ra ta ria uma in ter pre ta ção e uma lei”,
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49 Han sard, lxxx, 477-8 (16 de maio de 1845).
50 Um tra ta do an glo-fran cês de 29 de maio de 1845 (B. F. S. P. xxxi ii, 4-18) sus pen deu os tra t a dos so bre

di re i t o de bus ca de 1831 e 1833, por dez anos num pri me i ro mo men to, e, como o tra ta do Webs -
ter-Ashbur ton de 1842, ins ti tu iu uma po lí ti ca de pa tru lha men to con jun to con tra o co mér cio de es cra vos, a 
Grã-Bre ta nha e a Fran ça con cor da ram em po si ci o nar não me nos do que vin te e seis na vi os de pa tru lha na 
cos ta oci den tal da Áfri ca, en tre Cabo Ver de e 16º  30’ S. As em bar ca ções cap tu ra das e suas tri pu la ções
se ri am jul ga dos por seus pró pri os tri bu na is. Em maio de 1849, a es qua dra fran ce sa da Áfri ca oci den tal foi
re du zi da, mas a ban de i ra fran ce sa nun ca re a pa re ceu em es ca la sig ni fi ca ti va no c o mér cio de es cra vos.

51 Han sard, lxxxii, 1059-60 (24 de ju lho de 1845).



de cla rou, “que não eram apli cá ve is se gun do o di re i to in ter na ci o nal.”
Re fe rin do-se a um pon to as si na la do por Mil ner Gib son, lem brou à
Câ ma ra que o Le gis la ti vo bra si le i ro nun ca pas sa ra uma lei que de cla ras -
se pi ra ta ria o co mér cio de es cra vos e que ele ti nha sé ri as dú vi das so bre
se o tra ta do de 1826 por si só dava à Grã-Bre ta nha o di re i to de sub me ter
bra si le i ros e seus bens a pro ces so em tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos, aos 
qua is em bar ca ções de pro pri e da de bri tâ ni ca es ta vam su je i tos por for ça de
es ta tu tos na ci o na is.

Eles [os bri tâ ni cos] po di am pu nir seus pró pri os sú di tos como pi ra tas por
qual quer de li to que qui ses sem, mas po di am pas sar uma lei para pu nir
como pi ra tas os sú di tos de ou tra na ção por co me te rem um ato con tra os
de uma ter ce i ra? Eles ti nham tan to di re i to de pas sar uma lei apli cá vel aos
sú di tos do Bra sil quan to aos da Chi na ou de qual quer ou tra na ção; e não
ti nham qual quer di re i to de puni-los por um ale ga do ato de pi ra ta ria que
não era tal se gun do as leis da que le país.52

Cu ri o sa men te, o Pro cu ra dor-Ge ral foi in ca paz de res pon der 
à ob je ção fun da men tal de Wil de à lei, cuja va li da de ele foi for ça do a ad mi tir;
e foi de i xa do a Peel pro me ter que uma aten ção sé ria se ria de di ca da aos
pon tos le van ta dos por Wil de.

Ambos, Aber de en e Peel es ta vam ago ra to tal men te con fu -
sos com as com ple xi da des le ga is do caso. “Você pode es ta be le cer que
o co mér cio de es cra vos do Bra sil é Pi ra ta ria?”, per gun ta va Peel a Aber -
de en em de ses pe ro.53 A jul gar pelo me mo ran do com o qual Aber de en no -
va men te re fe riu a ma té ria a Step hen Lus hing ton, é cla ro que ele não sa bia e 
es ta va ain da mais per ple xo do que an tes.54 Lus hing ton, po rém, ti nha
pou cas dú vi das so bre o as sun to e re di giu um lon go me mo ran do so bre as
ori gens e a na tu re za do pro je to. Em 31 de ju lho, os três se re u ni ram para 
dis cu tir a ma té ria, pou cas ho ras an tes de Peel apre sen tar sua res pos ta à
Câ ma ra. O me mo ran do de Lus hing ton,55 em bo ra não to tal men te con vin -
cen te, veio a cons ti tu ir, tan to in ter na men te como no ex te ri or, a base da
ar gu men ta ção com a qual o Go ver no bri tâ ni co jus ti fi ca ria sub se qüen te men te 
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52 Han sard, lxxxii, 1066-7, 1069-70.
53 Peel para Aber de en, 25 de ju lho de 1845, B. M. Add. MSS 43064 (Aber de en Pa pers).
54 Me mo ran do, 29 de ju lho de 1845, B. M. Add. MSS 40455 (Peel Pa pers), ci ta do de for ma não to tal  -

men te exa ta em Jo nes, op. cit. pág. 516, nº 47.
55 Me mo ran do, 31 de ju lho, F. O. 97/430.



o seu di re i to de to mar a ação que pro pu nha em re la ção ao co mér cio bra si le i -
ro de es cra vos.

Lush ing ton não tinha dúvida de que o Governo brasileiro
tinha todo direito de pôr termo à convenção de 1817. O artigo 1 do
tratado de 1826, entretanto, continuava em vigor, e o Governo britânico 
tinha, portanto, de examinar de perto os direitos que ele lhe conferia.
Primeiro, o Brasil tinha-se comprometido com a Grã-Bretanha a abolir
o comércio de escravos praticado por súditos brasileiros: “esta é a
obrigação subsistente, que a Grã-Bretanha tem o direito de exigir que
seja cumprida e cujo cumprimento pode impor”. Segundo, o Brasil
tinha aceito por contrato que aquele comércio deveria ser “considerado
e tratado como pirataria”; e observava que 

esta cláusula não diz por quem ele deve ser tratado como pirataria nem há
quaisquer palavras que mostrem que o único sentido da Convenção era que
os brasileiros deveriam passar uma lei com tal efeito – em resumo, que o
artigo 1 era simplesmente um trato de que os brasileiros efetuariam a abolição 
do comércio por regulamento nacional. Se esta tivesse sido a intenção, outra
forma de palavras, diferente, teria de ter sido usada, e teria cabido
especialmente ao Governo do Brasil, que era a parte cedente, cuidar dis so. 

A in ter pre ta ção cor re ta do pri me i ro ar ti go do tra ta do, con clu ía
Lus hing ton, era que “o co mér cio de es cra vos será con si de ra do e tra ta do 
como pi ra ta ria pe las duas par tes con tra tan tes”. Na pre sun ção, por tan to,
de que o tra ta do con fe ri ra à Grã-Bre ta nha o di re i to de tra tar o co mér cio 
bra si le i ro de es cra vos como pi ra ta ria, era ne ces sá rio con si de rar o sen ti do
da pa la vra nes te con tex to par ti cu lar. Con for me o di re i to in ter na ci o nal, o 
co mér cio de es cra vos não era con si de ra do pi ra ta ria e, em bo ra al guns
es ta dos ti ves sem fe i to da que le co mér cio um ato de pi ra ta ria pela lei na -
ci o nal, isto era algo a cujo cum pri men to ne nhum ou tro es ta do po dia
obri gar, nem qual quer tra ta do en tre duas po tên ci as po dia fa zer do
co mér cio pi ra ta ria no to can te a ou tras na ções. A Grã-Bre ta nha e o
Bra sil, po rém, ti nham per fe i ta men te o di re i to de de cla rar por tra ta do
que in ter se o co mér cio se ria tra ta do como pi ra ta ria quan do pra ti ca do
por sú di tos bra si le i ros. Con se qüen te men te, “qual quer di re i to que a Co roa
da Grã-Bre ta nha ti nha quan to a pi ra tas pelo di re i to in ter na ci o nal ela o
tem, em vir tu de da Con ven ção [de 1826], so bre sú di tos bra si le i ros que
pra ti quem o co mér cio de es cra vos”. Era ge ral men te ace i to que os na vi os
de guer ra de qual quer es ta do po di am exer cer o di re i to de bus ca e de ten ção 
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em alto-mar onde hou ves se fun da men to para sus pe i tar de pi ra ta ria. “O
mes mo di re i to”, de fen dia Lus hing ton, “foi con ce di do à Grã-Bre ta nha
quan to ao co mér cio de es cra vos bra si le i ro.” (Como os law of fi cers em seu
re la tó rio de 30 de maio, ele es ta va pron to para ar gu men tar que a
Grã-Bre ta nha po dia jul gar e pu nir sú di tos bra si le i ros, bem como con fis car
seus bens.) Era du vi do so, po rém, que a Co roa ti ves se o po der de
exer cer seus di re i tos por sua sim ples prer ro ga ti va; se ria ne ces sá ria le gis -
la ção, por exem plo, para atri bu ir com pe tên cia a tri bu na is bri tâ ni cos para 
jul gar na vi os de es cra vos bra si le i ros cap tu ra dos pela Ma ri nha bri tâ ni ca.
No en tan to, era cla ro para Lus hing ton que a Grã-Bre ta nha, “no exer cí cio
da prer ro ga ti va da Co roa e por ato do Par la men to” ti nha “ple no di re i to e
po der” para tra tar o co mér cio bra si le i ro de es cra vos como pi ra ta ria.

Qu an do Peel se apre sen tou à Câ ma ra dos Co muns em 31
de ju lho, ele pôde de cla rar que, na opi nião da “mais alta au to ri da de”
no as sun to, não ha via “nada in con sis ten te com o di re i to in ter na cional
no pro je to tal como es ta va” e re i te rou a opi nião do Go ver no britâni co
de que, em 1830, o Go ver no bra si le i ro ti nha de fato ad mi ti do que,
pelo trata do de 1826, a Grã-Bretanha ti nha o di re i to de to mar as medi das
que ago ra se pro pu nha to mar.56 O pro je to teve uma ter ce i ra le i tu ra
sem no vi da des no dia se guin te, quan do Sir Tho mas Wil de, que mais
tar de o des cre veu como “uma ver go nha na ci o nal, que re ve la va ou
gran de ig no rân cia do di re i to in ter na ci o nal ou uma mons tru o sa
presun ção, cal cu la da para le var à guer ra ou para tor nar-nos des pre zíveis”,57

es ta va con ve ni en te men te au sen te em New cas tle. Uma se ma na mais
tar de, em 8 de agos to de 1845, o pro je to de Lor de Aber de en, a
resposta da Grã-Bretanha à ter mi na ção do tra ta do de di re i to de busca
de 1817, re ce beu a apro va ção real.58 No seu li vro Explo ra ti ons of  the
High lands of  Bra zil, pu bli ca do em 1869, o ex plo ra dor e erudito Ri chard
Bur ton cha mou a Lei Aber de en “um dos ma i o res in sul tos que um
povo for te ja ma is fez a um fra co”,59 e Jo a quim Na bu co, fu tu ro lí der
do mo vi men to an ti es cra vi dão bra si le i ro, des cre veu-o um ano mais
tarde, num en sa io pre co ce e por mu i to tem po não pu bli ca do so bre a
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56 Han sard, lxxxii, 1288-94.
57 Wil de para Hutt, 12 de mar ço de 1849, ci ta do por Mil ner Gib son na Câ ma ra dos Co muns, Han sard,

civ, 765-6 (24 de abril de 1849).
58 8 e 9 Vict. cap. 122; im pres so em Pe re i ra Pin to, i, págs. 419-26.
59 Ri chard F. Bur ton, Explo ra ti ons of the High lands of Bra zil (Lon dres, 1896), i. pág. 5.



escra vi dão e o co mér cio de es cra vos, como “um in sul to à nos sa
dignida de como povo in de pen den te”60 – des de en tão, os jul ga men tos se 
re pe ti ram em nu me ro sos li vros e ar ti gos de his to ri a do res bra si le i ros. 
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60 Jo a quim Na bu co,  “A Escra vi dão”, R.I.H.G.B., vol. 204 (1949), pág. 65.
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Ca pí tu lo X

AS CONSEQÜÊNCIAS DA LEI ABERDEEN

Em 1845, Lor de Aber de en ti nha-se sen ti do com pe li do a
so li ci tar au to ri za ção para ado tar, con tra o co mér cio de es cra vos, o tipo
de me di das ar ro gan tes mais pron ta men te as so ci a das com o nome de
Lor de Pal mers ton. Ele mos tra ra, en tre tan to, uma pre o cu pa ção mu i to
ma i or do que o seu pre de ces sor com, pelo me nos, uma apa rên cia de
lega li da de: ao ins tru ir os na vi os de guer ra bri tâ ni cos a cap tu ra rem to dos
os na vi os bra si le i ros que es ti ves sem pra ti can do o co mér cio de es cra vos
e os tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos a jul gá-los, o Go ver no bri tâ ni co,
argu men ta va-se, es ta va ape nas exer cen do seus di re i tos as se gu ra dos por
tra tado. E como Peel ti nha-se es for ça do por ex pli car à Câ ma ra dos
Co muns, era “a me di da mais su a ve a que [o go ver no bri tâ ni co] po dia
re cor rer”;1 de li be ra da men te, ele não es ta va pe din do ao Par la men to
que des se a tri bu na is bri tâ ni cos po de res para pu nir sú di tos bra si le i ros
que pra ti cas sem o co mér cio de es cra vos, como ti nha todo di re i to de
fa zer, de con for mi da de com o ar ti go 1 do tra ta do de 1826. Ade ma is,
1 Han sard, lxxxii, 1293, 31 de ju lho de 1845. Cf. ibid . 150-7, 24 de ju lho.



a de ci são de apre sen tar o pro je to Bra sil (Co mér cio de Escra vos) ti nha
sido to ma da “com pe sar e só em úl ti ma ne ces si da de”.2 Por oca sião
da apro va ção do pro je to, Aber de en ofe re ceu re vo gá-lo quan do o
comércio de es cra vos ti ves se fi nal men te ces sa do ou quan do o go ver no 
bra si le i ro as si nas se um tra ta do con tra aque le co mér cio, ace i tá vel para a 
Grã-Bretanha.3

Qu an do, em mar ço de 1845, o Go ver no bra si le i ro de cla ra ra
sua dis po si ção de en trar em ne go ci a ções so bre um novo tra ta do contra o
comér cio de es cra vos, ele o ti nha fe i to acre di tan do que, ao pôr fim
ao tratado so bre di re i to de bus ca de 1817, ti nha to ma do a ini ci a ti va
diplomá ti ca e se co lo ca do numa si tu a ção for te para di tar os seus
termos: o Go ver no bri tâ ni co te ria ago ra de ace i tar as pro pos tas de
trata do do Bra sil, ra ci o ci na va, ou en tão aban do nar in te i ra men te os
seus es for ços para su pri mir o co mér cio bra si le i ro de es cra vos. Ele
perce be ria, en tre tan to, o pró prio erro e, em 25 de ju lho, e de novo em
5 de agos to, José Mar ques Lis boa, o mi nis tro bra si le i ro em Lon dres,
viu-se ten tan do evi tar a pas sa gem do pro je to de Lor de Aber de en,
adver tin do-o de que ele des tru i ria qual quer pos si bi li da de de os dois
go ver nos che ga rem a acordo so bre um novo tra ta do sa tis fa tó rio para am bas 
as par tes. Na se gunda oca sião ele se ti nha mes mo ofe re ci do para ten tar
per su a dir o seu Gover no a con sen tir que o tra ta do de 1817 con ti nu as -
se em vigor até que fos se ne go ci a do um que o subs ti tu ís se, des de que 
o Gover no britâni co aban do nas se o seu pla no de atri bu ir aos tri bu na is
marí ti mos bri tâ ni cos ju ris di ção so bre na vi os bra si le i ros.4 Uma vez
que o pro je to ti nha se tor na do lei e a Grã-Bretanha, por tan to,
assegu ra ra que a ini ci a ti va em qual quer fu tu ra ne go ci a ção de tra ta do
se ria sua – o Bra sil te ria de so frer a lei de Lor de Aber de en ou, como 
Por tu gal em 1842, ace i tar um tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos
di ta do pela Grã-Bretanha –, Aber de en su ge riu a Lis boa que, se o Go ver no
bra si le i ro as si nas se um acor do res ta be le cen do o tra ta do de 1817
como ele ti nha fun ci o na do na prá ti ca an tes de 13 de mar ço, en quan to se
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2 Ibid. 1288, 31 de ju lho de 1845. Mu i tos anos mais tar de, de po is da mor te de Aber de en, Lor de
Mal mes bury re ve lou que Aber de en “nun ca se sen ti ra in ti ma men te con ven ci do de ter tido ra zão em
pro por aque la lei”; ci ta do em  H. D. Chris tie, No tes on Bra zi li an Qu es ti ons (Lon dres, 1865).

3 Aber de en para Ha mil ton, nº 10, 4 de ju nho, nº  12, 2 de ju lho de 1845., F. O. 84/583; Aber de en para
Ha mil ton, 4 de ju nho de 1845, B.M. Add. MSS 43124 (Aber de en Pa pers); Aber de en para Lis boa, 6 de
agos to, 8 de agos to de 1845, F. O. 84/583.

4 Lis boa para Aber de en, 25 de ju lho, 5 de agos to de 1845, F. O. 84/583.



nego ci a va um novo tra ta do se me lhan te àque les fir ma dos pela Espa nha 
em 1835 e Por tu gal em 1842, ele se ria ra ti fi ca do em se gui da, sem espe -
rar a nova ses são do Par la men to, o Go ver no bri tâ ni co re co men daria 
imedi a ta men te e “com o ma i or pra zer”, por de cre to real, que a ju ris dição
so bre os na vi os de es cra vos bra si le i ros cap tu ra dos fos se trans fe ri da
dos tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos de vol ta para os de co mis sões
mistas.5 Aber de en avi sou Ha mil ton Ha mil ton, no Rio de Ja ne i ro, que o
Gover no britâ ni co es ta va an si o so por che gar a uma rá pi da so lu ção na que -
las li nhas. Adver tiu-o, po rém, de que “não se de ve ria de ne nhu ma for -
ma admitir, quer nos ar ti gos [do acor do] ... quer na ne go ci a ção dos
mesmos, qual quer co i sa que pu des se afe tar em al gu ma me di da o di re i to
que o Gover no de Sua Ma jes ta de ti nha afir ma do ou a prá ti ca que os na vi -
os de pa tru lha de Sua Ma jes ta de e os re pre sen tan tes bri tâ ni cos nas
comis sões mis tas ti nham ob ser va do no tra to de em bar ca ções bra si leiras 
equi pa das para o co mér cio de es cra vos de que elas es ta vam su je i tas, de 
acordo com o tra ta do de 1826, a apre en são e con fis co”. E caso o
Gover no bra si le i ro re no ve o tra ta do de 1817 ape nas para no va men te
de nun ciá-lo an tes do fim das ne go ci a ções, ou de i xe de cum prir os
com pro mis sos as su mi dos no novo tra ta do, “Sua Ma jes ta de”, es cre veu 
Aber de en, “es ta rá naturalmen te li vre para re ver ter aos di re i tos a Ela
as se gu ra dos pelo arti go 1 do tra ta do de 1826”.6 

No fim de ju nho, Ha mil ton Ha mil ton, o mi nis tro bri tâ ni co
no Rio de Ja ne i ro, ti nha dado os pas sos ne ces sá ri os para pre pa rar o
Go ver no bra si le i ro para o ad ven to do pro je to de Lor de Aber de en.7 Na
se gun da se ma na de se tem bro já a na tu re za exa ta do seu con te ú do se
tor na ra am pla men te co nhe ci da.8 No caso de qual quer ame a ça a vi das ou 
bens bri tâ ni cos, Ha mil ton ti nha per mis são para re cor rer à ma ri nha
no rio da Pra ta, mas ape sar da “exal ta ção do sen ti men to pú bli co na ca -
pi tal ... e da ar gu men ta ção, da vi ru lên cia e da in vec ti va na im pren sa”,
hou ve ape nas um in ci den te me nor, que en vol veu um gru po de ma ru jos
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5 Aber de en para Lis boa, 8 de agos to de 1845; Lis boa para Lim po de Abreu, nº 22, agos to de 1845,
Re  ser va do, A.H.I. 217/3/4.

6 Aber de en para Ha mil ton, n º 20, 9 de agos to de 1845,  F. O. 84/583.
7 Em 23 de ju lho, Ha mil ton in for mou Lim po  de Abreu do con te ú do do des pa cho nº 10 de Aber de en,

de 4 de ju nho (nota ane xa a Ha mil ton para Aber de en, 29 de ju lho de 1845, B.M. Add. MSS 43124
(Aber de en Pa pers).

8 A Lei foi im pres sa no Jor nal do Co mér cio , 15 de se tem bro de 1845.



bri tâ ni cos.9 A sub co mis são de ne gó ci os es tran ge i ros do Con se lho de
Esta do ti nha es ta do exa mi nan do a si tu a ção já há al gum tem po, e ago ra 
que o Go ver no bri tâ ni co ti nha le va do a cabo as suas ame a ças, o Con -
se lho de Esta do em ple no foi con vo ca do para uma sé rie de re u niões.
Ele ti nha um con so lo: na sua for ma fi nal, a Lei não era tão se ve ra
quan to ti nha sido ini ci al men te an te ci pa do, por quan to pelo me nos não
con ti nha ame a ça à vida de bra si le i ros. Em 16 de se tem bro, o Con se lho
re u niu-se para dis cu tir três ques tões sub me ti das pelo mi nis tro dos Ne -
gó ci os Estran ge i ros, Antô nio Lim po de Abreu: pri me i ro, o Go ver no
bra si le i ro de ve ria pro tes tar con tra o pro je to e em que ter mos? se gun do,
de ve ria ini ci ar ne go ci a ções com o Go ver no bri tâ ni co so bre um tra ta do
con tra o co mér cio de es cra vos que subs ti tu ís se o pro je to? ter ce i ro, so bre
que base se de ve ria es ta be le cer qual quer novo tra ta do? Ha via uma cla ra
di vi são de opi niões en tre uma mi no ria, li de ra da por Ber nar do Pe re i ra
de Vas con ce los e Fran cis co de Pa u la Sou sa, fa vo rá vel a um pro tes to 
for mu la do nos ter mos mais for tes pos sí ve is, com bi na do com a com ple -
ta ru tu ra de re la ções di plo má ti cas e a to tal re je i ção de qual quer novo
tra ta do, e a ma i o ria dos mem bros do Con se lho que, ace i tan do a obri ga -
ção do Bra sil de su pri mir o co mér cio de es cra vos, te me ro sa de até que
pon to a Grã-Bre ta nha po de ria es tar dis pos ta a ir e tal vez es pe ran do
con se guir ain da o apo io bri tâ ni co no Rio da Pra ta, era a fa vor de um
pro tes to mais mo de ra do con tra a ile ga li da de da Lei, de i xan do a por ta
aber ta para fu tu ras ne go ci a ções de um tra ta do – em bo ra con ti nu as sem a 
in sis tir, ir re a lis ti ca men te, em que qual quer novo acor do im pu ses se se ve ras
res tri ções às ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca con tra o co mér cio de
es cra vos.10 De po is de pro lon ga das dis cus sões, apro vou-se fi nal men te
uma de cla ra ção de pro tes to re di gi da por Lim po de Abreu.11 Era um
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9 Aber de en para Ha mil ton, nº 21, 9 de agos to de 1845, F. O. 84/583; Ha mil ton nº 55, 22 de de zem bro
de 1845, Conf., F. O. 84/582.

10 Ata, 16 de se tem bro de 1845, A. N. Có di ce 307/1.
11 Lim po de Abreu para Ha mil ton, 22 de ou tu bro de 1845, ane xo a Ha mil ton nº 49, 11 de no vem bro de

1845, F. O. 84/582 e Lis boa para Aber de en, 27 de de zem bro de 1845, F. O. 83/583. A ín te gra do
tex to apa re ceu no Jor nal do Co mér cio, 29 de ou tu bro de 1845, e no Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os
Estran ge i ros (maio de 1846). A nota de Lim po de Abreu foi pu bli ca da se pa ra da men te como um pan fle to em 
por tu guês, in glês e fran cês e am pla men te dis tri bu í da. Tam bém im pres sa em Per di gão Ma lhe i ro, ii,
253-61; Pe re i ra Pin to, i, 426-45. Para a per cep ção bra si le i ra da Lei Aber de en, ver tam bém Ingla ter ra e
Bra sil: Tra fe go de Escra vos (Rio de Ja ne i ro, 1845), de  José Jus ti ni a no da Ro cha, edi tor do jor nal do Rio O 
Bra sil, con ser va dor, an ti bri tâ ni co e fa vo rá vel ao co mér cio de es cra vos.



prin cí pio de di re i to in ter na ci o nal, co me ça va Lim po de Abreu, que os
na vi os de um es ta do não po di am, em tem po de paz, re vis tar os de ou tro
es ta do, ex ce to nos ca sos em que o di re i to de fazê-lo ti ves se sido con ce di -
do por tra ta do; só o tra ta do de 1817 ti nha dado aos na vi os de guer ra
bri tâ ni cos o di re i to de bus ca so bre na vi os bra si le i ros sus pe i tos de pra ti car
o co mér cio de es cra vos – e aque le tra ta do ti nha ex pi ra do. O ar ti go 1
do tra ta do de 1826, in sis tia, obri ga va as au to ri da des bra si le i ras – e so men te 
as au to ri da des bra si le i ras – a tra tar como pi ra tas os co mer ci an tes bra si le i ros 
de es cra vos; ele não con fe ria à Grã-Bre ta nha qua is quer di re i tos so bre na ci o -
na is bra si le i ros ou seus na vi os: “a in ter ven ção do go ver no bri tâ ni co ... é
li mi ta da ao di re i to de so li ci tar do go ver no im pe ri al a ob ser vân cia exa ta e
pon tu al do tra ta do e nada mais”. Além dis so, ele ne ga va ca te go ri ca men te
que, quan do se sus ci ta ra ini ci al men te a ques tão, em 1830, o Go ver no
bra si le i ro ti ves se ace i to a po si ção bri tâ ni ca so bre o tra ta do de 1826; ao
con trá rio, ar gu men ta va, Lor de Pal mers ton ace i ta ra a po si ção bra si le i ra
so bre o tra ta do e, sig ni fi ca ti va men te, nun ca hou ve ra, du ran te todo o pe -
río do des de 1830, qual quer men ção dos su pos tos di re i tos da Grã-Bre ta -
nha de tra tar o co mér cio bra si le i ro de es cra vos como pi ra ta ria. Em re su -
mo, a in ter pre ta ção do ar ti go 1 do tra ta do de 1826 ago ra apre sen ta da pela
Grã-Bre ta nha era “ab sur da e pe ri go sa”. Era im pro vá vel que o Bra sil,
pros se guia, ti ves se con ce di do à Grã-Bre ta nha o di re i to de jul gar e pu nir
sú di tos e na vi os bra si le i ros se gun do a lei bri tâ ni ca e em tri bu na is bri tâ ni -
cos sem “uma de le ga ção mu i to ex pres sa, cla ra e po si ti va de tal po der”.
A Lei Aber de en, de cla ra va Lim po de Abreu, “não pode ba se ar-se nem
na le tra nem no es pí ri to do re fe ri do ar ti go, opõe-se aos prin cí pi os mais
cla ros e po si ti vos do di re i to das na ções e, fi nal men te, in frin ge a so be ra nia 
e a in de pen dên cia do Bra sil”. O Go ver no bra si le i ro se re cu sa va ca te go -
ri ca men te a re co nhe cer a va li da de da Lei “in jus ta e ofen si va” e de i xa va
cons tân cia de que re cla ma ria com pen sa ção por qual quer pre ju í zo que 
o co mér cio bra si le i ro pu des se so frer em con se qüên cia da sua apli ca ção.
Ape sar dis so, o pro tes to de Lim po de Abreu con tra a Lei ter mi na va
numa nota mo de ra da e con ci li a tó ria e o mi nis tro da Jus ti ça, Se na dor
Ma nu el Antô nio Gal vão, re ce beu ple nos po de res para abrir ne go ci a -
ções com Ha mil ton so bre um novo tra ta do que a subs ti tu ís se. Gal vão
era, po rém, “um in di ví duo pro ver bi al men te in do len te e di la tó rio em
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tudo”12 e Lim po de Abreu, que não go za va do ple no res pal do dos seus
co le gas, pou co po dia fa zer para apres sar a pre pa ra ção de um pro je to de
con ven ção. O pou co que Ha mil ton sou be an te ci pa da men te so bre a for -
ma que as so li ci ta ções bra si le i ras pro va vel men te to ma ri am não era en co -
ra ja dor: pa re cia pro vá vel que o Bra sil vol tas se a pe dir subs tan ci a is in de -
ni za ções pe los na vi os bra si le i ros an te ri or men te ab sol vi dos pe las co mis -
sões mis tas an glo-bra si le i ras, uma am pli a ção da área pró xi ma da cos ta
bra si le i ra na qual o di re i to de bus ca em ne nhu ma cir cuns tân cia po de ria
ser exer ci do e um acor do que per mi ti ria a im por ta ção da Áfri ca de “co lo nos
li vres” para su prir a fal ta de no vos su pri men tos de es cra vos.13 (O úl ti mo
pon to ti nha sido sus ci ta do em mais de uma opor tu ni da de no pas sa do. A
opi nião do go ver no bri tâ ni co, po rém, ain da era que, até que a es cra vi -
dão fos se abo li da, a im por ta ção de afri ca nos li vres no Bra sil cons ti tu i ria,
como di zia Ha mil ton, “um meio dis far ça do e in si di o so de con ti nu ar o co -
mér cio de es cra vos.”)14

Cla ra men te, não ha via es pe ran ça de pro gres so nes ses ter mos. 
Além dis so, gra ças a in for ma ções re gu lar men te for ne ci das pelo Se na -
dor Lo pes Gama, que es ta va a sol do do Go ver no bri tâ ni co, Aber de -
en es ta va per fe i ta men te cons ci en te de que o Con se lho de Esta do bra -
si le i ro ten dia a acre di tar que ne go ci a ções sé ri as so bre um tra ta do so -
bre qual quer base se ria im pos sí vel até que a Lei ti ves se sido re vo ga -
da.15 No caso, nada re sul tou, por tan to, des sas pri me i ras ten ta ti vas
de en con trar um subs ti tu to sa tis fa tó rio para a Lei Aber de en. Ha mil ton e
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12 Ha mil ton, nº 49, 11 de no vem bro de 1845.
13 Ha mil ton, nº 40, 22 de se tem bro, n º  42, 8 de ou tu bro, nº 50, 6 de de zem bro, nº 52, 22 de de zem bro, 

nº 55, 22 de de zem bro de 1845, F. O. 84/582; Ha mil ton, nº 92, 22 de de zem bro de 1845, F. O.
13/227; Ha mil ton, nº 4, 24 de ja ne i ro, Conf., n º 19, 21 de fe ve re i ro, Conf., F. O. 13/234. Lim po de
Abreu pro me teu re di gir, em ca rá ter par ti cu lar, um pro je to de tra ta do (Ha mil ton, nº 55); ver adi an te, págs. 
276-7 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]

14 Ha mil ton, nº 50, 6 de de zem bro de 1845.
15 O in ter me diá rio en tre Lo pes Gama e o go ver no bri tâ ni co era John Ge or ge Young, um ci da dão bri tâ ni co com 

re i vin di ca ções fi nan ce i ras con tra o go ver no bra si le i ro: ver, por exem plo, Re la tó rio nº 5, ja ne i ro de 1846, B.M.
Add. MSS 43245 (Aber de en Pa pers); Re la tó rio no 6, fe ve re i ro de 1846, ane xo a Young 16 de abril de 1846,
Par ti cu lar, Re la tó rio nº 7, abril de 1846, ane xo a Young 10 de ju nho de 1846, Par ti cu lar, B.M. Add. MSS
43246 (Aber de en Pa pers). Ver tam bém Jo nes, H.A.H.R. (1962), op. cit., pág. 518. Em agos to e no va men te em
ou tu bro de 1846, quan do a ques tão foi con si de ra da pela sub co mis são dos ne gó ci os es tran ge i ros do
Con s e lho de Esta do, Vas con ce los e Ho nó rio re je i ta ram sem he si ta ção a idéia de as si nar um novo
tra ta do im pos to pela Grã-Bre ta nha en quan to a Lei per ma ne ces se em vi gor e, as sim, iso la ram o ter ce i ro
mem bro da co mis são, Lo pes Gama, con trá rio ao co mér cio de es cra vos e pró-Grã-Bre ta nha (Pa re cer nº 93,
10 de agos to de 1846, Pa re cer nº 101, 10 de ou tu bro de 1846, A.H.I. 342/1/6).



Gal vão nun ca se en con tra ram ofi ci al men te. Em abril de 1846, Aber -
de en cha mou de vol ta o co mis sá rio de ar bi tra gem bri tâ ni co, que ti nha
per ma ne ci do no Rio na es pe ran ça de que as ne go ci a ções le vas sem à
re a ber tu ra da co mis são mis ta na que la ci da de.16 No co me ço de maio,
ou tra mu dan ça de go ver no no Bra sil afas tou do Mi nis té rio dos Ne gó -
ci os Estran ge i ros Lim po de Abreu, o mi nis tro mais sim pá ti co ao pon to 
de vis ta bri tâ ni co. A prin ci pal fi gu ra da nova ad mi nis tra ção, Antô nio
Fran cis co de Pa u la e Ho lan da Ca val can ti de Albu quer que, mi nis tro
da Fa zen da e prin ci pal con se lhe i ro do jo vem Impe ra dor, não era
to tal men te con trá rio à idéia de um novo tra ta do –  em ter mos ade qua -
dos – con tra o co mér cio de es cra vos e con tem pla va, se gun do Ja mes
Hud son, o en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co no Rio, “al gu ma me di -
da im por tan te e am pla” para a abo li ção da pró pria es cra vi dão nos
pró xi mos vin te e cin co ou trin ta anos.17 Ao mes mo tem po, po rém, ele
era in fle xí vel em que a Grã-Bre ta nha de ve ria re vo gar a Lei ofen si va an -
tes de o Bra sil to mar qual quer me di da: “O se nhor não pode es pe rar
que nós aju de mos a Ingla ter ra ou con sin ta mos em pôr fim ao co mér -
cio”, dis se ele ao Co mo do ro Char les Hot ham, que es ta va vi si tan do o
Rio an tes de as su mir seu pos to de co man dan te-em-che fe da es ta ção
na val da Áfri ca Oci den tal, “en quan to os se nho res es tão apre en den do
na vi os bra si le i ros, in sul tan do a nos sa ban de i ra e con de nan do-os ile -
gal men te.”18 Enquan to isso, na Grã-Bre ta nha, os whigs ti nham subs ti -
tu í do os Con ser va do res no go ver no, tra zen do de vol ta  Pal mers ton
ao Fo re ign Offi ce, que ime di a ta men te de ter mi nou a Ha mil ton sus pen der 
to das as ne go ci a ções re la ti vas ao tra ta do.19 Acon te ceu que Ha mil ton já
ti nha de i xa do o Rio de Ja ne i ro, de vol ta ao seu país, de po is de um se ve ro
aci den te cir cu la tó rio.
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16 Aber de en para Grigg, n º 1, 2 de abril de 1846, F. O. 84/622; Aber de en para Ha mil ton, nº 2, 3 de
abril de 1846, F. O. 84/632. A sede do tri bu nal ti nha es ta do fe cha da des de 25 de se tem bro de 1845.

17 “Me mo ran dum on the pre sent tem per of the go vern ment of Bra zil re gar ding ne go ti a ting a sla ve
tra de tre aty with England”, 22 de ju nho de 1846, B.M. Add. MSS 43124; Hud son para Pal mers ton, 17
de ou tu bro de 1846, Bro ad lands MSS GC/HU/1. Ja mes Hud son foi se cre tá rio da le ga ção no Rio em
1845-50 (atu an do como en car re ga do de ne gó ci os de agos to de 1846 a agos to de 1847 e de abril de 1848 a
ju lho de 1850) e mi nis tro, de ju lho de 1850 a de zem bro de 1851, an tes de ser trans fe ri do para Tu rim, onde
veio a de sem pe nhar um pa pel im por tan te na Qu es tão Ita li a na. 

18 Men ci o na do em Hot ham para o Almi ran ta do, nº 395, 5 de de zem bro de 1848: “Re marks and
Obser va ti ons on the fi nal ex tinc ti on of the sla ve tra de”, F. O. 84/782.

19 Pal mers ton para Ha mil ton, nº 9, 13 de agos to de 1846, F. O. 84/632.



Uma ques tão que es ta va re sol vi da quan do da que da do go -
ver no con ser va dor de Peel, no fim de ju nho de 1846, foi o des ti no dos
di re i tos bri tâ ni cos so bre o açú car. Den tro de três se ma nas a con tar da
sua pos se, o novo pri me i ro-mi nis tro, Lor de John Rus sell, pro pôs a re du -
ção gra du al do di fe ren ci al em fa vor do açú car co lo ni al du ran te um pe -
río do de cin co anos, até a equa li za ção fi nal, em 1851, dos di re i tos so bre o
açú car “de to dos os ti pos, como quer que fos se cul ti va do e de onde
quer que fos se im por ta do” – isto é, in clu si ve o açú car bra si le i ro e cu ba no
pro du zi do por es cra vos. Peel e aque les dos seus par ti dá ri os que já ti -
nham ace i to a re vo ga ção das Leis do Mi lho não se opu se ram ao Pro je to
do Açú car do go ver no: a pro pa gan da con tra o “mo no pó lio” e o açú car
caro ti nham con se gui do con quis tar a opi nião pú bli ca para a tese de que
a fi lan tro pia es ta va sen do paga a um pre ço de ma si a do alto – e não se
po dia re sis tir eter na men te à opi nião pú bli ca. Além dis so, as idéi as fa vo -
rá ve is ao li vre co mér cio ti nham per me a do tão com ple ta men te a
Anti-Sla very So ci ety que, dos prin ci pa is abo li ci o nis tas da Câ ma ra dos 
Co muns, só o de pu ta do tory da Uni ver si da de de Oxford, Sir Ro bert
Inglis, se opôs re al men te às pro pos tas do Go ver no re la ti vas aos di re i tos
so bre o açú car. Re ca iu so bre Ben tinck, Stan ley e os pro te ci o nis tas apre sen tar
a ar gu men ta ção mais efe ti va no sen ti do de que uma re du ção dos
di re i tos in ci den tes so bre o açú car pro du zi do com mão-de-obra es cra va
le va ria a um au men to da pro cu ra de es cra vos no Bra sil e em Cuba e, 
por tan to, atu a ria como um es tí mu lo ao seu co mér cio. Na Câ ma ra dos
Lor des, abo li ci o nis tas da ve lha guar da como Lor de Broug ham, o Juiz
Den man (pai do Co man dan te Jo seph Den man) e Sa mu el Wil ber for ce,
bis po de Oxford, pro tes ta ram amar ga men te, mas sem êxi to, que o pro
 je to en co ra ja ria o co mér cio de es cra vos: eles fo ram der ro ta dos por vin te e
oito vo tos a onze.20
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20 9 e 10 Vict. cap. 63, 18 de agos to de 1846. Ver Schuy ler, Fall of the old co lo ni al system , págs. 151-5; Mor rell,
Bri tish co lo ni al po licy, págs. 222-3. Tam bém cer ca de meio mi lhão de pa la vras em Han sard. Ri chard
Cob den afir mou na Câ ma ra dos Co muns  (16 de ju nho de 1848) que “qua se to dos os ho mens que
li de ra ram a agi ta ção em fa vor da eman ci pa ção dos es cra vos ... são con tra aque les hon ra dos ca va lhe i ros
que, nes ta Casa, ad vo gam um di re i to di fe ren ci a do so bre o açú car es tran ge i ro com vis tas a re pri mir a 
es cra vi dão no ex te ri or”, ci ta do em Wil li ams, Ca pi ta lism and Sla very, págs. 161-2. Mas para uma opi nião
di fe ren te, ver Rice, “Cri ti que of the Eric Wil li ams The sis”, em Tran sa tlan tic Sla ve Tra de from West Afri ca,
pág. 46. Mu i tos abo li ci o nis tas aju da ram os pro te ci o nis tas a con se guir, em 1848, a pror ro ga ção do pra zo 
an te ri or à com ple ta equa li za ção dos di re i tos so bre o açú car de 1851 para 1854 e de ram seu apo io às
fre qüen tes mas in fru tí fe ras mo ções de Sir Edward Noel Bux ton em fa vor do res ta be le ci men to dos
di re i tos di fe ren ci a dos so bre o açú car pro du zi do por es cra vos. 



Se guin do-se à abo li ção do co mér cio de es cra vos, em 1807, e à 
emanci pa ção dos es cra vos, em 1833, a Lei dos Di re i tos so bre o Açúcar de
1846 cons ti tu iu a der ro ta fi nal dos in te res ses das Índi as Ociden ta is.
Vi ria ele a re ve lar-se tam bém o pri me i ro re tro ces so na his tó ria da campa nha
bri tâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos? Lor de Pal merston não acha va
isso: “O ar gu men to con tra a me di da, como ten den te a au men tar o comércio 
de es cra vos, se ria bom e con clu si vo”, es cre veu ele, “se aque le comér cio
fos se li vre e de sim pe di do e pu des se ser in cre men ta do con forme a von ta de
do co mer ci an te ... mas se nos so sis te ma de re pres são é bom bas tante
con tra os in cen ti vos exis ten tes, é im pro vá vel que o pe que no incenti vo 
adi ci o nal de cor ren te da aber tu ra do mer ca do bri tâ ni co ao açúcar bra si leiro
aumen te sig ni fi ca ti va men te a im por ta ção de ne gros.”21 Em ou tras pala -
vras, o vo lu me do co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil era deter -
mi na do mais pela efe ti vi da de das me di das bri tâ ni cas con tra o trá fi co do
que pela po lí ti ca co mer ci al da Grã-Bretanha, e o go ver no whig, que ti nha 
ba i xa do os di re i tos dis cri mi na tó ri os so bre o pro du to bra si le i ro fru to do
tra balho es cra vo que en tra va no mer ca do bri tâ ni co, des car tan do,
portan to, a po lí ti ca da “co er ção fis cal”, não ti nha qual quer in ten ção de
de sis tir da luta para pôr ter mo ao co mér cio de es cra vos por meio da
“co er ção fí si ca”. Pal mers ton es ta va par ti cu lar men te de ci di do a apli car
vi go rosa men te a Lei con tra o co mér cio de es cra vos do seu pre de cessor,
que ele ti nha tão en tu si as ti ca men te apla u di do, ape sar do fato de se estarem
no va men te ma ni fes tan do sé ri as dú vi das quan to à sua le ga li da de. Em
julho de 1845, na ses são pe rió di ca do tri bu nal de Exe ter, sete mem bros
da tri pu la ção da es cu na bra si le i ra de es cra vos Fe li ci da de (um nome infeliz),
que ti nham as sas si na do uma tri pu la ção de pre sa bri tâ ni ca de po is de o
na vio ter sido cap tu ra do por H.M.S. Wasp, ti nham sido con de na dos à
mor te. Mais tar de no mes mo ano, eles fo ram, en tre tan to, ab sol vi dos no
Tri bu nal de Ape la ção Cri mi nal, com base em que, como ele es ta va
apenas equi pa do para o co mér cio de es cra vos, o Fe li ci da de não es ta va, na
oca sião, le gal men te em po der da Co roa. O fato de os ju í zes do tri bu nal
de ape la ção te rem de li be ra da men te op ta do por ignorar a cláu su la so bre
pirata ria do tra ta do de 1826 foi in ter pre ta da como signi fi can do que
eles dis cor da vam do pa re cer da Pro cu ra do ria da Co roa de 30 de maio de 
1845, que cons ti tu ía a base le gal do pro je to Aber de en, re cen te men te
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21 Mi nu ta do Ga bi ne te, 23 de ju lho de 1846, F. O. 97/430.



apro va do.22 Qu an do, em fe ve re i ro de 1846, Lorde Aber de en con sul tou 
a Procu ra do ria da Co roa so bre se, à luz do pro tes to do Go ver no
bra sile i ro quan to à ile ga li da de da Lei, ela via algum mo ti vo para re ver
seu pa re cer so bre os di re i tos da Grã-Bretanha nos ter mos do artigo 1 do
tra ta do de 1826, ela op tou por man ter um sig ni fi ca ti vo si lên cio23. Isso
po de ria ter in co mo da do Aber de en, que nun ca fi ca ra in te i ra men te fe liz
com a sua Lei, mas pou co pre o cu pou Lor de Pal mers ton. Para ele a
ques tão sem pre fora mu i to mais di re ta do que o go ver no con ser va dor,
com seus ela bo ra dos ar gu men tos le ga lís ti cos so bre o sen ti do do ar ti go 1 
do tra ta do de 1826 e a sua in sis tên cia em que a Lei era es sen ci al men te
dis tin ta da sua pró pria Lei so bre o Co mér cio de Escra vos (Por tu gal), de
1839, tinha fe i to pa re cer. Pa re cia a Pal mers ton que o Bra sil, como
Portu gal numa oca sião an te ri or, era in dis cu ti vel men te cul pa do de não
cum prir os com pro mis sos que as su mi ra por tra ta do e que, por tan to, o
Go ver no bri tâ ni co ti nha todo o di re i to de ado tar qua is quer me di das
para assegu rar que o ob je ti vo do tra ta do de 1826 não con ti nu as se a
ser frustra do. “Nós mes mos de ve ría mos tê-la [a Lei de 1845] pro pos to
e apro va do”, dis se a Ja mes Hud son, “se nos sos predeces so res não o 
tives sem fe i to por nós”.24 Na ver da de, ele ad vertiu o Go ver no bra si le i ro
de que, caso ele con ti nu as se a fa zer vis ta gros sa para o co mér cio de
es cra vos “me di das co er ci ti vas ain da mais for tes” po de ri am ser jul ga das
ne ces sá ri as.25 

Pal merston es ta va mu i to me nos an si o so do que es ti ve ra
Aberde en por subs ti tu ir a Lei de 1845 por um tra ta do. Como dis se a
Hud son, ele era “in di fe ren te [à idéia] ... Gos ta mos mu i to mais da nos sa
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22 Lis boa para Lim po de Abreu, nº 14, Re ser va do, 5 de maio de 1846, A.H.I. 217/3/5; me mo ran do de
Eddis bury (sub se cre tá rio do Fo re ign Offi ce), 12 de agos to de 1848, F. O. 97/430; Sir Jo seph Arnold, Me -
mo ir of Tho mas, First Lord Den man (Lon dres, 1873), ii,199206. Ver tam bém W. Se ni or, Na val His tory in the
Law Courts (Lon dres, 1927), págs. 78-88; Clo wes, Ro yal Navy, vi, págs. 363-71; Lloyd, Navy and Sla ve Tra  de,
págs. 85-8.

23 Aber de en para pro cu ra do res, 5 de fe ve re i ro de 1846, F. O. 83/2353. Em 27 de mar ço de 1847 e 10 de
se tem bro de 1847, Pal mers ton so li ci tou uma res pos ta à nota de Aber de en. Fi nal men te, em 15 de ou tu -
bro de 1847, ele foi in for ma do de que o re la tó rio es ta va pron to, mas que se ria de se já v el uma re u nião
pré via. Pal mers ton re u niu-se com os pro cu ra do res em 22 de ou tu bro. Sub se qüen te men te, re sol veu
que o re la tó rio, no qual, é ra zoá vel su por, a pro cu ra do ria, no mí ni mo,  ex pres sa va dú vi das so bre a
va li da de do seu pa re cer an te ri or, po dia “es pe rar por en quan to”. Me mo ran do de Pal mers ton, 23 de
ou tu bro de 1847, F. O. 83/2354. Ne nhum re la tó rio es cri to dos pro cu ra do res foi lo ca li za do. 

24 Pal mers ton para Hud son, 5 de ja ne i ro de 1847, Bro ad lands MSS, GC/HU/43.
25 Pal m ers ton para Hud son, n º 1, 13 de ja ne i ro de 1847, F. O. 84/677; cf. de cla ra ção na Câ ma ra dos

Co muns, em 8 de mar ço de 1847, Han sard, xc, 1.023.



Lei, pas sa da pelo Par la men to, do que de um tra ta do”: ela não co lo ca va
restrições às ope ra ções da Ma ri nha con tra o co mér cio de es cra vos e
deci sões “jus tas e im par ci a is” em fa vor da con de na ção de na vi os
captura dos eram mais pro vá ve is nos tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos
do que jamais po de ri am ser nos tri bu na is de co mis sões mis tas. Por
sua par te, Pal mers ton es ta va ”bem sa tis fe i to em per ma ne cer como
es ta mos”.26 Por ou tro lado, como o Go ver no bra si le i ro ti nha ob je ta do
tão ener gi ca men te à Lei e o Go ver no bri tâ ni co não que ria per pe tu ar
desneces sa ri a men te uma fon te de atri to en tre os dois pa í ses, es ta va
dispos to a ace i tar no seu lu gar um tra ta do efi ci en te con tra o co mér cio de
es cra vos; mas te ria de ser, in sis tia ele, um ins tru men to se me lhan te em
to dos os pon tos impor tan tes àque le as si na do por Por tu gal em 1842,
em tro ca da re vo ga ção par ci al da Lei de 1839, e te ria de ser as si na do
e rati fi ca do an tes que qua is quer pas sos pu des sem ser da dos para sus pender 
a apli ca ção da Lei Aber de en.27 

Em fe ve re i ro de 1847, José Mar ques Lis boa en vi ou a
Palmers ton um pro je to de tra ta do que ti nha sido re di gi do por Lim po de 
Abreu quan do ele era mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros e sub me ti do
em ca rá ter par ti cu lar à con si de ra ção de Aber de en, que Lis boa acre di ta va 
ter a apro va ção do su ces sor de Lim po de Abreu, o Ba rão de Ca i ru (Sil va 
Lis boa).28 Su ge ria, por exem plo, que en quan to na vi os bra si le i ros que
esti vessem car re gan do es cra vos, que os ti ves sem aca ba do de de sem barcar
ou que le vas sem to dos ou um nú me ro sig ni fi ca ti vo de ar ti gos de equi pa -
men to es ta riam su je i tos a bus ca e cap tu ra, se de i xa ria ab so lu ta men te claro,
para pro te ger o li vre mo vi men to de sú di tos bra si le i ros e seus bens en tre
portos bra si le i ros, que na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos não po de ri am re vistar
ou cap tu rar embar ca ções bra si le i ras em por tos ou an co ra dou ros do
Brasil, ao al can ce das ba te ri as de cos ta ou em águas ter ri to ri a is (isto é, a
três mi lhas da cos ta bra si le i ra), ex ce to quan do au to ri da des bra si le i ras
soli ci tas sem a sua as sis tên cia. No va men te se su ge ria que to das as
embar ca ções cap tu ra das que se sou bes se te rem sido au to ri za das a sair
de um por to bra si le i ro fos sem le va das pe ran te a co mis são mis ta do Rio
de Ja ne i ro e que hou ves se o di re i to de re cur so ao Rio em to dos os ca sos 
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26 Pal mers ton para Hud son, 5 de ja ne i ro de 1847.
27 Pal mers ton, nº 9, 13 de agos to de 1846; Han sard, xc, 1023 (8 de mar ço de 1847).
28 Ane xo a Lis boa para Aber de en, 3 de ju lho de 1846, B.M. Add. MSS 43124, e Lis boa para Pal mers -

ton, 10 de fe ve re i ro de 1847, F. O. 84/677.



de de ci sões de ou tras co mis sões mis tas, com sede em De me ra ra e no
Cabo (omi tia-se de li be ra da men te Ser ra Leoa). Uma co mis são mis ta
devia ter o di re i to de emi tir tí tu los pa gá ve is à vis ta, con tra o go ver no
perti nen te, para co brir cus tos e da nos re sul tan tes de “de ten ções ar bitrári as
e ilega is”, e se pro pu nha que o Go ver no bri tâ ni co de ve ria com prometer-se 
a pa gar as in de ni za ções já re cla ma das por sú di tos bra si le i ros por per das
resultan tes de atos ar bi trá ri os an te ri o res de na vi os de pa tru lha bri tânicos.
Fi nalmen te, o pro je to de tra ta do de Lim po de Abreu con ti nha uma
propos ta in te i ra men te nova: o tra ta do ex pi ra ria “no mo men to em que o 
Go ver no bra si le i ro pu des se es ta be le cer e man ter na cos ta da Áfri ca uma 
força na val su fi ci en te, com na vi os com ple ta men te pre pa ra dos e equi pa dos
para a efe ti va re pres são do co mér cio de es cra vos” – ou ao cabo de dez
anos. Pal mers ton não es ta va dis pos to a en trar em ne go ci a ções so bre a
base de tal pro je to, até por que não ti nha vin do ofi ci al men te do Go ver no 
bra si le iro, em bo ra, como re fle xo do pen sa men to bra si le i ro de en tão
sobre a ques tão do tra ta do, ele o achas se me re ce dor de es tu do, e
por me no ri zou suas ob je ções a ele.29 Em pri me i ro lu gar, opu nha-se à
omis são de qual quer re fe rên cia ao ar ti go 1 do tra ta do de 1826 e con si -
de ra va impe ra ti vo que o Bra sil não fos se li be ra do dos com pro mis sos
vi gen tes com a Grã-Bretanha de abo lir o co mér cio de es cra vos e que a
Grã-Bretanha não re nun ci as se a qual quer dos seus di re i tos vi gen tes de
tratar como pi ra ta ria o co mér cio bra si le i ro de es cra vos. O ar ti go que
es tipula va áre as ex ten sas den tro das qua is os na vi os bra si le i ros não estari am
su je i tos a bus ca e cap tu ra era, na opi nião de Pal mers ton, “to tal men te
inad mis sí vel”; ele tor na ria as ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca na cos ta
do Bra sil “in te i ra men te ine fi ca zes”. Era bas tan te, acha va ele, es ta be le cer, 
como tra ta dos an te ri o res o ti nham fe i to, que na vi os em qual quer por to
ou an co ra dou ro, ou ao al can ce do tiro de ca nhão das ba te ri as cos te i ras,
não de ve ri am ser ob je to de bus ca e cap tu ra. Insis tia tam bém, mais uma
vez, que na vi os com qual quer ar ti go de equi pa men to a bor do, um ou mais, 
de ve ria es tar su je i to a cap tu ra. Qu an to ao pa ga men to de in de ni za ções,
era mais do que su fi ci en te que cada país se com pro me tes se a com pen -
sar, no pra zo de um ano, qua is quer re i vin di ca ções jus ti fi cá ve is. E como
a ma i o ria dos na vi os bra si le i ros era cap tu ra da na cos ta afri ca na, se ria
não ape nas in con ve ni en te, mas fre qüen te men te de su ma no, man dá-los
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29 Ane xo a Pal mers ton para How den, nº 1, 4 de ju nho de 1847, F. O. 84/677.



to dos a jul ga men to no Rio de Ja ne i ro; o ver da de i ro ob je ti vo do Go ver -
no bra si le i ro ao fa zer tal re co men da ção, acre di ta va ele, era “au men tar as
pro ba bi li da des de ab sol vi ção in jus ta”. Fi nal men te, um pe río do má xi mo
de dez anos para a apli ca ção do di re i to de bus ca era to tal men te fora de
ques tão: “o go ver no de Sua Ma jes ta de não con sen ti rá na re vo ga ção do
tratado”, es cre veu Pal mers ton, “até que seja abo li da a es cra vi dão no Bra sil; 
o tra ta do deve ser tão ili mi ta do na sua du ra ção quan to o Ato do Par lamen to
que ele deve subs ti tu ir”.

No co me ço do ano, Lor de How den ti nha sido en vi a do em
mis são es pe ci al a Bu e nos Ai res e Mon te vi déu, com ins tru ções de
pros se guir para o Rio de Ja ne i ro para subs ti tu ir Ha mil ton como mi nis tro
bri tâ ni co. Em ju nho, Pal mers ton en vi ou-lhe uma có pia de um pro je to
de tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos que era es sen ci al men te o mes -
mo que o tra ta do an glo-por tu guês de 1842, ex ce to por umas pou cas mu -
dan ças me no res e a in clu são, no preâm bu lo, de uma re fe rên cia às obri -
ga ções vi gen tes do Bra sil, de con for mi da de com o tra ta do de 1826 e
com a lei de 1831. How den foi ins tru í do no sen ti do de que, como o
pro je to nada con ti nha que não fos se con si de ra do pelo Go ver no bri tâ ni co 
como “ab so lu ta men te es sen ci al” para a efe ti va su pres são do co mér cio
de es cra vos, ne nhu ma al te ra ção se ria per mi ti da: “o tra ta do tem de ser ado -
ta do tal como, pelo pro je to, se pro põe que ele seja; e so men te nes sas con -
di ções o go ver no de Sua Ma jes ta de re co men da rá ao Par la men to a re vo -
ga ção da Lei de 1845”.30 Tam bém se ins tru íu How den a re a brir ne go ci a -
ções de um tra ta do co mer ci al (as ne go ci a ções que ti nham sido aber tas
pou co de po is da ex pi ra ção do ve lho tra ta do, em no vem bro de 1844, ti -
nham sido sus pen sas em ju lho de 1845, quan do o Go ver no bra si le i ro
foi in for ma do da na tu re za do pro je to Aber de en con tra o co mér cio
de es cra vos). A opi nião de Pal mers ton era de que a Grã-Bre ta nha po -
dia pas sar mu i to bem sem um tra ta do co mer ci al – o co mér cio bri tâ -
ni co não ti nha so fri do des de 1844, mes mo como re sul ta do da Lei
Aber de en, e ha via mu i to me nos pro ba bi li da de de di re i tos re ta li a tó ri os
con tra pro du tos ma nu fa tu ra dos bri tâ ni cos ago ra que os di re i tos so bre
o açú car ti nham sido re du zi dos – mas a lon go pra zo po de ria va ler a
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30 Pal mers ton, nº 1, 4 de ju nho de 1847. John Ho bart Ca ra doc, 2ª Ba rão How den, es te ve em Bu e nos
Ai res, maio-ju nho de 1847, e Mon te vi déu, agos to de 1847; foi mi nis tro no Rio de Ja ne i ro de agos to de 
1847 a abril de 1848.



pena ter a pro te ção que um tra ta do ofe re ce ria aos seus in te res ses eco -
nô mi cos.31 

Qu an do Lor de How den che gou ao Rio de Ja ne i ro, en con trou, 
como tan tos dos seus pre de ces so res, um con si de rá vel sen ti men to
an ti bri tâ ni co – e não ape nas por ca u sa dos es for ços da Grã-Bretanha
para su pri mir o co mér cio de es cra vos, os qua is, como Hud son re co nhe -
ce ra, es ta vam “in ter fe rin do vi si vel men te com o pão de cada dia de to dos 
os se res hu ma nos da ca pi tal”.32 A hos ti li da de à Grã-Bretanha sur gia
tam bém, re cordou How den mais tar de, por ca u sa “do tom que a sua
indi fe ren ça pe los pró pri os com pro mis sos nos [ti nha] obri ga do a as su mir 
em re la ção a eles: são or gu lho sos e sen sí ve is como to das as co lô ni as
sul-americanas que re cen te men te as su mi ram suas na ci o na li da des”; a Lei
Aber de en em par ti cu lar, acha va ele, ti nha “ofen di do sua na ci o na li da de”,
e, na sua opi nião, “eles a de tes tam ain da mais por esse mo ti vo do que
pela obs tru ção que ca u sa ao co mér cio de es cra vos”.33 Pouco antes da 
sua che ga da, ti nha ha vi do no vas mu dan ças mi nis te ri a is no Brasil, e sa -
bia-se que dois mem bros do Ga bi ne te de maio de 1847 (li de ra do por
Manu el Alves Bran co), o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, Sa tur -
ni no de Sou sa e Oli ve i ra, e o mi nis tro da Ma ri nha, Cân di do Ba tis ta de
Oli ve i ra, es ta vam par ti cu lar men te an si o sos por che gar a um en ten di -
men to com a Grã-Bretanha so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos34.
As pro ba bi li da des de uma so lu ção, po rém, não eram boas. “Aqui, a sua
Lei”, How den es cre veu em ca rá ter par ti cu lar para Aber de en, “é o fim
de qual quer tra ta do.” Apa ren te men te, o Go ver no bra si le i ro não ti nha
qual quer in ten ção de con ce der um tra ta do co mer ci al até que se che gas se 
a um acor do so bre um tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos para substi -
tu ir a Lei de 1845. E vá ri os bra si le i ros emi nen tes, in clu si ve al guns
dos ad ver sá ri os mais vo ca is do co mér cio de es cra vos, acha vam que
o Brasil de via re cu sar-se a abrir ne go ci a ções so bre qual quer dos dois
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31 Pal mers ton para How den, nº 2, 4 de ju nho de 1847, F. O. 13/243. Para o as pec to co mer ci al da mis são de
How den, ba se ei-me mu i to na tese não pu bli ca da de A. J. Pryor “Anglo-Bra zi li an Com mer ci al Re la ti ons”,
págs. 356-81.

32  Me mo ran do de Hud son, 22 de ju nho de 1846, B.M. Add. MSS 43124.
33 P. P. 1850 (Lords), XXIV (35),  Co mis são Espe ci al so bre o Co mér cio de Escra vos da Câ ma ra dos

Lor des, par. 334-5.
34 Hud son para Pal mers ton, 25 de ju nho de 1847, Bro ad lands MSS, GC/HU/4; How den para Pal mers ton, 

10 de de zem bro de 1847, Bro ad lands MSS, GC/HO/907; How den para Aber de en, 12 de de zem bro
de  1847, B.M. Add. MSS 43124 (Aber de en Pa pers). Ver Pryor, op. cit., págs. 359-60; His tó ria Ge ral da Ci vi li za -
ção Bra si le i ra, II, ii, págs. 531-2.



trata dos sem que, pri me i ro, a Lei fos se re vo ga da. Além dis so, para que
as ne go ci a ções re la ti vas ao co mér cio de es cra vos ti ves sem qual quer
possi bi li da de de êxi to, a Grã-Bretanha te ria de mo di fi car as suas úl ti mas
pro pos tas de tra ta do, apro xi man do-as das re i vin di ca ções bra si le i ras.35

De po is de aguar dar du ran te vá ri os me ses, na vã es pe ran ça
de que Sa tur ni no e Cân di do Ba tis ta pu des sem con ven cer seus co le gas
de Ga bi ne te, Lor de How den, que nun ca fora o mais pa ci en te dos ho -
mens, re sol veu que era hora de ado tar uma li nha mais dura. Em 23 de
de zem bro, ele sub me teu à con si de ra ção ofi ci al dois pro je tos de tra ta do
– um co mer ci al e ou tro con tra o co mér cio de es cra vos. Se o Go verno
bra si le i ro in sis tis se em con di ci o nar o tra ta do co mer ci al a um acor do prévio 
so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos e con ti nu as se a exi gir mo di fi -
ca ções ao pro je to de tra ta do so bre o co mér cio de es cra vos, ele ad ver tia
que isso te ria sé ri as con se qüên ci as; ha via na sua ad ver tên cia a cla ra in si -
nu a ção de uma pos sí vel rup tu ra de re la ções di plo má ti cas e uma mal
disfarçada ame a ça de que po de ria ser ne ces sá rio usar a for ça.36 Seis
sema nas mais tarde, quan do o Go ver no bra si le i ro ain da não ti nha res pon -
di do, ele exigiu uma res pos ta ime di a ta e ine quí vo ca, caso o Go ver no
desejasse evi tar uma “co li são imi nen te” com a Grã-Bretanha; ele não
estava dispos to, dis se, a to le rar a “ma ne i ra di la tó ria e ar ras ta da” de tra -
tar os as suntos que o Go ver no bra si le i ro es ta va ha bi tu a do a ado tar nas
relações com seus pre de ces so res – uma ma ne i ra “tão for te, tão len ta, às
ve zes tão incon sis ten te com o uso di plo má ti co, fre qüen te men te tão des de -
nhosa na sua ine ficiên cia e qua se sem pre tão in sa tis fa tó ria”.37 A tá ti ca
de How den pa re ce ex tra or di ná ria à luz das re pe ti das de cla ra ções de
Pal mers ton de que o tra ta do co mer ci al não era ab so lu ta men te ne ces sá rio à 
Grã-Bretanha e que o in te res se do go ver no bri tâ ni co por um tra ta do
(sobre o comér cio de es cra vos) “não ia além do de se jo na tu ral que
temos de que nos sas rela ções com o Bra sil se jam pos tas numa si tu a ção
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35 How den para Aber de en, 1 de mar ço de 1848, B. M. Add. MSS 43124 (Aber de en Pa pers). Da mes ma
for ma que Ou se ley an tes dele (ver ca pí tu lo 4, pág. 20, aci ma [os nú me ros das pá gi nas re fe rem-se ao
tex to in glês ori gi nal], How den acha va que o su bor no ge ne ro so de uns pou cos po de ria dar re sul ta dos.
Todo ho mem no Bra sil, in clu si ve mem bros do go ver no e da le gis la tu ra, era “ve nal por na tu re za e edu -
ca ção”, de cla rou (How den para Pal mers ton, 30 de se tem bro de 1847, Bro ad lands MSS,
GC/HO/904). 

36 How den nº 51, 3 de de zem bro, nº 53, 23 de de zem bro, nº 55, 23 de de zem bro, nº 58, 30 de de zem bro
de 1847, F. O. 13/246; Pryor, op. cit., págs. 369-71.

37 How den para Pi men ta Bu e no, 8 de fe ve re i ro de 1848, A. H. I. 284/4/3.



mais pró xi ma dos vín cu los mú tu os usu a is en tre es ta dos ami gos”.38 Ainda
em ou tu bro de 1847, Pal mers ton es cre ve ra a How den (como já dis se ra a 
Hud son), “pre fi ro a nos sa Lei do Par la men to a qual quer tra ta do, e isso
você pode di zer-lhes”.39

No caso, Lor de How den iria des co brir, como o fi ze ra
Henry Ellis cin co anos an tes, que a si tu a ção no Bra sil em me a dos do sé -
cu lo XIX era mu i to di fe ren te da que fora em 1810 e em 1825-7, quan do
Lor de Strang ford, Sir Char les Stu art e Ro bert Gor don dis pu nham da
“ala van ca po lí ti ca” ne ces sá ria para ex tra ir dos go ver nos por tu guês e
bra si le i ro os tra ta dos que a Grã-Bre ta nha exi gia. Como o pró prio How den
ad mi tiu, o Bra sil “nada es pe ra e pou co teme da Ingla ter ra. O Bra sil
acre di ta que a Ingla ter ra gas tou na Lei Aber de en to dos os seus po de res
para o mal, e se man tém som brio e imó vel di an te da im po si ção ...
Nun ca o Bra sil es te ve mais sur do e nun ca a voz da Ingla ter ra es te ve
me nos apta a fa zer-se ou vir”.40 Sem que rer pro vo car uma rup tu ra com 
a Grã-Bre ta nha por ca u sa da si tu a ção no rio da Pra ta, o Go ver no bra si le i -
ro es ta va, en tre tan to, dis pos to a ti rar a más ca ra de How den, con tan do
que os in te res ses co mer ci a is e fi nan ce i ros bri tâ ni cos no Bra sil res trin gi ri am 
o Go ver no de Sua Ma jes ta de, caso con si de ras se o uso da for ça. “O Ouro
Inglês”, acre di ta va Alves Bran co, “sem pre pro te ge ria o Bra sil con tra o
Fer ro Inglês”.∗41 Apo i a do por uma ma i o ria no Con se lho de Esta do, o
Go ver no bra si le i ro (di fe ren te men te do por tu guês em 1842) re cu sou-se,
por tan to, a ne go ci ar en quan to a Lei Aber de en con ti nu as se em vi gor e,
em todo caso, re je i tou os ter mos da Grã-Bre ta nha para um novo
tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos. Em fe ve re i ro, José Antô nio
Pi men ta Bu e no, que subs ti tu í ra Sa tur ni no como mi nis tro dos Ne gó ci os 
Estran ge i ros em con se qüên cia de sé ria en fer mi da de des te úl ti mo (ele
mor reu em abril), de vol veu a How den os dois pro je tos de tra ta do, que
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38 Pal mers ton para How den, 2 de ou tu bro de 1847, Bro ad lands MSS, GC/HO/955. Cf. Pal mers ton para 
Hud son, nº 9, 13 de agos to de 1846, F. O. 84/632; Han sard, xc, 1023, 8 de mar ço de 1847; Pal mers ton para
How den, nº 1, 4 de ju nho de 1847, F. O. 84/677.

39 Pal mers ton para How den, 2 de ou tu bro de 1847.
40 How den para Pal mers ton, 12 de no vem bro de 1847, ci ta do em Pryor, op. cit ., pág. 366.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N.T.)
41 Ci ta do em How den para Pal mers ton, 1º de mar ço, ane xo a How den para Aber de en, 1 de mar ço de

1848, B.M. Add. MSS 43124. Cf. opi niões de Ho nó rio em 1843, ver aci ma, ca pí tu lo 8, pág. 235 [O
nú me ro da pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal].



ele ain da sus ten ta va se rem in ter de pen den tes.42 Em mar ço, uma mu -
dan ça de go ver no trou xe Lim po de Abreu de vol ta ao Mi nis té rio dos Ne -
gó ci os Estran ge i ros, mas quan do, na vés pe ra da sua par ti da de vol ta à
Grã-Bre ta nha, How den fez uma úl ti ma ofer ta para re a brir as ne go ci a ções, 
Lim po de Abreu res pon deu fri a men te que não ti nha o me nor de se jo de
ne go ci ar com How den e que, no fu tu ro, se pro pu nha agir por in ter -
mé dio do mi nis tro bra si le i ro em Lon dres.43 Lor de How den de i xou o
Bra sil no fim de abril de 1848, con clu in do as sim “uma ta re fa mu i to
de sa gra dá vel e, pos so acres cen tar, inú til”.44 “[Os] bra si le i ros”, es cre veu
a Aber de en, “não es tão ab so lu ta men te an si o sos (ex ce to por um tra ta do
ine fi ci en te so bre es cra vos) por fa zer qua is quer ar ran jos ... com o
ob je ti vo de se li vra rem da lei con tra a qual re cla mam.”45 Mais uma vez
a Grã-Bre ta nha não ti nha con se gui do per su a dir o Bra sil a as si nar nem
um novo tra ta do co mer ci al nem um novo tra ta do con tra o co mér cio de
es cra vos. Como Pal mers ton per ce be ra, a pre e mi nên cia co mer ci al da
Grã-Bre ta nha no Bra sil não ti nha sido ad ver sa men te afe ta da pela fal ta
de um tra ta do co mer ci al – as ta ri fas so bre pro du tos ma nu fa tu ra dos bri tâ -
ni cos per ma ne ci am ra zo a vel men te ba i xas e nada dis cri mi na tó ri as –
mas daí em di an te a po si ção da Grã-Bre ta nha de pen de ria me nos de
pri vi lé gio e pre fe rên cia do que da sua con ti nu a da su pe ri o ri da de eco nô -
mi ca so bre os seus ri va is. O co mér cio bra si le i ro de es cra vos já es ta va
vir tu al men te su pri mi do (em bo ra só de po is de ter al can ça do ní ve is
sem pre ce den tes) quan do fi nal men te fo ram re a ber tas em Lon dres as
ne go ci a ções para um novo tra ta do con tra aque le co mér cio.46 No caso,
ja ma is se fir mou um novo tra ta do e a Lei Aber de en só foi afi nal re vo ga da
mu i tos anos de po is de o co mér cio de es cra vos ter sido ex tin to.

Enquan to isso, os na vi os de guer ra bri tâ ni cos em ser vi ço de 
pa tru lha con tra o co mér cio de es cra vos dis pu se ram de po de res mais
am plos do que nun ca: eles po di am cap tu rar na vi os de es cra vos tan to
bra si le i ros como “apá tri das” (es tes úl ti mos ge ral men te por tu gue ses e,
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42 Pi men ta Bu e no para How den, 19 de fe ve re i ro, ane xo a How den, nº 7, 20 de mar ço de 1848, F. O.
84/725.

43 How den para Pal mers ton, Lon dres, 8 de ju nho de 1848, Bro ad lands MSS, GC/HO/911; Re la tó rio do
Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros (maio de 1848).

44 How den para Pal mers ton, 8 de ju nho.
45 How den para Aber de en, 1º de mar ço.
46 Ver adi an te, ca pí tu lo 13, págs. 369-70 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal].



de po is da apro va ção pe las Cor tes es pa nho las, em mar ço de 1845, de
uma le gis la ção mais es tri ta con tra o co mér cio de es cra vos, es pa nhóis)47

em qual quer lu gar em alto-mar e em qual quer es tá gio da sua vi a gem.
Além dis so, du ran te o pe río do de 1845-50, a es qua dra bri tâ ni ca na cos ta 
oci den tal da Áfri ca, que ti nha sido con si de ra vel men te re for ça da em
1844, nun ca dis pôs de me nos de vin te e seis na vi os – em 1847, ti nha
trin ta e dois na vi os – e, além da nau-ca pi tâ nia Pe ne lo pe, ge ral men te in clu ía
meia dú zia de ou tros bar cos a va por.48 O pe río do pos te ri or a 1845
foi de lon ge o mais bem su ce di do de que a Ma ri nha bri tâ ni ca ja ma is
des fru ta ra. Em pou co mais de cin co anos, na vi os da es ta ção da Áfri ca
oci den tal, jun ta men te com aque les da es ta ção do Cabo que às ve zes es -
ta vam dis po ní ve is para ta re fas de re pres são ao co mér cio de es cra vos na
cos ta ori en tal da Áfri ca, cap tu ra ram, so men te en vol vi dos no co mér cio bra -
si le i ro de es cra vos, qua se 400 na vi os – 27 du ran te o úl ti mo tri mes tre de
1845; 49 em 1846; 78 em 1847; 90 em 1848; 54 em 1849; 80 em 1850 –,
além de mu i tos ou tros no trá fi co para Cuba.49 Os na vi os cap tu ra dos
eram des pa cha dos para jul ga men to pe los tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos
– mais da me ta de foi para San ta He le na, os de ma is, para Ser ra Leoa e o
cabo da Boa Espe ran ça. (A Lei Aber de en com ple tou as sim o pro ces so,
co me ça do em 1839, pelo qual o tra ba lho an te ri or men te em pre en di do
por mem bros bri tâ ni cos e es tran ge i ros dos tri bu na is de co mis sões
mis tas pas sou qua se in te i ra men te às mãos dos su pre mos ma gis tra dos de 
co lô ni as bri tâ ni cas, na sua ca pa ci da de de ju í zes de tri bu na is ma rí ti mos
bri tâ ni cos.)50 E com mu i to pou cas ex ce ções es sas em bar ca ções fo ram
con de na das ra pi da men te e com um mí ni mo de al vo ro ço: num tri bu nal
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47 Para as ori gens e apro va ção da lei es pa nho la con tra o co mér cio de es cra vos de mar ço de 1845, que
ti nha sido pro me ti da quan do a Espa nha e a Grã-Bre ta nha fir ma ram o tra ta do de ju nho de 1835 con -
tra aque le co mér cio, ver Da vid Ro bert Mur ray, “Bri ta in, Spa in and the sla ve tra de to Cuba, 1807-1845”
(tese de dou to ra do não pu bli ca da, Cam brid ge, 1967), págs. 295-330, Arthur F. Cor win, Spa in and the
Abo li ti on of Sla very in Cuba, 1817-1886 (Univ. of Te xas Press, 1968), págs. 84-5. Na tu ral men te, a lei
não pôs fim ao co mér cio de es cra vos para Cuba, em bo ra ele te nha sido pra ti ca do me nos am pla men te
du ran te uns pou cos anos (Cor win, op. cit., págs. 88-9).

48 Lloyd, Navy and Sla ve Tra de, Apên di ce C; Bar tlett, Bri ta in and Sea Po wer, Apên di ce II. So bre a re le vân cia
da mu dan ça da vela para va por para a su pres são do co mér cio de es cra vos, ver Lloyd, op. cit ., págs.
126-9, e J. Hol land Rose, Man and the Sea (Cam brid ge, 1935), ca pí tu lo 12.

49 Para ca sos le va dos aos tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos no pe río do 1845-50, ver, para San ta He le na, F.
O. 84/651, 696, 738, 748, 776, 817; para Ser ra Leoa, F. O. 84/556, 619, 665-6, 712-13, 752, 788; para
o Cabo, F. O. 84/284, lis ta de em bar ca ções jul ga das de agos to de 1839 a se tem bro de 1849.

50 Ver Bet hell,  Jour nal of Afri can His tory (1966), pág. 92.



ma rí ti mo bri tâ ni co não ha via juiz es tran ge i ro pre sen te para ga ran tir
fos se fe i ta jus ti ça – ou, como os bri tâ ni cos ar gu men ta ri am com base na
sua ex pe riên cia das co mis sões mis tas, in jus ti ça; mu i tos co mer ci an tes
se quer se da vam ao tra ba lho de pro vi den ci ar re pre sen ta ção le gal no
tri bu nal, o que era ge ral men te con si de ra do dis pen di o so e inú til, mu i to
me nos de ape lar para o Su pe ri or Tri bu nal Ma rí ti mo, em Lon dres. E
em bo ra ti ves sem sido man ti dos côn su les e vice-côn su les bra si le i ros em
San ta He le na, Ser ra Leoa e no Cabo du ran te todo esse pe río do, suas
ins tru ções eram ape nas para pro tes tar for mal men te con tra a ile ga li da de
da cap tu ra, sem pre que na vi os bra si le i ros ale ga da men te en vol vi dos no
co mér cio de es cra vos eram tra zi dos para jul ga men to. Qu an do em 1847,
por exem plo, Saul So lo mon, que a par tir de agos to de 1846 atu ou como 
côn sul bra si le i ro em San ta He le na (bem como côn sul de Ham bur go e
Lü beck e agen te co mer ci al da Fran ça e da Ho lan da), foi so li ci ta do por José 
Gre gó rio Pe re i ra, mes tre do Ro lha, a for ne cer di nhe i ro para a sua de fe sa, 
So lo mon sen tiu-se obri ga do a re cu sar, ale gan do que “esta é a ocu pa ção
de um cam bis ta e não de um côn sul”.∗51 O má xi mo que o Go ver no
bra si le i ro ja ma is fez foi en vi ar oca si o nal men te um na vio a San ta He le na
para trans por tar de vol ta ao Rio mem bros in di gen tes ou en fer mos de
tri pu la ções de na vi os bra si le i ros con de na dos.

Ape sar do nú me ro re cor de de na vi os es cra vos cap tu ra dos
pela Ma ri nha bri tâ ni ca e sub se qüen te men te con de na dos em tri bu na is
ma rítimos – um nú me ro que, dez anos an tes, te ria pro va vel men te
pa ralisa do o co mér cio –, o trá fi co de es cra vos para o Bra sil não foi
abso lu ta men te es ma ga do. Ao con trá rio, du ran te a se gun da me ta de dos
anos qua ren ta, ele efe ti va men te ex ce deu to dos os ní ve is an te ri o res. A
razão foi o con ti nu a do de sen vol vi men to das fa zen das na eco no mia
bra si le i ra, em res pos ta à pro cu ra por pro du tos bra si le i ros na Eu ro pa e
na Amé ri ca do Nor te. A quan ti da de de café ex por ta da no pe río do
1846-50 foi 40% su perior à do pe río do 1841-5. As ex por ta ções de açú car 
tam bém cres ce ram e, como pro por ção das ex por ta ções to ta is, au men taram 
de 22% (1841-5) para 28% (1846-50), em par te como re sul ta do da
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∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
51 So lo mon para Ca i ru, 6 de fe ve re i ro de 1847, A. H. I. 263/2/9. No mes mo des pa cho, So lo mon es cre veu: 

“é inú til ten tar fa zer qual quer cou sa aqui con tra o jul ga men to”. [Trans cri ção do tex to   por tu guês
cons tan te do ori gi nal  – N. T.]



abertura do mer ca do bri tâ ni co de po is da Lei do Açú car de 1846.52 Ao
mes mo tem po, es quemas para a li vre imi gra ção de eu ro pe us bran cos,
tanto com apo io go ver na men tal como par ti cu la res, a exem plo da que les do
Senador Ver gue i ro, de São Pa u lo, não con se gui ram su prir as fazendas
bra si le i ras com a for ça de tra ba lho adi ci o nal de que pre ci sa vam.53 A
procu ra por es cra vos afri ca nos (ins tru men tos de tra ba lho) não deu, por tanto,
si na is de ar re fe cer, e com os al tos pre ços dos es cra vos – pelo me nos até
1848-9 – o co mér cio tor nou-se mais lu cra ti vo do que nun ca. Nada
menos que 50.000 a 60.000 es cra vos fo ram im por ta dos anu al men te no
Bra sil du ran te o pe río do 1846-9.54 Dois ter ços fo ram de sem bar ca dos ao 
longo de uma fa i xa de 200 mi lhas da cos ta bra si le i ra ao nor te e ao sul
do Rio de Ja ne i ro; os de ma is fo ram de po si ta dos no pró prio Rio de
Janeiro (onde em 1846 ain da era pos sí vel vi si tar aber ta men te le i lões de
es cra vos re cém-importados),55 na Bahia, cujo co mér cio au men tou
regular men te du ran te a se gun da me ta de dos anos qua ren ta, e ao sul de
San tos, es pe ci al men te per to de Pa ra na guá.

Para elu dir o sis te ma pre ven ti vo bri tâ ni co, o co mér cio tor -
nou-se mais al ta men te or ga ni za do do que nun ca. “To dos os ins tru men -
tos des se co mér cio”, re cor da ria mais tar de Lor de How den, “[fo ram]
le va dos a um grau de per fe i ção que é es tar re ce dor e que só o imen so
lu cro pode ex pli car.”56 Fo ram fe i tos es tu dos mais cu i da do sos da mo vi -
men ta ção dos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos, já que mes mo uma es qua dra
de uns trin ta na vi os não po dia blo que ar efe ti va men te todo o li to ral
oci den tal e ori en tal da Áfri ca onde se pra ti ca va o co mér cio de es cra vos.
A es qua dra bri tâ ni ca da Áfri ca oci den tal, ago ra sob o co man do de Sir
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52 Pryor, tese, págs. 388-93; Stan ley J. Ste in, The Bra zi li an Cot ton Ma nu fac tu re, 1850-1950 (Har vard, 1957),
pág. 7; Ste in, Vas sou ras, pág. 53, Ta be la 4; Fur ta do, op. cit., págs. 114-24; S. Fer re i ra So a res, No tas es ta tís -
ti cas so bre a pro du ção agrí co la e ca res tia dos gê ne ros ali men tí ci os no im pé rio do Bra sil (Rio de Ja ne i ro, 1860), págs.
28-9, 45. So bre os efe i tos da Lei do Açú car bri tâ ni ca, ver, por exem plo, S. Cave, A Few Words on the en -
cou ra ge ment gi ven to Sla very and the Sla ve Tra de by re cent me a su res and chi efly by the Su gar Bill of 1846 (Lon dres, 1849) 
e H. V. Hun tley, Free Tra de, the Su gar Act of 1846 and the Sla ve Tra de (Lon dres, 1849).

53 So bre os es for ços para es ti mu lar a imi gra ção eu ro péia, ver Car ne i ro, Imi gra ção e Co lo ni za ção no Bra sil,
págs. 10-12. Tam bém Djal ma For jaz, O Se na dor Ver gue i ro (São Pa u lo, 1924); Tho mas Da vatz, Me mó ri as 
de um co lo no no Bra sil (1850) ed. Sér gio Bu ar que de Ho lan da (São Pa u lo, 1941).

54 Ver Apên di ce.
55 T. Ewbank, Life in Bra zil; or a jour nal of a vi sit to the land of the co coa and the palm  (Nova York, 1856), pág. 284.
56 P. P. 1850 (Lords), XXIV (35), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des so bre o Co mér cio de Escra vos,

1ª  Re la tó rio, de po i men to de How den, par. 301. Ver tam bém, T. R. H. Thom son, The Bra zi li an Sla ve
Tra de and Its Re medy (Lon dres, 1850), págs. 19-24.



Char les Hot ham, re du ziu a sua pró pria efe ti vi da de ao re to mar a tá ti ca
do pa tru lha men to “ao lar go da cos ta”, em vez de blo que ar pon tos de
em bar que bem co nhe ci dos e as em bo ca du ras dos rios.57 Esta tá ti ca lhe
foi, po rém, im pos ta pelo fato de os che fes afri ca nos da cos ta da Gu i né
mais en vol vi dos no co mér cio de es cra vos (es pe ci al men te o rei de
Da o mé) se re cu sa rem a as si nar tra ta dos con tra aque le co mér cio com a
Grã-Bre ta nha,58 e na Áfri ca por tu gue sa ao sul do Equa dor, onde o co -
mér cio bra si le i ro ain da era am pla men te pra ti ca do, as au to ri da des só 
co o pe ra rem in ter mi ten te men te; com efe i to, em 1847, foi ne ga do aos
ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos o di re i to de fa zer cap tu ras em águas ter ri -
to ri a is da Áfri ca por tu gue sa, mes mo ao lon go da que las par tes da cos ta
fora da área de efe ti vo con tro le lu si ta no.59 Tam bém ain da era ver da de
que, in fe liz men te, al guns dos na vi os mais len tos da Ma ri nha ter mi na -
vam seus dias em ser vi ço de pa tru lha con tra o co mér cio de es cra vos; a
ma i o ria de les, se não to dos, cer ta men te fi ca vam mu i to aquém do re qui -
si to de Ja mes Hud son de que fos sem ca pa zes de “sal tar so bre a sua pre -
sa como gal gos sol tos da guia”.60 Os co mer ci an tes, por sua vez, fa zi -
am uso cres cen te de ve le i ros rá pi dos, de fa bri ca ção ame ri ca na, que po di -
am fa cil men te elu dir os na vi os de pa tru lha. E mais para o fim de 1846
eles co me ça ram a usar em bar ca ções a va por, cu jos mo to res, ob ser va -
va aci da men te Hud son, eram “os me lho res que a Ingla ter ra po dia pro du -
zir”:61 di zia-se que o Te re sa, de pro pri e da de de To más da Cos ta Ra mos
(“Ma ne ta”) e cons tru í do para car re gar mais de mil es cra vos, fora o pri -
me i ro;62 o Ser pen te e o Pro vi den tia mos tra ram-se os mais fa mo sos e bem
su ce di dos. Alter na ti va men te, os co mer ci an tes usa vam ve lhas em bar -
ca ções com es cas sas con di ções de na ve ga bi li da de, que em úl ti mo re cur -
so eram des car tá ve is. Ine vi ta vel men te, mu i tas das em bar ca ções cap tu ra -
das pela Ma ri nha bri tâ ni ca ca íam nes ta ca te go ria. Du ran te a se gun da
me ta de da dé ca da de 1840, hou ve um au men to cho can te do nú me ro de
na vi os de es cra vos que fo ram des tru í dos no lo cal pe los seus cap to res.
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57 Hot ham para Almi ran ta do, 17 de agos to, 5 de de zem bro de 1848, F. O. 84/782. Ver tam bém Lloyd,
op. cit ., págs. 119-22.

58 Ver K. Onwu ka Dike, Tra de and Po li tics in the Ni ger Del ta, 1830-85 (Oxford, 1956), págs. 81-96; Cur tin,
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60 Hud son para Pal mers ton, 24 de mar ço de 1849, Par ti cu lar, 84/767.
61 Ibid.
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Isto não se de veu ape nas ao fato de os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos
po de rem agir de ma ne i ra mais ar bi trá ria, já que os ca sos eram ago ra le -
va dos pe ran te tri bu na is bri tâ ni cos e não mis tos e de, com o au men to
do nú me ro de cap tu ras, nem sem pre se po de rem dis pen sar tri pu la ções
de pre sa; era tam bém ver da de que um ma i or nú me ro de na vi os do que
an tes era con si de ra do to tal men te sem con di ções de em pre en der a lon ga
vi a gem até o tri bu nal ma rí ti mo mais pró xi mo. Há in dí ci os de que mu i tas 
em bar ca ções des te tipo eram usa das como cha ma riz, para dis tra ir a
aten ção dos na vi os de es cra vos ma i o res, mais rá pi dos e mais ca ros, o
que tor na o nú me ro de cap tu ras bri tâ ni cas bem me nos im pres si o nan te
do que pa re ce à pri me i ra vis ta. Alguns dos co mer ci an tes for ma vam as -
so ci a ções que po di am mais fa cil men te so frer per das e con ti nu ar a se gu rar 
seus na vi os a ta xas exor bi tan tes. Par ti cu lar men te im por tan te, mu i tos
co mer ci an tes bra si le i ros con ti nu a vam a fa zer bom uso da ban de i ra
ame ri ca na, como ti nham fe i to des de a se gun da me ta de dos anos trin -
ta.63 Nos ter mos do tra ta do Webs ter-Ashbur ton, de 1842, os Esta dos
Uni dos eram obri ga dos a man ter uma es qua dra na cos ta oci den tal da
Áfri ca. Ela con sis tia, en tre tan to, em não mais do que uma meia dú zia de 
na vi os e sua base era Por to Pra ia, nas ilhas de Cabo Ver de, lon ge das
áre as mais im por tan tes para o co mér cio de es cra vos; pou cos na vi os de
pa tru lha ame ri ca nos ja ma is se aven tu ra ram até o Con go ou Ango la.
Além dis so, os ofi ci a is de ma ri nha ame ri ca nos não ti nham ne nhu ma
con fi an ça em que qua is quer na vi os de es cra vos que cap tu ras sem fos sem
con de na dos em tri bu na is ame ri ca nos. A pa tru lha ame ri ca na con tra o co -
mér cio de es cra vos na cos ta da Áfri ca sem pre foi, por tan to, um “si mu la -
cro de pa tru lha”.64 Ao mes mo tem po, o go ver no dos Esta dos Uni dos
con ti nu a va a ne gar aos na vi os de guer ra bri tâ ni cos o di re i to de abor da gem
e bus ca em re la ção a em bar ca ções sus pe i tas de co mer ci ar em es cra vos,
que ar vo ras sem o pa vi lhão ame ri ca no. Con se qüen te men te, a pro por ção
de es cra vos de sem bar ca dos no Bra sil de na vi os que eram ou ti nham sido 
ou es ta vam fin gin do ser ame ri ca nos au men tou con sis ten te men te du ran te a 
se gun da me ta de da dé ca da de qua ren ta, de 20% em 1848 (em si um
nú me ro dig no de nota) para qua se 50% em 1850.65
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Do ou tro lado do Atlân ti co, na cos ta bra si le i ra, era pe que na a
pro babili da de, du ran te esse pe río do, de na vi os de es cra vos se rem
impedi dos pela Ma ri nha bri tâ ni ca de de i xa rem por tos bra si le i ros ou de
bar cos que vol tas sem ao Bra sil ten do con se gui do elu dir a es qua dra da
Áfri ca oci den tal se rem im pe di dos de de sem bar car seus es cra vos. Até
1849, to dos os na vi os per ten cen tes à es ta ção na val da cos ta su des te da
Amé ri ca, ex ce to um ou dois, es ta vam to tal men te ocu pa dos no rio da
Pra ta. Qu an do, por exem plo, Lor de How den che gou ao Rio de Ja ne i ro,
em agos to de 1847, não ha via um úni co na vio de pa tru lha bri tâ ni co
em toda a cos ta do Bra sil e só um, o Gre ci an, quan do ele par tiu, em abril 
de 1848.66 Não que as ope ra ções na va is ti ves sem sido fá ce is mes mo
que mais na vi os es ti ves sem dis po ní ve is. Além dos mu i tos obs tá cu los
encon trados pela Ma ri nha bri tâ ni ca du ran te um pe río do an te ri or das
operações con tra o co mér cio de es cra vos pró xi mo da cos ta bra si le i ra
(1839-42) – in clu si ve opo si ção ar ma da lo cal e ne ces si da de de evi tar
inter fe rên cia desneces sá ria com o co mér cio de ca bo ta gem le gí ti mo e
de mos trar algum res pe i to sim bó li co pela so be ra nia bra si le i ra em águas
ter ri to ri a is67 – as au to ri da des bra si le i ras ago ra con si de ra vam que as ten -
ta ti vas da Mari nha de re pri mir o co mér cio de es cra vos de con for mi da de 
com a Lei Aber de en eram com ple ta men te ile ga is e, nas ra ras oca siões
em que um na vio de es cra vos era cap tu ra do, re cu sa vam-se a co o pe rar para
pro vê-lo de água e man ti men tos para a lon ga vi a gem até San ta He le na. No 
começo de 1848, as au to ri da des ba i a nas fo ram mais lon ge e efe ti va -
mente ignoraram uma ten ta ti va vin da de ter ra de re cap tu rar o Bela Mi -
gue lina, que o Gre ci an ti nha apre en di do com 500 es cra vos.68 No fim
do ano, Hud son sen tiu-se na obri ga ção de es cla re cer o co man dan -
te-em-chefe, Sir Tho mas Her bert (que es ta va em Mon te vi déu), que
não se po dia es pe rar das au to ri da des lo ca is pro te ção con tra ata ques
piratas: “Em cer ta medida, os por tos do Bra sil”, es cre veu ele, “não são
os de uma po tên cia ami ga, mas sim, hos til.”69 

Em mar ço de 1845, além de se ofe re cer para ne go ci ar um
novo tra ta do com a Grã-Bretanha, o Go ver no bra si le i ro anun ci a ra que,
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66 P. P. (Lords), XXIV (35), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des so bre o Co mér cio de Escra -
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daí em di an te, as pró pri as au to ri da des bra si le i ras fa ri am es for ços mais
fir mes para re pri mir o co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil.70 Pela
ma ne i ra como o trá fi co se ex pan diu na se gun da me ta de da dé ca da de
qua ren ta, é cla ro, po rém, que não o fi ze ram. As ad mi nis tra ções bra si le i -
ras du ran te o qüin qüê nio li be ral (1844-48) fo ram fra cas e de cur ta du ra ção
– ne nhum go ver no an tes de 29 de se tem bro de 1848 foi su fi ci en te men te 
for te ou per ma ne ceu no po der por tem po bas tan te para con ce ber e apli -
car me di das im po pu la res con tra o co mér cio de es cra vos – e em bo ra
hou ves se mi nis tros que ge nu i na men te de se jas sem ver o fim do co mér -
cio de es cra vos, ha via in du bi ta vel men te um nú me ro ma i or que, como a
ma i o ria dos mem bros do Con se lho de Esta do, se na do res e de pu ta dos,
era po si ti va men te fa vo rá vel ao co mér cio (e em al guns ca sos, como
fa zen de i ros e pro pri e tá ri os de es cra vos, es ta vam in di re ta men te en vol vi -
dos nele) ou en tão, aten tos à sua im por tân cia para a eco no mia bra si le i ra, 
prefe ri am de i xar as co i sas como es ta vam. Como Ja mes Hud son lem brara a 
Lor de Pla mers ton em ju nho de 1846: “O Bra sil vive do tra ba lho es cra vo. O
gover no se man tém com a re ce i ta diá ria das Alfân de gas. O co mér cio
exterior de pen de das ex por ta ções e elas não po dem ser ob ti das no
momen to, se não pelo mais caro de to dos os sis te mas de pro du ção, o
tra ba lho es cra vo.”71 Além dis so, qual quer go ver no que ten tas se re pri -
mir o co mér cio de es cra vos te ria de en fren tar não ape nas fa zen de i ros
se qui o sos de no vos su pri men tos de es cra vos, mas tam bém os pró pri os
co mer ci an tes, que na épo ca cons ti tu íam um po de ro so gru po de pres são. 
O comér cio bra si le i ro de es cra vos ti nha-se con ver ti do num gran de
negó cio, e co mer ci an tes como Ma nu el Pin to da Fon se ca e José Ber nar -
di no de Sá, que dez anos an tes ti nham am bos tra ba lha do em pe que nas
lo jas de man ti men tos, dis pu nham ago ra de enor mes re cur sos fi nan ceiros
e exer ci am con si de rá vel in fluên cia po lí ti ca. Mu i tos ob ser va do res de ram
seu tes te mu nho so bre a ri que za e o po der dos co mer ci an tes de es cra vos 
no Bra sil. “[Eles] são os na ba bos dos Bra sis”, es cre veu T. Nel son, um
ofi cial de ma ri nha que ser viu como ci rur gião-chefe assis ten te no Cres cent,
no por to do Rio, no seu li vro Re marks on the Sla very and the Sla ve Tra de of
the Bra zils (1846), “eles for mam a clas se fas ci nan te dos mi li o ná ri os
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emergen tes.”72 O mi nis tro dos Esta dos Uni dos no Rio de Ja ne i ro,
Henry A. Wise, es cre veu ao Se cre tá rio de Esta do Ja mes Bu cha nan, em
1846:

Só há três ma ne i ras de fa zer for tu na no Bra sil – no co mér cio de es cra vos,
ex plo ran do o tra ba lho es cra vo, ou numa casa de co mér cio de café. Só os
co mercian tes es tran ge i ros se de di cam a esta úl ti ma, e para ser um
“homem de con se qüên cia” bra si le i ro, to dos têm de par ti ci par mais ou
menos, di re ta ou in di re ta men te, das duas pri me i ras. E to dos os que são de
conse qüên cia par ti ci pam de am bas. Aqui você tem de ser rico para ga nhar
com a agi o ta gem – e para ser rico é pre ci so es tar en vol vi do no co mér cio
de es cra vos. Os mer ca do res de es cra vos são, pois, os ho mens que es tão
no po der ou os que em pres tam àque les que es tão no po der e os con trolam
pelo di nhe i ro. O pró prio go ver no é, por tan to, de fato, um co mer ci an te de
es cra vos, con tra as suas pró pri as leis e tratados.73 

Os ne go ci an tes são “to le ra dos, afa ga dos, fa vo re ci dos,
lison jeados”, es cre veu Lor de How den a Pal mers ton em mar ço de 1848,
“ ... eles fa zem o go ver no que os faz”, e dois anos mais tar de dis se à
Comis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des, “jun tem uma dú zia de
Rothschilds e ve rão como é di ver si fi ca da a sua in fluên cia”.74

Em ja ne i ro de 1847, o Ba rão de Ca i ru, mi nis tro dos
Negócios Estran ge i ros do Bra sil (maio de 1846-maio de 1847) e ele
mes mo con trá rio ao co mér cio de es cra vos por ca u sa da sua ex tre ma
cru el da de e por que te mia que o Bra sil (“este país jus to”) es ti ves se sen do 
en tre gue à Áfri ca, dis se a Hud son que ele fran ca men te não via como
qual quer go ver no bra si le i ro po de ria apli car a lei de 1831 ou qual quer
outra le gis la ção que vi sas se a su pri mir o co mér cio de es cra vos. E
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descre via em ter mos ex tre ma men te vi vos os seus pró pri os sen ti men tos
de de sâ ni mo:

Não sei de ninguém que o pudesse ou que o tentasse, e quando 99 homens
em cada 100 estão envolvidos nele, como se pode fazer? ... O vício corroeu
o próprio cerne da sociedade. Quem é tão reqüestado, quem é tão festejado 
nesta cidade quanto Manuel Pin to [da Fon se ca]? Você sabe que ele é, por
excelência, o grande comerciante de escravos do Rio. E no entanto, ele e
dezenas de comerciantes de escravos menores vão à Corte – sentam-se às
me sas dos cidadãos mais ricos e mais respeitáveis – têm cadeiras na Câmara 
como nossos Representantes e têm voz até no Conselho de Estado. Eles
têm aumentado em vigilância, perseverança e audácia – aqueles que eles não 
ousam eliminar, compram. Ninguém ganha dinheiro tão facilmente ou o
gasta tão prodigamente – o que eles tocam transforma-se em ouro. Levam
tudo de roldão. Você conhece o hor ror pessoal que tenho por este maldito
tráfico, mas com homens dessa espécie com que tratar, que vou fazer, que
posso fazer? ... por onde começo? Com meus colegas, inútil. Com o
Conselho, não me escutariam. Na Câmara, chamar-me-iam de traidor. Nas
ruas, seria apedrejado. Não posso consentir em ser O Homem no Brasil de
quem todos os seus compatriotas se afastariam com desprezo e aversão.
Não porei o guiso no gato.∗75

Dezoito meses mais tarde, entretanto, uma minoria esclarecida
e de visão no Gabinete Lib eral de 3 de maio de 1848, de Fran cisco de
Paula Sousa, no Senado e na Câmara estava ficando crescentemente
preocupada com o número quase sem precedentes de africanos que
estavam sendo importados no Brasil, dezenas de milhares de “selvagens
ignorantes” – “milhares de defensores das instituições de Haiti”,∗ como
Lopes Gama os descrevia76 –, talvez uns 150.000 du rante os três anos
desde a aprovação da Lei Aberdeen, todos legalmente livres, mas
mantidos em escravidão. Como em outros períodos de importação
excepcionalmente grande de escravos, o medo da “africanização”
produziu alguma reação, ainda que passageira, con tra o seu comércio, e
como em 1835, à época da revolta de escravos na Bahia, a impressão de
que o equilíbrio ra cial do Brasil estava sendo rompido – pondo, portanto, 
em perigo vidas e bens – foi reforçada pela descoberta, em Pe lotas (Rio
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Grande do Sul), em fevereiro, e em várias municipalidades da província
do Rio de Ja neiro, em julho, de planos bem estabelecidos de levantes
armados de escravos.77 Em meados de 1848 havia também maior
preocupação do que an tes com a captura de navios brasileiros pela
Marinha britânica e seu julgamento em tribunais marítimos britânicos.
Uma maioria do Conselho de Estado sempre tinha sido de opinião que
se po dia razoavelmente presumir que qualquer embarcação capturada
perto da costa da África fosse culpada do comércio ilegal de escravos,
não sendo, pois, merecedora de proteção. Enquanto a Marinha britânica 
concentrou as suas atividades no outro lado do Atlântico, os governos
brasileiros não acharam demasiado difícil conviver com a Lei Aberdeen.
Na verdade, como explicaria Lorde How den, por muito que desejassem
vê-la revogada, a maioria dos políticos brasileiros importantes
definitivamente a preferiam à única alternativa disponível – um tratado
con tra o comércio de escravos nos termos ditados pela Grã-Bretanha:

Sua ação é re la ti va men te si len ci o sa, dis tan te, pou pa os mi nis tros ... do
opró brio de fir mar tra ta dos com uma po tên cia de tes ta da como a Ingla terra, e 
do ônus de apli car um tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos, caso tivessem
um. Além dis so, não evi ta em nada que os es cra vos ve nham para o Bra sil
... e dá aos mi nis tros e a to dos os mem bros da Assem bléia uma opor tu ni -
da de para in sul tar os es tran ge i ros.78

No en tan to, com o for te au men to do nú me ro de cap tu ras
britâni cas e com a cap tu ra do Bela Mi gue li na na cos ta do Bra sil, o primeiro
em qua se dois anos a ocor rer lá, hou ve uma mu dan ça de opi nião no
sen ti do de que, como fre qüen te men te ex pres sa ra Lo pes Gama, per mi tir
tal situ a ção era o mes mo que o Bra sil re nun ci ar aos seus di re i tos de
sobe ra nia; uma na ção cuja ban de i ra não era uni ver sal men te res pe i ta da
em al to-mar e cu jas leis eram apli ca das por agen tes es tran ge i ros não
podia de for ma al gu ma con si de rar-se com ple ta men te in de pen den te.79

E, fa tor de im por tân cia não des pre zí vel, o Go ver no bra si le i ro es ta va
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fican do cres cen te men te pre o cu pa do com a si tu a ção no Rio da Pra ta,
onde a in de pen dên cia do Uru guai e a in te gri da de ter ri to ri al do im pé rio
bra si le i ro es ta vam sob cons tan te ame a ça de Ro sas. Em caso de guer ra
com Bu e nos Ai res, o Bra sil pre ci sa ria da ne u tra li da de be ne vo len te – e
pre fe ren te men te do apo io ati vo – da Grã-Bretanha, e po dia-se ra zo a vel -
men te su por que isto só se ria pos sí vel de con se guir com uma so lu ção
para a ques tão do co mér cio de es cra vos.

Assim, por vá ri os mo ti vos, a ad mi nis tra ção Pa u la Sou sa es ta va
che gan do à con clu são de que era tem po de to mar al gu mas me di das po si -
ti vas no sen ti do de re fre ar o co mér cio ile gal de es cra vos. Sa bia, po rém,
que o po der dos fa zen de i ros na área ru ral era tal que não se ria pra ti cá vel
apli car sim ples men te a lei vi gen te de no vem bro de 1831, que de cla ra ra
livres to dos os es cra vos que en tras sem no Bra sil e tor na ra tan to o im por -
ta dor como o compra dor pas sí ve is de pu ni ção. De ci diu, por tan to,
concen trar-se na efe ti va su pres são do co mér cio de es cra vos no mar e em
pon tos ao lon go da cos ta bra si le i ra nos qua is os es cra vos eram re al men te
de sem bar ca dos e os na vi os de es cra vos equi pa dos para o co mér cio; não
se pro punha qual quer ação de po is que um car re ga men to de es cra vos
tivesse sido de sem bar ca do com êxi to e trans fe ri do para o in te ri or. O
procedi men to mais sim ples pa re cia ser o de res sus ci tar o pro je to do
Marquês de Bar ba ce na, de 1837, que pro i bi ra a im por ta ção de es cra vos
no Bra sil, tor na ra sus ce tí ve is de con fis co os na vi os equi pa dos para o
trá fico, bem como aque les apa nha dos trans por tan do es cra vos, im pu se ra
pe nas mais severas pelo trans por te e a im por ta ção de es cra vos, ofe re ce ra 
ma i o res re com pen sas a in for man tes e cap to res, dis pu se ra so bre a ins pe -
ção cu i da do sa de to dos os na vi os que en tras sem ou sa ís sem de por tos
bra si le i ros e o paga men to de fi an ça por na vi os no co mér cio com a Áfri ca – 
e ao mes mo tem po re vo ga va a lei vi gen te de 1831.80 “Espe ro que as
medi das que es ta mos con tem plan do”, dis se Ber nar do de Sou sa Fran co,
mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ro, a Hud son, “pro vem a
Lor de Palmers ton que es ta mos de boa fé – que ele não mais pre ci sa rá de
na vi os de pa tru lha e que a” lei “será des ne ces sá ria”.81
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80 Para os ter mos do pro je to de Bar ba ce na de 1837, ver aci ma, ca pí tu lo 3, pág. 82. [O nú me ro de pá gi na
re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal.]

81 Hud son para Pal mers ton, 5 de agos to de 1848, Par ti cu lar, F. O. 84/726.



No co me ço de agos to, pro du ziu-se um acon te ci men to raro.
Por pres são do mi nis tro da Jus ti ça, Antô nio Ma nu el de Cam pos Melo,
o pre si den te da Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro en vi ou o che fe de po lí cia
e um des ta ca men to de tro pas ao Saco de Ju ru ju ba (Ni te rói), um dos
mais no tó ri os de pó si tos de es cra vos per to da ca pi tal, onde apre en de -
ram qua se cem es cra vos re cém-importados.82 Me nos de um mês mais
tarde, em 1 de se tem bro, Cam pos Melo re in tro du ziu na Câ ma ra o
projeto de Bar ba ce na, de 1837. Ele ti nha sido de vi da men te agi li za do e
emen da do: bre chas po ten ci a is no ar ti go so bre equi pa men to, por
exemplo, ti nham sido aper ta das e tan to os “prin ci pa is” como os
“cúm pli ces” em ca sos de co mér cio de es cra vos, mais cla ra men te iden ti fi -
cados; pela pri me i ra vez, o co mér cio de es cra vos re ce beu o es tig ma de
pi ra ta ria, em bo ra as pe nas per ma ne ces sem aque las fi xa das pela lei de
1831 e pelo Có di go Cri mi nal; as re com pen sas fo ram au men ta das; os
escravos li ber ta dos se ri am re ex por ta dos à cus ta do es ta do e, no in ter valo, 
man ti dos fora do po der de par ti cu la res. Ape sar da opo si ção em cada
es tá gio de um de ba te que du rou vá ri os dias, to dos os ar ti gos foram
fi nal men te apro va dos, com ex ce ção do 13º e úl ti mo, aque le que pro cu -
ra va re vo gar a lei de no vem bro de 1831. Nes te pon to, Ga bri el José
Rodri gues dos San tos (São Pa u lo), fa lan do pelo Go ver no, per suadiu a
Câ ma ra a pas sar a ses são se cre ta por que o ar ti go 13 en vol via “graves
ques tões de or dem in ter na ci o nal e in ter na”.∗ Du ran te dois dias de
ator men ta do de ba te (25-26 de se tem bro) a Câ ma ra pa re ce ter es ta do
ir re me di a vel men te di vi di da, como es ti ve ra doze anos an tes, so bre se
a lei vigente de ve ria ser man ti da em vi gor e apli ca da jun ta men te com
as no vas me di das ou se de ve ria ser re vo ga da. O pri me i ro cur so de
ação amea ça ria a “pro pri e da de” dos ho mens mais in flu en tes do país;
o segundo en fra que ce ria se ri a men te qual quer ten ta ti va de su pri mir o
comér cio de es cra vos e, na ver da de, pri va ria de sua li ber dade mi lha res
de afri ca nos – não ape nas aque les que já ti nham sido im por ta dos
ilegal men te, mas tam bém aque les que vi es sem a ser im por ta dos com
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82  Hud son nº 8, 5 de agos to de 1848, F. O. 84/726; Eu sé bio de Qu e i rós para Olin da, 24 de ou tu bro de
1848, Re ser va do, A. H. I. 301/1/11; Olin da para Lis boa (Lon dres), nº 48, 26 de ou tu bro de 1848, A.
H. I. 268/1/17.

∗ Em por tu guês no tex to ori gi nal. (N. T.)



êxi to no fu tu ro.83 Além dis so, a re vo ga ção da lei de 1831 não po dia
de i xar de ir ri tar o Go ver no bri tâ ni co. Como seu pre de ces sor quan do a 
questão foi le van ta da pela pri me i ra vez, em 1837, Hud son já ti nha
protes ta do con tra o pro je to que, de cla rou ele, con ti nha “o gol pe mais
mor tí fe ro ja ma is apli ca do por um es ta dis ta bra si le i ro ao úni co re mé dio 
que a lei bra si le i ra ofe re ce ao es cra vo para afir mar seus di re i tos à li ber -
dade ... em três cur tas li nhas [ele] con de na à es cra vi dão per pé tua mi lha res 
de ho mens e seus des cen den tes sem uma es pe ran ça, sem uma pos si bi -
li dade de que o seu des ti no seja mu da do”. A lei vi gen te, lem brou
Hudson ao Go ver no bra si le i ro, pre su mia li vre um es cra vo im por tado
ile galmen te; o novo pro je to o pre su mia es cra vo: era im pos sí vel e
absur do es pe rar que “um sel va gen zi nho fa lan do uma es pé cie de di a leto
de macaco” man das se bus car na Áfri ca a pro va de que não ti nha nasci do
es cra vo, mas sem pre ha via a pos si bi li da de, em bo ra pe que na, de que
ele pu des se al gum dia no fu tu ro es ta be le cer a sua im por ta ção ile gal no
Bra sil.84 No caso, para apa zi guar tan to quan to pos sí vel os interes ses
dos fazen de i ros, o Go ver no man te ve-se fir me so bre a ne ces si da de de
inclu ir no pro je to o ar ti go 13. No en tan to, uma mo ção para adi ar o
voto so bre este ar ti go e, por tan to, pos ter gar uma de ci são fi nal até a
ses são se guin te (mar ca da para co me çar em 1 de ja ne i ro de 1850) foi
apro va da por trin ta e dois vo tos a vin te e nove. Foi uma vi tó ria para 
os crí ti cos mais es cla re ci dos do ar ti go fi nal do pro je to – mas tam bém, e
de im por tân cia mais ime di a ta, para os opo si to res mais fer re nhos do 
pro je to como um todo. A pri me i ra ten ta ti va de um go ver no bra si le i ro,
em mais de uma dé ca da, de ata car fron tal men te o pro ble ma do comér cio
ile gal de es cra vos ti nha dado em nada. Em 29 de se tem bro de 1848, o
go ver no Pa u la Sou sa caiu, sen do subs ti tu í do por uma ad mi nis tra ção
con ser va do ra li de ra da pelo Vis con de de Olinda.85 Espe ra va-se que o
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83 Ana is do Par la men to Bra si le i ro: Câ ma ra dos De pu ta dos, ses são de 1848, vol. ii, págs. 323-52, 407-12; Alves,
R. I. H. G. B. (1914), págs. 234-6; Hud son nº 10, 12 de se tem bro, nº 11, 11 de ou tu bro de 1848,
F. O. 84/726; Olin da para Lis boa, nº 47, 14 de ou tu bro de 1848, A. H. I. 268/1/17. Tam bém
lem bran ças de  Eu sé bio de Qu e i rós no seu dis cur so de 16 de ju lho de 1852 (Ana is , ses são de 1852,
vol. ii, págs. 241-58).

84 Hud son para Sou sa Fran co, 4 de se tem bro, ane xo a Hud son nº 10, 12 de se tem bro de 1848, F. O.
84/726;  Hud son para Pal mers ton, 12 de se tem bro de 1848, Par ti cu lar, F. O. 84/726.

85 His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra II, iii, pág. 12.



novo go ver no fos se mu i to mais sim pá ti co aos in te res ses dos fa zen -
deiros e, por tan to, dis pos to a fa zer vis ta gros sa para o co mér cio ile gal
de es cra vos – uma su po si ção ra zoá vel à luz do de sem pe nho dos
conser va do res du ran te os anos 1837-9 e 1841-4.
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Ca pí tu lo XI

MUDANÇAS DE ATITUDE E DE PLANOS
 DE AÇÃO, 1845-1850

Como o co mér cio ile gal de es cra vos para o Bra sil con ti nu ou a
ex pan dir-se du ran te toda a se gun da me ta de da dé ca da de 1840, na au sên cia 
de qual quer me di da pre ven ti va re al men te efi caz da par te das au to ri da des 
bra si le i ras e de sa fi an do as me di das mais ex tre mas até en tão ado ta das
con tra ele pela ma ri nha bri tâ ni ca, a opo si ção na Ingla ter ra àqui lo que
John Bright cha mou “a ex tra va gân cia ca ri do sa [de Lor de Pal mers ton]
para pa tru lhar as cos tas da Áfri ca e do Bra sil” ga nhou for ça tan to den tro
como fora do Par la men to. Foi na par te fi nal da dé ca da an te ri or que uma 
cer ta in sa tis fa ção com as po lí ti cas bri tâ ni cas tra di ci o na is con tra o co mér cio
de es cra vos se ma ni fes tou pela pri me i ra vez.1 Ti nha-se dado, po rém, ao
sis te ma pre ven ti vo bri tâ ni co, con si de ra vel men te re for ça do e am pli a do,
um novo pe río do no qual pro var a sua efi cá cia. Se, en tre tan to, a sua ra zão 
de ser era a su pres são do co mér cio ile gal de es cra vos atra vés do Atlân ti co,
ou no mí ni mo a sua subs tan ci al re du ção, não se po dia mais, com o
trá fi co tan to bra si le i ro como cu ba no ain da flo res cen tes, ne gar o seu
fra cas so – e ha via si na is de uma cres cen te con vic ção de que ele de via,
por tan to, ser li qui da do.
1 Ver aci ma, ca pí tu lo 6, págs. 152-4. [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês o ri gi nal.]



Des de a sua fun da ção, em 1839, a Bri tish and Foreign Anti-Slavery
Soci ety,  mu i to do mi na da pe los qua cres, ti nha sido con trá ria ao uso da
for ça ar ma da para a su pres são do co mér cio de es cra vos e, con se qüen te -
men te, não ti nha qual quer sim pa tia pe los es for ços de su ces si vos go vernos
bri tâ ni cos, tan to whig como tory, con tra aque le co mér cio. Embo ra a
ques tão do uso da for ça con tra o trá fi co ne gre i ro, bem como a do di fe -
ren ci al ta ri fá rio in ci den te so bre o açú car pro du zi do com o tra ba lho escra vo, 
ti ves se ca u sa do pro fun das di vi sões no mo vi men to abo li ci o nis ta, a po lí -
tica ofi ci al da que la so ci e da de per ma ne ceu a mes ma du ran te os anos
’40.2 Em mar ço de 1845 (an tes que o co mér cio de es cra vos ti ves se
alcan ça do o seu pon to cul mi nan te), o ve te ra no abo li ci o nis ta Tho mas
Clark son, en tão com oi ten ta e cin co anos de ida de e pre si den te da
Anti-Slavery Soci ety, apre sen ta ra a Lor de Aber de en, en tão se cre tá rio
dos Ne gó ci os Estran ge i ros, um no tá vel me mo ri al em que, de po is de
reafirmar os prin cí pi os pa ci fis tas da que la so ci e da de, ex pli ca va por que
con si de ra va que as po lí ti cas até en tão se gui das para a su pres são do
comér cio de es cra vos tinham fra cas sa do e, mais im por tan te, con ti nu -
a ri am a fra cas sar. Em pri me i ro lu gar, não ha via qual quer es pe ran ça
de ne go ci ar tra ta dos abran gen tes con tra aque le trá fi co com to das as
potências es trange i ras nele en vol vi das. Se gun do, mes mo que o sis te ma de
tra tados vi gente pu des se ser re for ça do, a Grã-Bretanha nun ca te ria re cur -
sos navais su fi ci en tes para pa tru lhar efe ti va men te a vas ta área no qual o
trá fi co era pra ticado. Ter ce i ro, o ob je to dos tra ta dos se ria ine vi ta vel men te 
der ro tado “ou por uma fal ta de cor di a li da de na sua exe cu ção ou pela
po si ti va má fé das po tên ci as es tran ge i ras”: na au sên cia de qual quer
sen ti men to moral con trá rio a um co mér cio apa ren te men te ne ces sá rio,
nem acor dos in ter na ci o na is nem a le gis la ção con tra o co mér cio de
escravos se ri am apli ca dos. Qu ar to, en quan to con ti nu as se a pro cu ra
por escra vos e os lucros deri va dos do seu co mér cio per ma ne ces sem al tos,
os es for ços da Marinha se ri am “con ti nu a men te su pe ra dos pela as tú cia, a
fraude e a au dá cia dos tra fi can tes de es cra vos”. O con se lho de
Clarkson ao go ver no era, portan to, de aban do nar as po lí ti cas exis ten tes
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2 Para uma dis cus são de al gu mas das ques tões que di vi di ram os abo li ci o nis tas bri t â ni cos du ran te a dé ca da de
1840, ver, por exem plo, Elsie I. Pil grim, “Anti-Sla very Sen ti ment in Gre at Bri ta in, 1841-54” (tese de
dou to ra do não pu bli ca da, Cam brid ge, 1952), e Dun can E. Rice, ”Cri ti que of the Eric Wil l i ams The sis:  
The Anti-Sla very Inte rest and the Su gar Du ti es, 1841-53“, em The Tran sa tlan tic Sla ve Tra de from West 
Afri ca (Edin burgh, 1965), págs. 44-60.



e, em vez de las, di ri gir as suas ener gi as, a exem plo da So ci ety, con tra o
próprio sis te ma, pela “criação, onde ele não exis ta, e pela pro mo ção, onde
dele se per ce bam as se men tes, de um sen so de hu ma ni da de e re ti dão
moral”. Clark son con clu ía que só pela to tal abo li ção da es cra vi dão nas
Améri cas se po de ria ani qüi lar o co mér cio de es cra vos. “Des trua a
deman da da que les que têm es cra vos”, ar gu men ta va, “e não mais ha ve rá
um trá fi co pra ti ca do para su prir ne ces si da des que já não exis ti rão.”3

O ata que aos mé to dos há mu i to es ta be le ci dos da
Grã-Bretanha para su pri mir o co mér cio in ter na ci o nal de es cra vos foi
as su mi do na Câmara dos Co muns, numa fren te mu i to mais am pla,
pe los par ti dá rios ra di ca is do li vre co mér cio, en tão li de ra dos nes sa luta
por Wi lli am Hutt, de pu ta do por Ga tes he ad, e Tho mas Mil ner Gib son,
de pu ta do por Manches ter. Sua tese era que, como os es for ços da
Grã-Bretanha, duran te um pe río do de oito anos, ti nham-se mos tra do
com ple ta men te inefi ca zes, era inú til per se ve rar ne les. Nem “dez ho mens sa -
í dos do hospício”, de cla rou Hutt em fe ve re i ro de 1848, acre di ta vam ain -
da que leis, tra ta dos e na vi os de guer ra po di am su pri mir um co mér cio tão
lucrativo, e con cla ma va o go ver no a aban do nar o seu “sen ti do tolo e ig -
no ran te de hu ma ni da de” e “de i xá[-lo] para uma au to ri da de mais alta ... o 
go ver no mo ral do mun do”.4 Mu i tos par ti dá ri os do li vre co mér cio pen -
di am para a opi nião de Ri chard Cob den, ex pres sa em 1842, de que o li vre 
co mércio e a paz in ter na ci o nal eram “uma úni ca e mes ma ca u sa”5 e,
como a Anti-Sla very So ci ety, opu nham-se for te men te ao ca rá ter be -
li co so da políti ca bri tâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos – des cri ta por
Tho mas Anstey, deputa do ra di cal por Youg hall, como “pa ci fi car a Áfri ca 
fa zen do a guerra con tra o res to do mun do”6 – bem como a mu i tos ou tros
as pectos do “pal mers to ni a nis mo”. A fir me con vic ção de John Bright era 
que, em todo caso, era ab so lu ta men te im pos sí vel “co a gir” uma na ção 
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3 Clark s on para Aber de en, 7 de mar ço de 1845, F. O. 84/616. Cf. John Scro ble (se cre tá rio, Anti-Sla -
very So ci ety) para Peel, 12 de ju lho de 1845, B.M. Add. MSS 40570 (Peel Pa pers).

4 Han sard, xcvi, 1091-1101, 22 de fe ve re i ro de 1848. Os ad ver sá ri os da po lí ti ca bri tâ ni ca po di am ci tar uma
de cla ra ç ão que Rus sell (pri me i ro-mi nis tro, 1846-51) fi ze ra em 1839 (quan do era se cre tá rio para Assun tos
Co l o ni a is): “re pri mir o co mér cio in ter na ci o nal de es cra vos com uma guar da ma rí ti ma não se ria pos sí vel
mes mo que toda a ma ri nha bri tâ ni ca pu des se ser em pre ga da para este fim. É um mal que nun ca po de rá
ser ade qua da men te en fren ta do por qual quer sis te ma de mera pro i bi ção e pe na li da des” (Rus sell para o
Te sou ro, 26 de de zem bro de 1839, im pres so em Tho mas Fo well Bux ton, The Afri can Sla ve Tra de and its Re medy
(2ª  ed., Lon dres, 1840), Apên di ce F).

5 Ci ta do em Oli ver Mac do nagh, “The Anti-Impe ri a lism of Free Tra de”, Eco no mic His tory Re vi ew, 2ª ser.
xiv (1962), pág. 492.

6 Han sard, civ, 789, 24 de abril de 1849.



li vre e inde penden te como o Bra sil a su pri mir um co mér cio que ela con si -
de rava ne cessá rio à sua so bre vi vên cia eco nô mi ca.7 Da mes ma for ma, 
os livre-cambistas con se gui am adu zir ra zões mais con cre tas para a
Grã-Bre ta nha aban do nar o seu pa pel au to de sig na do de po lí cia de
repres são do comér cio de es cra vos. Em pri me i ro lu gar, ele se es ta va
mos tran do crescen te men te one ro so. A pos si bi li da de de uma eco no mia
nas des pesas go ver na men ta is ti nha gran de atra ti vo para aque les, como
Cob den, Bright, Hume e Mo les worth, cujo lema era “com pres são” e
que, de ma ne i ra mais ge ral, já es ta vam pro cu ran do re fre ar os gas tos navais
pela re du ção do que con si de ra vam uma ma ri nha de ma si a do gran de para 
tem pos de paz: o di nhe i ro eco no mi za do na es qua dra da Áfri ca oci den tal 
poderia ser mais bem gas to no pró prio país – ou, me lhor ain da, não
ser gasto de todo.8 Ou tra crí ti ca, tal vez mais efe ti va, ao sis te ma de
prevenção do trá fi co de es cra vos era que ele ti nha um efe i to ad ver so
sobre o co mér cio ex te ri or da Grã-Bretanha. Re pre sen tan tes dos distri tos
ele i to ra is do nor te e do cen tro do país, es pe ci al men te Mil ner Gib son,
Cob den e Bright, ex pres sa vam a an si e da de que a cons tan te de te ri o ra ção 
das re la ções an glo-brasileiras des per ta va nos in dus tri a is e co mer ci an tes
de Man ches ter, Li ver po ol, Glas gow e ou tros lu ga res, que ti nham interes se
no impor tan te e cres cen te co mér cio com o Bra sil.9 Um dos dois maiores
obstá cu los à me lho ra das re la ções com o Bra sil – os di re i tos di fe ren ciados 
sobre o açú car – ti nha sido re mo vi do. Por que não li vrar-se da Lei Aberdeen 
e das es qua dras de re pres são ao co mér cio de es cra vos? Não é que os
par ti dá ri os do li vre co mér cio de se jas sem ver aque le co mér cio flo res cer
(em bo ra al guns dos mais dou tri ná ri os den tre eles che gas sem ao pon to
de ar gu men tar que não se de vi am er guer qua is quer bar re i ras artifi ci a is ao 
li vre mo vi men to de bens, in clu si ve es cra vos). Era sim plesmen te que eles
acre di tavam que o trá fi co de via e po dia ser su pri mi do por ou tros me i os.
Di ver sas li nhas de ar gu men ta ção eram usa das, ne nhu ma de las par ti cu -
lar mente con vin cen te: pro pa gan da con tra a es cra vi dão e “pres são moral”,
so zinhas, aca ba ri am por pro du zir no Bra sil um cli ma de opi nião mais
favorá vel à abo li ção; per mi tir que o co mér cio de es cra vos pros seguisse sem
res tri ções por um pe río do cur to pro du zi ria no Bra sil uma sa tu ração que
ine vi ta vel men te le va ria a uma re du ção na tu ral do comér cio; por si só, o
co mér cio le gí ti mo com a Áfri ca oci den tal ter mi na ria por sola par o
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7 Ibid, 786.
8 Ver Bar tlett, Bri ta in and Sea Po wer, págs. 257-9, 268-9.
9 Ver A. Red ford, Man ches ter Mer chants and Fo re ign Tra de, 1794-1858 (Man ches ter, 1934), pág. 106.



comér cio de es cra vos na sua fon te; a mão-de-obra li vre nas Índi as Oci den ta is 
se mos tra ria mais pro du ti va do que o tra ba lho escra vo e uma com pe ti ção
mais acir ra da for ça ria os plan ta do res de café e de açú car do Bra sil e de
Cuba a se tor na rem abo li ci o nis tas.

Pa ra do xal men te, ha via tam bém pro te ci o nis tas e por ta-vozes
dos in te res ses das Índi as Oci den ta is no Par la men to que, ten do an te ri or mente 
apo i a do a po lí ti ca de su pres são do co mér cio in ter na ci o nal de es cra vos,
ti nham-se tor na do ago ra seus crí ti cos, ir ri ta dos que es ta vam com a
apro va ção da Lei do Açú car. Seu pon to de vis ta en con tra va ex pres são
em The Ti mes (que apo i a ra a Lei Aber de en, em 1845); num mo men to de
res tri ções eco nô mi cas, de cla ra va num edi to ri al no tá vel, a Grã-Bretanha
não se po dia per mi tir gas tar 1 mi lhão de li bras por ano “numa con trafação
de fi lan tro pia ... fa zen do de um lado do Atlân ti co o que de li be ra da mente
des fa ze mos do ou tro ... en co ra ja mos um co mér cio para nos sa
conveniên cia a fim de po der mos apre sen tar como vir tu de o fin gir que o 
es tamos su pri min do ... so mos hi pó cri tas ou to los”.10 Mu i tos plantado res
das Índi as Oci den ta is – es pe ci al men te aque les em co lô ni as me nos
desen vol vi das, como Tri ni dad e Gu i a na Bri tâ ni ca, onde a mão-de-obra
era ex tre ma men te es cas sa – acre di ta vam que a sua ma i or es pe ran ça de
pros peri da de eco nô mi ca não con sis tia em con tar com as es quadras
pre ven tivas para su pri mir o co mér cio de es cra vos dos seus com pe tidores
– isso ago ra pa re cia inú til – mas em co lo car-se, tan to quan to pos sí vel,
em pé de igual da de com os seus ri va is atra vés da cap ta ção do tra ba lho
de imigran tes li vres da Áfri ca, numa es ca la mu i to ma i or do que em
qual quer épo ca an te ri or (ha via al guns que até ad vo ga vam a re a ber tu ra
de um co mér cio de es cra vos re gu la men ta do, sob con tro le bri tâ ni co). E
eles acre di ta vam que isso se ria fa ci li ta do pela re ti ra da da es qua dra da
Áfri ca oci den tal. Mais uma vez, The Ti mes fa lou por eles:

Se apli cás se mos nos so di nhe i ro e na vi os na com pra de 50.000 ne gros por
ano na cos ta da Áfri ca e os de sem bar cás se mos li vres em nos sos por tos
nas Índi as Oci den ta is, isso ser vi ria mu i to mais à pros pe ri da de das nos sas
Ilhas e à su pres são do co mér cio de es cra vos do que têm fe i to to dos os
nos sos as sen ta men tos e na vi os de pa tru lha, com o sal do das des pe sas
muito a nos so fa vor.11 
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10 The Ti mes , 19 de mar ço de 1850.
11 The Ti mes , 5 de fe ve re i ro de 1848, ci ta do em Rev. Ge or ge Smith, The Case of our West  Afri can set tle  -
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Des con for ta vel men te cons ci en tes, po rém, de que Ja ma i ca e
Bar ba dos po de ri am aca bar ar ru i na dos pelo au men to da com pe ti ção de
Tri ni dad e da Gu i a na Bri tâ ni ca, tan to quan to pela de Cuba e do Bra sil,
aque les que se pre o cu pa vam com o fu tu ro das co lô ni as de açú car mais
an ti gas das Índi as Oci den ta is con ti nu a vam a con fi ar mais na po lí ti ca
exis ten te de su pri mir o co mér cio de es cra vos do que na imi gra ção li vre
em lar ga es ca la. O lan ça men to, em 1849, em King ston, Ja ma i ca, de uma
for te cam pa nha con du zi da por Da vid Turn bull, an ti go côn sul e su pe rin -
ten den te de Afri ca nos Li ber ta dos, em Ha va na, e juiz na co mis são mis ta
na Jamaica, ser viu para res sal tar este pon to.12 O pe di do para a ma nu tenção 
da esqua dra da Áfri ca oci den tal tam bém era for mu la do pela ve lha
geração de abo li ci o nis tas da es co la de Bux ton – por exem plo, o Juiz
Supe ri or Den man, Lor de Broug ham, Sa mu el Wil ber for ce (bis po de
Oxford) e Sir Ro bert Inglis –, que não po di am con cor dar com o pon to
de vis ta ofi ci al da Anti-Slavery So ci ety so bre a me lhor ma ne i ra de suprimir
o co mércio de es cra vos, e pe los in te res sa dos no de sen vol vi men to e
ci vi li za ção da Áfri ca, uma ca u sa que vol tou a atra ir apo io cres cen te
durante a dé ca da de 1840.13 Em agos to de 1842, Lor de Pal mers ton
decla ra ra na Câ ma ra do Co muns:

Nin guém ima gi ne que os tra ta dos [so bre o co mér cio de escravos] ... têm va lor 
ape nas como meio de pro mo ver os gran des in te res ses da hu ma nidade e
por tende rem a li vrar a es pé cie hu ma na de um cri me he di on do e detestá vel.
Tal é, de fato, o seu gran de ob je ti vo e prin ci pal mé ri to. Mas, nes te caso
como em mu i tos ou tros, a vir tu de traz a sua pró pria re com pen sa; e se as
nações do mun do pu des sem ex tir par este trá fi co abo mi ná vel (e vas tas
popu la ções da Áfri ca fi cas sem li vres para co mer ci ar), o ma i or be ne fí cio
comer ci al se ria co lhi do não ape nas pela Ingla ter ra, mas por to das as nações
civili za das que pra ti cam o co mér cio ma rí ti mo. Indi re ta men te, es ses tratados
contra o co mér cio de es cra vos são, pois, tra ta dos de in cen ti vo ao comércio.14

E em 1849 ele no va men te ma ni fes tou a sua con vic ção de que
se o co mér cio de es cra vos pu des se ser in te i ra men te su pri mi do, ha ve ria
um gran de in cre men to do co mér cio le gí ti mo com a cos ta da Áfri ca: os
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12 Ver Da vid Turn bull, The Ja ma i ca Mo ve ment for pro mo ting the en for ce ment of the sla ve tra de tre a ti es and the
sup pres si on of the sla ve tra de (Lon dres, 1850).

13 Ver Phi lip D. Cur tin, The Ima ge of Afri ca. Bri tish Ide as and Acti on, 1780-1850 (Wis con sin, 1964); R. J.
Ga vin, “Pal mers ton’s Po licy to wards East and West Afri ca, 1830-65” (tese de dou to ra do não pu bli ca da,
Cam brid ge, 1960). 

14 Han sard, lxv, 1251-2, (10 de agos to de 1842).



na ti vos têm mu i ta ne ces si da de de mer ca do ri as de que po de mos su pri-los 
e pos su em am plos me i os de pa gar por elas com mer ca do ri as de que pre -
ci sa mos. 15

Final men te, e de im por tân cia de ci si va no de ba te so bre o
futuro das po lí ti cas bri tâ ni cas con tra o co mér cio de es cra vos, os lí de res
tan to dos whigs como dos par ti dá ri os de Peel – Pal mers ton, Rus sell,
Peel, Aber de en – es ta vam de ci di dos a re sis tir a qual quer ten ta ti va de en -
fra que cer – ou mais ain da de li qüi dar – o sis te ma de su pres são ba se a do
nos tra ta dos con tra o co mér cio de es cra vos e no po der na val, com o
qual eles e seus par ti dos es ta vam tão pro fun da men te com pro me ti dos. 
Chama dos a jus ti fi car a sua con fi an ça no sis te ma, sus ten ta ram que, se o
tráfico ain da não ti nha sido com ple ta men te es ma ga do era ape nas porque,
ape sar do pro gres so fe i to des de 1839, ain da não ti nha sido pos sí vel
colo car a for ça de po lí cia ma rí ti ma da Grã-Bretanha em ope ra ção ple na -
men te efe ti va e sub me tê-la a uma ex pe riên cia jus ta e pro lon ga da. Tal
como es ta va, o co mér cio ti nha sido se ri a men te di fi cul ta do e era pra ticado
em es ca la me nos am pla do que te ria ocor ri do de ou tra ma ne i ra. Além
do mais, es ta vam con ven ci dos de que não se ti nha ain da con ce bi do
mane i ra me lhor ou mais rá pi da de aca bar com o co mér cio de es cra vos e 
que se a Grã-Bretanha de sis tis se dos seus es for ços nes te es tá gio, quan do 
(na sua opi nião) o êxi to com ple to es ta va ao al can ce da mão, os tra fi cantes
se riam de i xa dos na pos se tran qüi la da cos ta da Áfri ca, o co mér cio africa no
le gí timo so fre ria e o co mér cio ile gal de es cra vos na re a li da de se ex pan diria,
com van ta gem adi ci o nal para os fa zen de i ros bra si le i ros e cu ba nos à custa
dos seus ri va is das Índi as Oci den ta is bri tâ ni cas. Qu an to ao ar gu men to
de que se ria me lhor que a Grã-Bretanha con cen tras se seus es for ços na
abo li ção da es cra vi dão na Amé ri ca, Lor de Can ning, sub se cre tá rio dos
Ne gó ci os Estran ge i ros (1841-6) ti nha a res pos ta: re a gin do em nome de
Aber de en ao me mo ri al de Clark son de mar ço de 1845, ele não ne gou
que “pri var os co mer ci an tes de es cra vos do seu mer ca do pela eman ci pação 
ge ral da raça ne gra se ria uma vi tó ria mais ele va da e me ri tó ria so bre eles
do que qual quer uma que pu des se ser ob ti da pela for ça fí si ca”, mas,
acres cen ta va, “a in fluên cia de um país so bre as ins ti tu i ções do més ti cas
de ou tro, quan do tais ins ti tu i ções são re co nhe ci das e sus ten ta das por leis
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15 Ci ta do em Ro ger Anstey, “Ca pi ta lism and Sla very – a Cri ti que”, em Tran sa tlan tic Sla ve Tra de from West
Afri ca, pág. 27.



e es tre i ta men te vin cu la das aos há bi tos e in te res ses do povo, não pode
ser se não len ta e in cer ta”. Mu i to me lhor, acha va ele, era li dar com o
comér cio de es cra vos no mar.16 E pou cos me ses mais tar de, das fi le i ras
da oposi ção, Pal mers ton, na sua ma ne i ra mais per su a si va, ata cou de forma
bri lhan te e sis te má ti ca as po si ções tan to da Anti-Slavery So ci ety quan to
de muitos dos par ti dá ri os do li vre co mér cio, di zen do na Câ ma ra dos
Comuns que se, por um lado, era in du bi tá vel e ob vi a men te ver da de que a
escra vi dão era “a ca u sa, o ob je to e a fi na li da de do co mér cio de escravos”
e que se ela fos se abo li da em todo o mun do o trá fi co ne ces sa ri a men te
ces sa ria, era igual men te cer to que aque le co mér cio era

a raiz que dá vida, es pí ri to e es ta bi li da de à es cra vi dão ... Pro cu rem
arrancar a vas ta ár vo re viva cu jas po de ro sas ra í zes es tão for te, vi go ro sa,
pro fun da men te en tra nha das no solo; ela frus tra rá seus ma i o res es for ços;
usem, po rém, o ma cha do con tra a raiz, cor tem o su pri men to de nu tri ção,
e a ár vo re ado e ce rá e de ca i rá e vo cês já não te rão qual quer di fi cul da de em
der ru bá-la.17

Em ju lho de 1845, Mil ner Gib son ti nha con se gui do pou co
apoio na Câ ma ra dos Co muns para a sua opo si ção à pas sa gem do pro jeto
de Lor de Aber de en, do qual tan to se es pe ra va,18 e quan do, du ran te a
mesma ses são, Wil li am Hutt lan ça ra pre ma tu ra men te a cam pa nha
par la men tar para a re ti ra da da es qua dra da Áfri ca oci den tal com uma mo ção 
que afir ma va ter a po lí ti ca da Grã-Bretanha re sul ta do em gran de despesa
e sé ri as per das de vi das sem em nada mi ti gar os hor ro res ou di mi nu ir a
ex ten são do co mér cio de es cra vos, a Câ ma ra sus pen de ra os tra ba lhos, de po is 
de um cur to de ba te, com ape nas vin te e nove de pu ta dos presentes.19

No en tan to, em mar ço de 1848, me nos de três anos mais tar de, quan do
o co mér cio bra si le i ro de es cra vos al can ça va no vas al tu ras, Hutt for çou o 
voto de uma mo ção se me lhan te e, em bo ra der ro ta do por am pla
mar gem, oi ten ta de pu ta dos fo ram pela re ti ra da da es qua dra.20 Em abril de
1849, a pró pria Lei Aber de en – “uma agres são ao Bra sil – in jus ta, impolítica
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16 Lor de Can ning para Clark son, 20 de mar ço de 1845, F. O. 84/615.
17 Han sard, lxxxii, 143-4, 8 de ju lho de 1845.
18 Ver aci ma, ca pí tu lo 9, págs. 261-3 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]
19 Han sard, lxxxi, 1156-72, 24 de ju nho de 1845; W. L. Mat hi e son, Gre at Bri ta in and the Sla ve Tra de

1839-1865 (Lon dres, 1929), págs. 88-9.
20  Han sard, xcvii, 1004-6.



e des tru ti va dos ob je ti vos para os qua is ela foi de cla ra da men te con ce -
bida”, como Mil ner Gib son per sis tia em cha má-la – foi ata ca da. Trin ta e 
qua tro de pu ta dos, in clu si ve Cob den e Bright, apoiaram na Câmara dos
Co muns uma mo ção pela sua re vo ga ção, mas fo ram facil men te
derro ta dos por uma ma i o ria de 103.21

Em 1848, en tre tan to, a dú vi da e a an si e da de pú bli cas que se
ti nham ma ni fes ta do so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos fo ram
su fi ci en tes para que a Câ ma ra dos Co muns es ta be le ces se, sob a pre si -
dên cia de Hutt, uma co mis são es pe ci al para exa mi nar como me lhor se
po de ria su pri mi-lo e, es pe ci al men te, se os mé to dos usa dos pela
Grã-Bre ta nha con tra aque le co mér cio ti nham con se gui do re du zi-lo ou
pelo me nos con tê-lo – ou, como The Ti mes su cin ta men te co lo ca va, se “a 
di fe ren ça en tre o que o co mér cio de es cra vos é atu al men te e o que se ria se 
a nos sa es qua dra fos se re ti ra da vale o cus to de man tê-la onde está”.22

No ano se guin te, a Câ ma ra dos Lor des cri ou a sua pró pria co mis são
es pe ci al so bre o co mér cio de es cra vos, sob a pre si dên cia do bis po de
Oxford. Ambas as co mis sões fo ram re no me a das por uma se gun da ses são 
e uma sé rie de tes te mu nhas – mi nis tros, de pu ta dos, di plo ma tas e
côn su les, fun ci o ná ri os co lo ni a is, ofi ci a is de ma ri nha, fa zen de i ros das
Índi as Oci den ta is, co mer ci an tes en vol vi dos no co mér cio com a Áfri ca
oci den tal, mis si o ná ri os afri ca nos, até um an ti go co mer ci an te de es cra -
vos – pas sa ram por elas, e seus de po i men tos, re fle tin do toda a gama
de ati tu des bri tâ ni cas em re la ção ao trá fi co de es cra vos e à sua su pres são,
for ne ce ram ma te ri al para todo e qual quer ar gu men to. Ne nhum ve re -
dic to de fi ni do emer giu quer em fa vor dos “co er ci o nis tas” quer dos “an ti -
co er ci o nis tas” (para usar as ex pres sões úte is de W. L. Mat hi e son). Enquan to, 
po rém, os re la tó ri os da co mis são dos Lor des apo i a vam fir me men te a po lí ti ca 
do go ver no, o pri me i ro re la tó rio da co mis são da Câ ma ra dos Co muns, pu -
bli ca do em agos to de 1848, era he si tan te e con ti nha vá ri as con clu sões
fron tal men te con tra di tó ri as; pos te ri or men te, em ju nho de 1849, a co mis são 
ace i tou uma sé rie de re co men da ções fa vo rá ve is à re ti ra da da es qua dra
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22 The Ti mes , 24 de ou tu bro de 1849.



da Áfri ca oci den tal, em bo ra só de po is de o pre si den te (Hutt) ter usa do
o seu voto de Mi ner va.23

Esta va-se tor nan do cada vez mais cla ro para os par ti dá ri os do 
sis te ma pre ven ti vo bri tâ ni co que, para re du zir e fi nal men te des tru ir o
trá fi co in ter na ci o nal de es cra vos em vez de me ra men te obs truí-lo, se ria
pre ci so ado tar no vas me di das, que re for ças sem aque las já em uso. Mas
que me di das res ta vam ain da por to mar? Du ran te o de ba te pú bli co so bre 
a ques tão do co mér cio de es cra vos que teve lu gar du ran te a se gun da
me ta de dos anos ’40, fi ze ram-se vá ri as su ges tões; to das, po rém, apre -
sen ta vam di fi cul da des. Ha via ain da, por exem plo, aque les que ad vo -
ga vam a ex clu são do mer ca do bri tâ ni co de todo pro du to do tra ba lho
es cra vo. Na ver da de, o pró prio pri me i ro-mi nis tro, Lor de John Rus sell,
con si de rou sus pen der a Lei do Açú car e res ta be le cer os di re i tos di fe ren -
ci a is até que o co mér cio de es cra vos para Cuba e para o Bra sil ti ves se
sido su pri mi do. Mas a per cep ção de que tan to os whigs como os par ti dá -
ri os de Peel es ta vam ago ra com pro me ti dos com o li vre co mér cio e que
tal pro pos ta te ria pou co apo io obri gou-o a aban do nar a idéia.24 Ou -
tra su ges tão foi des pa char uma es qua dra ain da ma i or e mais rá pi da para
a cos ta oci den tal da Áfri ca: como Pal mers ton dis se ra em 1845, “a me -
nos que as cos tas se jam guar da das por po li ci a is que pos sam cor rer em
vez de ve lho tes, não po de mos es pe rar ter êxi to ... te mos, por tan to, de
re cor rer à nova po lí cia”.25 Mas uma for ça de con si de rá vel ta ma nho,
in clu in do vá ri os na vi os a va por, já es ta va em po si ção na cos ta, e ha -
via um li mi te para o nú me ro de bar cos dis po ní ve is para o ser vi ço
de re pres são ao co mér cio de es cra vos. Ofi ci a is de ma ri nha ex pe ri en -
tes, como Jo seph Den man e Henry Mat son, in cli na vam-se por uma
po lí ti ca mais ri go ro sa de des tru ir bar ra cões de es cra vos na cos ta

346 Les lie Bethell

23 A co mis são da Câ ma ra dos Co muns pro du ziu qua tro re la tó ri os em 1848 e dois em 1849: P. P. 1847-8,
xxii (272), (366),(536), 632); P. P. 1849, xix (309), (410). A co mis são da Câ ma ra dos Lor des p ro du ziu
um re la tó rio em 1849 e um em 1850: P. P. (Lords) 1849, xvi ii (32); P. P. (Lords) 1850, xxiv (35). Os
de po i men tos de Pal mers ton, Den man, Mat son, How den, Hot ham, Lus hing ton, Ban di nel, Ou se ley e
mu i tos ou tros a es sas co mis sões cons ti tu em uma das fon tes mais va li o sas para a his tó ria da po lí ti ca
bri tâ ni ca em re la ção ao co mér cio de es cra vos no sé cu lo XIX. Para uma se le ção dos nu me ro sos li vros e 
pan fle tos so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos que apa re ce ram na se gun da me ta de da dé ca da de
1840, ver Bi bli o gra fia. Ver tam bém Mat hi e son, op. cit., págs. 85-113; Cur tin, op. cit., págs. 341 (nº 53),
444-8; Lloyd, Navy and the Sla ve Tra de, págs. 104-14.

24 Rus sell para Pal mers ton, 24 de no vem bro de 1849, 22 de ja ne i ro de 1850, Bro ad lands MSS
GC/RU/306, 312.

25  Han sard, lxxxii, 155, 8 de ju lho de 1845.



afri ca na.26 Mas isso tam bém sus ci ta va di fi cul da des: mes mo onde os
che fes afri ca nos po di am ser per su a di dos a co o pe rar, po di am sur gir
com pli ca das ques tões de di re i to in ter na ci o nal – como o in ci den te de
Gal li nas ti nha mos tra do cla ra men te.27 E em todo caso, eram ter ri tó ri os
por tu gue ses ou re cla ma dos por Por tu gal ao sul do Equa dor que ain da
su pri am a es ma ga do ra ma i o ria de es cra vos para o Bra sil. A Grã-Bre ta -
nha es ta va dis pos ta a en trar em guer ra com Por tu gal para su pri mir o co -
mér cio de es cra vos? Um tra ta do efe ti vo so bre di re i to de bus ca com os
Esta dos Uni dos, ar gu men ta vam ou tros, au men ta ria con si de ra vel men te o 
po der da es qua dra da Áfri ca oci den tal, mas no pas sa do as ne go ci a ções
sem pre ti nham fra cas sa do e não ha via mo ti vo para achar que elas ago ra
se ri am bem su ce di das. Par ti cu lar men te per sis ten te era a re i vin di ca ção de
tra ta men to mais se ve ro para aque les en vol vi dos no trá fi co. O cri me, ar gu -
men ta vam al guns dos ad ver sá ri os do co mér cio de es cra vos, não se pre -
ve nia pela pre sen ça da po lí cia, mas pelo medo da pu ni ção que se ria in fli -
gi da caso se de tec tas sem vi o la ções da lei. De acor do com as dis po si ções 
da Lei Aber de en, os tri bu na is bri tâ ni cos não ti nham o di re i to de jul gar e 
pu nir pes so as en con tra das a bor do de na vi os bra si le i ros cap tu ra dos e os 
tra fi can tes de es cra vos se ex pu nham ape nas a per das pe cu niá ri as, que
eles po di am per fe i ta men te su por tar, pelo que era fre qüen te os mes mos
ho mens se rem pre sos re pe ti das ve zes. Em mar ço de 1848, Lor de Pal -
mers ton, que em 1846 se tor na ra no va men te se cre tá rio de Ne gó ci os
Estran ge i ros, de cla rou à co mis são es pe ci al da Câ ma ra dos Co muns:
“Acho que eles [os tra fi can tes bra si le i ros] de ve ri am ser pu ni dos e gos ta ria
que a lei nos des se o po der de puni-los”, e em ju lho de cla rou que o
Par la men to es ta ria ple na men te jus ti fi ca do, de con for mi da de com o ar -
ti go 1 do tra ta do de 1826, em es ten der a Lei Aber de en a sú di tos bra si le i ros 
se o Bra sil não apli cas se a sua pró pria le gis la ção.28 Mas nada foi fe i to.
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26 Ver de po i men tos de Den man e Mat son pe ran te a Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Co muns;
ta m bém J. Den man, The Sla ve Tra de, the Afri can Squa dron and Mr. Hutt’s Com mit tee  (Lon dres, 1850);
H. J. Mat son, Re marks on the Sla ve Tra de and the Afri can Squa dron (Lon dres, 1848).

27 Ver aci ma, ca pí tu lo 7, págs. 185-6 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]
28 P. P. 1847-8, xxii (272). 1º Re la tó rio, par. 134; Pal mers ton para Hutt, 20 de ju lho de 1848, F. O. 96/30; 

Pal mers ton para Hud son, nº 10, 25 de agos to de 1848, F. O. 84/726. A pu ni ção de co mer ci an tes
bra si le i ros de es cra vos como pi ra tas ti nha sido mu i tas ve zes de fen di da no pas sa do: por exem plo,
We iss (Côn sul na Ba hia) nº 5, 25 de fe ve re i ro de 1830, F. O. 84/112; me mo ran do de Ou se ley, 24 de
abril de 1838, F. O. 84/252; Ma ca u lay e Do herty (Ser ra Leoa), Ge ral n º 111, 31 de de zem bro de 1838,
F. O. 84/231; Fre re e Sur te es (Cabo), nº 18, 25 de abril de 1844, F. O. 84/515; Jack son e Ga bri el
(Lu an da), nº 9, 18 de fe ve re i ro de 1847, F. O. 84/671.



Te ria sido uma me di da ex tre ma e era du vi do so que mes mo o Bra sil,
que por ne ces si da de ti nha atu ra do tan to, per mi tis se a tri bu na is bri tâ ni cos
li dar su ma ri a men te com sú di tos bra si le i ros.

Uma po lí ti ca mais re a lis ta fre qüen te men te ad vo ga da pe los
“co er ci o nis tas” – e que ti nha mais pro ba bi li da de de dar re sul ta dos ime -
di a tos – era a de ação na val do ou tro lado do Atlân ti co. Uma es qua dra
de re pres são ao co mér cio de es cra vos mais ati va e mais for te na cos ta
bra si le i ra, ar gu men ta va-se, di fi cul ta ria se ri a men te o co mér cio bra si le i ro e po -
de ria tam bém obri gar as pró pri as au to ri da des bra si le i ras a to mar me di -
das de ci si vas para aca bar com ele. Em fe ve re i ro de 1847, por exem plo,
John Hook, juiz bri tâ ni co na co mis são mis ta em Fre e town, ti nha de -
fen di do que se to mas sem “al gu mas me di das ou sa das” se o go ver no bra si le i -
ro não ado tas se uma po lí ti ca mais ri go ro sa con tra o co mér cio de es cra -
vos. “Eu co lo ca ria uma po lí cia mi li tar em toda a cos ta do Bra sil”, es cre veu
Hook. “Não ... iria ime di a ta men te à guer ra com o Bra sil e as sim, pro va vel -
men te, em doze me ses da ria um fim de fi ni ti vo ao co mér cio de es cra -
vos.”29 Jack son e Ga bri el, os mem bros bri tâ ni cos do tri bu nal mis to an -
glo-por tu guês de Lu an da, in sis ti am em que “ne nhu ma for ça na val na
cos ta oci den tal da Áfri ca, por nu me ro sa que seja, será su fi ci en te para
su pri mir o trá fi co a me nos que uma for ça cor res pon den te, em bo ra
não deva ser uma im por tân cia tão gran de, seja po si ci o na da si mul ta ne -
a men te na do Bra sil e a sa í da de em bar ca ções dos seus por tos, de novo
es tre i ta men te vi gi a da”.30 Os ho mens que es ta vam ou ti nham re cen te -
men te es ta do no lo cal, Lor de How den e Ja mes Hud son, tam bém ar gu -
men ta vam em fa vor de ope ra ções do lado bra si le i ro do Atlân ti co.
How den por achar que isso po dia for çar os bra si le i ros a da rem a co o pe ra -
ção que ele con si de ra va es sen ci al para que o co mér cio de es cra vos fos se
su pri mi do, Hud son por acre di tar que, blo que an do os prin ci pa is por tos 
do Bra sil, uma es qua dra ma i or po de ria ela mes ma re du zir subs tan ci al men te
o trá fi co.31 Ja mes Ban di nel, que ti nha che fi a do o De par ta men to de
Co mér cio de Escra vos do Fo re ign Offi ce por mais de vin te e cin co
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29 Hook para Stan ley (F. O .), Ge ral nº 6, 9 de fe ve re i ro de 1847, F. O. 84/665.
30  Jack son e Ga bri el para Pal mers ton, nº 9, 14 de fe ve re i ro de 1848, F. O. 84/719.
31 P. P. 1849 (Lords), xvi ii (32), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des, 1º Re la tó rio, de po i men to de

How den, 25 de abril de 1849, pars. 252-3, 266; Hud son para Pal mers ton, 4 de maio de 1847, Par ti cu lar,
F. O. 84/678; Hud son para Pal mers ton, 24 de mar ço de 1849, Par ti cu lar, F. O. 84767.



anos até a sua apo sen ta do ria, em 1845, era ou tro dos que acre di ta vam
que a for ça po dia ter êxi to con tra o co mér cio de es cra vos, em bo ra só se
os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos im pe dis sem os na vi os de es cra vos de
de i xa rem por tos bra si le i ros e se fos se pos sí vel con se guir a co o pe ra ção
das au to ri da des bra si le i ras; caso os bra si le i ros se re cu sas sem a co o pe rar
e con ti nu as sem a vi o lar com pro mis sos ace i tos em tra ta do, Ban di nel
acha va que a Grã-Bre ta nha ti nha toda jus ti fi ca ti va para “re pa rar a si tu a ção 
pe las ar mas”.32 Sir Char les Hot ham, co man dan te-em-che fe da es ta ção
na val da Áfri ca oci den tal de ou tu bro de 1846 a mar ço de 1849, jul ga va
as me di das em vi gor con tra o co mér cio de es cra vos “per fe i ta men te inú te is” 
e tam bém ad vo ga va ação na val ao lar go da cos ta bra si le i ra. Mas es ta va
igual men te con ven ci do de que era es sen ci al ob ter a co o pe ra ção do
Go ver no bra si le i ro con tra o trá fi co – tal vez mes mo per mi tin do que ele
fun ci o nas se sob es tri ta re gu la men ta ção por um pe río do de pou cos
anos; caso con trá rio, ele con cor da va em que a Grã-Bre ta nha não ti nha 
al ter na ti va se não re cor rer à guer ra, em bo ra pes so al men te re lu tas se
em “aca bar com a es cra vi dão à cus ta da ru í na de uma na ção jo vem e
as cen den te”.33

O pró prio Lor de Pal mers ton ti nha fre qüen te men te sus ten tado
que o co mér cio bra si le i ro de es cra vos só po de ria ser subs tan ci al men te
re du zi do se, além de man ter a es qua dra da Áfri ca oci den tal, meia dú zia
de na vi os de pa tru lha fos sem man da dos blo que ar a cos ta bra si le i ra ao
nor te e ao sul do Rio de Ja ne i ro.34 Ele pe dia fre qüen te men te ao Almi -
ran ta do que po si ci o nas se mais na vi os lá, mas a res pos ta era sem pre a
mes ma: era im pos sí vel man dar no vos na vi os de pa tru lha para o Bra sil e
não se po dia trans fe rir em bar ca ções da Áfri ca por ca u sa dos tra ta dos da
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32 P. P. 1847-8, xxii (272), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Co muns, 1º  Re la tó rio, pars. 3278-85, 3322,
3333-7, 3387.

33  Hot ham para Almi ran ta do, nº 395, 5 de de zem bro de 1848: “Re marks and Obser va ti ons on the fi nal
ex tinc ti on of the sla ve tra de”, F. O. 84/782; P. P. 1849, xix (309), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos
Co muns, 1º Re la tó rio, par. 508, 671, 714,725, 731; P. P. 1849 (Lords), xvi ii (32), Co mis são Espe ci al da
Câ ma ra dos Lor des, 1º Re la tó rio, par. 1932.

34 Mi nu ta de Pal mers ton, 22 de ju nho de 1847 (so bre Hes keth nº 4, 26 de abril de 1847) F. O. 84/679;
mi nu ta de Pal mers ton, 18 de se tem bro de 1849 (so bre mem bros da co mis são mis ta do Cabo n º 18, 20
de ju lho de 1849) F. O. 84/755; P. P. 1847-8, xxii (272), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Co muns,
1º Re la tó rio, pars. 76, 80, 161. Pal mers ton ti nha-se opos to à de ci são de 1844 de con cen trar na cos ta da 
Áfri ca oci den tal os es for ços da Grã-Bre ta nha con tra o co mér cio de es cra vos; te ria sido me lhor, ar -
gu men ta ra ele, blo que ar o Rio de Ja ne i ro e Ha va na por um cur to pe río do de tem po do que blo que ar
toda a cos ta da Áfri ca (Han sard, lxxvi, 942, 945, 16 de ju lho de 1844).



Grã-Bretanha com a Fran ça e os Esta dos Uni dos. Logo que a paz foi
res ta u ra da no Rio da Pra ta, po rém, o Almi ran ta do pro me teu des lo car
mais para o nor te da cos ta, para ser vi ço de re pres são ao co mér cio de
escra vos, a es qua dra lá es ta ci o na da e, ao mes mo tem po, subs ti tu ir por
bar cos a va por al guns dos seus na vi os me nos úte is.35 Pal mers ton ti nha
chega do tam bém à con vic ção de que as me di das bri tâ ni cas es ta vam
desti na das a per ma ne cer em gran de par te ine fi ca zes en quan to as au to ri -
da des bra si le i ras con ti nu as sem a dar pro te ção aos co mer ci an tes de
escra vos: o trá fi co só se ria com ple ta e de fi ni ti va men te su pri mi do,
acredi ta va ele, quan do o Go ver no bra si le i ro cum pris se es tri ta men te as
obri ga ções que as su mi ra por tra ta do.36 Ele es ta va con ven ci do de que o
gover no bra si le i ro po de ria aca bar com o co mér cio de es cra vos em
seis me ses se as sim de ci dis se, mas cla ra men te só o fa ria se a isso fos se
compelido. Pal mers ton sem pre acha ra que a lei que her da ra de Aber deen
era uma me di da me nos drás ti ca do que as cir cuns tân ci as jus ti fi ca vam e
mais de uma vez ame a ça ra de ter mi nar que os ofi ci a is de ma ri nha
tomassem me di das mais du ras, es pe ci al men te na cos ta do Bra sil.37 Se o
Bra sil de i xas se acu mu lar uma “con ta de res sen ti men tos”, dis se ele a
James Hud son, em ja ne i ro de 1847, em ter mos que re cor dam os que
usa ra com re fe rên cia a Por tu gal nos anos 1838-9, ele se ria obri ga do a
“mandar um al mi ran te bri tâ ni co acer tar a con ta; nos sa ma ri nha pre ci sa
de exer cí cio e prá ti ca em tem po de paz e o Rio ser vi ria ... bem para esse
fim”.38 Palmers ton pas sou a achar que o meio mais efi caz de co a gir o
Bra sil seria o blo que io do Rio e da Ba hia – e um blo que io di ri gi do não
ape nas con tra o co mér cio de es cra vos. Per gun ta do so bre a sua opi nião,
Hud son, num re la tório de cin qüen ta e qua tro pá gi nas, con cor dou que
tal blo que io se ria pra ti cá vel – “ne nhum por to do mun do pode ser
bloque a do tão facil men te quan to o do Rio” – e que in ter rom per todo o 
co mér cio de im por ta ção e ex por ta ção nos prin ci pa is por tos do Bra sil
(ele prefe ria o blo que io de toda a pro vín cia do Rio, bem como de Santos e
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35 Me mo ran do do Almi ran ta do, 28 de ju nho de 1847, F. O. 84/704; Almi ran ta do para o Fo re ign Offi ce, 
31 de ju nho de 1847, F. O. 84/708; Sir Fran cis Ba ring (co man dan te-ge ne ral da Arma da) para
Pal mers ton, 21 de maio de 1849, F. O. 84/767.

36 Han sard, xcvi, 1123, Câ ma ra dos Co muns, 22 de fe ve re i ro de 1848.
37 Por exem plo, Pal mers ton para Hud son, nº 1, 13 de ja ne i ro de 1847 (ver aci ma, ca pí tu lo 10, pág. 276 [O

nú me ro de pá gi na re fe re-se ao tex to ori gi nal in glês]; Han sard, lxxxii, 1060 (24 de ju lho de 1845) xc, 1023
(8 de mar ço de 1847). Tam bém Pal mers ton para Hud son, nº 6, 23 de abril de 1849, F. O. 84/765.

38 Pal mers ton para Hud son, 7 de ja ne i ro de 1847, Bro ad lands MSS, GC/HU/43.



da Ba hia) não so men te da ria cabo do co mér cio de es cra vos, mas poria
rapidamen te de jo e lhos o go ver no bra si le i ro – de pen den te que era da
alfân de ga para cin co sex tos da sua re ce i ta – e o com pe li ria à co o pe ra ção 
no fu tu ro. Para as se gu rar que o Bra sil cum pri ria as suas obri ga ções uma
vez le van tado o blo que io, Hud son con cor da va com Pal mers ton em que,
pelo menos até que o co mér cio de es cra vos ti ves se sido com ple ta men te
su pri mi do, uma ou mais ilhas bra si le i ras de vi am ser ocu pa das, e para tal
fim su ge ria San ta Ca ta ri na e Ita pa ri ca (Ba hia).39 No ou to no de 1848 e
no va men te um ano mais tar de, Pal mers ton dis cu tiu a pos si bi li da de de
tal blo que io com Rus sell e seus co le gas no Ga bi ne te. O pri me i -
ro-ministro es ta va pes so al men te de acor do com o blo que io do Rio (e
tam bém de Ha va na), mas o Ga bi ne te, ao que pa re ce, era mu i to con tra a
idéia e temia, com cer ta razão, que a Câ ma ra dos Co muns o fos se ain da
mais. No en tan to, se o governo bra si le i ro per sis tis se na sua re cu sa em
cum prir as suas obri ga ções con tra o co mér cio de es cra vos, dis se Rus -
sell a Palmers ton em ja ne i ro de 1850, cer ta men te che ga ria um dia em
que o Bra sil se ria tra ta do “como o go ver no de 1816 tra tou Argel”.40

Du ran te 1849, a Grã-Bre ta nha fi nal men te acer tou as suas
di fe ren ças com Ro sas no Rio da Pra ta, com o re sul ta do de que, como o
Almi ran ta do sem pre pro me te ra, par te da es qua dra da Amé ri ca do Sul
foi fi nal men te trans fe ri da para a cos ta do Bra sil, de po is de um in ter va lo
de mais de seis anos.41 O Co mo do ro Sir Tho mas Her bert, que per ma -
ne ceu em Mon te vi déu, nun ca teve en tu si as mo pela pa tru lha de re pres são
ao co mér cio de es cra vos,42 mas os na vi os a va por Hydra (Co man dan te
Skip with) e Ri fle man (Te nen te Crof ton), apo i a dos pelo Twe edy e pelo
Harpy, con se gui ram fa zer ime di a ta men te cin co cap tu ras e du ran te vá ri os 
me ses es ta be le ce ram um blo que io par ci al do por to de San tos, im pe din do
com êxi to dois no tó ri os na vi os de es cra vos a va por – o Ser pen te e o
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39 Pal mers ton para Hud son, 4 de agos to, Hud son para Pal mers ton, 10 de ou tu bro de 1848, Bro ad lands
MSS, GC/HU/45, 6.

40 Rus sell para Pal mers ton, 18 de no vem bro de 1848, 24 de no vem bro de 1849, 22 de ja ne i ro de 1850,
Bro ad lands MSS, GC/RU/230, 306, 312.

41 Ver Cady , Fo re ign Inter ven ti on in the Rio de la Pla ta, págs. 244-6, 253.
42 O Co man dan te Skip with, do Hydra, foi re pre en di do por usar de ma si a do car vão en tre mar ço e ju lho

(Hud son para Pal mers ton, nº 17, Conf., 13 de agos to de 1849, F. O. 84/765) e mais tar de re ce beu
or dem de não de i xar o Rio (Hud son n º 29, Conf., nº 33, Conf., 10 de ou tu bro, 13 de no vem bro de
1849, F. O. 84/766).



Pro vi den tia – de par ti rem para a cos ta afri ca na (o se gun do ti nha car re ga do
mu i tos mi lha res de es cra vos atra vés do Atlân ti co nos dois ou três anos
an te ri o res).43 Em ou tu bro de 1849, o Con tra-Almi ran te Bar ring ton
Rey nolds subs ti tu íu Her bert em Mon te vi déu e quan do, no fim do ano, o 
Hydra par tiu de vol ta ao país, ele ime di a ta men te man dou para o Rio de
Ja ne i ro H.M.S. Cor mo rant, um va por de 1.050 to ne la das re cen te men te
che ga do da Ingla ter ra. Nes se in te rim, Ja mes Hud son ti nha re to ma do
con tac to com o prin ci pal in for man te da le ga ção bri tâ ni ca, um an ti go
co mer ci an te de es cra vos co nhe ci do como “Alco fo ra do”, que mais
uma vez co me çou a for ne cer, como fi ze ra em vá ri as oca siões an te ri o res, 
in for ma ção re gu lar so bre imi nen tes par ti das de na vi os ne gre i ros e
de sem bar ques de es cra vos nas pro vín ci as do Rio de Ja ne i ro, do Espí ri to
San to e de São Pa u lo, in clu si ve com de ta lhes tais como nome, clas se e
tipo de cons tru ção da em bar ca ção, seu pro pri e tá rio, his tó ria pre gres sa e
hora e lu gar es pe ra dos de che ga da e par ti da.44 Essa in for ma ção era en -
tão pas sa da aos ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos. Como re sul ta do, o mês
de ja ne i ro de 1850 foi o de ma i or êxi to da Ma ri nha bri tâ ni ca na cos ta
bra si le i ra em qua se exa ta men te uma dé ca da. No dia 5, logo ao sul do
Rio de Ja ne i ro, o Cor mo rant cap tu rou o San ta Cruz, sus pe i to de ter
de sem bar ca do re cen te men te qua se se te cen tos es cra vos em São Se bas tião
e emi tin do um “ter rí vel mau che i ro”. O Co man dan te Schom berg con si -
de rou que a sua pre sa não ti nha con di ções de ser man da da para o tri bu nal
ma rí ti mo de San ta He le na e de ter mi nou a sua des tru i ção. No dia 10, o
Ri fle man fi nal men te cap tu rou o Pro vi den tia (ago ra cha ma do Pa que te de San tos)
quan do ten ta va sair de San tos na prá ti ca do co mér cio de es cra vos e
des pa chou-o para San ta He le na com uma tri pu la ção de pre sa. No dia
12, o Cor mo rant fez ou tra cap tu ra – a bar ca bra si le i ra Pa u li na, que de i xa va 
o Rio has te an do a ban de i ra ame ri ca na; ten do como des ti no os ten si vo
Pa ra na guá e Mon te vi déu, seu ob je ti vo real – o co mér cio de es cra vos –
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43 Hud son nº 16, 13 de agos to, no. 31, 13 de no vem bro, nº 32, 13 de no vem bro de 1849, F. O. 84/765-6. 
Ver tam bém P. P. 1850 (Lords), xxiv (35), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des, de po i  men to
de Skip with.

44 Hud son para Pal mers ton, 13 de agos to de 1849, Se pa ra do e Se cre to, F. O. 84/767. É pos sí vel, em bo ra
não se gu ro, que “Alco fo ra do” te nha sido o ho mem que aju dou a le ga ção bri tâ ni ca du ran te um pe río -
do an te ri or de ati vi da de na val bri tâ ni ca na cos ta do Bra sil (1840-3). Ver aci ma, ca pí tu lo 7, pág. 209.
[O nú me ro de pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal.]



pa re ceu cla ro a Schom berg, que não he si tou em des pa chá-lo para San ta
He le na.45 Em re co nhe ci men to pe los seus ser vi ços, Alco fo ra do re ce bia
10% do di nhe i ro pago como prê mio, além da sua gra ti fi ca ção men sal da 
le ga ção bri tâ ni ca. Mu i tos ou tros na vi os fo ram pa ra dos e re vis ta dos pe los
bar cos de pa tru lha bri tâ ni cos du ran te o mês de ja ne i ro, fre qüen te men te
em águas ter ri to ri a is – a bus ca por en ga no do pa que te de cor re io a va por
São Se bas tião, fe i ta por ofi ci a is do Ri fle man ao al can ce dos ca nhões da
for ta le za de San ta Cruz, foi ape nas um den tre vá ri os in ci den tes que ca u sa -
ram con si de rá vel res sen ti men to no Bra sil.46 Du ran te os pou cos me ses que 
se se gui ram, o Ri fle man, o Cor mo rant e ou tros na vi os de guer ra bri tâ ni cos
con ti nu a ram a pa tru lhar a cos ta bra si le i ra ao nor te e ao sul da ca pi tal,
mas, em bo ra se fi zes sem cap tu ras oca si o na is e não se te nham in te i ra -
men te evi ta do cho ques com au to ri da des bra si le i ras, o Con tra-Almi ran te
Rey nolds ten deu a fa vo re cer uma po lí ti ca ca u te lo sa, pelo me nos até os
pro ces sos de ja ne i ro te rem sido apro va dos em Lon dres e ele ter re ce bi -
do ins tru ções pre ci sas so bre até que pon to a es qua dra que co man da va
po dia ir nos seus es for ços para eli mi nar da cos ta bra si le i ra o co mér cio
de es cra vos.

A re to ma da das ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca con tra aque le 
co mér cio na cos ta bra si le i ra co in ci diu com al gu mas me di das que o
pró prio go ver no bra si le i ro es ta va to man do na pre pa ra ção de um es for ço
para aca bar com o co mér cio ile gal de es cra vos. O Ga bi ne te con ser va dor
de 29 de se tem bro de 1848 era che fi a do pelo Vis con de de Olin da,
pre si den te do Con se lho de Mi nis tros, mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
ge i ros e mi nis tro da Fa zen da. Qu an do, em ou tu bro de 1849, Olin da foi 
for ça do a apo sen tar-se, foi subs ti tu í do como pre si den te do Con se lho
pelo Vis con de de Mon te Ale gre, como mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, 
por Pa u li no José So a res de Sou sa, e como mi nis tro da Fa zen da, por
Jo a quim José Ro dri gues Tor res. No Con se lho de Esta do, o go ver no
era for te men te apo i a do por Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los e Ho nó rio 
Her me to Car ne i ro Leão. To dos es tes ho mens ti nham es ta do as so ci a dos 
com ad mi nis tra ções con ser va do ras an te ri o res, in ti ma men te iden ti fi ca das
com os in te res ses e pre con ce i tos dos fa zen de i ros bra si le i ros, fa vo re ci am
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45 Hud son nº  7, 20 de fe ve re i ro, no. 9, 20 de fe ve re i ro, n º 21, 12 de maio de 1850, F. O. 84/802-3.
46 Hud son nº 11, 20 de fe ve re i ro de 1850, F. O. 84/802.



aber ta men te o co mér cio de es cra vos e, em con se qüên cia, ado ta vam
uma po si ção for te men te an ti bri tâ ni ca. De vol ta ao po der, en tre tan to,
os mais es cla re ci dos den tre eles – como al guns dos seus pre de ces so res 
no go ver no li be ral de Pa u la Sou sa – fi ca ram bas tan te per tur ba dos pe las 
pro por ções que al can ça ra o co mér cio ile gal de es cra vos – 60.000 em 1848
e ou tros 54.000 em 1849:47 fo ram for ça dos a ad mi tir que tais im por ta -
ções ma ci ças cons ti tu íam uma ame a ça para os in te res ses eco nô mi cos de
lon go pra zo do país, para o seu equi lí brio ra ci al e a sua es ta bi li da de in -
ter na, além de en co ra ja rem um des pre zo ge ne ra li za do pela lei. Tam -
bém era cla ro que, ape sar de uma mu dan ça gra du al que pa re cia es tar
ocor ren do na opi nião pú bli ca bri tâ ni ca, o Go ver no bri tâ ni co era in fle xí vel
na sua de ter mi na ção de aca bar com o trá fi co bra si le i ro; a trans fe rên cia,
do Rio da Pra ta para a cos ta bra si le i ra, de par te da es qua dra bri tâ ni ca
da Amé ri ca do Sul, com bi na da com ru mo res apa ren te men te bem
fun da dos de que a Grã-Bre ta nha ado ta ria pro xi ma men te me di das mais 
ex tre mas para co a gir o Bra sil a cum prir as obri ga ções que as su mi ra por
tra ta do, ser vi ram para cri ar uma cer ta in qui e ta ção em cír cu los do Go ver no
bra si le i ro. Além dis so, a si tu a ção no Rio da Pra ta es ta va-se tor nan do
crí ti ca (Olin da fora afas ta do em ou tu bro por que pre fe ria a di plo ma cia à
in ter ven ção aber ta)48 e, como os li be ra is tam bém ti nham per ce bi do, não
ha via es pe ran ça de um en fren ta men to bem-su ce di do com Ro sas se as
re la ções com a Grã-Bre ta nha no to can te ao co mér cio de es cra vos se
de te ri o ras sem ao pon to de um con fli to aber to. Os li be ra is, na opo si ção,
ti nham pas sa do a dar gran de im por tân cia à ques tão do co mér cio de
es cra vos, em par te por con vic ção e em par te por ser um ins tru men to
con ve ni en te para fus ti gar o go ver no. Como o jo vem im pe ra dor es ta va
co me çan do a de sem pe nhar um pa pel mais in flu en te no Go ver no – in ter ve -
io de ci si va men te na cri se mi nis te ri al de 1849 – e sa bia-se que era fa vo rá -
vel à abo li ção, ela abria tam bém um pos sí vel ca mi nho de vol ta ao po der.49

Po lí ti cos li be ra is como Alves Bran co, Lo pes Gama e Le o pol do Mu niz
Bar re to, o fa le ci do vice-pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, ata ca vam
o co mér cio de es cra vos como a prin ci pal fon te das di fi cul da des do país,
tan to in ter nas como ex ter nas, e o mais im por tan te jor nal li be ral, o Cor re io
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47 Ver Apên di ce.
48 He i tor Lira, His tó ria de Dom Pe dro II (São Pa u lo, 1938-40), i, 303-13.
49 Ver Pa u la Be i guel man, “Aspec tos da or ga ni za ção po lí ti co-par ti dá ria no Impé rio Bra si le i ro”, Re vis ta de

His tó ria (São Pa u lo) xxv (1962), nº 51, pág. 7; His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra, II, iii, págs. 198-9. 



Mer can til, per sis ten te men te le van ta va a ques tão de se não era hora “de
to mar se ri a men te al gu mas me di das para pôr co bro a um trá fi co que ti nha 
sa cri fi ca do tan tas ví ti mas e que ... con tri bui para o atra so mo ral e ma te -
ri al do país”.50 Por vá ri as ra zões, por tan to, o Ga bi ne te con ser va dor de 
28 de se tem bro de 1848 foi obri ga do a con si de rar se ri a men te o pro -
ble ma do co mér cio ile gal de es cra vos.

Ha via tam bém si na is de uma mu dan ça na opi nião pú bli ca
bra si le i ra so bre a ques tão. Des de agos to de 1848, quan do Hud son
de tec ta ra pela pri me i ra vez “uma mu dan ça mu i to sa tis fa tó ria ... que tem
lu gar na men te do go ver no e do pú bli co bra si le i ros so bre a im por ta ção de
es cra vos ... mais ra pi da men te do que eu ou sa va es pe rar ou po dia ... ter
acre di ta do pos sí vel”, o mo vi men to de opi nião em fa vor da abo li ção –
em ba ses po lí ti cas, eco nô mi cas e so ci a is mais do que hu ma ni tá ri as –
ti nha ga nho al gum ter re no:51 dis cur sos abo li ci o nis tas eram ou vi dos
mu i to mais fre qüen te men te, tan to na Câ ma ra dos De pu ta dos como no
Se na do; jor na is abo li ci o nis tas como O Mo nar quis ta, O Con tem po râ neo, O
Gri to Na ci o nal e, des ta ca da men te, des de abril de 1849, O Fi lan tro po (os
dois pri me i ros, como o Cor re io Mer can til, fi nan ci a dos em par te pela le ga ção
bri tâ ni ca, com a apro va ção de Lor de Pal mers ton, com re cur sos do Fun do
do Ser vi ço Se cre to)52 apa re ce ram no Rio de Ja ne i ro, em bo ra te nham, na 
sua ma i o ria, du ra do pou co; ao fim de 1849 ha via tam bém pe que nos jor na is
abo li ci o nis tas em ou tras par tes do Bra sil – por exem plo, O Sé cu lo (Ba hia),
Re vis ta Co mér cio (San tos), Ta man di ca (Ouro Pre to), Argos Per nam bu ca no,
Co mer ci al (Per nam bu co), Obser va dor (Ma ra nhão), Re for mis ta (Pa ra í ba).
Entre tan to, só uma mi no ria re du zi dís si ma de bra si le i ros, es sen ci al men te
ur ba na, já se ti nha con ver ti do à idéia da abo li ção. Como os pre ços dos
es cra vos su bi ram re gu lar men te du ran te a dé ca da de 40 (só co me ça ram a 
es ta ci o nar em 1848-9),53 hou ve, é ver da de, fa zen de i ros pro gres sis tas
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50 Cor re io Mer can til, 3 de ju lho de 1849.

51 Hud son para Pal mers ton, 5 de agos to de 1848, Se pa ra do e Se cre to, F. O. 84/726; Hud son para
Pal mers ton, nº 38, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/805; W. G. Ou se ley, No tes on the Sla ve Tra de (Lon dres,
1850), págs.

52 Hud son para Pal mers ton, 5 de agos to, 9 de se tem bro, 18 de ou tu bro, Se pa ra do e Se cre to, F. O.
84/726; Hud son para Pal mers ton, 10 de ju lho, 15 de agos to de 1849, Bro ad lands MSS,
GC/HU/14, 15; Hud son para Pal mers ton, 13 de agos to de 1849, Se pa ra do e Se cre to, F. O.
84/769; Hud son para Pal mers ton, 12 de maio de 1850, Se cre to, F. O. 84/801. “Faça o me lhor e o
mais ba ra to pos sí vel”, es cre veu Pal mers ton em mar ço de 1850 (Pal mers ton para Hud son, 31 de
mar ço de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/ 48).

53 Ver Ste in, Vas sou ras, pág. 229, fig. 6: “Pre ço mé dio de es cra vos e es cra vas, com vin te a vin te e cin co
anos de ida de, 1822-88”.



que co me ça ram a ver mais cla ra men te as van ta gens do tra ba lho li vre e
da me ca ni za ção. E não há dú vi da de que a gran de ma i o ria dos fa zen de i ros
se res sen tia da ri que za os ten to sa, do po der e da in fluên cia dos co mer ci an tes
de es cra vos, so bre tu do quan do tan tos de les eram es tran ge i ros e, pior
ain da, por tu gue ses.54 Mais im por tan te, em con se qüên cia da com pra de
es cra vos com cré di tos de lon go pra zo e ta xas de juro exor bi tan tes por
um pe río do de mu i tos anos, mu i tos es ta vam pe sa da men te en di vi da dos
com os mer ca do res de es cra vos ou ti nham par ci al men te hi po te ca do a
eles as suas pro pri e da des.55 Além dis so, no cur to pra zo, al guns fa zen de i ros,
par ti cu lar men te nas áre as es tag na das ou em de clí nio do Nor te e do
Nor des te, te ri am a ga nhar com o fim do co mér cio tran sa tlân ti co de es -
cra vos se es ti ves sem pre pa ra dos para ven der es cra vos para as áre as ca fe -
e i ras em pro ces so de de sen vol vi men to, onde se po dia es pe rar que a pro -
cu ra por eles – e, con se qüen te men te, o seu pre ço – au men tas se for te -
men te. Não se deve, po rém, dar mu i to peso a tais con si de ra ções. Há
pou ca evi dên cia que leve a pen sar que, nos anos 1848-50, os in te res -
ses fun diá ri os, ou qual quer seg men to im por tan te des ses in te res ses,
es ti ves se exi gin do a abo li ção do co mér cio de es cra vos afri ca nos. Per -
sis ti am os há bi tos e pre con ce i tos se cu la res e ain da não ha via, para a
agri cul tu ra em lar ga es ca la das fa zen das, uma ver da de i ra al ter na ti va
para o tra ba lho es cra vo. No en tan to, a ta re fa de qual quer go ver no
bra si le i ro de se jo so de su pri mir o co mér cio de es cra vos se ria in du bi ta -
vel men te fa ci li ta da pelo fato de que mais bra si le i ros do que an tes re co -
nhe ci am os ma les e pe ri gos ine ren tes àque le co mér cio, pela cres cen te 
cons ciên cia do iso la men to in ter na ci o nal do Bra sil nes sa ques tão, pelo 
ódio ago ra sen ti do em re la ção aos co mer ci an tes e, o mais im por tan te,
pela sa tu ra ção do mer ca do de es cra vos, que ti nha sa tis fe i to as ne ces si da des
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54 Se gun do Ro bert Hes keth, côn sul bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro, de 38 pro e mi nen tes mer c a do res de es cra vos no 
Rio em 1850, 19 eram por tu gue ses, 12 bra si le i ros, 2 fran ce ses, 2 ame ri ca nos, 1 es pa nhol, 1  ita li a no e 1
an glo-ame ri ca no; de 16 co mer ci an tes bem co nhe ci dos em por tos per to do Rio, 12 eram por t u gue ses e
4 bra si le i ros (Hes keth para Pal mers ton, nº 3, 14 de mar ço de 1850, F. O. 84/808). “O ódio po lí ti co está ...
mis tu ra do com o de se jo de abo lir a es cra vi dão [sic]”, de cla rou Hes keth na Co mis são Espe ci al so bre o
Co mér cio de Escra vos da Câ ma ra dos Lor des. “Eles [os bra si le i ros] ode i am o par ti do dos por tu gue ses e a
in fluên cia que, como es tran ge i ros, as su mi ram no país” (P. P. (Lords) 1850, xxiv (35), pág. 3194). Lor de How -
den es ti mou que ha via apro xi ma da men te 40.000 por tu gue ses nas ci da des cos te i ras do Bra sil, mu i tos d e -
les pro e mi nen tes no co mér cio, nas fi nan ças e no co mér cio de es cra vos (ibid. págs. 229-32).

55 Já em 1845, os mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro ti nham as si na la do que
“pode-se di zer que os fa zen de i ros, como gru po, cul ti vam as suas ter ras mais para be ne fí cio dos
co mer ci an tes de es cra vos do que de les pró pri os” (Hes keth e Grigg para Aber de en, Re la tó rio de 1844, 21 
de mar ço de 1845, F. O. 84/563). Ver tam bém Hes keth para Pal mers ton, nº 3, 14 de mar ço de 1850, F. O. 
84/808; Hud son para Pal mers ton, 10 de ju lho de 1849, Bro ad lands MSS, GC/HU/14.



ime di a tas dos fa zen de i ros bra si le i ros e, por tan to, pelo me nos tem po ra ri a -
men te, di mi nu í do a de pen dên cia de les em re la ção ao co mér cio.

Embo ra fir me men te con ven ci do de que ne nhum Go ver no
bra si le i ro que se res pe i tas se po de ria ace i tar a le ga li da de da Lei Aber de en 
ou fir mar um tra ta do com a Grã-Bretanha con tra o co mér cio de es cravos
enquanto aque la lei con ti nu as se em vi gor, Eu sé bio de Qu e i rós Cou tinho
Ma to so da Câ ma ra, mi nis tro da Jus ti ça no Ga bi ne te de 28 de se tem bro
de 1848, ti nha pes so al men te che ga do à con vic ção de que o pró prio gover no 
bra sileiro po dia e de via to mar me di das para ter mi nar com aque le
comér cio.56 Ele her da ra do seu pre de ces sor li be ral uma ver são mo di -
ficada do pro je to de Bar ba ce na, de 1837, con tra o co mér cio de es cravos,
que ele acre di ta va ser um pas so na di re ção cer ta e que, con ve ni en te -
mente, já ti nha sido mais ou me nos ace i to pela Câ ma ra dos De pu ta dos
em setem bro de 1848.57 No vas mo di fi ca ções fa zi am-se, po rém, necessá ri as
an tes que ele pu des se ser re in tro du zi do. Par ti cu lar men te, era pre ci so, na 
opinião de Eu sé bio, não ape nas me lho rar os mé to dos de de tec tar o crime,
mas tam bém re ti rar os ca sos de co mér cio de es cra vos das mãos de jú ris
lo ca is ele i tos, cu jos mem bros – como a ma i o ria das tes te mu nhas – eram 
in te res sa dos, pre con ce i tu o sos e, na ver da de, vul ne rá ve is à cor rup ção e à 
in ti midação; o que sig ni fi ca va que se ria pre ci so es ta be le cer tri bu na is
espe ci a is para tra ta rem ex clu si va men te de de li tos li ga dos ao co mér cio de 
es cra vos. Res ta va o pro ble ma es pi nho so de se re a fir mar ou re vo gar a lei 
vigente, de no vem bro de 1831, con tra aque le co mér cio. Eu sé bio
concor da va com seus pre de ces so res em que, no ní vel das fa zen das, a lei 
era sim ples men te im pos sí vel de fa zer cum prir. No en tan to, ele tam bém
acre di ta va que re vo gá-la se ria in jus to com os afri ca nos que ti nham sido
im por tados ile gal men te no Bra sil e, no vis ta da ine vi tá vel re a ção bri tâ nica,
de sa con se lhá vel. To mou, por tan to, a po si ção re a lis ta de que o Go ver no
bra si leiro de via omi tir o ar ti go 13 do pro je to ori gi nal de Bar ba ce na
contra o co mér cio de es cra vos, de i xan do as sim nos li vros a lei de 1831,
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56 Dis c ur so na Câ ma ra, 1º de agos to de 1848, ci ta do em Alfre do Va la dão, Eu sé bio de Qu e i rós e os cen te -
ná ri os do Có di go Co mer ci al, do Re gu la men to 737 e da Su pres são do Trá fi co Afri ca no (Rio de Ja ne i ro, 1951), págs. 
22-3. Eu sé bio, nas ci do em Lu an da em 1812, ti nha sido che fe de Po lí cia na ca pi tal de mar ço de 1833
(com vin te anos de ida de) a mar ço de 1844 (ex ce to du ran te o cur to pe río do de ju lho de 1840 a mar ço
de 1841). 

57 Ver aci ma, ca pí tu lo 10, págs. 292-



mas ao mes mo tem po, con ve ni en te men te, es que cen do as com pras ile gais
de escra vos do pas sa do e ig no ran do as fu tu ras, en quan to cu i da va da
tarefa ime di a ta de evi tar a im por ta ção de ain da mais es cra vos no Bra sil.
Des ta ma ne i ra, Eu sé bio es pe ra va apa zi guar os fa zen de i ros bra si le i ros, já 
que na prá ti ca a ame a ça à sua pro pri e da de atu al es ta ria re mo vi da e as
suas plan ta ções, em todo caso, bem pro vi das con tra ne ces si da des futuras, 
e ao mes mo tem po sa tis fa zer os ad ver sá ri os do co mér cio de es cra vos,
tan to bra si le i ros como bri tâ ni cos. Só os co mer ci an tes de es cra vos, de
um lado, e os “ul tra fi lan tro pos”, de ou tro, pro va vel men te se opo ri am ao 
pro je to de po is des sas no vas mo di fi ca ções; “ne nhum des ses gru pos tem
qual quer im por tân cia”, es cre veu Eu sé bio em 1849, num me mo ran do do 
Ga bi ne te so bre a ques tão do co mér cio de es cra vos, “nem me re cem
qual quer aten ção”.∗58

Em fins de 1849, por ins tru ções de Eu sé bio de Qu e i rós, o
che fe de Po lí cia do Rio de Ja ne i ro ad ver tiu os co mer ci an tes de es cra -
vos de que o go ver no es ta va pre pa ran do me di das mais du ras con tra o
trá fi co. Para dar for ça à sua ad ver tên cia, uns du zen tos es cra vos fo ram
apre en di dos em duas ba ti das, uma no Rio e ou tra em Ni te rói, e ao
mes mo tem po fo ram fe cha dos al guns dos de pó si tos de es cra vos mais
co nhe ci dos na pe ri fe ria da ca pi tal.59 Qu an do a Câ ma ra dos De pu ta dos 
vol tou a re u nir-se, em ja ne i ro de 1850, Eu sé bio de cla rou no seu Re la -
tó rio: “Exis te nes ta Câ ma ra um pro je to cuja dis cus são já está bem
adian ta da; ele cer ta men te pre ci sa de mo di fi ca ções im por tan tes, que o
go ver no pro me te sub me ter à con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as
quan do o as sun to en trar em pa u ta.”60 E em 7 de fe ve re i ro (um mês
de po is das cap tu ras fe i tas pe los na vi os bri tâ ni cos Cor mo rant e Ri fle man
per to da ca pi tal bra si le i ra), Pa u li no, o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran -
geiros, es bo çou para Hud son – cuja opi nião so bre o pro je to de Bar ba -
ce na ti nha sido dada cla ra men te a en ten der ha via ape nas de zo i to meses –
a natu re za das mo di fi ca ções so bre as qua is, dis se ele, o go ver no se
tinha ago ra pos to de acor do e que in clu íam a omis são do con tro ver so
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* Tra du zi do do tex to in glês. (N.T.)
58 Me mo ran do do Ga bi ne te, (1849) lido num dis cur so pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos, 16 de ju lho 

de 1852 ( Ana is do Par la men to Bra si le i ro: Câ ma ra dos De pu ta dos, 1852, vol. ii, págs. 241-58). 
59 Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça (Rio de Ja ne i ro, 11 de ja ne i ro de 1850).
60 Ibid. Ver tam bém Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros (Rio de Ja ne i ro, 7 de ja ne i ro de 1850).



ar ti go 13.61 O gover no bra si le i ro re ce a va, ou ale ga va re ce ar, en tre tan to,
que os seus pla nos para a su pres são do co mér cio de es cra vos pu des sem
ser pre ju di ca dos pe las re cém-retomadas ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca
con tra o co mér cio de es cra vos em águas ter ri to ri a is bra si le i ras. Fora o
mo de ra do pro tes to oca si o nal, ele ti nha vir tu al men te ig no ra do a cap tu ra
– na sua opi nião, ile gal – de li te ral men te cen te nas de em bar ca ções bra si -
le i ras por na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos na cos ta oci den tal da Áfri ca e a
sua sub se qüen te con de na ção em tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos, du ran te 
os anos seguin tes ao tér mi no do tra ta do so bre di re i to de bus ca de 1817 
e à aprova ção da Lei Aber de en, em 1845. Mas o que ele não po dia ig no -
rar era a abor da gem, bus ca e de ten ção – e em al guns ca sos a de li be ra da 
destru i ção – de em bar ca ções bra si le i ras às suas por tas, em águas ter ri tori a is 
bra si le i ras; aí es ta vam em jogo ques tões vi ta is de so be ra nia na ci o nal e
in de pen dên cia. Pa u li no dis se a Hud son que o go ver no bra si le i ro es ta va
ansi o so por co o pe rar com a Grã-Bretanha para a su pres são do co mér cio
de es cra vos, mas, a me nos que ces sas sem os re cen tes “atos de van da lismo” 
em águas ter ri to ri a is, tal co o pe ra ção po de ria re ve lar-se im pos sí vel e o ob je -
tivo co mum dos dois pa í ses, inal can çá vel. A con du ta da ma ri nha bri tânica
na costa do Bra sil, de cla rou Pa u li no, “fere pro fun da men te todo sen timen to 
de dig ni da de e es pí ri to na ci o nal do país, le van tan do um cla mor ge ral de
indig na ção con tra tal opres são e vi o lên cia, e le va rá a uma re a ção na
opinião ma ni fes ta da con tra o co mér cio de es cra vos, sem cuja as sis tên cia 
os me i os de re pres são se rão qua se sem pre re du zi dos a nada”.∗62

James Hud son, porém, que só tinha desprezo pelos governos
brasileiros – eles eram todos “igualmente viciosos, corruptos e
abomináveis”, disse a Palmerston um ano depois63  – e acreditava que
eles não fariam nada para cumprir as obrigações que tinham assumido por
tratado a menos que fossem coagidos, continuou cético em relação a esta
súbita conversão à causa da abolição; se o governo brasileiro estava agora
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61 Re la ta do em Hud son nº 6, 20 de fe ve re i ro de 1850, F. O. 84/802.
* Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.)
62 Pa u li no para Hud son, 12 de fe ve re i ro, ane xo a Hud son nº 7, 20 de fe ve re i ro de 1850, F. O. 84/802.

Cf. Olin da para Hud son, 3 de se tem bro, 3 de ou tu bro, ane xo a Hud son nº 27, 10 de ou tu bro de
1849, F. O. 84/766; Pa u li no para Lis boa (mi nis tro bra si le i ro em Lon dres), nº 2, 30 de ja ne i ro, nº 5, 7 
de fe ve re i ro de 1850, A. H. I. 268/1/17; Pa u li no para Hud son, 16 de abril, ane xo a Hud son nº 21, 12
de maio de 1850,  F. O. 84/803.

63 Hud son para Pal mers ton, 11 de ja ne i ro de 1851, Bro ad lands MSS, GC/HU/29.



decidido a acabar com o tráfico, perguntava ele, por que, como um primeiro
passo, não fazia mais para aplicar a legislação nacional vigente? Ele
continuava a achar que o comércio po dia ser suprimido por “umas poucas
medidas policiais simples” ao longo das trezentas milhas de costa brasileira
en tre Cam pos e Santos, onde são desembarcados três quar tos dos escravos
importados da África. Se uma nova legislação era realmente necessária,
Hud son não tinha confiança na capacidade do governo brasileiro de
consegui-la ou aplicá-la: o interesse dos fazendeiros ainda dominava a
legislatura e Vasconcelos, descrito por Hud son como o “Amigo dos
Comerciantes de Escravos”, ainda dispunha de enorme influência no
Conselho de Estado.64 Hud son tampouco acreditava que as
atividades da Marinha britânica eram responsáveis por alienar a opinião
abolicionista no Brasil e, portanto, aumentar as dificuldades do governo
brasileiro. Ao contrário, ele acreditava que importantes abolicionistas no
Brasil viam um bloqueio britânico da costa brasileira como o único meio de
livrar o país do comércio de escravos e que, sem o apoio britânico,
podiam sentir-se tentados a abandonar a causa; na verdade, muitos já
estavam desencorajados pela mudança aparentemente em curso na opinião 
pública britânica sobre a questão do comércio de escravos.65 Lopes
Gama, por exemplo, um senador e membro do Conselho de Estado,
inimigo do comércio de escravos e, na opinião de Hud son, “um dos
poucos homens respeitáveis deste país” – e alguém que, po dia-se
acrescentar, estivera por muitos anos a soldo do governo britânico – tinha
escrito a Hud son: “Se o seu governo patrulhar vigorosamente esta costa
con tra o comércio de escravos, poderá agora acabar com ele e forçar-nos a 
fazer o que vocês quiserem, mas todos achamos que é um insulto
deliberado tentar esmagar aquele comércio e coagir-nos com duas
lentas chalupas a va por”.66 Além dis so, um grupo de brasileiros –
oficiais da Marinha brasileira, homens com recursos próprios,

360 Les lie Bethell

64 Hud son para Pal mers ton, 10 de ou tu bro de 1849, Bro ad lands MSS, GC/HU/18; Hud son nº  1, 17 de
ja ne i ro, nº 5, 20 de fe ve re i ro de 1850, F. O. 84/802; Hud son para Pal mers ton, 21 de fe ve re i ro de
1850, Par ti cu lar, F. O. 84/801. Hud son ma ni fes tou a opi nião de que “Vas con ce los de via ser des tru í do
como po lí ti co ou pos to con t ra a pa re de ime di a ta men te” para que se pos sa avan çar na ques tão do co mér -
cio de es cra vos (Hud son nº 1, 17 de ja ne i ro).

65 Hud son nº 38, Conf., 13 de no vem bro de 1849, F. O. 84/766; Hud son nº 7, 20 de fe ve re i ro de 1850,
F. O. 84/802. Cf. P. P. 1850 (Lords) xxiv (35), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Lor des, de po i men to 
de Skip with, págs. 544-60.

66 Ci ta do em Hud son para Pal mers ton, 21 de fe ve re i ro de 1850, Par ti cu lar, F. O. 84/801.



funcionários da alfândega, pilotos – tinha-se oferecido para fornecer mais
informações em base reg u lar sobre os movimentos de entrada e saída de 
navios de escravos em portos brasileiros, desde que houvesse um
número suficiente de navios de patrulha britânicos posicionados na
costa brasileira para fazer uso dela.67 É verdade que, du rante todo o
mês de ja neiro, foram feitos, na Câmara dos Deputados, numerosos
discursos irados con tra a Grã-Bretanha e a Marinha britânica e
apareceram editoriais igualmente violentos, defendendo a soberania
brasileira e atacando “a pirataria de Lorde Palmerston”, em jornais
anglófobos e favoráveis ao comércio de escravos, como O Brasil e o Correio
da Tarde:68 este último, Hud son recordaria mais tarde, insultava Palmerston
pessoalmente em linguagem “que Bill ings gate nunca ouviu e coraria em
ouvir”.69 Mas o Governo brasileiro também tinha sido censurado, e não
apenas pelo único deputado da oposição lib eral e ex-ministro dos
Negócios Estrangeiros, Bernardo de Sousa Franco, e o jornal lib eral
Correio Mercantil, por não agir mais energicamente para re mover a causa
da renovada agressão britânica em águas territoriais brasileiras. Parecia a
Hud son que, como resultado direto da reaparição da Marinha britânica na
costa brasileira, um número crescente de deputados, independentemente
de suas atitudes a fa vor ou con tra o comércio de escravos, estava começando
a perceber, primeiro, que a Grã-Bretanha não abandonaria facilmente a
luta pela sua supressão, uma política que José Mar tins da Cruz Jobim
(Rio Grande do Sul) declarou vir de “um sentimento religioso marcado
de fanatismo ... gravado no coração de todos os ingleses”,∗70 segundo,
que o Brasil não po dia resistir à “agressão” britânica sem infligir-se a si
próprio mal ainda maior, e terceiro, que só cumprindo os compromissos 
assumidos em seus tratados e suprimindo o comércio de escravos
poderia o Brasil ter a esperança de conseguir o respeito à sua soberania
nacional. “Se somos fracos”, declarou Pa dre Resende (Pernambuco),
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67 Hud son nº 3, 17 de ja ne i ro de 1850, Se cre to e Par ti cu lar, F. O. 84/801; Hud son para Pal mers ton, 17
de ja ne i ro de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/20.

68 Excer tos de dis cur sos na Câ ma ra dos De pu ta dos, 18, 22, 25, 31 de ja ne i ro, 1º de fe ve re i ro, e có pi as de 
O Bra sil, 22 de ja ne i ro, e Cor re io da Tar de, 16 de ja ne i ro, 21 de ja ne i ro, ane xos a Hud son nº 7, 20 de fe -
ve re i ro de 1850, F. O. 84/802.

69 Hud son para Pal mers ton, 3 de agos to de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/25.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.)
70  Ci ta do em Hud son nº 7.



“ainda temos uma força ... capaz de fazer a Inglaterra baixar a sua
bandeira ... sinceridade e boa fé, razão e justiça. Que o governo tome a
iniciativa e seja o primeiro a reprimir o tráfico.”*71 Portanto, nas
circunstâncias, Hud son comunicou a Paulino a opinião de Lorde
Palmerston – expressa an tes dos acontecimentos de ja neiro de 1850,
com referência às capturas feitas du rante 1849 – de que seria impossível
interromper o “os procedimentos inevitáveis e necessários” da Marinha
britânica na costa do Brasil enquanto os brasileiros não tivessem
cumprido as suas obrigações e as suas promessas de cooperar com a
Grã-Bretanha na supressão do comércio de escravos.72

Na ver da de, Hud son man ti nha a sua opi nião de que as
opera ções na va is britâ ni cas de ve ri am ser am pli a das e in ten si fi ca das a fim
de obstru ir o co mér cio de es cra vos nas suas ex tre mi da des bra si le i ra e
afri ca na, bem como, ao mes mo tem po, co a gir o go ver no bra si le i ro a
ado tar as me di das de que tan to e há tan to tem po fa la vam. Ele ti nha em
men te o es ta be le ci men to de uma es qua dra pe que na, de gran de mo bi -
li da de, na cos ta bra si le i ra, com pos ta de qua tro pe que nos na vi os a va por
e duas es cu nas equi pa dos com pe que nos bar cos ca pa zes de fi ca rem
ausen tes do na vio-mãe du ran te vá ri os dias se gui dos. Tal for ça, acha va
ele, po dia ser cri a da pela trans fe rên cia de mais na vi os do rio da Pra ta
para o Bra sil ou en tão pelo en vio de re for ços da Ingla ter ra.73 Hud son 
es cre veu direta men te ao Con tra-Almirante Rey nolds, ro gan do-lhe que
des lo cas se o seu na vio-capi tâ nia para o Rio de Ja ne i ro:

O governo e a le gis la tu ra bra si le i ros es tão im po ten tes e in de fes sos ... frente
a fren te, pela pri me i ra vez, com o co man dan te-em-chefe bri tâ ni co nas
suas águas. Des co bri ram que vo cês são o ver da de i ro ár bi tro do des ti no
de les e do co mér cio de es cra vos, bem como da con si de ra ção que será
dada aos seus pró pri os na vi os e à sua pró pria ban de i ra em suas pró pri as
águas, e isto sem re cor rer a qual quer di re i to como be li ge ran te, mas
simples men te ade rin do ao es pí ri to e à le tra do tra ta do para a su pres são do 
co mér cio de es cra vos en tre a Grã-Bretanha e o Bra sil, de 1826, e agin do
de acor do com ele. ... Sua pre sen ça aqui, nes ta con jun tu ra ex tre ma men te
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∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.).
71 Ibid.
72 Hud son para Pa u li no, 3 de mar ço, ane xo a Hud son n º 13, 23 de mar ço de 1850, F. O. 84/803 (ba se a do

em Pal mers ton para Hud son, nº  7, 31 de de zem bro de 1849, F. O. 84/766).
73 Hud son nº 3, 17 de ja ne i ro de 1850, Se cre to e Par ti cu lar, Hud son para Pal mers ton, 21 de fe ve re i ro de

1850, Par ti cu lar, F. O. 84/801.



crí ti ca, en co ra ja ria nos sos ami gos, de sa ni ma ria nos sos ini mi gos e aju da ria
este go ver no a es ca par da pres são im pos ta a ele por Vas con ce los e os
inte res ses do co mér cio de es cra vos e ser vi ria como des cul pa fren te àqueles
in te res ses pela ado ção de me di das ati vas con tra o co mér cio de es cra vos. ... 
Não é pre ci so mu i ta vi são para per ce ber onde está o pon to fra co de to das
as ad mi nis tra ções bra si le i ras e que elas pre fe ri rão su pri mir o co mér cio de
escra vos a de i xar o po der, mas ao mes mo tem po, os acon te ci men tos
passa dos pro vam que ne nhum go ver no bra si le i ro ja ma is su pri mi rá aque le
co mér cio se de i xa do à pró pria ini ci a ti va. 74

E a Lor de Pal mers ton, Hud son es cre veu:

Nes te mo men to, não há nada que você não pos sa fa zer com o Go ver no
bra si le i ro, que, ... to lhi do pelo ar ti go 1 do tra ta do de 1826, está in te i ra -
men te à sua mer cê.75

Embo ra ele re co nhe ces se que bem po de ria ha ver, por par te
da que les in te res sa dos na con ti nu a ção do co mér cio de es cra vos, uma
ten tativa de pro vo car in ci den tes a fim de ca u sar um cla mor po pu lar
naci o na lis ta que for ças se o go ver no bra si le i ro a aban do nar os seus
própri os es for ços con tra o trá fi co e a to mar me di das po si ti vas para evitar
que os na vi os bri tâ ni cos pa tru lhas sem águas bra si le i ras, Hud son não
pre via qual quer con fron ta ção sé ria en tre o povo bra si le i ro e a Ma ri nha
bri tâ ni ca. “Co ra gem”, es cre veu a Rey nolds, “seja ani mal ou mo ral, não é 
uma vir tu de bra si le i ra.”76

Enquanto isso, na Ingla ter ra, o mo vi men to de opi nião em
favor de a Grã-Bretanha aban do nar a sua cam pa nha con tra o co mér cio
de es cra vos, ou pelo me nos as suas ope ra ções na va is con tra ele, não
dava si na is de es go ta men to. Ao con trá rio, en co ra ja dos pe las con clu sões
da Co mis são Espe ci al so bre o Co mér cio de Escra vos da Câ ma ra dos
Co muns, Wil li am Hutt e seus par ti dá ri os pre pa ra vam-se para re no var a
luta par la men tar. Uma ou tra mo ção ti nha sido apre sen ta da para de ba te
em 19 de mar ço de 1850, des ta vez ins tan do o go ver no a li be rar-se de
to dos os com pro mis sos as su mi dos em tra ta dos com ou tras po tên ci as
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74 Hud son para Rey nolds, 3 de fe ve re i ro, ane xo a Hud son 21 de fe ve re i ro de 1850, Par ti cu lar, F. O.
84/801

75 Hud son 21 de fe ve re i ro de 1850, Par ti cu lar, F. O. 84/801. Tam bém Hud son para Pal mers ton, 21 de
fe ve re i ro de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/21.

76 Hud son para Rey nolds, 3 de fe ve re i ro.



(isto é, Fran ça e Esta dos Uni dos) que o obri gas sem a man ter uma es qua dra
na cos ta afri ca na e a de sis tir do uso da for ça para a su pres são do comércio
de es cra vos. Já en tão, seg men tos im por tan tes da im pren sa ti nham-se
tornado aber ta men te hos tis ao go ver no na ques tão do trá fi co de es cravos
– não so men te The Ti mes (“esta es tu pen da lou cu ra”), mas tam bém o
Morning Chro ni cle (“uma ex pe riên cia cru el, inú til e ab sur da”), o Da ily
News, o Spec ta tor (“este fra cas so dis pen di o so, esta far sa mor tal”), o
Econo mist, o Qu ar terly Re vi ew e o West mins ter Re vi ew. (Só o Mor ning Post
sen tiu-se im pe li do a ata car The Ti mes pela sua de fe sa do “co mér cio li vre
em san gue hu ma no”.)77 Além dis so, lí de res da ban ca da go ver na men tal
in for ma vam que pou cos dos seus mem bros es ta vam dis pos tos a vo tar
con tra a mo ção de Hutt quan do ela fos se a vo ta ção – mes mo um abo li -
ci o nis ta pro e mi nen te como Step hen Lus hing ton ti nha to ma do po si ção
contra a es qua dra da Áfri ca oci den tal – e que os pro te ci o nis tas, mais
inte res sa dos em der ru bar o go ver no do que em de fen der o pou co que
resta va dos in te res ses das Índi as Oci den ta is, es ta vam de ci di dos, nas
pala vras de Stan ley, a fa zê-lo “cor rer atrás”.78 O go ver no es ta va, pois,
su fi ciente men te apre en si vo quan to ao re sul ta do do de ba te em pers pec tiva
para re cor rer a me di das drás ti cas: es cre ve ram-se car tas – “cin co li nhas
de ame a ça di re ta”79 – a par ti dá ri os he si tan tes; al guns re ce be ram vi si tas
pes so a is de mi nis tros im por tan tes; e fi nal men te, na ma nhã do de ba te,
foi con vo ca da uma re u nião do par ti do whig, em Dow ning Stre et, na qual 
Russell ad ver tiu 160 de pu ta dos de que, se a mo ção de Hutt fos se
aprovada, tan to ele como Pal mers ton pre fe ri ri am re nun ci ar a exe cu tar
po lí ti cas que eles con si de ra vam uma tra i ção à li nha do par ti do e aos seus 
pró pri os prin cí pi os pes so a is.80 Na dis cus são que se se guiu à de clara ção de
Rus sell pou co se cri ti cou o go ver no, em bo ra, de acor do com al guns rela tos,
mu i tos de pu ta dos de i xas sem a re u nião sur pre sos e in dig na dos de que
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77 Mat hi e son, op. cit., pág. 110.
78 Diá rio de Hob hou se, vol. xi (16 a 18 de mar ço) B.M. Add. MSS, 43754; Sir Char les Wood (Mi nis tro da

Fa zen da) para Rus sell, 17 de mar ço, Pal mers ton para Rus sell, 17 de mar ço de 1850, P. R. O.
30/22/8D (Rus sell Pa pers).

79 J. E. De ni son, de pu ta do, para Rus sell, 18 de mar ço de 1850, P. R. O. 30/22/8D.
80 Diá rio de Hob hou se (19 de mar ço); Gre vil le Me mo irs 1814-1860, Ed. Lytton Stra chey e Ro ger Ful ford

(Lon dres, 1938), vol. vi, págs. 211-12 (19-20 de mar ço); dis cur so de Rus sell, 19 de mar ço (P. R. O.
30/22/8D); The Ti mes, 20 de mar ço, 21 de mar ço de 1850.



Rus sell ti ves se to ma do uma po si ção tão fir me numa “ques tão tão im po -
pu lar e que se des mo ra li za ra tão com ple ta men te”, e que eles es ta vam
sen do for ça dos a aban do nar con vic ções pro fun das para não der ru ba -
rem o go ver no.81 The Ti mes re por tou a oca sião com cer to pra zer: “Nhô
Rus sel” ti nha re u ni do os seus ca ti vos “no su pra ci tado bar ra cão” (10
Dow ning Stre et) e os ins tru í do “la cô ni ca e ris pi da men te” so bre os ter -
mos da sua ser vi dão.82 

Depois de tanta excitação preliminar, o de bate em si foi bastante 
monótono por ser tão previsível.83 Hutt apresentou todos os argumentos
já conhecidos con tra o uso da esquadra da África ocidental como
instrumento para a supressão do comércio de escravos e as vantagens 
que decorreriam da sua retirada. Pelo governo, Henry Labouchere,
ministro do Comércio, declarou que, embora ninguém esperasse que só a
esquadra pusesse fim ao comércio, retirá-la seria sancionar uma nova
expansão do tráfico desumano e ao mesmo tempo dar um golpe mor tal nas 
perspectivas de comércio legítimo com a África e destruir qualquer
possibilidade de restaurar a prosperidade das “colônias (Índias
Ocidentais) que por tanto tempo tinham sofrido” e que já estavam em
tal desvantagem frente aos seus competidores escravagistas.84 O próprio 
pri me i ro-ministro falou con tra a moção de Hutt numa linha semelhante,
concluindo (sob aplausos, note-se) que a Grã-Bretanha não teria direito a 
no vas bênçãos do Todo Poderoso se “este alto e santo trabalho” fosse
abandonado an tes de chegar à sua bem-sucedida conclusão. 85 O de bate
foi notável em apenas um respeito: pela primeira vez, um deputado de
nível min is te rial tomou posição contrária às políticas tradicionais da
Grã-Bretanha con tra o comércio de escravos. Num discurso notável,
feito mais para o fim do de bate, Glad stone, um eminente partidário de
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81 Gre vil le Me mo irs, vi, 211-12.
82 Ci ta do em Mat hi e son, op. cit., pág. 110.
83 Han sard, cix, 1093-1186, 19 de mar ço de 1850. Ver tam bém diá rio de Hob hou se (19 de mar ço);

Gre vil le Me mo irs (20 de mar ço); Mat hi e son, op. cit ., págs. 106-11.
84 Han sard, cix, 1121.
85 Ibid. , 1183. Numa li nha se me lhan te, oito anos mais tar de, na Câ ma ra dos Co muns, Pal mers ton de cla rou

que “o mun do é go ver na do por uma Di vi na Pro vi dên cia, e atos bons e atos maus re ce bem a re com pen sa
ou a pu ni ção apro pri a das ... as na ções são fe i tas para so frer pe las suas más ações e re ce ber be ne fí ci os
pe los atos bons que pra ti quem”. Era uma co in ci dên cia cu ri o sa, acres cen tou, que des de que a Grã-Bre -
ta nha abo li ra o co mér cio de es cra vos e usa ra a sua in fluên cia para a sua abo li ção in ter na ci o nal, o país
ti nha pros pe ra do a um pon to nun ca vis to an tes! (Han sard, cli, 1340, 12 de ju lho de 1858).



Peel e antigo ministro do Comércio, declarou sua convicção de que não
era “uma determinação da Providência que o governo de uma nação
devesse corrigir a moral de outra” e que era claramente impraticável
tentar acabar com “um grande segmento de comércio”. Se o Governo
desejava suprimir o comércio de escravos, argumentava Glad stone,
deveria primeiro revogar a Lei dos Direitos sobre o Açúcar, segundo,
dobrar o número de navios na estação da África ocidental, terceiro,
conseguir acordos sobre o direito de busca com a França e os Estados
Unidos, quarto, obter autoridade para tratar o tráfico de escravos como
pirataria, e finalmente, compelir a Espanha e o Brasil a cumprirem as
obrigações assumidas por tratado; “as duas primeiras vocês podem
fazer”, achava ele, “[mas] não as três últimas”. Sobre o quinto e último
ponto, Glad stone não negava o direito do Governo de exigir o
cumprimento pelo Brasil dos seus compromissos contratuais, de
conformidade com o tratado de 1826, que tinha sido violado “todos os
dias du rante os últimos vinte anos”, e se tinha o direito de exigi-lo, tinha 
o direito de fazê-lo “a ponta de espada, em caso de recusa”. Manifestou, 
porém, a ardente esperança de que Palmerston não recorreria no caso à
coerção direta. Em conclusão, advertiu a Câmara de que o sistema
preventivo con tra o comércio de escravos corria o risco de se
eternizar incondicionalmente, em base permanente, tornando-se assim
“uma das instituições do país”, acima da crítica racional.86

Qu an do, de ma dru ga da, a Câ ma ra pas sou ao voto, qua se
o dobro do nú me ro de de pu ta dos de 1848 – um to tal de 154, com -
preenden do 48 whigs li be ra is, 17 se gui do res de Peel e 89 pro te ci o nis tas – 
vo tou con tra a con ti nu a ção dos es for ços da Grã-Bretanha para suprimir 
o co mér cio inter na ci o nal de es cra vos (pelo me nos com os me i os até
en tão em pre ga dos), mas 232 (176 whigs li be ra is, 23 se gui do res de Peel e
33 pro te ci o nis tas, in clu si ve, de po is de mu i ta he si ta ção, seu lí der, Stan ley)
per mane ceram le a is ao tra ba lho da es qua dra da Áfri ca oci den tal.87 Era, na
opi nião de um his to ri a dor mo der no, “a úl ti ma to ma da de po si ção
impor tan te de po lí ti ca hu ma ni tá ria”.88 É im pos sí vel di zer quão mais
pró xi ma te ria sido a vo ta ção ou se o re sul ta do te ria sido di fe ren te, caso
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86 Han sard, cix, 1160-70; Mat hi e son, op. cit., págs. 108-9.
87 Han sard, cix, 1184-6; diá rio de Hob hou se (19 de mar ço).
88 Cur tin, Ima ge of Afri ca, pág. vii.



Rus sell não ti ves se fe i to dela uma ques tão de con fi an ça na sua ad mi nis tração; 
em todo caso, foi in si nu a do que al guns whigs não com pa re ce ram à
Câma ra; ou tros, par ti cu lar men te Lus hing ton, se abs ti ve ram.89

Por ora, en tre tan to, o sis te ma pre ven ti vo bri tâ ni co ti nha
sido sal vo. Mas ape sar des te “mar can te tri un fo” (como Pal mers ton o
descreveu),90 era cla ro que da pró xi ma vez que a ques tão fos se de ba ti da 
po de ria não ser pos sí vel con se guir o apo io da Câ ma ra, a me nos que,
nes se ín te rim, al gum efe i to so bre o co mér cio de es cra vos, es pe ci al -
mente so bre o co mér cio de es cra vos para o Bra sil, ti ves se sido al cançado. 
Para The Ti mes, que con ti nu a va a de nun ci ar aque les que iden ti fi ca vam “a 
pro mo ção de um prin cí pio ina ta cá vel com a ma nu ten ção de um esque ma 
par ti cu lar de violência, rude e bár ba ro na sua es sên cia, one ro so na
sua prá ti ca, ineficaz na sua ope ra ção, de cla ra do cul pa do pe los seus
re sul ta dos e formalmen te con de na do por aque les que eram os prin ci pa is
ins tru mentos da sua exe cu ção”, a lon ga emen da do go ver no à mo ção de
Hutt, elo gi an do o tra ba lho da Ma ri nha e pe din do que uma pres são
ainda ma i or fosse exer ci da so bre as po tên ci as que pra ti ca vam o co mér cio
de es cravos su ge ria a idéia alar man te de uma “apa ri ção ar ma da no Tejo
ou tal vez no porto do Rio”. The Ti mes acha va di fí cil su por que “um
ho mem tão prudente e de vi são como o nos so se cre tá rio dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, com tal ódio ins tin ti vo pela guer ra, não ti ves se aque la visão
di an te dos olhos”.91 

Pou cas se ma nas de po is do de ba te na Câ ma ra dos Co muns,
que de mons tra ra tão cla ra men te como se ti nha ge ne ra li za do a opo si ção
às po lí ti cas da Grã-Bretanha con tra o co mér cio de es cra vos, mas que ao
mes mo tem po ti nha re for ça do a de ter mi na ção do Go ver no de jus ti fi car
a con fi an ça que ti nha ne las, Lor de Pal mers ton sou be das ati vi da des do
Cor mo rant e do Ri fle man na cos ta bra si le i ra e das sub se qüen tes dis cus sões 
de Hud son com Pa u li no So a res de Sou sa, o mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros bra si le i ro. Tam bém teve a opor tu ni da de de con si de rar a
aná li se de Hud son da si tu a ção no Bra sil e suas pro pos tas fran cas para
pôr ter mo, de uma vez por to das, ao co mér cio de es cra vos bra si le i ro.
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89 Car ta a The Ti mes , 21 de mar ço de 1850.
90 Pal mers ton para Hud son, 31 de mar ço de 1850,  Bro ad lands MSS, GC/HU/48.
91 The Ti mes , 20 de mar ço, 21 de mar ço de 1850.



Pal mers ton, que há mu i to tem po de fen dia ope ra ções na va is do lado bra -
si le i ro do Atlân ti co logo que hou ves se su fi ci en tes na vi os dis po ní ve is,
apro vou pra ze ro sa men te tudo que o Cor mo rant e o Ri fle man ti nham fe i to. 
Tam bém con cor dou com Hud son em que, de to das as me di das que
ago ra po di am ser to ma das, a con ti nu a ção e, se pos sí vel, a in ten si fi ca ção
da pres são na val bri tâ ni ca so bre a cos ta do Bra sil era a que mais pro va -
velmen te ter mi na ria por pa ra li sar o co mér cio de es cra vos. Ime di a ta mente
es cre veu a Hud son que o go ver no bra si le i ro de ve ria ser acon se lha do a
“con si de rar cal ma e se ri a men te a na tu re za ex tre ma dos di re i tos que a
Grã-Bre ta nha ad qui ri ra con tra o Bra sil pela vi o la ção de li be ra da, sis te má tica e 
longamen te con ti nu a da de obri ga ções con tra tu a is pelo go ver no do Brasil ...
[e] a gran de mo de ra ção e to le rân cia que o go ver no bri tâ ni co tinha
mostra do até en tão ao va ler-se des ses di re i tos ape nas em grau tão li mi tado”.92

E es pe ci fi ca men te ad ver tiu Jo a quim To más do Ama ral, encar re ga do de 
negócios bra si le i ro em Lon dres, de que o go ver no bri tâ ni co es ta va
prepa ra do, se ne ces sá rio, para re cor rer, con tra o co mér cio de es cra vos
bra si le i ro, a me di das ain da mais ri go ro sas do que as que já to mara.93

Em 1843, os pro cu ra do res da Co roa ti nham sido de pa re cer 
que, de acor do com o tra ta do so bre di re i to de bus ca de 1817, as ope rações 
na va is bri tâ ni cas em águas ter ri to ri a is bra si le i ras eram ile ga is.94 Des de
en tão, po rém, o tra ta do de 1817 ti nha ter mi na do. Numa in ter pre ta ção
es tri ta, a Lei de 1845, que o subs ti tu í ra, tam bém li mi ta va ao al to-mar as
ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca, mas ba se a do como es ta va no ar ti go 1
do tra ta do de 1826, que de cla ra va o co mér cio bra si le i ro de es cra vos
pira ta ria, sem pre po dia ser es ti ca do, de modo a dar aos na vi os de guer ra 
bri tâ ni cos qua is quer po de res de que pre ci sas sem. Em 22 de abril de
1850, o Fo re ign Offi ce avi sou o Almi ran ta do, que já pro me te ra re for çar 
a esqua dra na cos ta bra si le i ra,95 que as Leis de 1839 e 1845 con tra o
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92 Pal mers ton para Hud son, nº 10, 13 de abril de 1850, F. O. 84/801. Tam bém Pal mers ton para Hud -
son, 31 de mar ço de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/11; Pal mers ton n º 12, 13 de abril de 1850, F. O. 
84/801.

93 Ama ral para Pa u li no, nº 8, Re ser va do, 24 de abril, nº 9, Re ser va do, 26 de abril de 1850, A. H. I.
216/2/14. Pal mers ton ame a çou ocu par uma par te da cos ta bra si le i  ra como ga ran tia da co o pe ra ção do
Bra sil con tra o co mér cio de es cra vos.

94 Ver aci ma, ca pí tu lo 7, pág. 212 [O nú me ro de pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal.]
95 Ba ring para Pal mers ton, 25 de mar ço de 1850, Bro ad lands MSS, GC/BA/279; Pal mers ton para

Hud son, nº 7, 4 de abril de 1850, F. O. 84/801.



comér cio de es cra vos não con ti nham “res tri ções quan to aos li mi tes
dentro dos qua is te ri am lu gar a bus ca, de ten ção e cap tu ra de co mer ci antes 
de es cra vos sob a ban de i ra bra si le i ra ou sem qual quer na ci o na li da de e,
por tan to, tais pro ce di men tos po dem re a li zar-se em qual quer lu gar em águas 
bra si le i ras bem como em al to-mar”; o Go ver no bri tâ ni co, con ti nu a va a
nota, não te ria, pois, “ma i or di fi cul da de em res pon der a re pre sen ta ções
do Go ver no bra si le i ro con tra cap tu ras de na vi os de es cra vos fe i tas em
águas ou por tos bra si le i ros do que em res pon der a re pre sen ta ções
contra tais cap tu ras re a li za das em al to-mar” – em bo ra pu des se ser
acon se lhá vel li mi tar as ope ra ções na va is a lu ga res onde não hou ves se
pro ba bi li da de de re sis tên cia bem su ce di da (itá li cos meus).96 Essen ci al -
men te, es sas ins tru ções des ti na vam-se a tran qüi li zar o Con tra-Almirante 
Rey nolds no sen ti do de que, ape sar de te rem es ta do ope ran do den tro de 
águas ter ri to ri a is bra si le i ras, as ações do Cor mo rant e do Ri fle man em
janeiro eram, na opi nião do go ver no bri tâ ni co, per fe i ta men te le ga is e
deviam ter pros se gui men to. Mas não cons ti tu íam tam bém um cla ro
incen ti vo a Rey nolds para ir ain da mais lon ge? A nota do Fo re ign Offi ce 
de 22 de abril de 1850 teve con se qüên ci as de lon go al can ce, que na ocasião 
tal vez não fos sem in te i ra men te an te ci pa das.
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96 Stan ley (F. O.) para Ha mil ton (Almi ran ta do), 22 de abril de 1850, F. O. 84/823 – de po is de con sul ta
aos pro cu ra do res da Co roa.
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Ca pí tu lo XII

CRISE E ABOLIÇÃO FINAL, 1850-1851

Em me a dos de ju nho de 1850, quan do o va por Sharp sho o ter,
des pa cha do da Ingla ter ra para re for çar a es qua dra bri tâ ni ca na cos ta do
Bra sil, che gou ao Rio de Ja ne i ro e ime di a ta men te fez sen tir a sua pre sen ça 
na vi zi nhan ça da ca pi tal com a cap tu ra de duas em bar ca ções bra si le i ras –
o Mal te sa, que foi des tru í do no lo cal, e o Con ce i ção, que foi man da do para 
San ta He le na1 –, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos já es ta va sen do pra ti -
ca do me nos ex ten sa men te do que em qual quer ou tro pe río do em qua se
uma dé ca da. A de cla ra ção, fre qüen te men te re pe ti da pelo Go ver no bra -
si le i ro, da sua in ten ção de in tro du zir no vas me di das de com ba te àque le
co mér cio, as ati vi da des dos na vi os de guer ra bri tâ ni cos ao lon go da
cos ta bra si le i ra du ran te os doze me ses an te ri o res (além da con ti nu a da
vi gi lân cia das es qua dras bri tâ ni cas da Áfri ca oci den tal e do Cabo) e,
tal vez mais im por tan te, a ple to ra no mer ca do de es cra vos bra si le i ro de po is
de vá ri os anos de im por ta ções ex cep ci o nal men te gran des, ti nham-se
com bi na do para re du zir o co mér cio bra si le i ro de es cra vos a uma som -
bra do que fora. Só 8.000 es cra vos ti nham sido de sem bar ca dos ao lon go 
da cos ta en tre San tos e Cam pos du ran te o pe río do ja ne i ro-ju nho de
1850, me nos de um ter ço do nú me ro im por ta do em qual quer pe río do
1 Con tra-Almi ran te Rey nolds para Almi ran ta do, 22 de ju nho de 1850, F. O. 84/827.



com pa rá vel de anos re cen tes. Só a Ba hia, onde sig ni fi ca ti va men te nem
um úni co na vio de pa tru lha bri tâ ni co ti nha apa re ci do du ran te qua se
um ano, im por ta ra a sua quo ta ha bi tu al de es cra vos – pou co mais de 4.000.2

Ja mes Hud son, o en car re ga do de ne gó ci os bri tâ ni co, e o Con tra-Almi ran te
Rey nolds, que en tão já des lo ca ra o na vio-ca pi tâ nia Sout hamp ton de
Mon te vi déu para o Rio de Ja ne i ro, es ta vam an si o sos por que a Ma ri nha
bri tâ ni ca ata cas se o co mér cio bra si le i ro de es cra vos en quan to es ta va
nes sa si tu a ção de de bi li da de, e Hud son per ce beu ra pi da men te a sig ni -
fi ca ção da nota do Fo re ign Offi ce, de 22 de abril de 1850, para o Almi -
ran ta do, que che ga ra com a cor res pon dên cia e as ins tru ções tra zi das
pelo Sharp sho o ter. Em 18 de ju nho, numa con fe rên cia no mar, os dois
ho mens se pu se ram de acor do so bre um pla no de ação.3 Dois dias mais 
tar de, Hud son ad ver tiu Pa u li no So a res de Sou sa, o mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros bra si le i ro, so bre as me di das que, dis se ele, fora au to ri za do a
ado tar.4 Pa u li no, se gun do re la tou Hud son, fi cou es tu pe fa to. O Go ver no
bra si le i ro, re cor dou Pa u li no a Hud son, es ta va pla ne jan do in tro du zir
uma nova le gis la ção que, es pe ra va-se, tor na ria mu i to mais fá cil para as
pró pri as au to ri da des bra si le i ras aca bar com o que res ta va do co mér cio. E 
este era de fato o caso: num se gun do Re la tó rio à Câ ma ra do De pu ta dos,
em maio, Eu sé bio de Qu e i rós, o mi nis tro da Jus ti ça, ti nha de cla ra do,
es pe ran ço so, que a opi nião pú bli ca es ta va-se in cli nan do for te men te pela
abo li ção e que o pe ri go para a se gu ran ça in ter na, como de cor rên cia da
im por ta ção de es cra vos em lar ga es ca la, era tão gra ve que na que la ses são o 
go ver no “em pe nha ria todo seu es for ço para pro mo ver o exa me do pro je to 
que, com aque le ob je ti vo, foi sub me ti do ao Le gis la ti vo (em se tem bro de
1848) e já tem sido dis cu ti do”.5 Res ta va, po rém, o fato de que ele não ti nha
agi do. Lon ge de es tar uni do quan to à ques tão do co mér cio de es cra vos, o
go ver no bra si le i ro per ma ne cia apre en si vo so bre até onde po de ria le var
con si go os gran des pro pri e tá ri os de ter ra do país, o Le gis la ti vo (em
par ti cu lar o Se na do, já que, de po is das ele i ções de 1849, o go ver no ti nha o 
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2 Ver Apên di ce. Tam bém Por ter (Côn sul na Ba hia) para Pal mers ton, nº 7, 13 de ju lho de 1850, F. O.
84/808.

3 Re la ta do em Hud son para Pal mers ton, n º 38, 27 de ju lho de 1850, Se cre to, F. O. 84/805.
4 Re la ta do em Hud son para Pal mers ton, n º 38, 27 de ju lho de 1850, Se cre to, F. O. 84/805.
5 Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça (Rio de Ja ne i ro, maio de 1850).



con tro le qua se com ple to da Câ ma ra) e o Con se lho de Esta do. Ain da se
ou vi am vo zes in flu en tes ar gu men tan do que a abo li ção ime di a ta era
com ple ta men te im pos sí vel: no dia 13 de maio, por exem plo, Ho lan da
Ca val can ti ti nha in tro du zi do no Se na do um pro je to para a re ne go ci a ção
do tra ta do an glo-bra si le i ro de 1826 a fim de per mi tir um co mér cio de es cra -
vos re gu la men ta do – em bo ra, exa ta men te no mes mo dia, Can di do Ba tis ta
de Oli ve i ra tam bém ti ves se in tro du zi do um pro je to que vi sa va a re for çar
a lei de 1831.6 Além dis so, o go ver no es ta va na tu ral men te pre o cu pa do
que qual quer ini ci a ti va con tra o co mér cio de es cra vos não pa re ces se o re -
sul ta do de uma ca pi tu la ção fren te à pres são bri tâ ni ca, como os li be ra is, na 
es pe ran ça de de sa cre di ta rem os es for ços do Go ver no, cer ta men te su ge ri -
ri am. Em 27 de maio, no Se na do, du ran te o de ba te so bre a Fala do Tro no,∗

do Impe ra dor, o ex-pre si den te li be ral do Con se lho de Mi nis tros, Fran -
cis co de Pa u la Sou sa, in sis tiu em que o Go ver no de via “agir e le gis lar
con for me di ta vam os nos sos in te res ses, por nos sa pró pria von ta de, para
be ne fí cio do nos so país, e não para o es tran ge i ro”∗. Ele não via como o
Go ver no po dia to mar qua is quer me di das para su pri mir o co mér cio
en quan to su por ta va “to dos os ma les da guer ra, sem que ela ti ves se
sido de cla ra da”.∗ O Bra sil, de cla rou, de via pri me i ro mos trar que ti nha
“san gue nas ve i as”; exi gin do que a Ma ri nha bri tâ ni ca res pe i tas se a ban -
de i ra bra si le i ra e, se ne ces sá rio, to man do me di das para re sis tir à
agres são bri tâ ni ca em águas bra si le i ras, o Go ver no de mons tra ria não es tar 
agin do por medo.7 No en tan to, ain da em 11 de ju nho, Pa u li no en vi a ra a 
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6 Jor nal do Co mér cio, 14 de maio, 15 de maio de 1850; Alves, R. I. H. G. B. (1914), págs. 243-4; Ta va res
Bas tos, Car tas do So li tá rio (Rio de Ja ne i ro, 1863), pág. 175. Em 1º de ju lho, uma Co mis são Espe ci al do
Se na do com pos ta de Pa u la Sou sa, Lim po de Abreu e o Vis con de de Abran tes apre sen tou seu re la tó rio 
so bre os dois pro je tos pe ran te o Se na do. As ope ra ções na va is bri tâ ni cas na cos ta bra si le i ra, de cla ra va,
cons ti tu íam “um per ma nen te ... obs tá cu lo que im pe di rá o êxi to de qua is quer me di das que o go ver no
pos sa ado tar para re pri mir o trá fi co. Esta nova di fi cul da de vem unir-se a ou tras já exis ten tes”. Che ga va,
po rém, à con clu são de que as me di das re pres si vas con tra o co mér cio de es cra vos não po di am mais ser 
evi ta das, em bo ra, em vez de en dos sar o pro je to de Cân di do Ba tis ta, se con ten tas sem em re cor dar ao
Se na do que ha via na Câ ma ra um pro je to con tra o co mér cio de es cra vos, do qual o Se na do já ado ta ra
uma ver são an te ri or (Hud son nº 35, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/804; Alves, op. cit ., págs. 244-6).

∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
∗ Ci ta ção tra du zi da do tex to in glês. (N. T.)
∗  Idem.
7 Excer tos de de ba tes no Se na do, 27 de maio, 2 de ju lho de 1850, ane xo a Hud son nº 35; tam bém

Alves, op. cit., pág. 246.



Hud son uma có pia do pro je to con tra o co mér cio de es cra vos que o
Go ver no bra si le i ro se pro pu nha apre sen tar à Câ ma ra. E era para dis -
cu tir as suas dis po si ções que ele mes mo ti nha ar ran ja do a re u nião de 20
de ju nho, na qual Hud son o ti nha ad ver ti do das me di das adi ci o na is
con tra o co mér cio de es cra vos a se rem ado ta das pela Ma ri nha bri tâ ni ca.8

Em 22 de ju nho, o Con tra-Almi ran te Rey nolds de ter mi nou
aos na vi os de guer ra bri tâ ni cos sob seu co man do que en tras sem em
por tos e águas ter ri to ri a is bra si le i ros e ti ras sem qua is quer na vi os que se
es ti ves sem equi pan do para o trá fi co.9 Logo no dia se guin te, o Sharp sho o ter
su biu a cos ta até o por to de Ma caé. Pro te gi dos pe los ca nhões do
Sharp sho o ter, dois bar cos en tra ram no por to e vin te mi nu tos de po is – no
meio de uma sa ra i va da de fogo de mos que te e de ti ros das ba te ri as
cos te i ras – apa re ce ram com o ber gan tim Pol ka.10 O Sharp sho o ter con ti -
nu ou a ins pe ci o nar o li to ral pró xi mo, mas, em bo ra ti ves se abor da do vá ri as
em bar ca ções sus pe i tas, não fo ram fe i tas ou tras cap tu ras. Em 26 de
ju nho, com os ca nhões do Cor mo rant apon ta dos para o for te, dois
bar cos bri tâ ni cos en tra ram em Cabo Frio e que i ma ram o ber gan tim
Ri val, en quan to uma mul ti dão ra i vo sa mas im po ten te se jun ta va na pra ia.11

O Cor mo rant des ceu en tão a cos ta para Pa ra na guá, umas du zen tas mi -
lhas ao sul de San tos, onde era sa bi do que vá ri os na vi os se es ta vam
equi pan do para o trá fi co. No dia 29, o Co man dan te Schom berg en vi ou
uma nota ao co man dan te do for te no es tuá rio do rio, in for man do-o das
no vas ins tru ções que re ce be ra do Almi ran ta do “para exa mi nar to dos os
na vi os sus pe i tos e apre en der to dos os que es ti ves sem pra ti can do o trá fi co
de es cra vos, onde quer que pos sa en con trá-los, no cum pri men to da Con ven ção
Per pé tua Con jun ta de 1826”, e pe din do a co o pe ra ção do co man dan te.
Apa ren te men te a nota nun ca foi aber ta: per gun ta ram a Schom berg ape nas
o seu des ti no e cor tes men te o de i xa ram pros se guir. Ele en con trou um 
gru po de na vi os an co ra dos. Entre aque les cla ra men te pron tos para vi a gens 
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8 Hud son para Pa u li no, 3 de ju lho de 1850, Par ti cu lar, A. H. I. 284/4/3; Hud son para Pal mers ton, nº  38, 27
de ju lho, Se cre to, F. O. 84/805. Hud son con se guiu dar a im pres são de que, na re u nião de 20 de
ju nho, ti nha for ça do Pa u li no a re ti rar do pro je to o ar ti go fi nal, que re pe tia a lei de 1831; na ver da de,
isto já ti nha sido de ci di do pelo go ver no bra si le i ro (cf. aci ma, ca pí tu lo 11, págs. 315-16 [Os nú me ros de 
pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]

9 Instru ção per ma nen te nº 16, 22 de ju nho de 1850, ane xo a Hud son nº 38, Se cre to.
10 Ba i ley para Rey nolds, 25 de ju nho, ane xo a Rey nolds para Almi ran ta do, 26 de ju nho de 1850, F. O.

84/827.
11 Schom berg para Rey nolds, 5 de ju lho, ane xo a Hud son nº 30, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/804.



de co mér cio de es cra vos es ta vam o bri gue Se re ia, que já de sem bar ca ra
800 es cra vos em Ma caé, em ju lho de 1848, 840 em Dois Rios, em maio
de 1849, 900 em Cam pos, em no vem bro de 1849, e 986 em San tos, em
mar ço de 1850; o bri gue Leô ni das (tam bém co nhe ci do como Dona Ana),
que ti nha de sem bar ca do 800 es cra vos em Dois Rios, em mar ço de 1850, 
o ber gan tim Astro, que ti nha fe i to dois de sem bar ques em 1849 e um
ter ce i ro, de 600 es cra vos, em Ma caé, em fe ve re i ro de 1850; e o Lucy Ann
(tam bém co nhe ci do como Cam pa ne ja), que se di zia ter ca pa ci da de para
trans por tar 1600 es cra vos. O Astro foi afun da do pela pró pria tri pu la ção,
du ran te a no i te, para evi tar ser cap tu ra do, mas no dia se guin te as ou tras
em bar ca ções fo ram abor da das, ape sar dos pro tes tos das au to ri da des
mu ni ci pa is con tra a “pre sun ção iní qua e pre pós te ra” de Schom berg, a
sua “des me di da ar ro gân cia” e os seus atos de “pura pi ra ta ria”. Qu an do
os três na vi os es ta vam sen do re bo ca dos para o mar, o for te abriu fogo e,
no cur to em ba te que se se guiu, um ma ri nhe i ro bri tâ ni co foi mor to, dois
mais fo ram fe ri dos e o Cor mo rant fi cou li ge i ra men te da ni fi ca do. Em 1º
de ju lho, en tre tan to, Schom berg que i mou o Leô ni das e o Se re ia em ple na 
vis ta do for te, man dou o Lucy Ann para San ta He le na e su biu no va men te
a cos ta, de po is “des te in te res san te ser vi ço”.12

Na sex ta-feira, 5 de ju lho, o Cor mo rant pa rou no Rio de Jane i ro
an tes de con ti nu ar a ins pe ci o nar as en se a das, an co ra dou ros e ba ías de
Rio das Ostras, Gu a ra pa ri, San ta Anna, Arma ção e Cabo Frio, ao nor te.
Du ran te o fim de se ma na, a ca pi tal fer veu com re la tos ex tra va gan tes do
ocor ri do em Pa ra na guá – e em ou tros lu ga res. Che gou-se a di zer que o
forte ti nha sido com ple ta men te des tru í do, com pe sa das per das huma nas, e
que a Ma ri nha bri tâ ni ca es ta va-se pre pa ran do para bom bar de ar a própria
ca pi tal, re mo ver da baía to dos os na vi os sus pe i tos de trá fi co de es cra vos 
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12 Schom berg para o co man dan te do for te de Pa ra na guá, 29 de ju nho, ane xo a Pa u li no para Hud son, 31 de 
ja n e i ro de 1851 (em Hud son para Pal mers ton, nº 18, 11 de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/843); me mo ran do
so bre na vi os de es cra vos em Pa ra na guá, ane xo a Hud son para Pa u li no, 12 de ju lho de 18 50 (em Hud son 
nº 32, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/804); Fi lás trio Nu nes Pi res (juiz mu ni ci pal, Pa ra na guá) para Schom -
berg, 30 de ju nho, ane xo a Rey nolds para Almi ran ta do, 6 de ju lho de 1850, F. O. 84/827; Schom berg
para Hud son, 5 de ju lho de 1850, ane xo a Hud son nº 30, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/804; Re la tó rio do
Mi nis té rio dos  Ne gó ci os Estran ge i ros (Rio de Ja ne i ro, maio de 1851). O in ci den te tem atra í do mu i ta aten ção
en tre his to ri a do res pa ra na en ses. Ver, por exem plo, Davi Car ne i ro, A His tó ria do Inci den te Cor mo ran [sic]
(Cu ri ti ba, 1950) para uma des cri ção do for te, do na vio e dos prin ci pa is pro ta go nis tas. (A sig ni fi ca ção do
in c i den te nos acon te ci men tos de 1850 é, po rém, mu i to exa ge ra da por Car ne i ro: ver um ar ti go de
co  men tá rio, José Antô nio So a res de Sou sa, “Do cu men ta ção para uma Tese so bre o Trá fi co de Escra vos”,
R. I. H. G. B. vol. 219 (1953), págs. 266-86).



– e até fu gir com as jói as da Co roa! Mul ti dões en ra i veci das re u ni ram-se
no Lar go do Paço e na pra ça em fren te ao Hotel Pha roux, mas não
hou ve in ci den tes sé ri os. Um gru po de bra si le i ros en trou na pensão do
Se nhor Wood e es pan cou al guns ma ri nhe i ros in glê ses, o maquinis -
ta-chefe do Harpy foi co ber to de lama e vá ri os ofi ci a is e mari nhe i ros 
fo ram in sul ta dos – mas isso foi tudo.13

Como re sul ta do de uma sé rie de per gun tas apre sen ta das pelo
Depu ta do Sil ve i ra da Mota (São Pa u lo) em 28 de ju nho,14 já se ti nha
arran ja do para que, na se gun da-feira se guin te, 8 de ju lho, o mi nis tro dos
Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ro fi zes se à Câ ma ra uma ex po si ção so bre a
ati tu de do Go ver no em re la ção às in cur sões da Ma ri nha bri tâ ni ca em
águas ter ri to ri a is bra si le i ras e os seus efe i tos so bre o co mér cio cos te i ro do 
Bra sil. Com a in va são de por tos bra si le i ros e a tro ca de ti ros en tre um
for te bra si le i ro e um na vio de guer ra bri tâ ni co, a si tu a ção cla ra men te se
tor na ra mu i to mais sé ria e, no dia do pro me ti do dis cur so de Pa u li no, as
ga le ri as, cor re do res e es ca das, bem como a pró pria Câ ma ra, es ta vam api -
nha dos com aque les an si o sos por ou vir o que ele ti nha a di zer. No cur so
de um de ba te tu mul tu a do, mais de um de pu ta do ma ni fes tou sua mar ca da
hos ti li da de em re la ção ao co mér cio de es cra vos, que to dos con cor da vam
ser con tro la do por es tran ge i ros e, por tan to, “não, pro pri a men te fa lan do,
um in te res se bra si le i ro” e que, além dis so, era di re ta men te res pon sá vel pe -
las re cen tes ofen sas bri tâ ni cas à so be ra nia na ci o nal. A ma i o ria, po rém, es -
ta va mais pre o cu pa da em as se gu rar que se re sis tis se fir me men te à agres -
são bri tâ ni ca em águas bra si le i ras; um de pu ta do achava mes mo que che -
ga ra o momen to de con si de rar, cal ma e se ri a men te, a pos si bi li da de de ir à 
guer ra com a Grã-Bretanha.15 No caso, Pa u li no adi ou sua de cla ra ção por
mais uma se ma na – até se gun da-feira, 15 de ju lho – de modo que se
pudessem re u nir in for ma ções mais com ple tas e dar con si de ra ção ade quada 
aos úl ti mos e in qui e tan tes acon te ci men tos.

Enquan to isso, uma re u nião ple na do Con se lho de Esta do –
a pri me i ra des de fe ve re i ro – foi con vo ca da para a tar de de quin ta-feira, 
11 de ju lho, e, de po is de con sul tar o jo vem Impe ra dor, Pa u li no re di giu
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13 Jor nal do Co mér cio, 8 de ju lho de 1850; Hud son nº 33, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/804. Hou ve ce nas
se me lhan tes na Ba hia (Por ter para Pal mers ton, n º 10, 20 de agos to de 1850, F. O. 84/808).

14 Jor nal do Co mér cio, 1 de ju lho de 1850; Hud son n º 36, 27 de ju lho de 1850, F. O. 84/805.
15 Ana is do Par la men to Bra si le i ro: Câ ma ra dos De pu ta dos, 1850, 2ª ses são, vol II, 112-20; Jor nal do Co mér cio, 9

de ju lho de 1850; Hud son nº 36; So a res de Sou sa, R. I. H. G. B. (1953), op. cit., pág. 272.



e cir cu lou à aten ção do Con se lho um me mo ran do so bre a ques tão do
co mér cio de es cra vos. Con clu ía com uma sé rie de per gun tas, mu i to
apres sa da men te com pi la das, que bus ca vam de ter mi nar como o Bra sil
po de ria sair, com um mí ni mo de cons tran gi men to, de uma si tu a ção
que Pa u li no con si de ra va ex tre ma men te pe ri go sa:16 o Bra sil de ve ria re -
sis tir à “agres são” bri tâ ni ca, bus car a me di a ção de uma ter ce i ra po tên cia
ou ne go ci ar um novo tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos que subs ti -
tu ís se a Lei de 1845, que apa ren te men te não es ta be le cia res tri ções às
ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca? Se o go ver no bra si le i ro op tas se por ne -
go ci ar, era pro vá vel que ti ves se con di ções de con se guir me lho res ter mos 
do que aque les (ba se a dos no tra ta do an glo-português de 1842) que ti -
nham sido apre sen ta dos por Lor de How den como a úl ti ma pa la vra de
Pal mers ton e re je i ta dos pelo Bra sil em 1848? Po de ria qual quer tra ta do
pro te ger o Bra sil de “hos ti li da des” bri tâ ni cas se fos se per mi ti da a con ti -
nu a ção do co mér cio de es cra vos de e para por tos bra si le i ros? Era viá vel
que os pró pri os bra si le i ros su pri mis sem ou pelo me nos re du zis sem
substan ci al men te aque le co mér cio? E, fi nal men te, se os na vi os de
pa trulha bri tâ ni cos con ti nu as sem a po li ci ar águas ter ri to ri a is e por tos
brasi le i ros, abor dan do, re vis tan do, que i man do e des tru in do em bar cações
sus pe i tas de co mer ci ar em es cra vos, que ins tru ções de ve ri am ser da das
aos co man dan tes das for ta le zas cos te i ras e dos na vi os de guer ra bra silei ros?

Com o pró prio Impe ra dor na pre si dên cia, a re u nião do Conse lho 
de Esta do – com a pre sen ça tam bém dos prin ci pa is mi nis tros –
reali zou-se numa at mos fe ra de cri se:17 na opi nião de Pa u la Sou sa, era
pro va vel men te a mais gra ve si tu a ção já en fren ta da pelo Con se lho.
Exage ran do tan to a es ca la das re cen tes ope ra ções da Ma ri nha bri tâ ni ca 
como o grau de pla ne ja men to de li be ra do, em Lon dres, que es ta ria
por trás de las, pa re cia ago ra evi den te aos bra si le i ros que o go ver no
bri tânico ti nha fi nal men te aban do na do toda es pe ran ça de per su a dir o
Bra sil a pôr fim ao co mér cio de es cra vos e ti nha de ci di do aca bar ele
mes mo com o trá fi co, a qual quer cus to. E ape sar de se fa lar mu i to em
luta – o Ge ne ral Lima e Sil va, por exem plo, que que ria dis cu tir a pos si -
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16 Ane xo, por exem plo, a Pa u li no para Lo pes Gama, 8 de ju lho de 1850, A.H. I. 55/4.
17 O re su mo que se se gue dos tra ba lhos des ta im por tan tís si ma  re u nião do Con se lho de Esta do é ti ra da

de A. N. Có di ce 307/1, págs. 101-11. Para um bre ve re la to, ver José Antô nio So a res de Sou sa, A Vida do
Vis con de do Uru guai, 1807-66 (Rio de Ja ne i ro, 1945), págs. 208-10: o au tor teve aces so aos pa péis par ti cu la res 
de Pa u li no.



bi li da de de guer ra e ar gu men ta va que, no mí ni mo, de ve ri am fa zer-se
prepa ra tivos para re pe lir uma agres são na ca pi tal ou per to dela – pa re cia 
igual men te cla ro que o Bra sil es ta va vir tu al men te im po ten te para re sis tir 
à Ma ri nha bri tâ ni ca e qual quer ten ta ti va de fa zê-lo só po de ria agra var a
si tu a ção: o co mér cio bra si le i ro se ria com ple ta men te pa ra li sa do, com sé -
ri as con se qüên ci as para toda a eco no mia na ci o nal e a re ce i ta pú bli ca, a
po pu la ção es cra va po de ria in fla mar-se pe ri go sa men te, a es ta bi li da de in -
ter na re cen te mente es ta be le ci da se ria ame a ça da e, sem pre a con si de -
ra ção mais impor tan te, a po si ção do Bra sil fi ca ria se ri a men te en fra que ci da
na confron ta ção em pers pec ti va com Ro sas, no rio da Pra ta, se o país
es ti ves se envol vi do ao mes mo tem po em um con fli to com a
Grã-Bretanha. Além dis so, como re sis tir à pres são bri tâ ni ca equi va le ria 
a uma de fe sa aber ta do co mér cio de es cra vos, o Bra sil não po de ria
espe rar apo io exter no nes sa hora de ne ces si da de, ago ra que o trá fi co era tão
univer salmen te con de na do (em bo ra Pa u la Sou sa se per gun tas se se o
Bra sil po de ria ape lar para os Esta dos Uni dos, ba se a do em que a
Grã-Bretanha esta va vi o lan do a Dou tri na de Mon roe).18 Foi su ge ri do 
que o Bra sil po de ria ofe re cer-se para en trar em no vas ne go ci a ções
com a Grã-Bretanha, sob condi ção de que ces sas sem as “vi o lên ci as”,
mas o Con se lho perce beu que isso im pli ca ria pe dir sob pres são o tipo de
tra ta do que ele ti nha con sis ten te men te se re cu sa do a ace i tar no passa -
do e, em todo caso, era di fí cil de acre di tar que, ten do ido tão lon ge, o
Gover no bri tâ ni co, com ou sem um novo tra ta do, fos se ago ra afrou xar 
a pres são an tes de o co mér cio de es cra vos es tar de fi ni ti va men te su pri mi do.
Assim, gostan do ou não, até o Con se lhe i ro Ho nó rio Her me to Car ne i ro 
Leão, an tes um fir me de fen sor dos in te res ses do co mér cio de es cravos,
che gou fi nal men te à opi nião de Pa u li no so bre a si tu a ção e à so lu ção
que ele in si nu a ra em suas tre ze per gun tas: como, de toda ma ne i ra, o
comér cio de es cra vos es ta va a pon to de ser es ma ga do, o Go ver no brasi le i ro
podia per feita men te cum prir as obri ga ções as su mi das por tra ta do pelo
Brasil e fa zer apro var os seus pró pri os planos para a su pres são do
tráfi co tão de pres sa quan to pos sí vel; só en tão po de ria en trar em nego ci a ções
com a Grã-Bretanha de uma po si ção de re la ti va for ça e exi gir que fossem
res pe i ta dos os di re i tos do país. (Ber nar do Pe re i ra de Vas con ce los, o
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18 A Fran ça foi mais tar de son da da so bre o seu apo io, mas St. Ge or ge, o mi nis tro fran cês, de i xou
ab so lu ta men te cla ro que, nes ta ques tão, o Bra sil es ta va so zi nho (St. Ge or ge, 23 de ju lho, ci ta do em
Lira, His tó ria de Dom Pe dro II, i, 321-2).



ou tro gran de ad ver sá rio da Grã-Bretanha na ques tão do co mér cio de
es cra vos, tinha sido ví ti ma da fe bre ama re la dois me ses an tes; sua
morte re mo veu o ma i or obs tá cu lo para que o Con se lho de Esta do
chegas se a um acor do so bre as me di das de com ba te ao co mér cio).19 Vários 
mem bros do Con se lho logo as si na la ram que a ta re fa do Go ver no ti nha-se 
tor na do algo mais fá cil pelo fato de a es ca la do trá fi co já se ter con si de ra -
vel mente re du zi do e de o sen ti men to abo li ci o nis ta con ti nu ar a ga nhar
terreno: pou cos dias an tes, ti nha-se re a li za do re u nião pre li mi nar de uma
so ci e da de abo li ci o nis ta bra si le i ra – A So ci e da de Con tra o Tráfi co e Pro -
mo to ra da Co lo ni za ção.20 Se, po rém, o Go ver no, ain da na que le ano, ti nha 
abor dado o pro ble ma com cer ta apre en são por ca u sa da sua in cer te za
sobre como a po pu la ção em ge ral – e par ti cu lar men te os pro pri e tá ri os de
ter ras – re a gi ri am à abo li ção, ago ra ti nha ain da ou tro mo ti vo de
preocupação – a cres cen te in dig na ção po pu lar com a per sis ten te viola ção
da so be ra nia bra si le i ra pela Ma ri nha bri tâ ni ca. Que es pe ran ça po dia ter o
gover no de le var a cabo seus pró pri os pla nos de su pres são se a Grã-Bre -
ta nha con ti nu as se com as suas ações con tra o co mér cio de es cra vos na
cos ta bra si le i ra? Como es ta vam as co i sas, o go ver no cer ta men te in cor re ria 
no ódio não ape nas da que les que fa vo re ci am a con ti nu a ção do trá fi co,
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19 Por oca sião da mor te de Vas con ce los, Hud son es cre ve ra: “sua mor te re mo ve rá um dos prin ci pa is
obs tá cu los [sic] para a su pres são do co mér cio de es cra vos nes te país” (Hud son nº 26, 12 de maio de
1850, F. O. 13/275). O Côn sul Ryan (Pará) e o Vice-Côn sul Go ring (Per nam bu co) tam bém mor re ram 
de fe bre ama re la no co me ço de 1850. O sur to da ter rí vel epi de mia de fe bre ama re la no Bra sil
(1849-50) teve a sua ori gem fi nal men te ras tre a da até um na vio de es cra vos e essa des co ber ta pro vou
ser uma arma po  de ro sa nas mãos dos ad ver sá ri os do trá fi co (Hud son nº 46, 2 de se tem bro de 1850,
F. O. 84/806: re cor tes de im pren sa ane xos). O co mér cio de es cra vos tam bém foi cul pa do pela
di fu são de sí fi lis, ele fan tía se, of tal mia, va río la e qua se to das as ou tras mo lés ti as co nhe ci das.

20 Em seu dis cur so ina u gu ral, no dia 7 de se tem bro, o pri me i ro pre si den te da So ci e da de, Dr. Ni co lau
Ro dri gues dos San tos Fran ça Le i te, um de fen sor das po lí ti cas da Grã-Bre ta nha con tra o co mér cio de
es  cra vos em 1845 (ver aci ma, ca pí tu lo 9, pág. 250 [O nú me ro da pá gi na re fe re-se ao tex to in glês ori gi nal],
hi po te cou seu apo io aos es for ços do go ver no con tra o co mér cio de es cra vos, en tre ou t ros mo ti vos,
por que re mo via a ca u sa das “exi gên ci as exa ge ra das” da Grã-Bre ta nha. Tam bém cha mou aten ção para
o fato de que “a in de pen dên cia do Bra sil se ria ilu só ria en quan to se per mi tis se que por tu gue ses per ma -
ne ces sem no país trans for man do a po pu la ção numa mas sa cor rom pi da de es cra vos e se nho res de
es cra vos” (ci ta do em Hes keth para Pal mers ton, nº 13, 9 de se tem bro de 1850, F. O. 84/808. Tam bém
O Fi lan tro po, que se tor nou o ór gão ofi ci al da So ci e da de, 13 de se tem bro de 1850; Hud son nº 57, 10 de 
ou tu bro de 1850, F. O. 84/806). No dia 11 de ju lho, exa ta men te na data em que o Con se lho de Esta do
se re u niu para dis cu tir a ques tão do co mér cio de es cra vos, um ar ti go no Jor nal do Co mér cio  ar gu men ta va que 
“a ci vi li za ção in do len te e im pu ra im por ta da da Áfri ca está cres cen te men te de sa cre di ta da, a opi nião pú bli ca
está cla ra men te mu dan do e já é pre ci so al gu ma co ra gem para qual quer pes soa pro cla mar sua pro fis são 
de co mer ci an te de es cra vos” (ci ta do em Ro dri gues, Bra zil and Afri ca, págs. 193-4). (As ci ta ções de
te x tos em por tu guês fo ram tra du zi das da obra ori gi nal em in glês (N. T.)).



mas tam bém dos que, como Pa u la Sou sa, pre fe ri am que a abo li ção se
desse “por pró pria von ta de, por pró prio in te res se, e não por obri ga -
ção”.∗ Qu al quer de ci são de agir não po de ria de i xar de pa re cer como
resul ta do da pres são bri tâ ni ca e não de con vic ção pró pria. De fato, o
Go ver no es ta ria ado tan do a po lí ti ca ad vo ga da por seus ad ver sá ri os po lí -
ti cos, os qua is cer ta men te ale ga ri am que, por de i xar de su pri mir mais
cedo o trá fi co, o pró prio Go ver no era cul pa do pela cri se. Era, po rém,
tar de de ma is para uma ação es pon tâ nea: o Go ver no es ta va pa gan do o
pre ço da sua pró pria pro cras ti na ção e ti mi dez. Esta va sen do sub me ti do
a duas pres sões con fli tan tes, de cla rou Lo pes Gama; uma exer ci da pe los
tra fi can tes e seus ali a dos, para a con ti nu a ção do co mér cio, ou tra, pela
Grã-Bretanha, para a sua su pres são; “só com a ces sa ção da pri me i ra”,
con clu ía, po de mos ob ter a ces sa ção da se gun da”.∗21 De po is de mu i tas
ho ras de dis cus são, o Con se lho de Esta do de ci diu afi nal que, qua is quer
que fos sem as di fi cul da des e con se qüên ci as, o Bra sil não ti nha ago ra
alternati va se não su pri mir o co mér cio ile gal de es cra vos. Logo no dia
seguinte, 12 de ju lho de 1850, Eu sé bio de Qu e i rós fez o que ha via me ses
tinha es ta do pro me ten do fa zer: con vi dou a Câ ma ra dos De pu ta dos a
retomar, em ses são se cre ta, a con si de ra ção do pro je to con tra o comércio
de escra vos in tro du zi do ini ci al men te em se tem bro de 1837, re in tro du zido
em se tem bro de 1848 e, des de en tão, subs tan ci al men te mo di fi cado.22

Enquan to isso, Pa u li no ti nha en tra do em con tac to com Hud -
son. Re u ni ram-se em 13 de ju lho, dois dias an tes da data em que Pa u li no 
de ve ria fa zer à Câ ma ra uma ex po si ção com ple ta so bre a po lí ti ca do
go ver no. Nes sa re u nião, Hud son foi in for ma do da de ci são do Go ver no
bra si le i ro de to mar me di das efe ti vas para a su pres são do co mér cio de
es cra vos – me di das, Pa u li no tra tou exa us ti va men te de re cor dar, que
sem pre ti ve ra a in ten ção de to mar e das qua is o re pre sen tan te bri tâ ni co
ti nha sido ple na men te in for ma do. Ao mes mo tem po, Pa u li no res sal tou
que o Bra sil não po dia to le rar a con ti nu a ção das ati vi da des re cen tes da
Ma ri nha bri tâ ni ca – pre fe ri ria ir à guer ra – e, além dis so, sem al gum
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∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
∗ Tra du zi do do tex to  in glês da obra ori gi nal. (N. T.)
21 Ci ta do por So a res de Sou sa, Vida do Uru guai, págs. 209-10, e Ro dri gues, op. cit., págs. 167-8
22 Alfre do Va la dão, Eu sé bio de Qu e i rós (Rio de Ja ne i ro, 1951), págs. 44-5; Alves, R. I. H. G. B. (1914),

pág. 249. Ao fim do dia, um co mu ni ca do ofi ci al de cla ra va que a Câ ma ra ti nha re je i ta do o ar ti go 13,
que re vo ga va a lei de 1831, “com qua se una ni mi da de”. (Em por tu guês no ori gi nal (N. T.)).



en ten di men to pré vio so bre a con du ta fu tu ra dos na vi os de guer ra bri tâ -
ni cos na cos ta bra si le i ra, os pró pri os pla nos do Go ver no não po de ri am
ter êxi to. Uma re pe ti ção de in ci den tes como o de Pa ra na guá, de cla rou
Pa u li no, só po de ria le var a uma ex plo são de na ci o na lis mo tão vi o len ta
que apa ga ria qua is quer sen ti men tos de hos ti li da de em re la ção ao co mér -
cio de es cra vos, em ba ra ça ria o Go ver no fren te à opo si ção e pre ju di ca ria
a pas sa gem da le gis la ção con tra o co mér cio de es cra vos de que o Go ver -
no pre ci sa va. Pa u li no pe diu, por tan to, a Hud son que con se guis se, pelo 
me nos, a sus pen são ime di a ta da que las ope ra ções que pu des sem le var a
no vos cho ques com as au to ri da des cos te i ras do Bra sil.23 Ci en te de
que, fi nal men te, o Bra sil ti nha um Go ver no ca paz de pôr fim ao co mér cio 
de es cra vos – e tam bém de que, com os li mi ta dos re cur sos na va is ao
seu dis por se ria, em qual quer hi pó te se, im pos sí vel “jo gar o jogo de
Pa ra na guá” ou tra vez – e na su po si ção de que o Go ver no bri tâ ni co que -
ria “a su pres são do co mér cio de es cra vos e não a guer ra com o Bra sil”, 
Hud son con cor dou em pe dir ao Con tra-Almi ran te Rey nolds para
sus pen der par ci al men te a sua ins tru ção per ma nen te de 22 de ju nho.24

De seu lado, Rey nolds re lu tou em agir sem ins tru ções de Lon dres. Ao 
mes mo tem po, po rém, ti nha fi ca do sur pre so e bas tan te pre o cu pa do
com o que acon te ce ra em Pa ra na guá; afi nal, a nota do Fo re ign Offi ce
de 22 de abril, na qual se ba se a vam as suas or dens, ti nha acon se lha do
ca u te la e evi tar in ci den tes. Con cor dou, por tan to, em 14 de ju lho, em
fa zer uma pa u sa na bus ca e cap tu ra de em bar ca ções bra si le i ras per to de
for tes bra si le i ros. Mas in sis tiu em que os na vi os de pa tru lha sob seu
co man do con ti nu a ri am as suas ope ra ções em ou tros pon tos das águas
ter ri to ri a is bra si le i ras e ao lon go da cos ta do Bra sil e, além dis so, que
as ope ra ções se ri am re to ma das em sua ple ni tu de, caso o Go ver no
bra si le i ro se mos tras se mo ro so em to mar me di das efe ti vas con tra o
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23 Para a opi nião de Hud son so bre esta re u nião, ver me mo ran do so bre a en tre vis ta de 13 de ju lho, ane xo 
a Hud son nº 38, 27 de ju lho de 1850, Se cre to, F. O. 84/805; para a lem bran ça de Pa u li no, ver Pa u li no
para Hud son, 28 de ja ne i ro de 1851, ane xo a Hud son nº 27, 11 de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/843. A
son da gem ini ci al de Pa u li no a Hud son (em 11 de ju lho) foi fe i ta por in ter mé dio de Iri neu Evan ga lis ta
de Sou sa, o fu tu ro Ba rão de Mauá, o em pre sá rio mais fa mo so do Bra sil no sé cu lo XIX e um ami go da
Grã-Bre ta nha, que no ano se guin te dis tri bu iu em Lon dres 10.000 có pi as de um pan fle to que ex pli ca va
a ati tu de do Bra sil em re la ção ao co mér cio de es cra vos, The Case of England and Bra zil and the Sla ve Tra de, 
sta ted – by a Bra zi li an mer chant  (Lon dres, 1851). Ver Ri chard Gra ham, “Mauá and Anglo-Bra zi li an
Di plo macy, 1862-1863”. H. A. H. R. xlii (1962), pág. 202.

24 Hud son nº 38, Se cre to; Hud son para Pal mers ton,  27 de ju lho de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/22.



co mér cio e, par ti cu lar men te, se os for tes bra si le i ros des sem pro te ção
ao co mér cio.25

Em 15 de ju lho, numa at mos fe ra de ex ci ta ção re pri mi da e
de gran de an si e da de, Pa u li no, um con ser va dor cujo apo io po lí ti co,
deve-se lem brar, vi nha da pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, uma das gran des
áre as de es cra vos do país, fa lou a uma Câ ma ra dos De pu ta dos lo ta da
e pe diu apo io para a mo men to sa de ci são do Go ver no de su pri mir o
co mér cio de es cra vos.26 Como pri me i ro pas so, sen tiu-se obri ga do a
ne gar que o Go ver no fos se res pon sá vel pela cri se. Era, dis se ele, uma 
ques tão na ci o nal e não par ti dá ria: os con ser va do res não eram me nos
con trá ri os ao co mér cio do que os li be ra is ago ra ale ga vam ser; no pas sa do,
as ad mi nis tra ções li be ra is não ti nham fe i to mais do que as con ser va do ras
para aca bar com ele – to dos os go ver nos ti nham, no es sen ci al, re flet
ido os in te res ses e pre con ce i tos das clas ses bra si le i ras pro pri e tá ri as de
ter ras e de es cra vos. Qu an to aos in ci den tes re cen tes em águas e em por tos
bra si le i ros, não eram, como ti nha su ge ri do a opo si ção, con se qüên cia da
co ni vên cia do Go ver no atu al com o co mér cio de es cra vos, mas an tes da 
fa lha de to dos os go ver nos bra si le i ros no cum pri men to das obri ga ções
de cor ren tes do tra ta do de 1826; de fato, vis tos na sua ver da de i ra pers -
pec ti va, eles ti nham cla ra men te sua ori gem na Lei ile gal de Lor de Aber -
de en, que en trou em vi gor em 1845, quan do os li be ra is es ta vam no po -
der. (Fa lan do em sen ti do se me lhan te em 1852, Eu sé bio de Qu e i rós des -
cre veu a Lei de 1845 como “o ver da de i ro in sul to fe i to à nos sa so be ra -
nia, por que to dos os ou tros são ape nas con se qüên ci as mais ou me nos re -
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25 Ruy nolds para Hud son 14 de ju lho, ane xo a Hud son nº 38. A Ma ri nha con ti nu ou a fa zer cap tu ras
oc a si o na is du ran te uns pou cos me ses ain da e não fo ram to tal men te evi ta dos os cho ques com au to ri da  -
des bra si le i ras: o Harpy,  em Gu a ra pa ri, em agos to, e o Cor mo rant  e o Sharp sho o ter , em Sal va dor,  em
se tem bro-ou tu bro por exem plo, es ti ve ram en vol vi dos em in ci de nes re sul tan tes de seu ser vi ço de pa -
tru lha con tra o co mér cio de es cra vos.

26 Ana is do Par la men to Bra si le i ro: Câ ma ra dos De pu ta dos, 1850, 2ª se são, ii págs. 192-208; Jor nal do Co mér cio, 
16 de ju lho; tam bém im pres so em Três Dis cur sos do Ilmo. Sr. Pa u li no José So a res de Sou sa (Rio de Ja ne i ro,
1852), págs. 1-37. Excer tos em Hud son nº 36; So a res de Sou sa, R. I. H. G. B. (1953), págs. 211-15;
Ro dri gues op. cit., págs 168-70. O dis cur so de 15 de ju lho de Pa u li no pro du ziu na im pren sa um acen tu a do
mo vi men to con tra o co mér cio de es cra vos, in clu si ve em jor na is an tes con trá ri os à Grã-Bre ta nha fa vo rá ve is 
ao trá fi co, como o Cor re io da Tar de  e O Bra sil mu i tos apro ve i ta ram a opor tu ni da de para re im pri mir o fa  -
mo so dis cur so do bis po da Ba hia con tra o co mér cio de es cra vos, de ju lho de 1827, na Câ ma ra dos
De  pu ta dos (v. aci ma, ca pí tu lo 3, págs. 64-5 [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]) 
Para as acu sa ções e con tra-acu sa ções de li be ra is e con ser va do res, em ju nho-ju lho de 1850, so bre que
par ti do ti nha sido o prin ci pal res pon sá vel por per mi tir, no pa sa do, a con ti nu a ção do co mér cio de es vra vos, 
ver Ro dri gues, op. cit.

    



mo tas daí re sul tan tes”.)27 Pa u li no não pro cu rou, en tre tan to, dis far çar o 
fato de que era a pres são bri tâ ni ca que ti nha fi nal men te com pe li do o
Bra sil a aca bar com o co mér cio de es cra vos – pou co dis se so bre o au -
men to do abo li ci o nis mo bra si le i ro – e apre sen tou à Câ ma ra um re la to
lon go, de ta lha do e no ta vel men te jus to da cam pa nha de sen vol vi da pela 
Grã-Bre ta nha, du ran te o meio sé cu lo an te ri or, pela abo li ção in ter na ci o -
nal do trá fi co e das vi cis si tu des que ti nham as se di a do as re la ções an -
glo-bra si le i ras no to can te à ques tão do co mér cio de es cra vos. “O Bra -
sil”, de cla rou, “é hoje a úni ca na ção que não con cor dou com este sis -
te ma [con tra o co mér cio de es cra vos] ... O trá fi co é ago ra pra ti ca do qua -
se ex clu si va men te sob a nos sa ban de i ra ... Qu an to ma i or a fa ci li da de para 
co brir com a nos sa ban de i ra es sas es pe cu la ções, tan to ma i or o nú me ro
de in sul tos que di a ri a men te te re mos de so frer ... É na tu ral que a Ingla -
ter ra, a cada vez, nos pres si o ne mais a fim de com ple tar o seu sis te ma.”
Com todo o mun do ci vi li za do ago ra con tra o co mér cio de es cra vos e
com uma po de ro sa na ção como a Grã-Bre ta nha de ci di da a aca bar com
ele de uma vez por to das, “Po de mos re sis tir à tor ren te?”, per gun ta va – e
res pon dia: “Acho que não.” O co mér cio de es cra vos es ta va con de na do
e, an tes de mu i to tem po, a eco no mia bra si le i ra, es pe ci al men te a agri cul -
tu ra – que Pa u li no ad mi tia es tar, a cur to pra zo, ain da de pen den te da
im por ta ção de es cra vos – te ria de adap tar-se à nova si tu a ção, por mais
di fí cil que isto vi es se a ser. Era, po rém, ne ces sá rio para o Go ver no to mar
me di das ime di a tas para a su pres são do co mér cio, ar gu men ta va, por que
esta era a úni ca ma ne i ra de pôr fim aos in ci den tes na cos ta bra si le i ra, os
qua is, se fos sem de i xa dos con ti nu ar – e pos si vel men te agra var-se –,
aca ba ri am por le var ne ces sa ri a men te à guer ra com a Grã-Bre ta nha, o 
que só po de ria re sul tar na ru í na do Bra sil.28 Ao mes mo tem po, sa -
ben do que o Con tra-Almi ran te Rey nolds con cor da ra em sus pen der
ope ra ções na va is per to de for tes bra si le i ros, Pa u li no pôde apa zi guar
aque les sen ti men tos na ci o na lis tas que se ri am ne ces sa ri a men te ofen di dos
por esta ca pi tu la ção fren te à co a ção bri tâ ni ca: anun ci ou que os co man dan tes 
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27 Dis cur so de 16 de ju lho de 1852. Para re fe rên cia v. pág. 361 [o nú me ro da pá gi na re fe re-se ao tex to
in glês ori gi nal], n º 4.

28 Dois anos mais tar de, numa con ver sa com Henry Sout hern, o mi nis tro bri tâ ni co, Pa u li no dis se
que o go ver no ti nha acha do inú til ar gu men tar com in flu en tes pro pri e tá ri os, com pra do res e ven de do res
de es cra vos com base na fi lan tro pia ou na eco no mia po lí ti ca. Eles fo ram in du zi dos a apo i ar, ou
pelo me nos a não se opo rem, ao go ver no pela in di ca ção das sé ri as con se quên ci as para o Bra sil, de
uma guer ra com a Grã-Bre ta nha (Sout hern nº 78, 10 de maio de 1852, F. O. (84/878).



das for ta le zas cos te i ras bra si le i ras re ce be ri am or dens de im pe dir pela
for ça qua is quer no vas cap tu ras de na vi os bra si le i ros por agres so res
es tran ge i ros em águas bra si le i ras.29 Hud son, que numa sé rie de des pa -
chos para Lon dres da ta dos de 27 de ju lho su ge ria, en ga no sa men te, que
a de ci são de agir do Go ver no bra si le i ro era con se qüên cia ex clu si va dos
seus es for ços sin gu la res e, em par ti cu lar, de ter per su a di do Rey nolds a
ex pe dir as or dens de 22 de ju nho, e que mes mo ago ra con ti nu a va cé ti co
quan to à de ter mi na ção e ca pa ci da de do Go ver no bra si le i ro de aca bar
com o co mér cio de es cra vos, co men tou, ape sar dis so:

O dis cur so fe i to por Sua Exce lên cia fará épo ca na his tó ria do Bra sil. É
um desem pe nho al ta men te hon ro so ... uma pe ro ra ção bri lhan te ...
acredito ter sido a pri me i ra vez que a na ção bra si le i ra foi in for ma da
cor re ta e pu bli ca men te da sua po si ção e dos seus com pro mis sos. A
pro va de que o co ra ção do povo bra si le i ro e dos seus re pre sen tan tes é
ju dicioso está no fato de que a Câ ma ra dos De pu ta dos aco lheu o
discur so do Se nhor Pa u li no com a mais gra ve e pro fun da aten ção. Ao
fi nal, não hou ve uma voz de de sa cor do com qual quer das pro pos tas
que con ti nha. Foi re ce bi do com si na is unâ ni mes de cor di al apro va ção e 
o minis tro, cuja co ra gem lhe ti nha per mi ti do al can çar uma gran de vitó ria
so bre o pior ini mi go do Bra sil, o co mer ci an te de es cra vos, recebeu as
mais ca lo ro sas con gra tu la ções.30

O pro jeto de Eu sé bio de Qu e i rós con tra o co mér cio de
escra vos pas sou ra pi da men te pela Câ ma ra, onde os de pu ta dos que
ousaram fa zer uma úl ti ma de fe sa do co mér cio de es cra vos fo ram
silenci a dos; foi apro va do em 17 de ju lho. Hou ve al gu ma opo si ção no
Senado, mas de po is de uma sé rie de de ba tes em ses são se cre ta, o pro jeto
foi ace i to em 13 de agos to.31 Uma se ma na mais tar de, foi en vi a do ao
Impe ra dor, que atra vés do seu mor do mo-mor, José de Mas ca re nhas,
já ti nha fe i to sa ber, tal vez de cisiva men te, à Câ ma ra e ao Se na do do
seu apo io a ele, e que resis tiu a uma joga da de úl ti ma hora de con ser va -
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29 De po is de uma cir cu lar im pe ri al aos pre si den tes das pro vín ci as ma rí ti mas, 31 de ju lho de 1850 (ane xo
a Rey nolds para Almi ran ta do, 9 de se tem bro de 1850, F. O. 84/828)., fo ram de fato ex pe di das
ins tru ções aos co man dan tes dos for tes, p. ex., ins tru ções do pre si den te da Ba hia, 19 de agos t o (ane xo
a Por ter nº 11, 7 de se tem bro de 1850, F. O. 84/808).

30 Hud son nº 36; ci ta do em So a res de Sou sa, R. I. H. G. B. (1953), págs. 280-1. Hud son es ta va exul tan te
com, no seu en ten der, seu tri un fo pes so al. Além dos seus des pa chos, nos  26-38, 27 de ju lho de 1850,
ver em par ti cu lar Hud son para Pal mers ton, 27 de ju lho de 1850, Bro ad lands MSS, GC/HU/22.
Tam bém Hud son para Pal mers ton, 9 de se tem bro de 1850, Par ti cu lar, F. O. 13/275.

31 Pa u li no para Ama ral, nº 38, 29 de agos to de 1850, A. H. I. 268/1/17; Jor nal do Co mér cio, 14 de agos to,
21 de agos to de 1850; Alves, op. cit., pág. 249



do res intran si gen tes para for çar uma mu dan ça de Mi nis té rio.32 Em 4 de
setem bro de 1850, o pro je to tor nou-se lei.33 Daí em di an te, as em bar -
ca ções bra si le i ras, onde quer que fos sem en con tra das, e as es tran ge i ras
em por tos, ba ías, an co ra dou ros e águas ter ri to ri a is do Bra sil, que es ti -
vessem trans por tan do es cra vos cuja im por ta ção no Bra sil era
proibida pela lei de 1831, ou que ti ves sem de sem bar ca do es cra vos, ou
que es ti ves sem equi pa dos para o trá fi co de es cra vos, eram pas sí ve is de
apre en são pelas au to ri da des e na vi os de guer ra bra si le i ros (ar ti go 1); a
im por ta ção de es cra vos no Bra sil era de cla ra da pi ra ta ria e os “auto res”
do crime – o pro pri e tá rio, o co man dan te ou mes tre, o ime di a to e o
contra mes tre de um na vio de es cra vos – bem como os “cúm pli ces” –
mem bros da tri pu la ção e in di ví du os que aju das sem no de sem bar que ou
que es con des sem es cra vos re cém-importados ou que de qual quer ma -
ne i ra obs tru ís sem a ação das au to ri da des – eram pas sí ve is de pu ni ção 
de con for mi da de com a lei de 1831 e com o Có di go Cri mi nal (ar ti gos 
3 e 4); to das as em bar ca ções cap tu ra das se ri am ven di das e o pro du to
da ven da, di vi di do en tre cap to res e in for man tes (se hou ves se), enquan to
o go ver no con ce de ria aos cap to res um prê mio adi ci o nal de 40
mil-réis por afri ca no li ber ta do (ar ti go 5); os es cra vos cap tu ra dos se ri -
am ao fi nal re ex por ta dos às cus tas do es ta do e, en quan to es pe ras sem, 
em pre ga dos em tra ba lho su per vi si o na do pelo Go ver no e não, como
no pas sa do, alu ga dos a par ti cu la res (ar ti go 6); não se ri am con ce di dos 
pas sa por tes a na vi os que se di ri gis sem à cos ta da Áfri ca até que os
pro pri e tá ri os as si nas sem uma de cla ra ção de que não pra ti ca ri am o
co mér cio de es cra vos e des sem uma ga ran tia igual ao va lor do na vio
e de sua car ga, a qual só se ria can ce la da de po is de um pe río do de
dezo i to me ses (ar ti go 7); to dos os ca sos re la ti vos a em bar ca ções cap -
tu radas sob sus pe i ta de trá fi co de es cra vos se ri am jul ga dos em pri meira
ins tância por ju í zes es pe ci al men te de sig na dos em au di to ri as da
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32 Hud son nº 38, 27 de ju lho de 1850; St. Ge or ge (mi nis tro fran cês), 4 de se tem bro, ci ta do em Lyra,
op. cit., I, pág. 324. Tem-se ar gu men ta do que a apro xi ma ção en tre con ser va do res e li be ra is mo de ra dos
à cus ta dos ul tra con ser va do res na ques tão do co mér cio de es cra vos em 1850 mar ca o co m e ço da qui lo
que fi cou co nhe ci do na dé ca da de 50 como a po lí ti ca de con ci li a ção (ver, por exem plo,  Vi cen te Li cí nio 
Car do so, À mar gem da his tó ria do Bra sil (São Pa u lo, 1933), págs. 135-6). Lei 581, 4 de se tem bro de 1850.
Impres sa em E. Brad ford Burns (ed.), A Do cu men tary His tory of Bra sil (Nova York, 1966), págs. 231-4; Per di gão
Ma lhe i ro, ii. 241-2; Pe re i ra Pin to, I, 462-6.

33 Lei 581, 4 de se tem bro de 1850. Impres sa em E. Brad ford Burns (ed), A Do cu men tary His tory of Bra zil
(Nova York, 1966 págs. 231-4; Per di gão Ma lhe i ro, ii 241-2; Pe re i ra Pin to, I, 462-6.



Marinha,∗ em bo ra as pes so as men ci o na das no ar ti go 3 da lei de 1831,
mas não in clu í das no ar ti go 3 da nova lei (isto é, os com pra do res de
escravos re cém-importados), fos sem jul ga das, como an tes, em tri bu na is
ordiná ri os do Bra sil (ar ti gos 8 e 9). Em 14 de ou tu bro de 1850, o gover no
pu bli cou um de cre to que re gu la va o pro ce di men to nas au di to ri as da
Ma ri nha e es ta be le cia em de ta lhe a evi dên cia circuns tan ci al com base
na qual uma em bar ca ção se ria pre su mi da cul pa da de ten tar pra ticar o
comér cio ile gal de es cra vos (era uma for mi dá vel lis ta de itens). Final -
men te, um de cre to de 14 de no vem bro de 1850 re gu lou a ma neira pela
qual se po de ria ape lar à Sec ção de Jus ti ça∗  do Con se lho de Esta do.34

Assim, de po is de a lei de no vem bro de 1831 ter sido vir tu al -
men te letra mor ta du ran te qua se vin te anos, en trou em vi gor uma
segun da e mais abran gen te lei bra si le i ra con tra o co mér cio de es cra vos.
Ambas re sulta ram, em boa par te, da pres são bri tâ ni ca e am bas fo ram
intro du zi das num mo men to em que o co mér cio bra si le i ro de es cra vos já 
es ta va sen do pra ti ca do a um rit mo mu i to re du zi do. Ha via, en tre tan to,
di fe ren ças im por tan tes en tre a si tu a ção de 1850 e a de 1831; não ape nas
era mais ur gen te, de to dos os pon tos de vis ta, que os úl ti mos ves tí gi os
do trá fi co fos sem es ma ga dos e sua re a pa ri ção tor na da im pos sí vel, mas, em
1850, o Bra sil ti nha pela pri me i ra vez um go ver no com su fi ci en te au to ri -
da de e po der para fa zer cum prir a sua von ta de. O Go ver no con ser va dor 
de 29 de se tem bro de 1848 era o mais for te e o mais es tá vel que o Bra sil 
ti nha co nhe ci do des de a in de pen dên cia. Con ce bi das para for ta le cer a
auto ri da de do go ver no cen tral no Rio de Ja ne i ro, cer tas re for mas
consti tu ci o na is, ad mi nis tra ti vas e ju di ciá ri as, a co me çar pela re in terpreta ção
do Ato Adi ci o nal de 1834, em maio de 1840, a Ma i o ri da de, em ju lho de
1840, e a re for ma do Có di go Cri mi nal, em de zem bro de 1841, es ta vam
fi nal men te, no fim dos anos 40, co me çan do a dar fru tos, e o que veio a
ser a úl ti ma das re vol tas pro vin ci a is – a in sur re i ção pra i e i ra (1848-9),
em Per nam bu co – ti nha sido re cen te men te do mi na da com êxi to. A Gu ar da
Na ci o nal e as for ças po li ci a is pro vin ci a is eram ago ra mais nu me ro sas e
mais bem or ga ni za das e, com a con ti nu a da ex pan são das ex por ta ções
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∗   Em português no original. (N. T.)
∗   Em português no original. (N. T.)
34 Impres so em Pe re i ra Pin to, I. 466-86, 487-90. Ver tam bém avi sos do Mi nis té rio da Jus ti ça de 17 de

ou tu bro, 31 de ou tu bro de 1850, A. N. Có di ce 302/1; e re so lu ções de 30 de ou tu bro, 14 de no vem bro 
de 1850 em Impe ri a is Re so lu ções to ma das so bre Con sul tas da Sec ção de Jus ti ça do Con se l ho de Esta do, 
Par te I (1842-63), págs. 237-9, 242-6.



brasile i ras e a ter mi na ção, em 1844, do tra ta do co mer ci al anglo-brasileiro,
que ti nha li mi ta do as ta ri fas que po di am ser im pos tas a pro du tos im por -
ta dos, a po si ção fi nan ce i ra do go ver no bra si le i ro ti nha me lho ra do con si -
de ra vel men te, ha ven do ago ra, con se qüen te men te, fun dos dis po ní ve is
para, en tre ou tras co i sas, o de sen vol vi men to da Ma ri nha bra si le i ra,
que mais uma vez po dia ser uti li za da na re pres são ao co mér cio de
escravos. Em ju lho de 1850, ela com pre en dia trin ta e cin co na vi os – seis po -
si ciona dos entre Rio e Pará, vin te e dois (in clu si ve um a va por) entre
Rio e Rio Gran de do Sul e qua tro no Rio da Pra ta;35 du ran te os seis
me ses se guin tes, vá ri os ou tros na vi os a va por, in clu si ve ex-negreiros
como o Ser pen te, fo ram com pra dos e o Go ver no ali men tou pla nos de
uma rá pi da expan são das for ças na va is (ten do em men te tan to Ro sas
como a questão do co mér cio de es cra vos). Na vi os de guer ra bra si le i ros
– in clu si ve o Urâ nia, o Gol fi no, o Dom Afon so e o Fi de li da de – pa tru lha vam 
ago ra a cos ta en tre Cabo Frio e a Ilha Gran de, exa mi nan do en se a das e
ba ías e re vis tan do em bar ca ções sus pe i tas; fo ram fe i tas vá ri as cap tu ras,
in clu si ve a do na vio de es cra vos Ro lha (per ten cen te a Jo a quim Pin to da
Fon se ca, ir mão do no tó rio Ma nu el Pin to), que em 4 de ou tu bro foi
apreendi do, com du zen tos es cra vos a bor do, pe las au to ri da des de Macaé
e pelo vapor de guer ra Urânia. Enquan to isso, con for me pro me te ra, o
Go ver no tinha es ta be le ci do tri bu na is no Rio de Ja ne i ro, em Be lém
(Pará), em São Luís (Ma ra nhão), Re ci fe, Sal va dor e Por to Ale gre para
jul gar as em bar ca ções cap tu ra das. Ao mes mo tem po, fo ram da das
ordens es tri tas aos pre si den tes das pro vín ci as cos te i ras para fe char
todos os de pó sitos de es cra vos, apre en der qua is quer es cra vos ne les
en con tra dos e assegu rar que ne nhum na vio fos se equi pa do para o
trá fi co. E, no es sencial, es sas or dens fo ram rá pi da e ener gi ca men te
cumpri das.36 De fato, em al gu mas pro vín ci as, elas ti nham sido an te ci padas: 
em 15 de ju lho, por exem plo, no mes mo dia em que Pa u li no fez o seu 
fa mo so dis cur so pe ran te a Câ ma ra dos De pu ta dos, Vi cen te Pi res da
Mota, pre si den te de São Pa u lo, ti nha de ter mi na do a apre en são de to -
dos os na vi os que es ti ves sem sen do equi pa dos ou de sem bar can do
escra vos na pro vín cia. Os “es tran ge i ros in so len tes” que di ri gi am o
comér cio bra si le i ro de es cra vos, ex pli cou, eram a ca u sa, ou me lhor,
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35 Mi nis té rio da Ma ri nha, Re la tó rio, maio de 1850, ci ta do em Hud son nº 31, 27 de ju lho.
36 Hud son nº 60, 10 de ou tu bro de 1850, F. O. 84/806; Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça , 13 de maio de

1851; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, 14 de maio de 1851.



servi am de pre tex to para os ata ques in gle ses a em bar ca ções na ci o na is
em águas e por tos bra si le i ros. “É ne ces sá rio fre ar esta meia dú zia de
indi ví du os que, cu i dan do ape nas dos seus pró pri os ga nhos, en vol vem a
na ção em gran des di fi cul da des ... uma fiel co o pe ra ção das au to ri da des é
indis pen sá vel ao Go ver no, que nada pode fa zer sem a sua va li o sa
assistên cia”37 Tam bém se de i xou cla ro a to dos os che fes de po lí cia, sub -
de le ga dos, ma gis tra dos e au to ri da des mu ni ci pa is atra vés do Bra sil que,
no fu tu ro, o ca mi nho para a pro mo ção se ria a su pres são do co mér cio de 
es cra vos e que a co ni vên cia com ele le va ria ago ra à de mis são. E como
pro va fi nal das suas boas in ten ções, em bo ra a lei de 1850 não conti ves se 
nor mas ade qua das para tra tar dos ho mens por trás do comér cio de es -
cra vos – “aque le ban do de ru fiões e se qües tra do res que por tan to tem -
po man da ram nas au to ri da des bra si le i ras”, como Hud son os des cre -
veu38 –, al guns dos prin ci pa is co mer ci an tes es tran ge i ros, por exem plo,
Jo a quim Pin to da Fon se ca (que ti nha con ser va do a na ci o na li da de por tu -
gue sa), e o sar do Pa re to, fo ram de ti dos, pre sos e fi nal men te ti ve ram or -
dem de de i xar o país. Em me a dos de no vem bro, Hud son pôde in for mar 
que, nas pro vín ci as de Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo, Espí rito San to e San ta
Ca ta ri na, o co mér cio de es cra vos ti nha sido qua se pa ra li sa do. Só 5.000
es cra vos fo ram im por ta dos nes sas pro vín ci as en tre junho e de zem bro
de 1850 – e mu i to pou cos de les fo ram de sem bar cados de po is de ou tu -
bro. Além dis so, tam bém pôde in for mar que não ha via na vi os sen do
equi pa dos em par te al gu ma de toda a cos ta bra si le i ra, de cin qüenta mi -
lhas ao sul da Ba hia até o Rio Gran de do Sul. Ele sus pe i tava, en tre tan to,
que os co mer ci an tes de es cra vos es ta vam trans fe rin do as suas ope ra ções 
para o Nor des te, onde ain da não ha via evi dên cia de um de clí nio do co -
mér cio. Bem ao con trá rio: en tre ju lho e de zem bro de 1850, 5.000 es cra -
vos ti nham sido de sem bar ca dos na Ba hia (mais do que em qual quer pe -
río do an te ri or de seis me ses des de 1847), e du ran te o ano como um
todo, 2.300 fo ram de sem bar ca dos em Per nam bu co, em com pa ra ção
com uma es ti ma ti va de 300 em 1847, ne nhum em 1848 e 450 em
1849.39 Ape sar dis so, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos ti nha so fri do
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37 Cir cu lar de 15 de ju lho, ane xa a Hud son nº 49, 2 de se tem bro de 1850, F. O. 84/806.
38 Hud son nº 83, 17 de de zem bro de 1850, F. O. 84/807.
39 Ver Apên di ce; Hud son, nº 78, 11 de no vem bro de 1850, F. O. 84/807; Hud son para Pal mers ton, 11

de no vem bro de 1850, Par ti cu lar, F. O. 84/801.



seu mais sé rio re vés des de que pela pri me i ra vez fora de cla ra do ile gal,
vin te anos an tes.

Era se tem bro de 1850 quan do che ga ram a Lon dres, vin das
do Rio de Ja ne i ro, no tí ci as dos acon te ci men tos ocor ri dos em ju nho e
ju lho. Bas tan te sur pre en di dos com o rumo e a ra pi dez dos de sen vol vi -
men tos no Bra sil, Lor de Rus sell e seus prin ci pa is co le gas no Ga bi ne te
apro va ram, en tre tan to, pron ta men te as ins tru ções de 22 de ju nho, do
Con tra-Almi ran te Rey nolds: a si tu a ção ti nha cla ra men te che ga do a um 
pon to em que se ti nha de che gar a um acer to fi nal da ques tão do co -
mér cio de es cra vos e, em vis ta da fla gran te e sis te má ti ca vi o la ção pelo
Bra sil dos seus com pro mis sos ace i tos em tra ta do – para não men ci o nar o
que Pal mers ton cha ma va “os prin cí pi os co muns de hu ma ni da de e os
pre ce i tos da re li gião cris tã” –, con cor dou-se que qual quer ação, não
ex clu í do o uso da for ça em águas ter ri to ri a is e por tos de uma po tên cia
ami ga, es ta va ple na men te jus ti fi ca da.40 Lor de Pal mers ton es ta va
pes so al men te eu fó ri co com o cur so que as co i sas ti nham to ma do; as
ope ra ções na va is na cos ta do Bra sil, es cre veu a Sir Fran cis Ba ring,
co man dan te-ge ne ral da Arma da (que acha va, ele mes mo, que os ofi ci a is
de Rey nolds ti nham agi do “mu i to pra ze ro sa men te”), ti nham apa ren te -
men te fe i to em pou cas se ma nas aqui lo que no tas di plo má ti cas e ne go -
ci a ções de tra ta dos não ti nham con se gui do em mu i tos anos.41 Nem por 
um mo men to pas sou pela men te de Pal mers ton que o Go ver no bra si le i -
ro ti ves se, es pon tâ nea e sin ce ra men te, to ma do o ca mi nho da re ti dão –
isso se ria equi va len te a um “mi la gre mo der no”; nun ca du vi dou que o
Bra sil ti ves se sido for ça do na que la di re ção pela Ma ri nha bri tâ ni ca. A
ques tão do co mér cio bra si le i ro de es cra vos ser viu para con fir mar a
con vic ção de Pal mers ton de que, onde es ta vam en vol vi dos in te res ses e
pre con ce i tos de go ver nos es tran ge i ros, “a per su a são ra ra men te tem
êxi to sem que haja [por trás dela] al gu ma for ma de co a ção”.42 Em ou tra
oca sião, com re fe rên cia à Chi na, Por tu gal e à Amé ri ca es pa nho la, es cre veu
em sen ti do se me lhan te:
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40 Ba ring para Pal mers ton, 29 de agos to de 1850, Bro ad lands MSS, GC/BA/286; Ba ring para Rus sell, 18
de se tem bro de 1850, P. R. O. 30/22/8E; (Rus sell Pa pers); Pal mers ton para Ba ring, 3 de se tem bro de
1850, Bro ad lands MSS,GC/BA/310; Rus sell para Pal mers ton, 24 de se tem bro de 1850, Bro ad lands
MSS, GC/RU/363.

41 Pal mers ton para Ba ring, 3 de se tem bro.
42 Ibid.



Estes go ver nos se mi ci vi li za dos ... pre ci sam to dos de uma sur ra a cada oito 
ou dez anos para se com por ta rem. Suas men tes são de ma si a do su per fi ci a is 
para guar da rem qual quer no ção por mais do que esse tem po, e a ad ver tên cia
pou co adi an ta. Eles pou co se im por tam com pa la vras e têm não ape nas de 
ver o por re te, mas de efe ti va men te sen ti-lo nas cos tas para ce de rem ao
úni co ar gu men to que os con ven ce, o Argu men tum Ba cu li num.43

Como Pal mers ton, da mes ma for ma que Hud son, acre di ta va
que a es qua dra da Amé ri ca do Sul, lon ge de ser um obs tá cu lo à co o pe -
ra ção bra si le i ra, ti nha mos tra do ser o con tra pe so ne ces sá rio para ne u -
tralizar a in fluên cia dos co mer ci an tes de es cra vos so bre o Go ver no bra si -
leiro, ele ra ci o ci na va que afrou xar pre ma tu ra men te a pres são so bre o
Bra sil, isto é, an tes que o co mér cio de es cra vos ti ves se sido efe ti va men te 
su pri mido, se ria per mi tir que o Go ver no bra si le i ro re ca ís se no seu es -
ta do anterior de in di fe ren ça em re la ção ao trá fi co. Pal mers ton achou o
discur so de Pau li no, de 15 de ju lho, ex tre ma men te gra ti fi can te, mas,
sem pre caute lo so, que ria “pa ga men to efe ti vo, não um vale” – em re su -
mo, atos, não pa la vras. Mes mo que a pro me ti da le gis la ção con tra o co -
mér cio de es cra vos fos se re al men te pro mul ga da (como de fato já ti nha
sido), sua exis tên cia, es cre veu, era uma co i sa, sua apli ca ção, ou tra; afi nal, 
a lei de 1831 ti nha sido le tra mor ta du ran te vin te anos.44 Por tan to,
quan do José Marques Lis boa, o mi nis tro bra si le i ro em Lon dres, trans mi tiu
um pe di do de Pa u li no So a res de Sou sa de to tal sus pen são das ope ra ções
na va is bri tânicas em águas bra si le i ras, à qual se se gui ria a ne go ci a ção de um
novo trata do, mu tu a men te sa tis fa tó rio, con tra o co mér cio de es cra vos,
Pal mers ton res pon deu que só es ta va dis pos to a as si nar um tra ta do nos seus
própri os ter mos (que ago ra in clu íam o di re i to de bus ca e cap tu ra den tro
do li mi te bra si le i ro de três mi lhas) e que a úni ca ma ne i ra se gu ra de o Bra sil
conseguir a ces sa ção das ope ra ções dos na vi os de guer ra britânicos
em suas águas era as au to ri da des bra si le i ras fa ze rem que não hou vesse
navi os de es cra vos para eles re vis ta rem e cap tu ra rem.45 Qu an to ao arranjo
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43 Pal mers ton 29 de se tem bro de 1850, ci ta do em Bar tlett, Bri ta in and Sea Po wer, págs. 261-2.
44 Pal mers ton para Ba ring, 3 de se tem bro; F. O. para Almi ran ta do, 27 de se tem bro de 1850, F. O. 84/823.
45 Lis boa para Pal mers ton, 2 de ou tu bro, Pal mers ton para Lis boa, 3 de ou tu bro, Par ti cu lar, ane xo a

Lis boa para Pa u li no, 4 de ou tu bro de 1850, Re ser va do, A. H. I. 217/3/6. So bre o de se jo bra  si le i ro de
ne go ci ar um tra ta do para subs ti tu ir a Lei de 1845, ver tam bém Pa u li no para Hud son, 24 de ou tu bro,
ane xo a Hud son nº 68, 11 de no vem bro de 1850, F. O. 84/807; “Me mo ran dum on the sta te of the
sla  ve tra de in Bra zil and the pro po sal of the Bra zi li an go vern ment to tre at with Gre at Bri ta in for its
sup pres si on”, ane xo a Hud son para Pal mers ton, 11 de no vem bro de 1850, Par ti cu lar, F. O. 84/801;
Ama ral para Pa u li no, nº 22, 23 de de zem bro de 1850, A. H. I. 216/2/14.



que Hud son já ti nha fe i to para a sus pen são par ci al das ope ra ções na va is
bri tâ ni cas em águas ter ri to ri a is bra si le i ras, Pal mers ton, em seus des pa -
chos para Hud son, ace i tou a con tra gos to que, nas cir cuns tân ci as, tal
cur so de ação po dia ter sido jus ti fi ca do para evi tar cho ques com as
auto ri da des bra si le i ras (em bo ra em par ti cu lar ele achas se que Hudson
tinha con fi a do mu i to fa cil men te em pro mes sas ver ba is cujo úni co ob je -
ti vo era a sa í da da Ma ri nha bri tâ ni ca de águas bra si le i ras). Sen tiu-se ali vi -
a do, po rém, que o Con tra-Almirante Rey nolds ti ves se in sis ti do em li mi -
tar tan to a ex ten são como o tem po da sus pen são. E, em 15 de outubro,
Pal mers ton ins tru iu Hud son a que, a me nos que o Gover no bra si le i ro
ti ves se co meçado a apli car, “ati va, efe ti va e sem fa vor ou par ci a li da de”, a
lei de 1831 jun ta men te com a nova le gis la ção e, em es pe ci al, que as
auto ri da des bra si le i ras es ti ves sem ago ra apre en den do to dos os na vi os de 
es cra vos na que les pon tos da cos ta bra si le i ra onde Rey nolds ti nha
concor da do em não in ter fe rir (isto é, per to dos for tes bra si le i ros) e pro -
ces san do to dos aque les en vol vi dos, a sus pen são par ci al e tem po rá ria das 
or dens de 22 de ju nho de ve ria ser ime di a ta men te can ce la da. Além dis so, 
de ve ria exi gir do Go ver no bra si le i ro que des se instruções a to das as
auto ri da des cos te i ras para que co o pe ras sem com os na vi os de guer ra
bri tâ ni cos em pa tru lha con tra o co mér cio de escra vos e em ne nhu ma
hi pó te se abris sem fogo con tra eles. Era esta, não a re ti ra da dos na vi os
de pa tru lha bri tâ ni cos, acre di ta va Pal mers ton, a ma ne i ra pró pria e ób via
de evi tar cho ques como o de Pa ra na guá, sem ao mes mo tem po dar um
in cen ti vo tá ci to ao trá fi co.46

À luz das ins tru ções de Pal mers ton de 15 de ou tu bro de
1850 (que che ga ram ao Rio de Ja ne i ro em de zem bro, três me ses de po -
is da apro va ção da lei bra si le i ra de 4 de se tem bro) e em res pos ta à
pres são exer ci da pelo Con tra-Almirante Rey nolds, que es ta va an si o so
por dar o gol pe de mi se ri cór dia no de bi li ta do co mér cio bra si le i ro de
es cra vos, Hud son, que era ago ra mi nis tro bri tâ ni co, ad ver tiu Pa u li no,
no fim do ano, que po de ria ser obriga do a determinar a re to mada plena das
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46 Pal mers ton para Hud son, nº 28, 15 de ou tu bro de 1850, F. O. 84/801. Excer tos im pres sos em
W. D. Chris tie, No tes on Bra zi li an Qu es ti ons (Lon dres, 1865), págs. 193-5.



opera ções bri tâ ni cas con tra o co mér cio de es cra vos na cos ta bra si leira.47

Argumen tou sem mu i ta con vic ção que tal ini ci a ti va se jus ti fi ca ria com
base em que o Go ver no bra si le i ro não ti nha cum pri do o seu com pro misso
de su pri mir o trá fi co, que ti nha as su mi do em 13 de ju lho, em tro ca da
sus pen são par ci al das or dens de Rey nolds de 22 de ju nho. E como meio 
de comprovar a sua acu sa ção, Hud son enu me rou al guns dos mais
eviden tes pe ca dos de omis são do Go ver no bra si le i ro: vá ri os mi lha res de 
es cra vos de sem bar ca dos na área do Rio des de ju lho, dos qua is só uns
pou cos ti nham sido apre en di dos; au to ri da des lo ca is, es pe ci al men te na
Ba hia, onde os co mer ci an tes ti nham ago ra es ta be le ci do a sua sede, que
ainda per mi ti am que se equi pas sem na vi os para o trá fi co; de pó si tos
regu la res de es cra vos ain da não des man te la dos; e al guns dos pi o res in -
fra to res – im por ta do res e re cep ta do res – ain da sol tos. Hud son es ta va,
po rém, an si o so por evi tar uma re no va ção de hos ti li da des en tre na vi os
de pa tru lha bri tâ ni cos e for tes bra si le i ros, e em 23 de de zem bro, por sua 
pró pria ini ci a ti va, apre sen tou um es que ma para as se gu rar a co o pe ra ção
an glo-brasileira ao lon go da cos ta: a par tir daí, os ofi ci a is de Ma ri nha
bri tâ ni cos con vi da ri am co man dan tes de for ta le zas bra si le i ras a par ti ci par 
da bus ca de em bar ca ções que es ti ves sem ao al can ce das ba te ri as cos teiras.
E se as au to ri da des ci vis bra si le i ras es ti ves sem dis pos tas a co o pe rar,
acres cen tou, um pro ce di men to se me lhan te po de ria tal vez ser ado ta do
nos por tos, ba ías e an co ra dou ros bra si le i ros.

Pa u li no fi cou es tu pe fa to de que a Grã-Bretanha es ti ves se con -
si de ran do a ado ção de me di das mais du ras con tra um go ver no que agora
esta va cum prin do fi el men te os com pro mis sos as su mi dos em tratado
pelo Bra sil. Se o co mér cio ain da não es ta va to tal men te ex tinto, argumen ta va 
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47 O se guin te re la to das dis cus sões en tre Hud son e Pa u li no, de zem bro de 1850-ja ne i ro de 1851, é
ba  se a do em: Hud son para Pa u li no, de zem bro de 1850 (ras cu nho), ane xo a Hud son n º  6, 11 de ja ne i ro
de 1851, F. O. 84/843; Hud son para Pa u li no, 11 de ja ne i ro, ane xo a Hud son nº 7, 11 de ja ne i ro de
1851, F. O. 84/843 e im pres so em Chris tie, op. cit., págs. 196-202; Hud son para Pal mers ton, 11 de
ja ne i ro de 1851, Bro ad lands MSS, GC/HU/29; me mo ran do so bre as con fe rên ci as de 10 de ja  ne i ro de
1851, ane xo a Pa u li no para Dom Pe dro II, A. M. I. P. maço cxv, doc. 5701; Pa u li no para Hud son, 28
de ja ne i ro, ane xo a Hud son nº 27, 11 de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/843, im pres so no Jor nal do Co mér cio,
31 de ja ne i ro e Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, 14 de maio de 1851, Ane xo B; duas no tas
de Pa u li no para Hud son, 8 de fe ve re i ro, ane xo a Hud son nº 30, nº 39, 15 de mar ço de 1851, F. O.
84/844; Pa u li no para Ama ral, nº  2, 8 de ja ne i ro, nº 5, 11 de ja ne i ro de 1851, A. H. I. 268/1/18; dis cur so
de Pa u li no no Se na do, 29 de maio de 1852, (ver adi an te, pág. 361, nº 4).



Pa u li no, era sim ples men te por que não ti nha ha vi do tempo bas tan te
para o Go ver no re u nir a in for ma ção ne ces sá ria so bre as em presas de
comércio de es cra vos, mon tar e aper fe i ço ar o seu sis te ma de supres são ao
lon go do vas to li to ral bra si le i ro e co me çar a re e du car a opinião pública. Era
um tra balho imen so e de li ca do: o co mér cio de es cra vos era um mal pro -
fun da men te ar ra i ga do, no qual es ta vam en vol vi dos for midá ve is in te res ses,
nem to dos ile gí ti mos. Des de que a nova le gis la ção con tra o co mér cio de 
es cra vos fora pos ta em vi gor, em ou tu bro, mu i to ti nha sido fe i to. Tal vez
fos se ver da de, Pa u li no es ta va dis pos to a ad mi tir, que o co mér cio ain -
da era sis te ma ti ca men te pra ti ca do na Ba hia (embora no vas or dens
para a sua su pres são ti ves sem sido re cen te men te en vi a das ao pre si den te 
da pro vín cia) e sem dú vi da ha via de pó si tos de escra vos iso lados ain da
em exis tên cia e uns pou cos na vi os sen do equi pa dos em por tos ao lon go
da cos ta. Mas isto não re pre sen ta va uma quebra do acor do de julho. Pa -
re cia, por tan to, a Pa u li no que a ame a ça de re no va das hos ti li da des con tra 
o Bra sil só po dia ser en ten di da em ter mos de um pas sa do de ce ti cis mo e 
frus tra ção em re la ção ao fu tu ro, e não no con tex to da con du ta atu al do
go ver no bra si le i ro. Ino por tu na e ile gal, uma re no va ção das ope ra ções
na va is em lar ga es ca la só po de ria le var a uma nova sé rie de in ci den tes
que, in sis tia Pa u li no, ao con fun dir uma vez mais a de fe sa do co mér cio
de es cra vos com a de fe sa da in de pen dên cia na ci o nal, bem po dia tor nar
im pos sí vel para o Go ver no bra si le i ro prosse guir com as suas pró pri as 
me di das con tra aque le co mér cio. Embo ra de se jo so de coo pe rar com a
Grã-Bretanha e ple na men te cons ci en te da for te pressão exer ci da so bre
Hud son por Pal mers ton e pelo Con tra-Almirante Reynolds, Pa u li no não
po dia con cor dar com o es que ma do mi nis tro britâ ni co para evi tar fu tu -
ros cho ques na cos ta bra si le i ra. Isto sig ni fi ca ria re co nhecer o di re i to de os
na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos re vis ta rem navios bra si le i ros em águas
ter ri to ri a is e por tos bra si le i ros, o que era mais do que mes mo Lor de
How den ti nha exi gi do do Bra sil du ran te os anos 1847-1848, quan do o
co mér cio bra si le i ro de es cra vos es ta va no seu apogeu. Como bem sa -
bia Pa u li no, nem os seus co le gas nem a legislatu ra nem o povo bra si le i -
ro es ta ri am dis pos tos a apro var o es que ma; ao con trá rio, eles es pe ra vam
que os for tes bra si le i ros re sis tis sem à agressão bri tâ ni ca. De fato, como
Pa u li no pro me te ra em seu dis cur so de 15 de julho de 1850, ti nham sido 
da das or dens nes te sen ti do aos co man dantes dos for tes, em bo ra elas ti -
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ves sem sido da das na con vic ção de que nunca te ri am de ser cum pri das.
“Se o se nhor tem um almiran te nas suas costas”, ob ser vou Pa u li no em
um pon to da dis cus são, “o Go ver no bra si leiro tem cen te nas.”

Ao mesmo tem po, Pa u li no es ta va mu i to consci en te das
conse qüên ci as de sas tro sas para o Bra sil de re no va das hos ti li da des com a 
Grã-Bretanha – tan to in ter na como ex ter na men te (na luta con tra Ro sas, 
o Bra sil es ta va ago ra dan do as sis tên cia fi nan ce i ra a Mon te vi déu e ti nha
as si na do re cen te men te uma ali an ça de fen si va com o Pa ra guai). Esta va
co me çan do a pa re cer uma re pe ti ção da cri se de ju lho de 1850. Como
um pri me i ro pas so no sen ti do de ter mi nar a sus pen são das suas or dens
de 22 de ju lho, o Con tra-Almirante Rey nolds já des pa cha ra o ago ra
no tó rio Cor mo rant (uma es co lha in fe liz do pon to de vis ta bra si le i ro) para 
jun tar-se ao Sharp sho o ter na Ba hia, onde, em 9 de ja ne i ro, Schom berg
ame a ça ria o pre si den te da pro vín cia com “con se qüên ci as de sas tro sas”
se os na vi os de es cra vos an co ra dos na Ba hia de To dos os San tos não
fos sem ime di a ta men te apre en di dos.48 Foi nes sas cir cuns tân ci as que, ao
me io-dia de 10 de ja ne i ro, no fi nal de uma den tre vá ri as re u niões com
Hud son, Pau li no pro du ziu ten ta ti va men te uma con tra pro pos ta ao
pró prio es que ma de Hud son, o qual, em bo ra im per fe i to, ele acre di ta va
que po de ria aju dar a evi tar uma nova ex plo são de hos tilida des na
costa bra si le i ra sem efe ti va men te au to ri zar ofi ci a is bri tâ ni cos a exercer
juris di ção em águas ter ri to ri a is bra si le i ras. Pes so al men te, dis se a Hudson,
ele não po dia ver objeção a fa zer uma mu dan ça no pro ce di men to que
governa va a bus ca e cap tu ra de na vi os ao lon go da costa bra si le i ra, pelo
menos nos por tos e an co ra dou ros pe que nos e sob os ca nhões das
for ta le zas bra si le i ras: quan do fos sem in for ma dos por um ofi ci al bri tâ -
ni co da pre sen ça de um na vio de es cra vos, su ge ria ele, as au to ri da des
bra si le i ras, ci vis e mi li ta res, con vi da ri am o ofi ci al a es tar pre sen te
enquan to elas re vis ta vam o na vio e, se a sus pe i ta quan to ao seu ca rá ter
fos se fun da da, a ob ser vá-lo ser des pa cha do para um tri bunal ma rí ti mo
bra sile i ro. Pa u li no en tão con sul tou os seus co le gas e às 6 da tar de ofe -
receu a Hud son (su je i to à apro va ção do Impe ra dor) um “en ten di mento
não es cri to” na que las li nhas. Tal ar ran jo po de ria con ti nu ar por seis meses, 
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48 Por ter para Hud son, 11 de ja ne i ro, Fran cis co Gon çal ves Mar tins (pre si den te da Ba hia) para Por ter, 11
de ja ne i ro, Schom berg para Rey nolds, 13 de ja ne i ro, ane xo a Hud son nº 26, 11 de fe ve re i ro de 1851,
F. O. 84/843; Rey nolds para Almi ran ta do, 4 de ja ne i ro, 13 de ja ne i ro, ane xo a Almi ran ta do para
F. O., 10 de mar ço, 15 de mar ço, F. O. 84/863; Por ter nº 1, 13 de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/848.



dis se ele, du ran te os qua is o Go ver no bra si le i ro da ria no vas evi dên ci as
da sua boa fé, su pri min do com ple ta men te o trá fi co; en tão, tal vez fos se
pos sí vel re a brir ne go ci a ções para um novo tra ta do que ga ran tis se que 
o co mér cio de es cra vos nun ca po de ria res sur gir. Qu an do Hud son
per gun tou o que acon te ce ria se, em al gum mo men to, as au to ri da des
bra si le i ras se re cu sas sem a co o pe rar com o ofi ci al de ma ri nha bri tâ ni -
co da ma ne i ra in di ca da, Pa u li no, se gun do o re la to de Hud son, te ria
res pon di do ae re a men te, “Oh, nes se caso vo cês po dem to mar o na vio 
de es cra vos sob sua pró pria res pon sa bi li da de – po dem fa zer o que
acha rem apro pri a do”.49

 O que quer que Hud son pos sa ter pen sa do dela, essa “propos ta
emas cu la da” era evi den te men te ina ce i tá vel para o Con tra-Almirante
Rey nolds e, em 11 de ja ne i ro, Hud son dis se a Pa u li no que a sus pen são
par ci al e tem po rá ria das or dens de 22 de ju nho ti nha sido revo ga da.50

Pou co de po is, Pa u li no foi ad ver ti do de que, se o Gover no bra si le i ro
não ins tru ísse suas au to ri da des ao lon go da cos ta a não fa ze rem
“ataques pi ra tas” con tra na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos no exer cí cio da
su pres são do comér cio de es cra vos, nos ter mos do tra ta do de 1826,
assu mi ria a res pon sa bi li da de por todo “ex tra or di ná rio fla ge lo pu ni tivo”
de que pu des se vir a ser ví ti ma qual quer ci da de a par tir da qual fossem
fe i tos tais ata ques.51 De novo, ha via mu i to de ble fe em tudo isso. Mesmo
ago ra, os ofi ci a is de ma ri nha bri tâ ni cos ti nham or dem de evi tar pro vocar
des ne ces sa ri a men te as au to ri da des bra si le i ras onde houves se a pro ba bi -
li da de de re sis tên cia bem-sucedida e, em to dos os ca sos, de vi am comuni -
car-se com as au to ri da des bra si le i ras an tes de efe tu ar uma cap tu ra
dentro dos li mi tes de um por to bra si le i ro.52 A nota de ca u te la des sas
ins tru ções foi ain da mais res sal ta da quan do, em fe ve re i ro, che ga ram de
Lon dres no vas ins tru ções no sen ti do de que, onde fossem en con tra dos
na vi os ao al can ce dos for tes e das ba te ri as costei ras, de via-se pe dir au to ri -
za ção ao co man dan te lo cal an tes de pro ce der à sua bus ca e apre en são e, 
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49 Hud son nº 6, 11 de ja ne i ro de 1851.
50 Hud son para Pa u li no, 11 de ja ne i ro de 1851. A de ci são foi apro va da em Lon dres: F. O. para

Almi ran ta do, 19 de mar ço de 1851, F. O. 84/863; Pal mers ton para Hud son, nº 24, 29 de mar ço de
1851, F. O. 84/842.

51  Hud son para Pa u li no, 15 de ja ne i ro, 30 de ja ne i ro, ane xo a Hud son nº 19, 11 de fe ve re i ro de 1851,
F. O. 84/843. Hud son es ta va re pe tin do as pró pri as pa la vras de Pal mers ton (Pal mers ton nº 35, 9 de
no vem bro de 1850, F. O. 84/801).

52 Rey nolds para Almi ran ta do, 13 de ja ne i ro de 1851, F. O. 84/868.



em caso de re cu sa, ne nhu ma ação de ve ria ser tomada além de avi sar a
le ga ção bri tâ ni ca no Rio; des de seu des pa cho de 15 de ou tu bro para
Hud son, Pal mers ton ti nha sa bi do das ins tru ções da das aos co man dan tes 
dos for tes bra si le i ros e, nas cir cuns tân ci as, achado pru den te mo di fi car
suas ordens an te ri o res.53 Além dis so, até que os pe que nos va po res rápidos
in sis ten te men te pe di dos por Hud son e Rey nolds pu des sem ser trans fe -
ridos para o Bra sil, de Lon dres ou da Áfri ca oci den tal, a es qua dra bri -
tânica não es ta ria em si tu a ção de re to mar ope ra ções ati vas numa es ca la
re al men te sig ni fi ca ti va: o Cor mo rant e o Gey ser pre ci sa vam de con ser tos
importan tes, eram ne ces sá ri os re pa ros me no res no Ri fle man e no Sharp shooter ; 
quan to ao Con flict e ao Harpy, eram mu i to gran des e pe sa dões para o
serviço de pa tru lha pró xi mo da cos ta.54

No en tan to, a fal ta de dis po si ção de Pa u li no de re vo gar as
suas or dens aos co man dan tes dos for tes, com bi na do com seu apa ren te
fra cas so em evi tar a re to ma da ple na das ope ra ções na va is bri tâ ni cas na
cos ta do Bra sil, de i xa ram o Go ver no bra si le i ro sem al ter na ti va se não
re mo ver qual quer pos sí vel pre tex to para con fli to, pros se guin do com
seus es for ços para es ma gar o que res ta va do co mér cio bra si le i ro de
es cra vos. O efe i to da sua nota de 11 de ja ne i ro para Pa u li no foi ”má gi co 
e cô mi co“, re la tou Hud son.55  Logo no dia se guin te, to dos os va po res
bra si le i ros dis po ní ve is, com um gru po de po li ci a is ar ma dos a bor do de
cada um, fo ram des pa cha dos em ser vi ço de re pres são ao co mér cio de
es cra vos; e o or gu lho da Ma ri nha bra si le i ra, o va por Dom Afon so, jun ta -
men te com o Re ci fe, foi ime di a ta men te en vi a do à Ba hia, com ins tru ções
es tri tas ao Pre si den te Gon çal ves Mar tins para apre en der to dos os na vi os 
de es cra vos na Ba hia e des tru ir to dos os de pó si tos de es cra vos na área,
an tes que o Cor mo rant ti ves se or dem de en trar em ação.56 Além dis so,
foi en tão que, num es for ço para me lho rar o seu ru di men tar Ser vi ço de
Inte li gên cia, Pa u li no, Eu sé bio e o Che fe de Po lí cia do Rio, Ber nar do
Augusto Nas cen tes de Azam bu ja, per gun ta ram a Hud son como a
legação bri tâ ni ca con se guia re u nir in for ma ções tão no ta vel men te pre cisas 
e de talhadas so bre as ati vi da des dos co mer ci an tes de es cra vos nas
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53 Mi nu ta de Pal mers ton, 5 de no vem bro, so bre Almi ran ta do para F. O. de 3 de no vem bro, ane xo a
F. O. para Almi ran ta do, 26 de no vem bro de 1850, F. O. 84/828; Pal mers ton para Hud son, n º 38, 30
de no vem bro de 1850, F. O. 84/823.

54 Hud son para Pal mers ton, 11 de ja ne i ro, 11 de fe ve re i ro, 15 de mar ço de 1851, Bro ad lands MSS,
GC/HU/29, 31, 32. 

55 Hud son para Pal mers ton, 11 de fe ve re i ro de 1851.
56 Pa u li no para Dom Pe dro II, 13 de ja ne i ro de 1851, A. M. I. P. maço cxv, do cu men to 5759.



pro víncias do Rio de Jane i ro e de São Pa u lo. Hud son os pôs em con tac to 
com “Alco fo ra do”, sob con di ção de que a sua vida fos se ple na men te pro -
te gi da57  – uma ação pela qual foi mais tar de cri ti ca do por Pal mers ton, o
qual ar gu men ta va que, como Hud son acre di ta va es ta rem al guns mem bros 
do Ga bi ne te bra si le i ro e do Con se lho de Esta do ain da lon ge de to tal men -
te com pro me ti dos com a abo li ção, não ti nha por que di vul gar o nome do
prin ci pal in for man te da le ga ção bri tâ ni ca.58 Hud son, porém, tinha toda con -
fi an ça em Eu sé bio e pra ze ro sa men te lhe for ne ceu os meios com os qua is a
lei de se tem bro de 1850 pu des se ser mais efe ti va men te aplicada. Daí por
di an te, “Alco fo ra do” pas sa ria a ali men tar com in for ma ções tan to o
Minis té rio da Jus ti ça do Bra sil como a le ga ção bri tâ ni ca, e apa ren te mente
sa tisfez de tal ma ne i ra os seus no vos em pre ga do res que, ao fim de apenas
três meses (em abril de 1851), lhe foi dada uma gra ti fi ca ção de 2.500 
li bras ester li nas.59

Em 1º de fe ve re i ro de 1851, Rey nolds pôde in for mar que
ha via “mais di li gên cia da par te des te Go ver no na re pres são ao co mércio 
de es cra vos do que ja ma is foi de mons tra da an tes. Não é tan to o
eqüi va len te a uma cor di al co o pe ra ção co nos co, mas um mo vi men to
indepen den te na mes ma di re ção”.60 O po li ci a men to da cos ta por navios
de guer ra bra si le i ros im pe diu que ocor res sem qua is quer de sem barques 
e, mais im por tan te, dis su a diu na vi os de es cra vos de par ti rem para a  
Áfri ca. As au to ri da des ci vis e mi li ta res lo ca is, in clu si ve as da Ba hia,61

es ta vam ago ra fa zen do es for ços ain da mais de ci di dos para im pe dir que 
se equipas sem na vi os para o trá fi co – e aque las que fa lha vam eram
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57 Hud son nº 64, 11 de abril de 1851, Se cre to, F. O. 84/844.
58 Mi nu ta de Pal mers ton, 16 de maio, so bre Hud son nº 64.
59 Hud son nº 64, 11 de abril de 1851. Alco fo ra do con ti nu ou a ser vir tan to ao go ver no bra si le i ro como à

le ga ção bri tâ ni ca, ga nhan do, só de fon tes bri tâ ni cas, mais de 5.000 li bras  es ter li nas du ran te os anos de
1850-1 e mais de 2.000 du ran te 1852 (Ho ward, mi nis tro bri tâ ni co no Rio, para Pal mers ton, 22 de se  -
tem bro de 1855, F. O. 84/968). Em fe ve re i ro de 1852, Sout hern, o su ces sor de Hud son, es cre veu, “ele 
é bem co nhe ci do e te mi do pe los co mer ci an tes de es cra vos ... es ta be le ceu uma po lí cia que es ten de suas 
ra mi fi ca ções a to dos os por tos no país onde se pra ti ca o co mér cio de es cra vos” (Sout hern para Gran -
vil le, nº 14, 13 de fe ve re i ro de 1852, Conf., F. O. 84/878). Seu re la tó rio de ou tu bro de 1853 para a po -
lí cia bra si le i ra é a mais de ta lha da “his tó ria in ter na” dis po ní vel so bre o co mér ci o ile gal de es cra vos bra -
si l e i ro no sé cu lo XIX e os co mer ci an tes nele en vol vi dos (A. N. Ij6-525; para um re su mo, ver Ro -
dri gues, op. cit., págs. 179-82). Ele re ce beu da le ga ção bri tâ ni ca no Rio um es ti pên dio men sal re gu lar
pelo me nos até o fim de 1855, épo ca em que o trá fi co já ti nha sido su pri mi do.

60 Rey nolds para Almi ran ta do, 22 de ja ne i ro, 25 de ja ne i ro, ane xo a Hud son nº  26, 11 de fe ve re i ro de
1851, F. O. 84/843.

61 Schom berg para Rey nolds, 22 de ja ne i ro, 25 de ja ne i ro, ane xo a Hud son nº 26, 11 de fe ve re i ro de
1851, F. O. 84/843.



freqüen te men te de mi ti das, como, por exem plo, o co man dan te do for te
de Macaé. Fun ci o ná ri os lo ca is e a Ma ri nha bra si le i ra tam bém co o pe ravam 
na ocu pa ção e fe cha men to de de pó si tos de equi pa men to para o trá fi co
ne gre iro e de es cra vos re cen te men te im por ta dos, que ain da eram man ti dos 
em lu ga res no tó ri os como Pe ri qué, Ma ram ba ia, Dois Rios, Som brio e
Man ga ra ti ba. Um nú me ro de co mer ci an tes es tran ge i ros de es cra vos foi
de portado ou for ça do a de i xar aque le co mér cio sob ame a ça de de por -
tação.62 (Li dar com tra fi can tes bra si le i ros, que ain da eram pas sí ve is de
serem le va dos a jul ga men to pe ran te tri bu na is or di ná ri os do Bra sil e, por tanto, 
sem pre ti nham a pro ba bi li da de de se rem ab sol vi dos por jú ris lo ca is, re ve -
lou-se mais di fí cil.) Um re sul ta do de tan ta ati vi da de bra si le i ra con tra o co -
mércio de es cra vos du ran te a pri me i ra me ta de de 1851 foi que não houve
cho ques en tre au to ri da des bra si le i ras e a Ma ri nha bri tâ ni ca, que con ti nu ou a 
po li ci ar as águas ter ri to ri a is bra si le i ras ao nor te e ao sul do Rio de Ja ne i ro e
ao nor te e ao sul da Ba hia, mas que ago ra en con tra va mu i to pou cos na vios
de es cra vos. “O co mér cio de es cra vos”, es cre veu Edward Wil ber for ce, um
as pi ran te de ma ri nha a bor do do H. M. S. Gey ser na que la épo ca, no seu li -
vro Bra zil vi e wed through a na val glass, “está na po si ção de Tom Jo nes
quando cha mou Par trid ge para exa mi nar sua fe ri da. Está pro gre din do tão
fa vo ra vel men te que a ocu pa ção do po bre mé di co aca bou”. E ma ni fes tou o
seu de sa pon ta men to por não ter ga nho ne nhum di nhe i ro de prê mio
(embora o Gey ser pa ras se e re vis tas se qua se to dos os na vi os que encontra va): 
“a ma ri nha pre fe re a cura à pre ven ção”, es cre veu Wil ber for ce, “por que
re ce be seu pa ga men to por uma e não pela ou tra”.63 Os ofi ci a is de Ma ri -
nha bri tâ ni cos eram, po rém, al ta men te elo gi o sos da ma ne i ra como os
bra si le i ros es ta vam apli can do a lei de se tem bro de 1850 e, além dis so, re -
la ta vam que as au to ri da des bra si le i ras es ta vam sen do ex tra or di na ri a men -
te  amis to sas e  hos pi ta le i ras:  de fato, não era en tão  in co mum  que
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62 Hud son para Pal mers ton, 15 de mar ço de 1851, Bro ad lands MSS, GC/HU/32. O côn sul bri tâ ni co em 
Lon dres cal cu lou que 300 a 400 in di ví du os en vol vi dos no co mér cio de es cra vos ti nham re gre s sa do 
vo  lun ta ri a men te a Por tu gal en tre mar ço de 1850 e mar ço de 1851, tra zen do um ca pi tal eqüi va len te a
400.000 li bras es ter li nas (Smith n º 1, 19 de mar ço de 1851, F. O. 84/841).

63 E. Wil ber for ce, Bra zil vi e wed through a na val glass: with no tes on sla very and the sla ve tra de (Lon dres, 1856),
págs. 219, 220. Na opi nião de Wil ber for ce, o que os bra si le i ros pen sa vam das po lí ti cas da Grã-Bre ta nha
con tra o co mér cio de es cra vos não ti nha im por tân cia: “o boi pode-se per mi tir des pre zar os co men tá ri os
des pe i ta dos da rã” (ibid. pág. 223). 



pre si den te de pro vín cias e ci da dãos emi nentes de mons tras sem pu bli ca -
men te sua boa von ta de fazen do vi si tas ofi ci a is a na vi os de pa tru lha bri -
tâ ni cos quan do ha via opor tu ni da de.64

Du ran te o pri me i ro tri mes tre de 1851, só fo ram re por ta dos
dois de sem bar ques de es cra vos bem su ce di dos ao lon go de toda a cos ta
do Bra sil, do Pará ao Rio Gran de do Sul: um per to do Rio de Ja ne i ro e
outro em Per nam bu co. No pe río do abril-junho de 1850, três ou tros
desem bar ques – no Rio de Ja ne i ro, Rio Gran de do Sul e Ala go as – che -
ga ram à aten ção das au to ri da des lo ca is, mas em cada um de les a ma i o ria
dos es cra vos foi ras tre a da e apre en di da.65 Vá ri os fa to res con tri bu íam
para con fir mar que o co mér cio ti nha sido re du zi do a um ní vel mu i to
baixo: os pre ços de es cra vos no Bra sil ti nham qua se do bra do du ran te os 
doze meses an te ri o res, en quan to os pre ços na cos ta afri ca na ti nham
desa ba do;66 vá ri os es que mas para en co ra jar a co lo ni za ção eu ro péia es ta -
vam mais uma vez sen do aven ta dos; e ha via si na is de que um co mér cio
in ter no de es cra vos mais ex ten so es ta va co me çan do a de sen vol ver-se,
prin ci pal men te das re giões re la ti va men te de pri mi das do Nor des te para
as áre as de café ain da em ex pan são no vale do Pa ra í ba: 1.000 es cra vos
fo ram le va dos pela cos ta para a pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, mais ao sul, 
em 1849, ou tros 1.000 em 1850, 3.000 em 1851 e nú me ros cres cen tes
daí em dian te.67 O Con tra-Almirante Rey nolds, en tre tan to, como a ma i o ria 
dos seus ofi ci a is e dos côn su les bri tâ ni cos ao lon go do li to ral, acha va
que o co mér cio tran sa tlân ti co es ta va ape nas em es ta do de la tên cia.68 O
mercado bra si le i ro ti nha sido sa tu ra do du ran te a se gun da me ta de da
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64 P. ex., Tat ham (do Gey ser), 6 de abril, ane xo a Hud son n º 61, 11 de abril de 1851, F. O. 84/844 (ci ta do
em Wil ber for ce, op. cit., págs. 233-5); Tat ham, 30 de ju nho, ane xo a Hud son nº 87, 14 de ju lho de
1851, F. O. 84/845; Dra ke (do Con flict)  para Rey nolds, 5 de mar ço, ane xo a Hud son nº 58, 11 de abril
de 1851, F. O. 84/844. 

65 Hud son nº 62, 11 de abril de 1851, F. O. 84/844; Hud son para Pal mers ton, 11 de abril, Par ti cu lar,
Bro ad lands MSS; Hud son nº 70, 12 de maio, nº 80, 14 de ju lho de 1851, F. O. 84/845; Rey nolds 28 de 
mar ço, ane xo a Almi ran ta do para F. O., 15 de maio de 1851, F. O. 84/869; Pa u li no para Hud son, 30
de ju nho ane xo a Hud son nº 85, 14 de ju lho de 1851, F. O. 84/845; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os
Estran ge i ros, 14 de mai o de 1851; Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, 13 de maio de 1851.

66 Ste in, Vas sou ras, pág. 229, Fig. 6: “Pre ço mé dio de ho mens e mu lhe res es cra vos, com 20 a 25 anos de
ida de, 1822-88”.

67 Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, 1 de maio de 1852; Mor gan (côn sul na Ba hia) para Rus sell, nº 31, 17 de
fe ve re i ro de 1853, F. O. 84/912.

68 Rey nolds 10 de maio de 1851, ane xo a Almi ran ta do para F. O. 11 de ju nho de 1851, F. O. 84/865;
Hud son para Pal mers ton, 15 de mar ço de 1851, Bro ad lands MSS, GC/HU/32, 33; Tat ham 30 de
ju  nho, ane xo a Hud son nº 87; Wet he rall (vice-côn sul na Ba hia) nº 15, 30 de ju nho de 1851, F. O. 84/848.



déca da de ’40, da mes ma for ma que na dos anos ’20, e como re sul ta do, 
ar gu men ta vam, hou ve ra uma pausa na pro cu ra por es cra vos. Mas
como ain da não ha via uma ver da de i ra fon te al ter na ti va de mão-de-obra,
essa si tu a ção não po dia du rar: os pre ços dos es cra vos es ta vam su bin do
de novo, como acon te ce ra na década de 1830, os co mer ci an tes se ri am
ten ta dos pe los enor mes lu cros po ten ci a is e o Go ver no bra si le i ro não
se ria ca paz ou não que re ria im pe dir uma reto ma da do co mér cio – a
me nos, é cla ro, que a Ma ri nha bri tâ ni ca per ma ne ces se no lo cal para en -
co ra já-lo e, se ne ces sá rio, co a gi-lo. Por este mo ti vo, Rey nolds não se
sen tia in cli na do a sus pen der qual quer par te das ope ra ções da sua es qua -
dra, mu i to me nos a re ti rar-se com ple ta men te de águas bra si le i ras. E tan -
to ele como Hud son ain da es ta vam pre o cu pa dos com as más con di ções
da es qua dra: na sua ma i or par te, os na vi os não eram ade qua dos ao ser -
vi ço de re pres são ao co mér cio de es cra vos ou se en con tra vam em es ta -
do pró xi mo da ru í na, ape sar de a es qua dra ter sido re for ça da em al gu ma 
me di da pela che ga da de dois ex ce len tes va po res, o Plum per e o Lo cust.69 

Uma apa ren te re to ma da de ati vi da de do co mér cio de es cra vos 
em me a dos do ano pa re ceu jus ti fi car a pre ca u ção de Rey nolds e, em
junho e ju lho de 1851, os na vi os de guer ra bri tâ ni cos des fru ta ram do
seu pe río do de ma i or ati vi da de des de ju nho do ano an te ri or. No es pa ço
de pou cos dias, o H.M.S. Cor mo rant cap tu rou e afun dou per to do Rio de
Jane i ro o re bo ca dor a va por Sara quan do se di ri gia para o Va la ro so, re gistra do 
como sardenho, ten do a bor do a tri pu la ção e o equi pa men to para o
tráfico de es cra vos des te úl ti mo; H.M.S. Plum per cap tu rou e afun dou o
Flor do Mar, tam bém trans por tan do equi pa men to para o Va la ro so; e o
H.M.S. Sharp sho o ter cap tu rou o pró prio Va la ro so – que apa ren te men te
tinha sido afre ta do por um gru po de tra fi can tes no tó ri os, in clu si ve
Tomás da Cos ta Ra mos (Ma ne ta) e Ma nu el Pin to da Fon se ca.70 (Ini ci al mente
des pa cha do para San ta He le na, o Va la ro so foi fi nal men te entregue às
au to ri da des sar das, em Gê no va.) Pou cas se ma nas mais tarde, o na vio
de escravos Sylphi de de sem bar cou com êxi to um car re ga men to de africanos 
na pro vín cia de Ala go as, ao nor te da Ba hia; duzentos se su fo ca ram
ou foram afo ga dos no cur so de um de sem bar que ater ra dor, mas
quatrocen tos fo ram pos tos em ter ra com êxi to. Qu an do Hudson sou be
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69 Hud son para Pal mers ton, 14 de ju lho de 1851, Bro ad lands MSS, GC/HU/36/2.
70 Hud son nº 91, 14 de ju lho de 1851, F. O. 84/845; Hud son para Pal mers ton, 1 de ju lho de 1851,

Bro ad lands MSS, GC/HU/36/1.



que se pla ne ja va em bar car al guns de les para o sul, pri meiro para a Ba hia e
depois para São Se bas tião, pro vi den ci ou para que o Sharp sho o ter os
intercep tas se e, em 22 de ju lho, ele de te ve um car gue i ro de ca bo tagem
bra si le i ro, o Pi ra ti nim, com cen to e dois afri ca nos a bor do. Transpirou
que to dos os es cra vos trans por ta dos pelo Pi ra ti nim ti nham re ce bi do
pas sa por tes das au to ri da des na Ba hia. Ape sar dis so, por sua pró pria
ini ci a ti va – e indo na ver da de mu i to além da le tra das suas ins tru ções
– o Tenen te Ba i ley, do Sharp sho o ter, de ci diu que pelo me nos al guns de les 
ti nham en tra do re cen te men te no Bra sil e que os res tan tes ti nham
qua se cer ta men te sido im por ta dos ile gal men te de po is de 1831. Por -
tan to, ra ci o ci nou, tan to o na vio como a car ga eram pas sí ve is de apre -
en são; trans fe riu, pois, os es cra vos para o pon tão bri tâ ni co Cres cent,
an co ra do na baía do Rio, e de ter mi nou a des tru i ção do Pi ra ti nim, já
que não ti nha con di ções de em pre en der a vi a gem para San ta He le na, no 
meio do Atlân ti co.71 Mais ou me nos ao mes mo tem po, Hud son rece beu
in formações que o le va ram a sus pe i tar que os co mer ci an tes de es cravos,
que ti nham sido ex pul sos, pri me i ro, da área ime di a ta men te ao nor te e
ao sul da ca pi tal, e sub se qüen te men te, da vi zi nhan ça da Ba hia, es ta vam 
ago ra pla ne jan do es ta be le cer a sua base na cos ta ao sul de Pa ra na guá,
na ilha de San ta Ca ta ri na; apa ren te men te, dois de sem bar ques já ti nham 
sido fe i tos com êxi to e ou tros eram es pe ra dos a qual quer mo men to. O 
Lo cust e o Plum per fo ram ime di a ta men te en vi a dos para lá e, em fins de
julho, o Co man dan te Cur tin, do Lo cust, foi res pon sá vel pela des tru i ção
de vas tos es to ques de equi pa men to para o trá fi co de es cra vos (no
valor de mais de 3.000 li bras es ter li nas) e pela apre en são de vá ri os
na vi os que de cla ra vam es tar pra ti can do um co mér cio le gí ti mo de
cabo ta gem.72 
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71 So bre o caso do Pi ra ti nim , ver Hud son nº 104, 14 de agos to de 1851, F. O. 84/846; Re la tó rio do Mi nis té rio dos
Ne gó ci os Estran ge i ros, 14 de maio de 1852; Car tas ao Ami go Au sen te, ed. José Ho nó rio Ro dri gues (Rio de Ja ne i ro,
1953), págs. 211-13: es tas “car tas” fo ram ini ci al men te pu bli ca das se ma nal men te no Jor nal do Co mér cio (1851-2)
por José Ma ria da Sil va Pa ra nhos, o fu tu ro Vis con de do Rio Bran co, para quem Pal mers ton e Ro sas eram os
ar qui i ni mi gos do povo bra si le i ro.

72 Hud son nº 113, 13 de se tem bro de 1851, F. O. 84/847; Cor re io Mer can til, 4 de se tem bro, 5 de se tem bro,
6 de se tem bro, 7 de se tem bro, 10 de se tem bro de 1851; Re la tó rio, 14 de maio de 1852.



Enquan to isso, a che ga da ao Rio do Sharp sho o ter com sua pre sa,
o Pi ra ti nim, cri ou qua se tan ta sen sa ção quan to a no tí cia do inciden te
de Para na guá cri a ra um ano an tes. A im pren sa do Rio, nas pa la vras de
Hud son, “vo mi tou in sul tos e ca lú ni as con tra a Grã-Bretanha”73 e na
Câmara dos De pu ta dos, em 26 de ju lho, Eu sé bio de Qu e i rós condenou
in dig na da men te a ação do Te nen te Ba i ley e a enor me exten são, que
ela impli ca va, dos po de res da Ma ri nha bri tâ ni ca so bre o co mér cio costeiro
do Bra sil, pro me ten do, sob apla u sos, fa zer tudo que estives se ao seu
alcan ce para evi tar a sua re pe ti ção.74 Uma se ma na mais tar de, em 2 de
agos to, os de pu ta dos bra si le i ros, que ago ra já tinham tam bém conhe ci -
men to do ocor ri do em San ta Ca ta ri na, ou vi ram um dis cur so de Jo a quim
José Ro dri gues Tor res, o mi nis tro da Fa zenda, que, se gun do Hudson, foi
ex tra or di na ri a men te “in fla ma tó rio, mal in for ma do e injus to”, mes mo
para ele, e “exa u riu o vo ca bu lá rio da vi tu pe ra ção”.75 Com o comér cio
brasi le i ro de es cra vos vir tu al men te aca ba do, dis se Ro dri gues Tor res à
Câmara, já não ha via qual quer pre tex to para a cap tu ra e des tru i ção ar bi trá rias 
de em bar ca ções bra si le i ras por na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos em qual -
quer lu gar, me nos ain da em águas ter ri to ri a is bra sile i ras. Ain da as sim elas
con ti nu a vam. “Che ga mos a um tal ex tremo”, de cla rou (e suas pa la vras
foram qua se aba fa das na co mo ção ge ral), “que hoje não é pos sí vel
em bar car no Rio de Ja ne i ro uma cal de i ra de co bre para uso nas usi nas de 
açú car des ta pro vín cia ou das de São Pa u lo porque os mes tres dos nossos 
na vi os mer can tes se re cu sam a re ce bê-la com medo de que possa ser
motivo su fi ci en te para que suas em bar ca ções se jam afun da das ou queima das 
pe los na vi os de pa tru lha in gle ses.” Rodrigues Tor res pros se guiu anun ci -
an do que, se no vos pro tes tos fra cas sas sem, o Governo se ser vi ria de
qual quer meio le gal para im pe dir o ani qui la men to da na ve ga ção mercan te
bra si le i ra e, en tre apla u sos e abra ços de seus co le gas, que não he si ta ria
em co brir o co mér cio cos te i ro do Bra sil com a bandeira de uma na ção
cu jos di re i tos fos sem mais respe i ta dos (em mais de uma oca sião, em
ju lho de 1850, p. ex., o Go ver no bra si le i ro já ti nha pen sa do em fa zer
uso da ban de i ra ame ri ca na ou da fran ce sa). Pelo ar ti go 309 do Re gu la -
mento da Alfân de ga, o Go ver no só ti nha o po der de re cor rer a tal medida
em tem po de guer ra; uma mo ção au to ri zan do a sua ex ten são para co brir 

402 Les lie Bethell

73 Hud son para Pal mers ton, nº 104, 14 de agos to de 1851, F. O. 84/846.
74 Jor nal do Co mér cio, 27 de ju lho de 1851.
75 Hud son para Pal mers ton, nº 104.



uma si tu a ção que equi va lia a um es ta do de guer ra não de cla ra da foi
então apro va da por se ten ta vo tos a quin ze.76 No ime di a to, po rém, Pa u li no
ape nas apre sen tou mais um protes to for mal con tra os “atos be li co sos”
da Ma ri nha bri tâ ni ca. Pa re cia irônico, ob ser vou, que “quan to mais este
país avan ça no ca mi nho da re pres são tan to mais freqüen te se tor nam
a in jus ti ça e a vi o lên cia co me ti das con tra ele”.77 Não ha via, en tre tan to,
como Pa u li no bem sa bia, nada que o Go ver no brasi le i ro pu des se fa zer
que le vas se a Grã-Bretanha a res pe i tar os di reitos do Bra sil como na ção
so be ra na e in de pen den te, a não ser con ti nu ar com os seus es for ços con -
tra o co mér cio de es cra vos. Henry Sout hern, o novo mi nis tro bri tâ ni co,
trans fe ri do de Bu e nos Ai res quan do Hud son foi re mo vi do para Tu rim, em
fins de 1851, ti nha algo a di zer so bre a su ges tão de que o Bra sil po de ria agir 
como se já exis tis se um es ta do de guer ra e pros se guis se com o pla no de pôr
o co mér cio de ca bo ta gem sob uma ban de i ra es tran geira: “Se, de sa for tuna -
da men te, as re la ções en tre a Grã-Bretanha e o Bra sil ja ma is se tor nas sem de
guerra”, de cla rou du ran te a sua pri me i ra en tre vis ta com Pa u li no, em
dezem bro, “há me di das na va is ade qua das a tal es ta do de co i sas cujo em prego 
pela Grã-Bretanha pa ra li sa ria todo o co mér cio cos te i ro entre os por tos do
Bra sil, qual quer que fos se a na ci o na li da de das em bar cações com as qua is
os bra si le i ros pu des sem ten tar pra ti cá-lo”.78 

Ame a ças e con tra-ame a ças des te tipo eram des ne ces sá ri as, já
que em pou co tem po as ope ra ções na va is bri tâ ni cas na cos ta bra si le i ra
fo ram no va men te pa ra li sa das. O Fo re ign Offi ce de ter mi nou, fi nal men te,
que os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos não ti nham au to ri da de para in ter fe rir 
com o co mér cio cos te i ro le gí ti mo do Bra sil – o que in clu ía o co mér cio
le gí ti mo de es cra vos; em bar ca ções sus pe i tas de trans por ta rem es cra vos
re cém-im por ta dos eram pas sí ve is de de ten ção, mas não as que es ti ves sem 
trans fe rin do es cra vos já de pro pri e da de de bra si le i ros de uma par te do
país para ou tra, em bo ra se pu des se ar gu men tar que a ma i o ria de les ti nha 
sido pro va vel men te im por ta da de po is de 1831 e que, es tri ta men te
fa lan do, sua pro pri e da de não era, por tan to, le gal.79 Assim, qual quer
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76 Jor nal do Co mér cio, 3 de agos to de 1851; Hud son para Pal mers ton, 13 de se tem bro de 1851, Bro ad lands
MSS, GC/HU/38.

77 Pa u li no para Hud son, 8 de agos to, ane xo a Hud son nº 113, 13 de se tem bro de 1851, F. O. 84/847.
78 Entre vis ta de 21 de de zem bro, ci ta da em Sout hern nº 15, 15 de ja ne i ro de 1852, F. O. 84/878.
79 Mal mes bury para Sout hern, nº 14, 17 de ju nho de 1852, F. O. 84/877, em se gui da a Sout hern nº 19,

10 de abril de 1852, F. O. 84/878.



re cor rên cia de in ci den tes como o que en vol ve ra o Pi ra ti nim tor nou-se
al ta men te im pro vá vel. Daí em di an te, os na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos
só po di am re vis tar e de ter aque las em bar ca ções sus pe i tas de es ta rem di re ta
ou in di re ta men te em pre ga das no co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos, 
e pou cos car re ga men tos de es cra vos eram ago ra em bar ca dos atra vés do
Atlân ti co para o Bra sil. Só se sa bia da im por ta ção no Bra sil de, es ti ma ti -
va men te, uns 3.200 ne gros du ran te 1851, em nove de sem bar ques se pa ra -
dos, e só dois des tes – am bos na Ba hia – ocor re ram du ran te os úl ti -
mos qua tro me ses do ano.80 No co me ço de se tem bro, 600 ne gros fo -
ram em bar ca dos em Ilhéus, no ven ta mi lhas ao sul de Sal va dor, mas em
con se qüên cia da pron ta ação do Pre si den te Gon çal ves Mar tins, que
ime di a ta men te des pa chou para o lo cal dois na vi os e um des ta ca men to
de po lí cia, con du zi dos pelo vice-pre si den te da pro vín cia, pelo me nos al guns
dos es cra vos fo ram re co lhi dos.81 Então, no fim de ou tu bro, o Re lâm pa go,
uma em bar ca ção de 220 to ne la das, cons tru í da nos Esta dos Uni dos, de
pro pri e da de de um ita li a no com li ga ções na Ba hia e has te an do a ban de i ra 
da Sar de nha, foi per se gui do pelo va por de guer ra im pe ri al Ita pa gi pe até
en ca lhar, umas vin te mi lhas ao sul de Sal va dor. Mu i tos dos afri ca nos
que trans por ta va ti nham mor ri do na vi a gem, mu i tos mais se afo ga ram
ao de sem bar car e o che fe de po lí cia da pro vín cia, Dr. João Ma u ri cio
Wan der ley, as sis ti do pela Gu ar da Na ci o nal e por sub de le ga dos de po lí cia
da área vi zi nha, re cu pe rou mais de tre zen tos dos que ti nham sido
de sem bar ca dos com êxi to. O Pre si den te Gon çal ves pe diu en tão ao
co man dan te do H.M.S. Lo cust que aju das se a des lo car a pró pria em bar ca ção
para Sal va dor.82 Embo ra te nha ha vi do mais três de sem bar ques de es -
cra vos sa bi dos no Bra sil (dois em 1852 e um em 1855), bem como
pelo  me nos  uma  ten ta ti va  ma lo gra da  (em ja ne i ro de 1856),83  já  no
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80 Ver Apên di ce.
81 Wet he rall (Ba hia) nº 19, 17 de se tem bro de 1851, F. O. 84/848.
82 Wet he rall para Hud son, 7 de no vem bro, ane xo a Hud son nº 128, 11 de de zem bro de 1851, F. O . 

84/847;  Wet he rall nº 23, 14 de no vem bro de 1851, F. O. 84/848; re la tó rio de Wan der ley, 18 de no  -
vem bro de 1851, pu bli ca do no Jor nal do Co mér cio, 3 de ja ne i ro de 1852.

83 Ver adi an te, ca pí tu lo 13, págs. 367, 370, 373-4. [Os nú me ros de pá gi nas re fe rem-se ao tex to in glês ori gi nal.]



co me ço de 1852, ha via o con sen so de que o ramo bra si le i ro do co mér cio
tran sa tlân ti co de es cra vos ti nha sido to tal men te es ma ga do.84

Embora o co mér cio bra si le i ro de es cra vos te nha sido li qui dado 
du ran te os anos 1850-51, a con tro vér sia em tor no da ma ne i ra como isso 
ocor reu – e em tem po tão cur to – es ta va ape nas co me çan do. Lor de
Palmers ton ago ra ad mi tia que o Go ver no bra si le i ro es ta va fi nal men te
cum prin do os com pro mis sos que há mu i to as su mi ra em tra ta do com a
Grã-Bretanha,85 po rém con ti nu a va con ven ci do de que, em úl ti ma análise,
a es qua dra bri tâ ni ca na es ta ção da Amé ri ca do Sul ti nha de sem pe nha do
um pa pel pelo me nos igual em im por tân cia ao da Ma ri nha bra si le i ra e
das au to ri da des cos te i ras na su pres são fi nal do trá fi co. Mas a opi nião do 
Go ver no bri tâ ni co con ti nu a va a ser que a de ci são de en vi ar a ma ri nha às 
águas ter ri to ri a is e por tos bra si le i ros, e so men te isso, é que prime i ro le va ra o
Go ver no bra si le i ro a agir (ele ti nha fe i to mu i to pou co du ran te os vin te
anos an te ri o res, quan do as ati vi da des bri tâ ni cas con tra o co mér cio de
es cra vos tinham es ta do lar ga men te li mi ta das à cos ta oci den tal da
África).86 Pal mers ton acre di ta va que, se essa im por tan te de ci são ti ves se
sido toma da dois anos an tes, quan do foi pro pos ta pela pri me i ra vez,
o co mér cio bra si le i ro de es cra vos te ria sido su pri mi do tam bém dois
anos mais cedo.87 Como Ja mes Hud son es cre veu em ju nho de 1851,
repe tindo a opi nião que ma ni fes ta ra pela pri me i ra vez em seus des pachos
de 27 de julho de 1850, l’affaire Pa ra na guá∗ ti nha “dis per sa do como joio os
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84 Em fe ve re i ro de 1852, Sout hern es cre veu que o trá fi co es ta va “com ple ta men te des tru í do” (Sout hern,
nº 14, 13 de fe ve re i ro de 1852, Conf., F. O. 84/878). Em maio, Eu sé bio re fe riu-se à sua “qua se to tal
ex tin ção” (Re la tó rio do Mi nis té rio da Jus ti ça, 1 de maio de 1852). A es qua dra bri tâ ni ca da Áfri ca oci den tal 
en con tra va ago ra mu i to pou cos na vi os de es cra vos bra si le i ros: 18 fo ram cap tu ra dos em 1851, 4 em 1852, 3 
em 1853 (jul ga men tos em Fre e town, F. O. 84/831, 869, 897; jul ga men tos em San ta He le na, F. O. 84/859,
887, 921). Mu i tos co mer ci an tes bra si le i ros na baía de Be nin fo ram ar ru i na dos pelo sú bi to fim do trá fi co
(ver Ross, Jour nal of Afri can His tory vi (1965), pág. 84). Qu an do Da vid Li ving ston vi si tou Ango la, em maio
de 1854, en con trou o co mér cio de es cra vos vir tu al men te ex tin to (ver Duffy, Qu es ti on of Sla very, pág. 5).

85 P. ex., re la to da en tre vis ta com Pal mers ton em Ama ral para Pa u li no, 8 de maio de 1851, nº 9, Re ser va do, 
A. H. I. 217/3/6; de cla ra ção de Pal mers ton na Câ ma ra dos Co muns, 14 de ju lho de 1851 (Han sard,
cxvi ii, 683-91).

86 P. ex., Pal mers ton para Lis boa, 10 de ou tu bro de 1851, ane xo a Lis boa para Pa u li no n º 56, 27 de
ou tu bro de 1851, A. H. I. 216/2/15; ci ta do em Ri chard Gra ham, Bri ta in and the Onset of Mo der ni za ti on in 
Bra zil, 1850-1914  (Cam brid ge, 1968), pág. 165

87 Pal mers ton para Rus sell, 15 de mar ço de 1851, P. R. O. 30/22/9B. Os acon te ci men tos re cen t es no
Bra sil, es cre veu Pal mers ton, de mons tra ram o efe i to de uma “ação vi go ro sa e de ci si va na qual o Di re i to 
e o Po der es tão am bos do nos so lado”.

∗ Em fran cês no ori gi nal. (N. T.)



comerci an tes de es cra vos, seus apo lo gis tas e pro te to res” e com pe li do o
Go ver no bra si le i ro a in tro du zir uma le gis la ção mais efe ti va con tra o
comér cio de es cra vos.88 E foi uma no tá vel co in ci dên cia, ob ser vou
Palmers ton a José Mar ques Lis boa, re fe rin do-se à sus pen são par ci al das
ope ra ções na va is em 14 de ju lho de 1850 e à sua re to ma da ple na em 11
de janeiro de 1851, que “os es for ços do Go ver no bra si le i ro con tra o
comércio de es cra vos fo ram in ter rom pi dos exa ta men te na mes ma
propor ção em que ces sou a ati vi da de dos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos” 
e vice-ver sa.89 “Nada te ria ou po de ria ter sido fe i to só pelo go ver no
brasi le i ro”, co men tou Henry Sout hern em agos to de 1852.90 Esta era  a
percep ção ofi ci al bri tâ ni ca de como o co mér cio bra si le i ro de es cravos tinha 
fi nalmente sido su pri mi do. Em 1864, ape nas um ano an tes da sua morte,
Pal mers ton es cre ve ria: “a re a li za ção que re cor do com o ma i or e mais
puro pra zer foi for çar os bra si le i ros a de sis ti rem do seu co mér cio de es -
cra vos, ao pôr em prá ti ca a Lei Aber de en de 1845”.91

Ansi o sa por de sa cre di tar os con ser va do res, en quan to ao mes -
mo tem po se dis so ci a va dos in te res ses do co mér cio de es cra vos, a opo si -
ção li be ral no Bra sil tam bém sus ten ta va que o Go ver no bra si le i ro ti nha
agi do ape nas por medo da Grã-Bretanha. “O mi nis tro dos Ne gó ci os
Estran ge i ros es ta va dor min do tran qüi la men te numa cama de ro sas”, de -
cla rou o Se na dor Cos ta Fer re i ra em maio de 1851, re fe rin do-se aos acon -
te ci men tos de ju nho-julho de 1850, “sem sen tir os es pi nhos e sem so nhar 
que a Ingla ter ra ... não per mi ti ria que brin cas sem com ela ou a ri di cu la ri -
zas sem ... O mi nis tro só foi acor da do pelo tro ar do ca nhão in glês.”∗92

Um ano mais tar de, a pu bli ca ção pelo Go ver no bri tâ ni co, num Li vro
Azul, de boa par te da cor res pon dên cia en tre Hud son e Pal mers ton, Hud -
son e Rey nolds, e Hud son e Pa u li no du ran te o pe río do de abril de 1850 a
mar ço de 1851, e es pe ci al men te du ran te ju lho de 1850 – ape sar do pe di do 
de Hud son na épo ca para que os seus des pa chos não fos sem pu bli ca dos,
com base em que os bra si le i ros já acha vam que ti nham sido “em pur ra dos
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88 Hud son nº 71, 11 de ju nho de 1851, F. O. 84/845.
89 Pal mers ton para Lis boa, 10 de ou tu bro de 1851.
90 Sout hern nº 47, 10 de agos to de 1852, F. O.84/879. 
91 Pal mers ton para Sir John Cramp ton, 17 de fe ve re i ro de 1864, ci ta do em A. E. M. Ashley, Life of Henry

John Tem ple, Vis count Pal mers ton, 1846-65 (Lon dres, 1876), ii, 263-4.
∗ Tra du zi do do tex to in glês da obra ori gi nal. (N. T.)
92 Ci ta do em Hud son nº 72, 11 de ju nho de 1851, F. O. 84/845.



a to mar me di das [para a su pres são do co mér cio de es cra vos]” e se ri am
ne ces sá ri os to dos os seus es for ços para “apla car a sua va i da de fe ri da” –
co lo cou boa mu ni ção nas mãos da opo si ção. Em abril de 1852, a le ga ção
bri tâ ni ca no Rio for ne ceu a um jor nal de opo si ção, o Cor re io Mer can til,
uma có pia do Li vro Azul, e aque las par tes da cor res pon dên cia mais danosas 
para o Go ver no bra si le i ro apa re ce ram nas edi ções de 7, 9 e 12 de abril.93

Em con se qüên cia, Pa u li no So a res de Sou sa (no Se na do, em 29 de maio) e 
sub se qüen te men te Eu sé bio de Que i rós (na Câ ma ra, em 16 de ju lho,
du ran te um de ba te re la ti vo à ter ce i ra le i tu ra de um pro je to do Go ver no
para o for ne ci men to de mais na vi os a va por para o tra ba lho de re pres -
são ao co mér cio de es cra vos) sen ti ram-se obri ga dos a apre sen tar uma
ver são al ter na ti va co e ren te de como se ti nha con se gui do a supres são
do co mér cio bra si le i ro de es cra vos.94 Ao mes mo tem po em que ad mi tia
fran ca men te que, entre 1830 e 1850, os go ver nos bra si le i ros ti nham fe i to
ape nas ten ta ti vas dé be is e in ter mi tentes para su pri mir o trá fi co, ar gu men ta -
vam que, em 1850-1, as medidas toma das pelo Go ver no bra si le i ro ti -
nham sido, úni ca e ex clu si va men te elas, res ponsáve is pelo fim do trá fi co: a
Ma ri nha bri tâ ni ca, ar gu men ta vam, ti nha-se mos tra do, des de mu i to
tem po, in ca paz de sequer re du zi-lo, mu i to me nos de su pri mi-lo. Além

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 407

93 Ver So a res de Sou sa R.I.G.H.B. (1952), págs. 268-9. Pa u li no co men tou que a cor res pon dên cia es ta va
“che io [sic]  de fal si da des” (Pa u li no para Ma ce do, nº 7, 10 de abril de 1852, Re ser va do, A. H. I.
268/1/18). Ma ce do, o mi nis tro bra si le i ro em Lon dres, tam bém en vi ou ao Rio de Ja ne i ro uma có pia
do Li vro Azul que, na sua opi nião, con ti nha “as co mu ni ca ções ine xa tas e ma lé vo las” (Ma ce do para
Pa u li no, nº 15, 18 de ju nho de 1852, Re ser va do, A. H. I. 217/3/7). [Nota do tra du tor: as ci ta ções
di re  tas des ta nota de ro da pé apa re cem em por tu guês no tex to ori gi nal.]

94 Dis cur so de Pa u li no, de 29 de maio de 1852, im pres so no Jor nal do Co mér cio , 31 de maio, 1 de ju nho de
1852, e em Três Dis cur sos do Ilmo. e Exmo. Sr. Pa u li no José So a res de Sou sa (Rio de Ja ne i ro, 1852), págs.
38-62; ex cer tos em Sout hern nº 33, 11 de ju nho de 1852, F. O. 84/878. Dis cur so de Eu sé bio, de 16 de 
ju lho de 1852, Ana is do Par la men to Bra si le i ro, Câ ma ra dos De pu ta dos, 1852, vol. ii, págs. 241-258; pu bli ca do 
como Qu es tão do Trá fi co  (Rio de Ja ne i ro, 1 852); ex cer tos em Sout hern nº 47, 10 de agos to de 1852,
F. O. 84/879; tam bém im pres so em Per di gão Ma lhe i ro, ii, págs. 262-87. Alfre do Va la dão re fe re-se a
esse dis cur so como “dis cur so sen sa ci o nal pela be le za de sua for ma, pela ele va ção e sa be do ria de seus 
con ce i tos, pela de fe sa do nome, da dig ni da de do Bra sil, e pelo vi gor de sua ló gi ca ir res pon dí vel,
cons ti tu in do uma das ma i o res vi tó ri as que re gis tram os nos sos Ana is Par la men ta res”  (Eu sé bio de Qu e i rós,
op. cit., pág. 45). O Jor nal do Co mér cio , 28 de ju lho de 1852, pu bli cou ex cer tos do Li vro Azul bri tâ ni co
mais fa vo rá ve is ao go ver no bra si le i ro. Para o pon to de vis ta bra si le i ro de como o co mér cio de es cra vos
foi fi nal men te su pri mi do, ver tam bém Pa u li no para Hud son, 28 de ja ne i ro de 1851, ane xo a Hud son
nº 27, F. O. 84/843; dis cur so de Pa u li no no Se na do, 24 de maio de 1851, ci ta do em So a res de Sou sa,
Vida do Uru guai, op. cit., págs. 221-3; dis cur so de Olin da no Se na do, 28 de maio de 1851, Jor nal do Co mér cio, 
31 de maio de 1851; Lis boa para Pal mers ton, 27 de se tem bro de 1851, ane xo a Lis boa para Pa u li no,
nº 49, 30 de se tem bro de 1851, ane xo a Lis boa para Pa u li no, nº 49, 30 de se tem bro de 1851, A. H. I.
216/2/15; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros , maio de 1851, maio de 1852.



dis so, a de ci são do go ver no bra si le i ro de agir ti nha sido es pon tâ nea, não,
como re la ta ra Hud son, o re sul ta do da co a ção bri tâ ni ca. Ti nha havido,
sus ten ta va Eu sé bio, uma “re vo lu ção na opi nião pú bli ca”. Mes mo os
fa zen de i ros bra si le i ros ti nham sido final men te per su a di dos de que o
seu ver da de i ro in te res se de lon go pra zo era a abo li ção e que, em todo
caso, como Pa u li no cos tu ma va di zer, já não era possí vel ao Bra sil “re sis -
tir à pres são das idéi as da épo ca em que vi ve mos”. Eusébio de mons trou
que, mu i to an tes de se ou vi rem os canhões bri tâ ni cos em Pa ra na guá e
em ou tros pon tos da cos ta bra si le i ra, ti nham-se con ce bi do me di das e re -
di gi do le gis la ção mais du ras con tra o co mér cio de es cra vos. Tan to Pa u li -
no como Eu sé bio ar gu men ta ram que o Go ver no bra si le i ro pros se guiu
com as suas pró pri as me di das, con for me pla ne ja do, e as apli cou até o
êxi to fi nal, ape sar, e não por ca u sa, dos “atos de agres são” da Ma ri nha
bri tâ ni ca, que só con se gui ram pro vo car opo si ção à ca u sa do com ba te ao 
trá fi co de es cra vos. Esse era o re la to ofi ci al bra si le i ro de como a ques tão 
do co mér cio de es cra vos ti nha sido fi nal men te re sol vi da. E as sim como
a opo si ção bra si le i ra pre fe ria a versão bri tâ ni ca dos acon te ci men tos, os
ad ver sá ri os in gle ses dos mé to dos de Pal mers ton – os par ti dá ri os ra di -
ca is do li vre co mér cio e os lí de res da Anti-Slavery So ci ety – atra vés do
Da ily News, seu por ta-voz (e tam bém do Go ver no bra si le i ro), pre fe ri -
am ace i tar a ver são des te úl ti mo, na qual a abo li ção fi nal re sul ta va de
uma mu dan ça de ati tu de no Bra sil, como eles sem pre ti nham in sis ti do
que acon te ce ria, em vez de re co nhe cer a pos si bi li da de de que as po lí ti -
cas tra di ci o na is da Grã-Bretanha con tra o co mér cio de es cra vos, às
qua is eles se ti nham opos to tão vi go ro sa men te e que qua se ti nham
sido ra di cal men te mo di fi ca das em mar ço de 1850, pudes sem no fi nal
ter tri un fa do.95

Assim, os dois la dos re cla ma vam o cré di to de ter su pri mi do o 
trá fi co. E ao fa zê-lo, am bos exa ge ra vam a sua pró pria por ção de res pon -
sa bi li da de. Até me a dos de 1850 já ti nha ha vi do uma acen tu a da re du ção
na escala do co mér cio bra si le i ro de es cra vos, gra ças em par te aos
esforços das es qua dras bri tâ ni cas da Áfri ca oci den tal e da Amé ri ca do
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95 Da ily News, 11 de fe ve re i ro, 13 de mar ço, 17 de ju lho de 1851; tam bém dis cur so de Mil ner Gib son, 10
de mar ço de 1851, Han sard, cxiv, 1219-20. Hud son cri ti cou mais tar de es sas “de cla ra ções de tur pa das”
e per gun tou qual era o uso de uma Anti-Sla very So ci ety  que ex pres sa va tais opi niões (Hud son
para Stan ley, 13 de se tem bro de 1851, Par ti cu lar, F. O. 84/842). Pal mers ton es cre veu na mar gem 
“ab so lu ta men te ne nhu ma”.



Sul, po rém mais par ti cu lar men te por ca u sa de uma ple to ra no mer ca do
bra si le i ro de es cra vos, de po is de vá ri os anos de im por ta ções ex tra or di -
na ri a men te gran des. O co mér cio foi fi nal e com ple ta men te es ma ga do
du ran te os doze me ses se guin tes, em gran de par te, em bo ra não in te i ra -
men te, por que, pela pri me i ra vez, um go ver no bra si le i ro de ci diu agir
efe tiva men te con tra ele e, mais im por tan te, teve a au to ri da de e os re cursos
para pôr em prá ti ca essa de ci são. Há evi dên cia de que, por vá ri as ra zões
(que in clu íam a re a pa ri ção de uma es qua dra pre ven ti va bri tâ ni ca em
águas ter ri to ri a is bra si le i ras e a de te ri o ra ção da si tu a ção no Rio da Pra ta, 
bem como con si de ra ções de polí ti ca in ter na), o Go ver no bra si le i ro
tinha es ta do con si de ran do com mu i ta ca u te la que me di das po de ri am ser 
to madas para aca bar com o trá fi co. E, como sus ten tou mais tar de, a
le gis lação ti nha re al men te sido re di gi da an tes de me a dos de 1850. É claro,
en tre tan to, que foi a sú bi ta ex ten são, em ju nho e ju lho, das ope ra ções da 
es qua dra bri tâ ni ca con tra o co mér cio de es cra vos às águas in te ri o res e
aos por tos bra si le i ros que, ao pro vo ca rem uma sé ria cri se po lí ti ca no
Bra sil, le vou di re ta men te à apro va ção de uma nova lei con tra o comércio
de es cra vos e à sua vi go ro sa apli ca ção. É inú til es pe cu lar quan do, ou
mes mo se, tal lei te ria sido apro va da – mu i to me nos apli cada – caso a
Grã-Bretanha não ti ves se in ter vin do de ci si va men te nes ta con jun tu ra
crítica. No mí ni mo, po de-se di zer que a ação na val bri tâ ni ca, se por si só
não pre ci pi tou, acele rou gran de men te os es for ços pró pri os do Bra sil,
fi nal men te bem su ce di dos, para su pri mir o co mér cio de escravos.
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Ca pí tu lo XIII

AS CONSEQÜÊNCIAS DA ABOLIÇÃO

A su pres são fi nal do co mér cio bra si le i ro de es cra vos 
du ran te os anos 1850-1 – vin te anos de po is de ter sido de cla ra do ile gal
por tra ta do com a Grã-Bretanha e mais de qua ren ta anos de po is de esta
úl ti ma ter abo li do a sua pró pria par te do co mér cio tran sa tlân ti co e fe i to as 
suas pri meiras pro pos tas abo li ci o nis tas ofi ci a is em Lis boa e no Rio de
Jane i ro – não re mo veu ime di a ta men te a ques tão da que le co mér cio das
relações an glo-brasileiras. Pelo con trá rio, tan to a lem bran ça como o
legado de um con fli to tão pro lon ga do e às ve zes tão amar go ain da en ve -
nenaram, por mu i tos anos, as re la ções en tre os dois pa í ses. E a
conti nuação em vi gor da Lei Aber de en, mu i to de po is de o trá fi co ter sido 
abo li do, ser viu de ma ne i ra mu i to efe ti va para man ter viva a con tro vér sia
em tor no do co mér cio de es cra vos.

Qu an do da sua apro va ção, em 1845, Lor de Aber de en ti nha
con si de ra do a sua Lei, da mes ma for ma que a Lei Pal mers ton, an tes
dela, uma me di da ex cep ci o nal, tem po rá ria; se ria re vo ga da, in di ca ra ele,
quando o Bra sil as si nas se um tra ta do efe ti vo con tra o co mér cio de
escravos com a Grã-Bretanha – como fi ze ra Por tu gal em 1842 – ou



quando co o pe ras se com a Grã-Bretanha e ele mes mo abo lis se o co mércio. 
Em fins de 1851, acre di tan do que ti nha, pe las suas ações, de mons tra do
cla ra men te seu de se jo e sua ca pa ci da de de aca bar com aque le co mér cio
e de im pe dir o seu res sur gi men to, o go ver no bra si le i ro fez uma se gun da 
tenta ti va – a pri me i ra fora fe i ta, pre ma tu ra men te, em ou tu bro-novembro
de 1850 – de persu a dir a Grã-Bretanha a re vo gar a Lei, que sem pre
tinha sido ob je to de pro fun do res sen ti men to no Bra sil, ou, no mí ni mo,
a não apli cá-la em águas in te ri o res e ter ri to ri a is bra si le i ras.1 Como de
há bi to, o Go ver no bra si le i ro en con trou apo io, na Ingla ter ra, en tre os
par ti dá ri os ra di ca is do li vre co mér cio, que es ta vam an si o sos por re du zir
o ônus do sis te ma pre ven ti vo bri tâ ni co e por res ta be le cer re la ções amis tosas
en tre os dois pa í ses, no in te res se do co mér cio e dos in ves ti men tos bri tâ -
nicos no Bra sil.2 Lor de Pal mers ton, no Fo re ign Offi ce, não ti nha, porém, a 
in ten ção de re mo ver a es qua dra bri tâ ni ca da cos ta bra si le i ra; se, como
ele acre di ta va, o go ver no bra si le i ro só ti nha, fi nalmen te, agi do con tra o
comér cio de es cra vos em con se qüên cia da pres são na val bri tâ ni ca,
podia-se con tar que ele o man te ria re pri mi do (es pe ci al men te quan do a
escas sez de mão-de-obra se tor nas se agu da) ape nas en quan to se man tives se 
tal pressão.3 Di fe ren te men te de Aber de en, Pal mers ton só es ta va dis posto
a re vo gar a Lei de 1845 quan do ti ves se sido as si na do, para substi tuí-la,
um tra ta do ade qua do con tra o co mér cio de es cra vos, de dura ção ili mi ta da.
A ne go ci a ção de um novo tra ta do foi in clu í da nas ins tru ções en vi a das
por Pa u li no José So a res de Sou sa, o mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros 
bra si le i ro, a Sér gio Te i xe i ra de Ma ce do, que subs ti tu i ria José Mar ques
Lis boa como mi nis tro em Lon dres. Mas como Pa u li no acha va que, com
o trá fi co vir tu al men te eli mi na do, o go ver no bri tâ ni co de ve ria es tar
pron to para aten der a an ti gas re i vin di ca ções do Bra sil de ga ran ti as
adequa das para o seu co mér cio le gí ti mo e os seus di re i tos terri to ri a is, e
como Pal mers ton se man ti nha in fle xí vel em sua opo si ção a tais re i vin di -
ca ções – a des con fi an ça de vin te anos não po dia ser fa cil men te ven ci da
–, não pa re cia ha ver sen ti do em abrir ne go ci a ções.4 Enquan to isso, Lorde
Palmers ton, to tal men te in sen sí vel aos sen ti men tos bra si le i ros na
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1 Lis boa para Pal mers ton, 27 de se tem bro, ane xo a Lis boa para Pa u li no, nº 49, 30 de se tem bro de 1851,
A. H. I. 216/2/15. 

2 Ver, por exem plo, pe ti ções da Asso ci a ção Co mer ci al de Man ches ter e da Asso ci a ção Bra si le i ra de
Li ver po ol, se tem bro-ou tu bro de 1851, F. O. 84/860.

3 Pal mers ton para Lis boa, 25 de se tem bro, 13 de no vem bro de 1851, F. O. 84/842; Pal mers ton para
Lis boa, 10 de ou tu bro, ane xo a Lis boa para Pa u li no, nº 56, A. H. I. 216/2/15.



matéria, as su miu a po si ção de que se, como sus ten ta vam os bra si le i ros,
o comér cio ti nha sido com ple ta e per ma nen te men te ex tin to, não
poderia ha ver no fu tu ro na vi os de es cra vos para os na vi os de guer ra bri -
tâ ni cos cap tu ra rem e, por tan to, ra zão de que i xa de par te do go ver no
bra si le i ro.5

Em de zem bro de 1851, de po is de mais de cin co anos no
Fore ign Offi ce, Lor de Pal mers ton foi subs ti tu í do por Lor de Gran vil le,
que com par ti lha va a sua con vic ção de que o co mér cio bra si le i ro de
escra vos rapi da men te res sur gi ria se qual quer par te do sis te ma pre ven ti vo
bri tâ ni co exis ten te, es pe ci al men te as ins tru ções do Con tra-Almirante
Rey nolds de 22 de ju nho de 1850, fos se pre ma tu ra men te afrou xa da.6

No entan to, Lor de Gran vil le es te ve no car go por ape nas al gu mas semanas
e Lorde Mal mes bury, se cre tá rio de Ne gó ci os Estran ge i ros no cur to
governo con ser va dor de Lor de Derby (fe ve re i ro-dezembro de 1852), via a
si tu a ção de ma ne i ra di fe ren te: ao mes mo tem po em que as si na la va não
es tar me nos an si o so do que seus pre de ces so res para pôr fim ao comércio de 
es cra vos, ele não gos ta va do mé to do de Pal mers ton con du zir a po lí ti ca
exterior, que ele te ria des cri to como um “sis te ma de vi o lên cia, atos co lé ricos
e mau hu mor”. Mal mes bury acha va que Pal mers ton ti nha ir ri ta do e
humi lha do os bra si le i ros ao le ga li zar “uma es pé cie de pi ra ta ria” para a
su pres são do trá fi co. Tal vez isso ti ves se sido ne ces sá rio num pe río do
an te ri or, ad mi tia, quan do o co mér cio de es cra vos ain da pros pe ra va e os
gover nos bra si le i ros eram in di fe ren tes às suas obri ga ções. Mas os tem pos
tinham mu da do; o Bra sil es ta va ago ra dis pos to a co o pe rar com a
Grã-Bretanha e, para que as re la ções en tre os dois pa í ses che gas sem um
dia a me lho rar, era mis ter al gum ges to de con fi an ça no go ver no bra si -
le i ro.7 Em 27 de abril de 1852, Mal mes bury pe diu, por tan to, ao Almi -
ran ta do para sus pen der to das as ins tru ções an te ri o res e de ter mi nar aos
ofi ci a is de ma ri nha da es ta ção na val da Amé ri ca do Sul que no va men te
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4 Pa u li no para Ma ce do, nº 31, 13 de no vem bro de 1851, A. H. I. 268/1/18; Hud son para Pal mers ton,
14 de ou tu bro de 1851, Bro ad lands MSS, GC/HU/40. 

5 Pal mers ton para Lis boa, 13 de no vem bro.
6 Gran vil le para Sout hern, fe ve re i ro de 1852, ras cu nho, F. O. 96/31.
7 Mal mes bury para Sout hern, nº 6, 24 de mar ço de 1852, F. O. 84/877; Ma ce do para Pa u li no, nº 9,

Re ser va do, 7 de abril de 1852, A. H. I. 217/3/7. Alguns anos mais tar de, Mal mes bury co men tou so bre 
o “es ti lo mu i to pe cu li ar” da cor res pon dên cia di plo má ti ca de Pal mers ton: “qua is quer que fos sem as 
cir cuns tân ci as”, dis se, “o des pa cho es te re o ti pa do co me ça va ma ni fes tan do o de sa gra do não qua li fi ca do
do go ver no de Sua Ma jes ta de e con clu ía com al gu ma ame a ça” (Han sard, cxli ii. 1070-9, Câ ma ra dos
Lor des, 21 de ju lho de 1856).



li mi tas sem ao alto-mar as ati vi da des au to ri za das pe las Leis de 1839 e
1845; não de ve ria ha ver mais pa tru lha men to den tro das águas ter ri to riais
bra si le i ras, dis se ele, en quan to o co mér cio bra si le i ro de es cra vos fos se
efe ti vamente re pri mi do pe los pró pri os bra si le i ros 8 – em bo ra dois
meses mais tar de ele dis ses se a Henry Sout hern, no Rio de Ja ne i ro, que,
se o trá fi co des se si na is de re cru des ci men to, o Go ver no bri tâ ni co, a
pedi do dele, re to ma ria ime di a ta men te ope ra ções na va is ple nas.9

Acon te ceu que, em abril de 1852, pou co de po is de o Con -
tra-Almirante Hen der son, su ces sor de Rey nolds como co man dan -
te-em-chefe na cos ta su des te da Amé ri ca, ter con fir ma do que o co mércio 
de es cra vos já não era pra ti ca do em qual quer par te da cos ta bra si le i ra,10

foi fe i to um de sem bar que de es cra vos pelo Pal me i ra no Rio Gran de do
Sul.11 Era o pri me i ro em qua se seis me ses e o Go ver no bra si le i ro, apoi -
a do pe las au to ri da des lo ca is, to mou me di das ime di a tas para frus trar um
plano de en vi ar es cra vos para o Nor te, por meio de pe que nas embarcações 
cos te i ras, para San ta Ca ta ri na e daí para a pro vín cia de São Pa u lo. Den tro
de um mês des te lem bre te de que a pos si bi li da de de um res sur gi men to do 
co mér cio brasi le i ro de es cra vos não po dia ser to tal men te des pre za da,
foram anun ci a das al gu mas mu dan ças há mu i to es pe ra das no Ga bi ne te
bra si le iro. Entre aque les que de i xa ram o car go es ta va o mi nis tro da Jus tiça,
Eu sé bio de Qu e i rós, “o mais es for ça do, enér gi co e in fle xí vel par ti dá rio da 
su pres são do co mér cio de ne gros que o Bra sil ja ma is teve”, con for me
Sout hern o des cre veu, um ho mem cujo sim ples nome “in fun dia ter ror
nos comer ci an tes de es cra vos bra si le i ros”.12 Eu sé bio as se gu rou, po rém,
a Sout hern que ti nha com ple ta con fi an ça no seu su ces sor, José Ilde fon so
Sil va Ra mos, e no novo mi nis tro do Inte ri or, Fran cis co Gon çal ves
Martins, que, como pre si den te de Per nam bu co e como pre si den te da
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8 Adding ton (F. O.) para Ha mil ton (Almi ran ta do), 27 de abril de 1852, F. O. 84/891. Esta im por tan te
de ci são foi ime di a ta men te re me ti da ao Rio de Ja ne i ro (Mal mes bury nº 9, 27 de abril de 1852, F. O.
84/877; Ma ce do nº 13, Re ser va do, 1º de maio de 1852, A. H. I. 217/3/7).

9 Mal mes bury para Sout hern, nº 15, 18 de ju nho de 1852, F. O. 84/877. Só ha via, en tre tan to, na
oca sião, dois na vi os de guer ra bri tâ ni cos ple na men te ope ra ci o na is na cos ta bra si le i ra – o Plum per e o
Ri fle man. O Sharp sho o ter, o Cor mo rant, o Gey ser e o Twe ed ti nham to dos re gres sa do à Ingla ter ra no fim de
1851; o Con flict  e o Lo cust ti nham sido des lo ca dos para o Rio da Pra ta.

10 Hen der son para Almi ran ta do, 12 de abril de 1852, F. O. 84/894.
11 Sout hern para Mal mes bury, nº 32, 11 de ju nho de 1852, F. O. 84/878; Sout hern nº 40, 12 de ju lho de

1852, F. O. 84/879; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros , 14 de maio de 1853.
12 Sout hern para Mal mes bury, nº 29, 13 de maio de 1852, Conf., F. O. 84/878; Sout hern para Hen der son,

21 de maio, ane xo a Sout hern nº 32, 11 de ju nho de 1852, F. O. 84/878.



Bahia, res pec ti va men te, de mons tra ra sua de ter mi na ção de aca bar com o
co mér cio de es cra vos de uma vez por to das.13 Pa u li no, que con ti nu ou
como minis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros, ma ni fes tou sua pro fun da
satis fa ção com a sus pen são das ope ra ções na va is bri tâ ni cas em águas bra -
si le i ras e as se gu rou a Sout hern, que apro ve i ta ra a oca sião para fa zer-lhe
um ser mão so bre o acrés ci mo de res pon sa bi li da des do go ver no bra si le i ro
no to can te ao co mér cio de es cra vos, que o “ato de jus ti ça” de Mal mes -
bury ti nha for ta le ci do a sua de ci são de que a nin guém se ria dada a opor -
tu ni da de de re a brir aque le co mér cio.14 Além dis so, com a der ro ta de
Rosas pelo Ge ne ral Urqui za (com apo io bra si le i ro e uru gua io) em Mon te
Ca se ros, em fe ve re i ro de 1852, ti nham-se li be ra do na vi os de guer ra bra si -
le i ros do Rio da Pra ta para fa ze rem o pa tru lha men to do co mér cio de
escra vos: até me a dos do ano, 16 na vi os (oito de les a va por) fo ram
posi ci onados en tre Cam pos e o Rio Gran de do Sul, 3 na Ba hia, 3 em
Pernam bu co e 5 no Ma ra nhão. E em agos to de 1852 o go ver no foi
auto rizado pelo Con gres so a com prar mais na vi os para esse ser vi ço.15

Ao mes mo tem po que com pre en dia que po de ria não ser pru -
den te con fi ar de ma is no que po de ria pro var ser ape nas uma re a ção tem -
po rá ria con tra o co mér cio de es cra vos e re lu ta va em de sis tir com ple ta -
men te dos po de res da Grã-Bretanha para obs tru ir tal co mér cio em
alto-mar e para com pe lir o Bra sil a fa zer res pe i tar a sua pró pria pro ibição
con tra aque le co mér cio, Lor de Mal mes bury que ria en co ra jar os es for ços 
in de pen den tes do go ver no bra si le i ro para es ma gar os úl ti mos ves tí gi os
do trá fi co. Com isto em men te, ele es ta va dis pos to a con si de rar não ape -
nas a re ti ra da dos na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos das águas bra si le i ras,
mas tam bém a de sa ti va ção – tal vez, ini ci al men te, por três anos – de
“qual quer par te do sis te ma ago ra em vi gor que pos sa ser per ce bi do pelos
bra si le i ros como le si vo à sua dig ni da de na ci o nal ou ten den te a re ba i xar a 
digni da de da sua ban de i ra”.16 Qu an do Te i xe i ra de Ma ce do to mou a
inici a ti va e son dou-o so bre a pos si bi li da de de ne go ci ar um tra ta do para
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13 Sout hern nº 30, 14 de maio de 1852, Conf., F. O. 84/878.
14 Sout hern nº 31, 8 de ju nho de 1852, F. O. 84/878; Pa u li no para Sout hern, 12 de ju nho, ane xo a

Sout hern nº 38, 7 de ju lho de 1852, F. O. 84/879.
15 P. P. 1852-3, xxxix (920), Re la tó rio da Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Co muns so bre os Tra ta dos

re la ti vos ao Co mér cio de Escra vos, Apên di ce A, nº 16; Pa u li no para Ma ce do, n º 30, 8 de ju nho, n º 38,
9 de ju l ho de 1852, A. H. I. 268/1/17; Per di gão Ma lhe i ro, ii. 62. Tam bém me mo ran do ane xo a  Mo re i ra
(mi nis tro bra si le i ro) para Mal mes bury, 3 de ju lho de 1858, F. O. 84/1051.

16 Stan ley (F. O.) para Hud son (Tu rin), 31 de agos to de 1852, Par ti cu lar, F. O. 84/877. 



substi tu ir a Lei Aber de en,17 Mal mes bury mos trou, por tan to, al gum in te -
res se pela idéia. Antes de to mar uma de ci são pe diu, po rém, a opi nião de 
James Hud son, en tão mi nis tro bri tâ ni co em Tu rin, que acon se lhou
forte men te o Go ver no a usar da ma i or ca u te la em qua is quer ne go ciações.
Doze me ses de au sên cia do Bra sil nada ti nham fe i to para su a vi zar a
opinião de Hud son so bre o povo bra si le i ro e sua pre di le ção pelo co mércio
de es cra vos. “Ne nhum bra si le i ro vivo”, es cre veu em se tem bro de 1852,
“se re cu sa rá a com prar um afri ca no por um pre ço ba i xo e com cré di to
lon go, quan do quer que um ne go ci an te de es cra vos lhe ofe re ça a opor -
tu ni da de.” Se guia-se, por tan to, que, em qual quer so lu ção fi nal da ques tão
do co mér cio de es cra vos, a Grã-Bretanha de ve ria ob ter ga ran ti as ade qua -
das con tra um pos sí vel re tor no à si tu a ção pre va le cen te nos anos
1830-50, quan do os go ver nos bra si le i ros fo ram tão fla gran te men te co ni -
ven tes com o co mér cio ile gal. Na opi nião de Hud son, ne nhum novo
tra ta do se ria com ple to sem, pri me i ro, uma re no va ção do ar ti go 1 do tra -
ta do de 1826, que, ao de cla rar pi ra ta ria o co mér cio de es cra vos, for ne cia 
os me i os pe los qua is a Grã-Bretanha po de ria no va men te, se ne ces sá rio,
co a gir o Bra sil a su pri mi-lo; se gun do, a in clu são das leis bra si le i ras de 7
de no vem bro de 1831 e 4 de se tem bro de 1850; ter ce i ro, um acor do que 
ga ran tis se a li ber da de dos afri ca nos eman ci pa dos pela co mis são mis ta
do Rio de Ja ne i ro en tre 1819 e 1845; quar to, um acor do que ga ran tis se a 
li ber da de dos afri ca nos im por ta dos ile gal men te des de a apro va ção da lei 
de 1831 e, por tan to, ipso fac to li vres. Se o Bra sil se re cu sas se a ace i tar essas
con di ções, ar gu men ta va Hud son, o Go ver no bri tâ ni co po dia ter cer te za
de que “eles [os bra si le i ros] pre ten dem pros se guir com tal co mér cio
con for me as cir cuns tân ci as per mi tam”.18 O su ces sor de Hud son no Rio 
de Ja ne i ro, Henry Sout hern, cujo con se lho tam bém foi pe di do, mor reu
em ja ne i ro de 1853, mas Wil li am Ge or ge Jer ning ham, o en car re ga do de
ne gó ci os, para quem toda ne go ci a ção de tra ta do com o Bra sil era “uma
armadi lha”, deu, sem que lhe fos se pe di do, con se lho se me lhan te (embora 
bem mais vivo). O úni co ob je ti vo do Go ver no bra si le i ro, es cre veu, era
“ti rar o pes co ço do ca bres to da lei de 1845, san ci o na da pelo dis po si ti vo
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17 Ma ce do para Mal mes bury, 19 de agos to, ane xo a Mal mes bury para Hud son, 3 de se tem bro, F. O.
84/877, de po is de Pa u li no para Ma ce do, nº 10, 12 de abril de 1852. Re ser va do, A. H. I. 268/1/18.
Tam bém Ma ce do para Pa u li no, nº17, 8 de se tem bro de 1852, Re ser va do, A. H. I. 217/3/7.

18 Hud son para Stan ley, 12 de se tem bro de 1852, Par ti cu lar, F. O. 84/877. “Assu mi mos uma ta re fa que
está além das nos sas for ças”, es cre veu Hud son numa car ta em se pa ra do, da mes ma data, “a me nos que 
use mos de me i os ex tra or di ná ri os de co er ção com um es ta do ami go”.



per pé tuo da que le ve lho e fas ci nan te do cu men to de 1826”; ele acon -
selhou, por tan to, o Go ver no bri tâ ni co a 

tra tar bem aque la ve lha lei por que ela tem fun ci o na do bem nes tas pla gas
e, em bo ra odi o sa aos olhos ma lé vo los do co mer ci an te de es cra vos, é, no
en tan to, vis ta por ele com medo e tre mor. Enquan to ela exis tir, o Bra sil
será como um sapo numa ara pu ca – de ve rá con cor dar, que i ra ou não. Mas 
pare e le van te a ara pu ca por um ins tan te e o sapo fa cil men te pu la rá fora e
cus pi rá no seu ros to ... Você ima gi na ... que este ve lho pe ca dor re ge ne ra do, 
que ago ra pa re ce mu i to de vo to, re sis ti rá fa cil men te à ten ta ção de re ca ir no 
seu an ti go ví cio, es pe ci al men te se o medo e a apre en são da “Espa da de
Dâmo cles” for re mo vi do pela re vo ga ção da ve lha Lei de 1845? 

Não se de via per mi tir ao Bra sil, con clu ía Jer ning ham, “a som bra 
de uma pos si bi li da de de ti rar a sua ca be ça ma tre i ra do nó que, por
en quan to, em bo ra não aper ta do, o man tém tão se gu ra e su a ve men te”.19

Enquan to isso, ti nham-se efe ti va men te aber to em Lon dres ne go ci a ções
de um tra ta do, que con ti nu a ram in ter mi ten te men te pe los doze me ses
se guin tes. Como, no caso, a Grã-Bre ta nha exi gia, po rém, an tes que a Lei de 
1845 pu des se ser re vo ga da, que o Bra sil as si nas se, no mí ni mo, um tra ta do 
con tra o co mér cio de es cra vos ba se a do no tra ta do an glo-por tu guês de
1842, e como, ago ra que o co mér cio bra si le i ro de es cra vos ti nha ces sa do,
o Bra sil não es ta va dis pos to a con ce der se quer o di re i to de bus ca, era
fora de ques tão che gar-se a qual quer acor do.20 Em ou tu bro de 1853, o
go ver no de Lor de Aber de en, for ma do pela co a li zão do par ti do Whig
com os par ti dá ri os de Peel (com Lor de Cla ren don no Fo re ign Offi ce e
Lor de Pal mers ton nos Ne gó ci os Inte ri o res), de ci diu fi nal men te aban do nar
as ne go ci a ções com o Bra sil e – se gun do pa re ceu a Ma ce do – se guir
uma po lí ti ca de es que cer ofi ci al men te a Lei, ao mes mo tem po em que a
man ti nha viva como uma ga ran tia con tra o fu tu ro.21

Uma ra zão para a ati tu de in tran si gen te ado ta da pelo go ver no
bri tâ ni co foi o fato de, no cur so das ne go ci a ções, te rem che ga do a
Londres no tí ci as de um ou tro de sem bar que de es cra vos no Bra sil – embora
este fos se ape nas o se gun do em doze me ses. Em de zem bro de 1852, o
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19 Jer ning ham para Cla ren don, 14 de agos to de 1853, Par ti cu lar, F. O. 84/910.
20 So bre as ne go ci a ções de um tra ta do em 1852-3, ver a cor res pon dên cia Ma ce do-Mal mes bury, F. O. 84/877 

(p. ex., Ma ce do, 17 de se tem bro, 15 de no vem bro de 1852) e a cor res pon dên cia Ma ce do-Pa u li no, A. H. I.
217/3/7 (p. ex., Ma ce do nº 18, 8 de ou tu bro de 1852, Re ser va do, nº 2, 7 de fe ve re i ro de 1853, Re ser va do). 
Tam bém Cla ren don para Ma ce do, 23 de maio de 1853, F. O. 84/910.

21 Ma ce do para Pa u li no, nº  22, 21 de ou tu bro de 1853, Re ser va do, A. H. I. 217/3/7. Tam bém Cla ren don 
para Ho ward, 7 de ou tu bro de 1853, F. O. 84/910.



bri gue ame ri ca no Car mar go ti nha de sem bar ca do com êxi to, em Bra cuí,
na Ilha Gran de (ao sul do Rio de Ja ne i ro), en tre 500 e 600 afri ca nos de
Qu e li ma ne, em Mo çam bi que, e ti nha sido in cen di a do em se gui da pela
pró pria tri pu la ção. Nes ta oca sião, o Go ver no bra si le i ro ti nha sido ines -
pe ra da men te de cep ci o na do pelo ma gis tra do lo cal, que, ale gan do do en -
ça, es pe rou duas se ma nas an tes de re por tar o de sem bar que, com o re sul -
ta do de que, quan do o Che fe de Po lí cia, vin do do Rio, che gou ao lo cal
com uma for ça de ses sen ta ho mens, os es cra vos ti nham sido le va dos
para o in te ri or, para o mu ni cí pio de Ba na nal (pro vín cia de São Pa u lo),
ven di dos e dis per sa dos en tre vá ri as fa zen das de café, es pe ci al men te as
per ten cen tes a Jo a quim José de Sou sa Breves, o pro pri e tá rio de ter ras
mais rico do dis tri to. O Go ver no bra si le i ro, pela pri me i ra vez, ordenou
uma busca sis te má ti ca de es cra vos re cém-importados nas fa zen das lo ca is
– uma ordem que a po lí cia e a Gu ar da Na ci o nal ti ve ram gran de di fi cul -
da de em exe cutar. Fa zen de i ros po de ro sos como Bre ves, a ma i o ria dos 
quais dis pu nha do apo io de pe que nos exér ci tos par ti culares, de fen de -
ram feroz men te a sua au to ri da de até en tão in con tes ta da den tro das suas 
pro pri e da des e só trin ta e oito dos es cra vos do Car mar go fo ram
recupe rados pe las au to ri da des. Os fa zen de i ros e seus re pre sen tan tes na 
Câ ma ra Munici pal de Ba na nal, bem como na Câ ma ra dos De pu ta dos
e no Se na do, no Rio de Ja ne i ro, logo pro tes ta ram con tra a inva são ile -
gal de pro pri e da des pri va das pelo exér ci to, o que, ale ga vam,
despertava o es pí ri to de in sur re i ção en tre os es cra vos ne gros. E quando,
fi nalmen te, foi for ma li za da con tra Bre ves, em Angra dos Reis, na
provín cia do Rio de Ja ne i ro, uma acu sa ção de com pra ile gal de es cra vos
im por ta dos, o júri deu um ve re dic to unâ ni me de ino cen te.22

Embo ra os acon te ci men tos que se se gui ram ao de sem bar que
de es cra vos em Bra cuí, em de zem bro de 1852, re for ças sem a de ter mi na -
ção do go ver no bra si le i ro de evi tar no vas con fron ta ções di re tas com os
fa zen de i ros, fo ram da das ins tru ções a to dos os ofi ci a is de ma ri nha bra -
silei ros, pre si den tes de pro vín ci as ma rí ti mas, che fes de po lí cia,
autori da des por tuá ri as e ma gis tra dos lo ca is em ci da des cos te i ras de
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22 Sout hern nº 1, 4 de ja ne i ro, n º 2, 7 de ja ne i ro, nº 7, 13 de ja ne i ro de 1853, F. O. 84/911; Jer ning ham
nº 3, 7 de fe ve re i ro, nº 7, 4 de mar ço, nº 11, 2 de abril, n º 17, 11 de ju nho, nº 28, 27 de agos to de 1853, 
F. O. 84/911; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, 14 de maio de 1853; Jor nal do Co mér cio, 18 de 
maio, 19 de maio de 1853. Em cer to pon to, Jer ning ham se per gun ta se não se ria ne ces sá rio en vi ar
mais uma vez a ma ri nha bri tâ ni ca a “águas in te ri o res bra si le i ras” (Jer ning ham nº 3, F. O. 84/911).



man te rem os seus es for ços para evi tar no vas im por ta ções de es cra vos.
Em junho de 1853, Luís Antô nio Bar bo sa, um an ti go pre si den te de
Mi nas Ge ra is e suces sor de Sou sa Ra mos como mi nis tro da Jus ti ça,
pro me teu re nun ci ar se um úni co es cra vo fos se im por ta do no Bra sil
duran te o seu exer cí cio no car go – uma pro mes sa que ele não teve de
cum prir.23 Ain da mais enér gi co foi José To más Na bu co de Ara ú jo,
minis tro da Jus ti ça no po de ro so Go ver no de Con ci li a ção, com pos to de
todos os par ti dos e che fi a do pelo mar quês do Pa ra ná (Ho nó rio Her meto
Car ne i ro Leão), que foi for ma do em se tem bro de 1853 e per ma ne ceu
no po der até maio de 1857. O novo Go ver no foi res pon sá vel pela in tro -
du ção no Se na do de um pro je to – que se tor nou lei em 5 de ju nho de
1854 – que am pli a va os po de res dos tri bu na is ma rí ti mos es pe ci a is criados 
de con for mi da de com a lei con tra o co mér cio de es cra vos de se tem bro
de 1850. Até então tinha sido di fí cil pro ces sar bra si le i ros sus pe i tos de
en vol vimento no trá fi co, a me nos que fos sem apa nha dos no ato de
impor tar es cra vos, e mes mo as sim a lei exi gia que fos sem le va dos a
julga men to pe ran te um júri lo cal, que in va ri a vel men te os ab sol via. Os
tri bu na is ma rí ti mos bra si le i ros es ta vam ago ra au to ri za dos a jul gar e punir
qual quer bra si le i ro – e qual quer es tran ge i ro re si den te no Bra sil – sus peito
de ter in te res se no co mér cio de es cra vos.24

Du ran te os anos de 1854-5, o Go ver no bra si le i ro – atra vés de 
sua le ga ção em Lon dres – e os li vre-cam bis tas in gle ses – tan to nas
co lu nas do Da ily News como, li de ra dos por Mil ner Gib son, na Câ ma ra
dos Co muns – au men ta ram a pres são pela re vo ga ção da Lei Aber de en.
O go ver no bri tâ ni co, en tre tan to, ain da re ce a va que, sem um tra ta do
an glo-bra si le i ro sa tis fa tó rio para subs ti tuí-la, não ha ve ria nada que im pe dis se
os bra si le i ros de um dia vol ta rem aos seus ve lhos há bi tos. Qu an do, num 
de ba te em 26 de ju nho de 1854, John Bright ob je tou a que o Go ver no
“man ti ves se essa Lei so bre o Go ver no bra si le i ro como uma ga ran tia do
seu bom com por ta men to”, Pal mers ton res pon deu so le ne men te que a
abo li ção ti nha tra zi do tais be ne fí ci os mo ra is e ma te ri a is ao Bra sil que a
re vo ga ção da Lei de 1845 se ria “o ma i or mal que nos se ria pos sí vel in fli gir 
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23 Ci ta do em Jer ning ham  n º 21, 27 de ju nho de 1853, F. O. 84/911.
24 Lei nº 731, 5 de ju nho de 1854, im pres sa em Pe re i ra Pin to, i. 490-2. O pro je to ti nha sido in tro du zi do

no Se na do pou cos dias de po is da pos se do go ver no. Ver Jor nal do Co mér cio, 16 de se tem bro de 1853;
Jer ning ha m nº 35, 1 de ou tu bro de 1853, F. O. 84/911; Jo a quim Na bu co, Um Esta dis ta do Impé rio,
Na bu co de Ara ú jo: Sua Vida, Suas Opi niões, Sua Épo ca  (2ª ed., São Pa u lo, 1936), i, págs. 165-7. 



ao povo bra si le i ro”. Ele só ad mi tia que o go ver no pu des se re ver a si tu a ção
“de po is de uma lon ga sé rie de anos”.25 Sir Henry Ho ward, mi nis tro
bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro (1853-55), con cor dou em que não ha via me -
lhor ga ran tia con tra uma re to ma da do trá fi co do que o co nhe ci men to,
tan to no Go ver no quan to nos me i os do co mér cio de es cra vos, de que a
Grã-Bre ta nha man ti nha o po der de im pe di-la.26

Em fins de 1855 - de po is de três anos nos qua is não se sou be
que ti ves se sido fe i ta uma úni ca im por ta ção de es cra vos – foi fe i ta uma
úl ti ma ten ta ti va de re vi ver o co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos para o
Bra sil. As cir cuns tân ci as pa re ci am ex tra or di na ri a men te pro pí ci as: as
es qua dras pre ven ti vas bri tâ ni cas da Áfri ca oci den tal e da Amé ri ca do Sul 
ti nham sido con si de ra vel men te re du zi das em nú me ros, como re sul ta do
das ne ces si da des de na vi os na Gu er ra da Cri méia; a es cas sez de mão-de-
obra co me ça va a fa zer-se no va men te sen tir no Bra sil – par ti cu lar men te
des de que uma epi de mia de có le ra, em 1855, se ti nha alas tra do pela
po pu la ção de es cra vos exis ten te27 – e os pre ços de es cra vos nas áre as
de ma i or pro cu ra (o vale do Pa ra í ba e a pro vín cia de São Pa u lo) ti nham 
su bi do for te men te des de o fim do co mér cio de es cra vos; e os bar ra cões
de es cra vos em Ben gue la, Ambriz e no es tuá rio do Con go es ta vam che i os 
e os pre ços, os mais ba i xos em mais de vin te anos. Em prin cí pi os de
se tem bro, co me çou a cir cu lar no Rio de Ja ne i ro o ru mor de que 250
ne gros ti nham sido de sem bar ca dos em Angra dos Reis, no con ti nen te,
por trás da Ilha Gran de, ao que se se guiu, um mês mais tar de, ou tro de
que 300 ti nham sido de po si ta dos na fron te i ra en tre as pro vín ci as do Rio
de Ja ne i ro e do Espí ri to San to; am bos fo ram cu i da do sa men te in ves ti ga dos, 
mas ja ma is se com pro vou com ple ta men te qual quer dos dois.28 Em 13
de ou tu bro, po rém, cer ta men te teve lu gar, com êxi to, um de sem bar que 
de en tre 200 e 240 ne gros per to de Se ri nha ém, na pro vín cia de Per -
nam bu co. A ma i o ria foi fi nal men te re co lhi da e li ber ta da – só de zes se -
is nun ca fo ram re cu pe ra dos –, po rém a in ves ti ga ção sub se qüen te re ve lou
não ape nas ne gli gên cia de par te das au to ri da des lo ca is, mas tam bém o
fato de que o pre si den te da pro vín cia, o che fe de po lí cia e vá ri as fa mí -
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25 Han sard, cxxxiv, 723, 725.
26 Ho ward para Cla ren don, nº 11, 28 de maio de 1855, F. O. 84/968. Cf. dois des pa chos de Ho ward

para Cla ren don, 4 de ju nho de 1854, im pres so em Chris tie, No tes on Bra zi li an Qu es ti ons , págs. 208-14.
27 Jer ning ham nº 2, 12 de ja ne i ro de 1856, F. O. 84/993; Fala do Tro no, 3 de maio de 1856.
28 Jer ning ham nº 13, 15 de ou tu bro, nº 15, 9 de no vem bro, nº 17, 13 de no vem bro de 1855, F. O.

84/968.



li as im por tan tes es ta vam im pli ca das no de sem bar que.29 Lor de Pal -
mers ton, que se ti nha re cen te men te tor na do pri me i ro-mi nis tro à
fren te de um novo go ver no whig li be ral, en fu re ceu o go ver no bra si -
le i ro fa zen do “uma ad ver tên cia amis to sa” de que, a me nos que fos sem 
to ma das me di das para pu nir os cul pa dos e im pe dir de sem bar ques
fu tu ros, po dia ser ne ces sá rio que os na vi os de guer ra bri tâ ni cos re to -
mas sem suas ope ra ções con tra o co mér cio de es cra vos, de con for mi -
da de com a Lei Aber de en – como ele acre di ta va que eles ti nham todo
o di re i to de fa zer – “na cos ta, nos rios e nos por tos do Bra sil”.30 No
caso, o go ver no bra si le i ro já ti nha pu ni do os en vol vi dos no epi só dio e
ti nha re do bra do seus es for ços para im pe dir sua re pe ti ção – mas o fato de
que, cla ra men te, o trá fi co ain da não es ta va in te i ra men te mor to en du re -
ceu ain da mais a de ci são de Pal mers ton de não re vo gar a Lei. “A lei de
1845”, es cre veu em abril de 1856, “é a úni ca se gu ran ça con tra o res -
sur gi men to do co mér cio bra si le i ro de es cra vos e nun ca de ve ria ser re vo -
ga da. A sin ce ri da de do Go ver no bra si le i ro con tra o co mér cio de es cra -
vos é aque la com que o pun guis ta man tém suas mãos lon ge dos bol sos 
de um cu ri o so en quan to nota os olhos de um po li ci al vol ta dos para
ele.”31 E em ju lho, Lor de Aber de en, na Câ ma ra dos Lor des, em bo ra
ad mi tin do que ini ci al men te he si ta ra em in tro du zir o pro je to e que, de 
fato, sem pre bus ca ra uma opor tu ni da de para re vo gá-lo, ago ra, à luz
dos acon te ci men tos re cen tes no Bra sil, he si ta va em ad vo gar a sua
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29 Jer ning ham nº 15, 9 de no vem bro, nº 16, 12 de no vem bro, nº 22, 14 de de zem bro de 1855, nº  7, 12 de 
fe ve re i ro, nº 19, 14 de mar ço de 1856, F. O. 84/993; Cow per (Per nam bu co) nº 9, 21 de abril de 1856,
F. O. 84/994; Re la tó rio do Mi nis té rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros, maio de 1856; Na bu co, op. cit. , i, págs.
169-76; Man ches ter, Bri tish Pre e mi nen ce in Bra zil, pág. 264.

30 Cla ren don para Jer ning ham, nº 2, 9 de ja ne i ro de 1856, F. O. 84/993, ba se a do numa mi nu ta de Pal -
mers ton de 31 de de zem bro de 1855 (im pres so em Chris tie, op. cit ., págs. 221-2); Jer ning ham para Pa -
ra  nhos, 7 de mar ço, ane xo a Jer ning ham nº 19, 14 de mar ço de 1856 (apro va do por Cla ren don, nº
22, 28 de abril, nº 38, 26 de ju nho de 1856, F. O. 84/993). “Não há nota mais dura na tris te his tó ria do 
trá fi co”, co men tou Jo a quim Na bu co em Um Esta dis ta do Impé rio, i. pág. 170. Sér gio Te i xe i ra de Ma -
ce do, em Lon dres, já se ti nha que i xa do amar ga men te a Lor de Cla ren don (em maio de 1854) de que
“era sem pre com uma ame a ça nos lá bi os que o go ver no bri tâ ni co fa la va com o Bra sil” (ci  ta do em
Man ches ter, op. cit., pág. 288). De po is do caso de Se ri nha ém, o su ces sor de Jer ning ham no Rio de
Ja ne i ro, Camp bell Scar lett, pe diu lhe fos se dada au to ri da de para apli car no va men te as ins tru ções
de ju nho de 1850, sem se re fe rir a Lon dres, caso isso se tor nas se ne ces sá rio (Scar lett, 30 de maio de
1856, F. O. 84/994) e acha va que a Grã-Bre ta nha de via exi gir um tra ta do que lhe des se “o di re i to de
dar bus ca e vi si tar, sem in ter rup ção e em qual quer tem po, to dos os por tos do Bra sil” (Scar lett nº 17,
15 de de zem bro de 1856, F. O. 84/994). (N. T.: A ci ta ção de Jo a quim Na bu co con ti da nes ta nota está em
po r tu guês na obra ori gi nal; a de Te i xe i ra de Ma ce do foi tra du zi da do in glês).

31 Me mo ran do, 30 de abril de 1856, F. O. 84/993.



re vo ga ção ime di a ta.32 Os es cra vos de sem bar ca dos em Se ri nha ém fo -
ram, po rém, os úl ti mos que se sabe te rem sido im por ta dos no Bra sil
di re ta men te da Áfri ca. Qu an do, em ja ne i ro de 1856, o Mary E. Smith,
de Nova Orle ans, car re gan do qua se 400 es cra vos com ida des en tre
quin ze e vin te anos, che gou ao lar go do por to de São Ma te us, na fron te -
i ra en tre o Espí ri to San to e a Ba hia, o bri gue a va por im pe ri al Olin da es -
ta va no lo cal à sua es pe ra. A em bar ca ção foi le va da para a Ba hia, onde se 
des co briu que 106 afri ca nos já ti nham mor ri do; os res tan tes fo ram li -
ber ta dos de po is que o na vio foi con de na do, mas es ta vam em tão más
con di ções que pou cos so bre vi ve ram por mu i to tem po.33 Em ju lho de
1857, hou ve ru mo res de que es ta va para ser fe i ta uma ten ta ti va de de -
sem bar car es cra vos na cos ta ao nor te de Per nam bu co – no Rio Gran de
do Nor te ou mes mo na Pa ra í ba – mas o go ver no bra si le i ro man te ve a
área sob cu i da do sa vi gi lân cia e não se des co briu evi dên cia de qual -
quer de sem bar que.34 Já en tão, os co mer ci an tes ti nham fi nal men te
per di do toda es pe ran ça de re a bri rem o trá fi co bra si le i ro e, em vez dis so, 
es ta vam con cen tran do suas ener gi as no co mér cio ile gal com Cuba, que
con ti nu a ria por mais uma dé ca da.

No fim dos anos ‘50, o co mér cio bra si le i ro de es cra vos po -
dia ser de cla ra do re al men te ex tin to.35 Os pro ble mas de mão-de-obra
do Bra sil per ma ne ci am, en tre tan to, mu i to atu a is, em bo ra con si de ra -
vel men te me nos agu dos do que ti nham sido nas dé ca das de ‘30 e ‘40
ou do que se tor na ri am nos anos ‘70 e ‘80, com a ex pan são das plan ta ções
de café para a ter ra roxa∗ do no ro es te de São Pa u lo. A lon go pra zo, a
in ter rup ção dos su pri men tos abun dan tes de es cra vos ba ra tos vin dos da
Áfri ca ti nha de pro du zir uma sé ria fal ta de bra ços∗ no Bra sil e dar um
gol pe im por tan te no pró prio sis te ma es cra vis ta. A cur to pra zo, po rém, 
as con se qüên ci as da abo li ção so bre a ofer ta de mão-de-obra fo ram mi ti ga das 
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32 Han sard, cxli ii, 1078-9, 21 de ju lho de 1856.
33 Jer ning ham nº 5, 8 de fe ve re i ro de 1856, F. O. 84/993; Pi er son, Ne gro es in Bra zil, pág. 37; Ho ward,

Ame ri can Sla vers and the Fe de ral Law, págs. 47, 124-6.
34 Me mo ran do sem as si na tu ra (Na bu co?), Infor ma ção so bre trá fi co es cra vo, 21 de ju lho de 1857, A. M. I. P.,

mar ço cxxiv, doc. 6208.
35 Ver, p. ex., as res pos tas dos côn su les e vice-côn su les bri tâ ni cos no Bra sil – Verc ker (Rio Gran de do Sul),

Cal lan der (San ta Ca ta ri na), West wo od (Rio de Ja ne i ro), Mor gan (Ba hia), Cow per (Per nam bu co), Wil son
(Ma ra nhão) – a uma cir cu lar pe din do in for ma ções so bre a si tu a ção do co mér cio de es cra vos e a pro ba bi li da -
de de seu res sur gi men to, co te ja das em Chris tie para Rus sell, 2 de ju nho de 1860, B. F. S. P. li, 1012-15.

∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)



por um nú me ro de de sen vol vi men tos no vos. Em pri me i ro lu gar, como 
os abo li ci o nis tas sem pre ti nham es pe ra do e an te ci pa do, o co lap so do
trá fi co de es cra vos con ven ceu mu i tos fa zen de i ros das van ta gens que po -
de ri am ter me lho ra do as con di ções de vida e de tra ba lho dos es cra vos
que já pos su íam. (Tam bém fo ram obri ga dos a pres tar mais aten ção à re -
pro du ção dos es cra vos, mas isto nun ca teve mu i to êxi to, quan do nada
por que sete em cada dez es cra vos no Bra sil eram do sexo mas cu li no.)36 De 
im por tân cia mais ime di a ta, o tér mi no do co mér cio tran sa tlân ti co de
es cra vos es ti mu lou o co mér cio de es cra vos den tro do Bra sil, das áre as
ur ba nas para as ru ra is, da agri cul tu ra de sub sis tên cia para as cul tu ras de
ex por ta ção (café, açú car, al go dão) e, ape sar dos es for ços das au to ri da des
pro vin ci a is no Ma ra nhão, no Ce a rá, em Per nam bu co e na Ba hia para
pro i bi rem o co mér cio in ter pro vin ci al de es cra vos, das áre as em po bre ci -
das do Nor te e do Nor des te (a “nova cos ta afri ca na”) para o sul em
de sen vol vi men to. Em suas No tas Esta tís ti cas, pu bli ca das em 1860, Se bas tião
Fer re i ra So a res cal cu lou que 26,622 es cra vos ti nham sido im por ta dos das
pro vín ci as se ten tri o na is para o Rio de Ja ne i ro, ci da de e pro vín cia, du ran te 
os anos de 1852-9:

1852 4.409 1856  5.006
1853 2.090 1857 4.211
1854 4.418 1858 1.993
1855 3.532 1859  963

 Na sua opi nião, en tre tan to, es sas ci fras eram mais bem
conser va do ras: um in flu xo mé dio anu al de 5.500 es cra vos se ria, acha va 
ele, uma estima ti va mais pre ci sa.37 Em se tem bro de 1862, W. D. Christie,
o mi nis tro bri tâ ni co no Rio de Ja ne i ro, re por tou que 34.688 es cra vos
ti nham sido im por ta dos por mar das pro vín ci as se ten tri o na is só para a 
ca pi tal, du ran te os dez anos e meio de ja ne i ro de 1852 a ju lho de 1862, 
e ele acredita va que mu i tos mais ti nham sido trans por ta dos por
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36 Ste in, Vas sou ras , pág. 76.
37 No tas Esta tís ti cas so bre a pro du ção agrí co la e ca res tia dos ge ne ros ali men ti ci os no im pé rio do Bra sil  (Rio de Ja ne i ro,

1860), págs. 135-6. Tam bém Ste in, Vas sou ras, pág. 65: “Impor ta ções es ti ma das de es cra vos na Pro vín cia
do Rio pro ve ni en tes de ou tras pro vín ci as, 1852-9”; Ro dri gues, Bra zil and Afri ca, pág. 171, nº 142.
Na vi os a va por da Anglo-Luso-Bra zi li an Na vi ga ti on Co. trans por ta vam es cra vos de por tos se ten tri o na is
para o Rio (ver Chris tie, op. cit., pág. lvi).



terra.38 Este mo vi men to in ter no da po pu la ção es cra va bra si le i ra acabou 
le van do a uma for te con cen tra ção de es cra vos nas gran des fa zen das e,
em par ti cu lar, nas plan ta ções de café do Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e 
São Pa u lo (“as pro vín ci as ne gre i ras da na ção”∗, como vi e ram a ser
cha ma das) e isso, por sua vez, ao re du zir li ge i ra men te a im por tân cia
do tra ba lho es cra vo para a eco no mia bra si le i ra como um todo, foi um
dos fa to res, jun ta men te com o pro gres si vo de clí nio no ta ma nho da
po pu lação es cra va em ida de de tra ba lho e o de clí nio da po pu la ção
escra va como per cen ta gem da po pu la ção to tal, que se com bi na ram
para tor nar a ins ti tu i ção da es cra vi dão mais vul ne rá vel a ata que na
segun da me ta de do sé cu lo XIX.

Embora, du ran te a dé ca da de 1850, o Go ver no bri tâ ni co
freqüente men te pro tes tas se con tra a de su ma ni da de do co mér cio cos teiro
de es cra vos no Bra sil, a Ma ri nha bri tâ ni ca, des de o caso do Pi ra ti nim
(1851), ti nha cu i da do de não in ter fe rir com a trans fe rên cia le gí ti ma de
escra vos de uma par te do Bra sil para ou tra. Qu an do, po rém, se ten tou
re vi ver a ve lha idéia de im por tar da Áfri ca tra ba lha do res li vres – um
pro je to para pro mo ver a imi gra ção afri ca na li vre e a ex tin ção gra du al da
es cravi dão foi in tro du zi do na le gis la tu ra pro vin ci al de Per nam bu co
em 1857, por exem plo – o Go ver no bri tâ ni co de i xou cla ro, como ti nha
fe i to mais de uma vez no pas sa do, que tal ini ci a ti va se ria con si de ra da e
tra ta da como um res sur gi men to dis far ça do do co mér cio de es cra vos, já
que “os afri ca nos li vres” se ri am qua se cer ta men te re du zi dos à es cra vidão
quando che gas sem ao Bra sil. “Embar ca ções tra zen do tais car re ga mentos
de afri ca nos [li vres] para o Bra sil”, de cla rou en fa ti ca men te Lor de
Claren don em ju nho de 1857, “se ri am ine vi ta vel men te tra ta das como
na vi os de es cra vos pe los bar cos de pa tru lha bri tâ ni cos.”39 Ten ta ti vas de
atrair imi gran tes eu ro pe us para o Bra sil eram um as sun to com ple ta mente
di fe ren te. A imi gra ção eu ro péia era sem pre vis ta pe los abo li ci o nis tas,
tan to na Grã-Bretanha como no Bra sil, como a so lu ção úl ti ma para o
problema bra si le i ro de mão-de-obra. De po is que o co mér cio de es cravos
foi fi nal men te abo li do, mu i tos fa zen de i ros de café co me ça ram a mos trar 
in te res se, pela pri me i ra vez, pelo sis te ma de par ce ria∗ (uma es pé cie de

424 Les lie Bethell

38 Chris tie, op. cit., pág. 93.
∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
39 Cla ren don para Cow per, 8 de ju nho de 1857, B. F. S. P. xlvi ii, 1135-6.
∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)



co lhe i ta par ti lha da) ini ci a do em São Pa u lo, nos anos ‘40, pelo Se na dor
Ver gueiro e, ao mes mo tem po em que pro cu ra vam pre ser var e au mentar
a sua for ça de tra ba lho es cra vo, tra ta vam de re cru tar e fi nan ci ar o
transpor te de tra ba lha do res eu ro pe us con tra ta dos.40 As par ce ri as fo ram
fi nalmente de sa cre di ta das – os pro pri e tá ri os de ter ras bra si le i ros,
acostu ma dos ape nas ao tra ba lho es cra vo, abu sa vam ine vi ta vel men te do
sis tema e os pró pri os imi gran tes, sem o há bi to de tra ba lhar em plan tações 
sub tro pi ca is, ra pi da men te se de cep ci o na vam – e es sas ex pe riên ci as ini ciais,
ten ta ti vas, de imi gra ção eu ro péia em lar ga es ca la fo ram um fra cas so.
Ape sar dis so, du ran te a dé ca da de 1850, mais de 130.000 eu ro pe us –
muitos de les ale mães e su í ços (os gru pos de imi gran tes mais im por tantes
no perío do an te ri or à abo li ção), mas ago ra mais da me ta de de les
portu gue ses – emi gra ram para o Bra sil:41

1850  2.072 1856 14.008
1851 4.425 1857 14.334
1852 2.731 1858 18.529
1853 10.935 1859 20.114
1854 18.646 1860 15.774
1855 11.798

A ma i o ria de les ti nha con tra tos com fa zen de i ros na pro vín cia
do Rio de Ja ne i ro, mas um nú me ro con si de rá vel foi para São Pa u lo:
enquan to me nos de 50 imi gran tes eu ro pe us en tra ram anu al men te em
São Paulo no pe río do 1830-51, qua se 1.000 por ano che ga ram, em média,
de 1852 a 1857. Assim, com uma re dis tri bu i ção da po pu la ção es cra va
exis ten te e um acen tu a do au men to da imi gra ção eu ro péia, a abo li ção do
comércio de es cra vos não teve ime di a ta men te o efe i to de sas tro so que
tinha sido uni ver sal men te an te ci pa do so bre a ofer ta de mão-de-obra
disponível para os se to res em ex pan são da agri cul tu ra bra si le i ra e, portan to,
so bre a eco no mia como um todo. Ao con trá rio, com a con ti nu a da ex pansão 
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40  Ver Vi ot ti da Cos ta, Da Sen za la à Co lô nia, págs. 78-83; His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra, II, iii, págs.
158-62, 245-60; Tho mas Da vatz, Me mó ri as de um co lo no no Bra sil (1850) ed. Sér gio Bu ar que de Ho lan da
(São Pa u lo, 1941).

41 Esta tís ti cas de José Fer nan do Car ne i ro, Imi gra ção e co lo ni za ção no Bra sil (Rio de Ja ne i ro, 1949), Apên di ce.



da pro du ção e da ex por ta ção de café, os anos de 1850 fo ram uma
década de ouro para o vale do Pa ra í ba.42 Hou ve tam bém um aumen to na
pro du ção de açú car e al go dão, em bo ra me nor do que na do café.43 E
fre qüen te men te se ar gu men ta que, ao li be rar ca pi tal para in ves ti men to
na agri cul tu ra, no co mér cio, nos trans por tes, nos ser vi ços ur ba nos e na
in dústria, a abo li ção do co mér cio de es cra vos na re a li da de deu um
consi de rá vel es tí mu lo ao de sen vol vi men to eco nô mi co ge ral do Bra sil
du ran te o pe río do 1850-64.44 Esta tese re quer, en tre tan to, pes qui sa mais 
de ta lha da do que tem sido fe i ta até aqui.

Em ju lho de 1858, o mi nis tro bra si le i ro em Lon dres sus ci tou
no va men te a ques tão da Lei Aber de en, a qual, em bo ra en tão to tal men te
ino pe ran te por mu i tos anos, con ti nu a va for mal men te em vi gor – um
obs tá culo im por tan te à me lho ra das re la ções an glo-brasileiras. No
entan to, Lor de Mal mes bury, se cre tá rio dos Ne gó ci os Estran ge i ros numa 
se gun da e igual men te cur ta ad mi nis tra ção Derby (1858-9), in for mou-o
de que o Go ver no bri tâ ni co só pro po ria ao Par la men to a re vo ga ção da
Lei ofen si va quan do fos se as si na do e ra ti fi ca do um novo tra ta do con tra
o co mér cio de es cra vos.45 Uma ten ta ti va de for çar a mão do Go ver no
foi fe i ta por Wil li am Hutt, que apre sen tou na Câ ma ra dos Co muns mais 
uma mo ção ins tan do o go ver no a, en fim, des fa zer o seu sis te ma pre venti vo
contra o co mér cio de es cra vos, re ti ran do a sua es qua dra da Áfri ca ociden tal
e re vo gan do a Lei de 1845. Era, po rém, opi nião ge ral que a es qua dra
ain da era ne ces sá ria para a su pres são do co mér cio de es cra vos para
Cuba (ain da que já não para o Bra sil), bem como para pro te ger o cres cen te 
co mér cio da Grã-Bretanha com a Áfri ca oci den tal. No to can te à Lei
Aber de en, ha via con si de rá vel apo io para a opi nião no va men te ma ni fes -
ta da por Lor de Pal mers ton (tem po ra ri a men te na opo si ção) de que se ria
pru den te, para qual quer Go ver no bri tâ ni co, “man tê-la em vi gor para ser 
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42 Ver Ste in, Vas sou ras, pág. 53.
43 Ver Fer re i ra So a res, No tas Esta tís ti cas, págs. 17-61 e Per di gão Ma lhe i ro, ii, págs. 67-8.
44 So bre essa in te res san te ques tão, ver Ste in, Vas sou ras, págs. 20, 29, 52; Ro dri gues, Bra zil and Afri ca, págs.

192-3; Ro ber to Si mon sen, “As con se qüên ci as eco nô mi cas da abo li ção”, Jor nal do Co mér cio, 8 de maio de
1938; João Cruz Cos ta, A His tory of Ide as in Bra zil (Univ. of Ca li for nia Press, 1964), págs. 69, 77, 80 (”De po -
is de 1850”, es cre veu Cruz Cos ta, “o Bra sil es ta va numa si tu a ção eco nô mi ca com ple ta men t e nova ...
[a su pres são do co mér cio de es cra vos] li be rou for ças de re no va ção no Bra sil”). Fon tes im por tan tes são
Fer re i ra So a res, No tas es ta tís ti cas  (1860), Ele men tos de es ta tís ti ca (1865), Esbo ço ou Pri me i ros Tra ços da Cri se Co  -
mer ci al do Rio de Ja ne i ro em 10 de Se tem bro de 1864 (1865); Re la tó rio da co mis são en car re ga da pelo Go ver no Impe ri al ...
de pro ce der a um Inqué ri to so bre as ca u sas prin ci pa is e aci den ta is da cri se do mês de se tem bro de 1864 (1865).

45 Mo re i ra para Mal mes bury, 3 de ju lho, Mal mes bury para Mo re i ra, 7 de ju lho de 1858, F. O. 84/1051.



usa da na hi pó te se de os bra si le i ros vol ta rem ao mau ca mi nho. Enquan to 
ti ver mos de re ser va aque la Lei, o go ver no do Bra sil se gui rá a po lí ti ca
que o com pe li mos a ado tar”.46 A mo ção de Hutt foi der ro ta da por 223
vo tos a 24 e a Lei Aber de en con ti nu ou exis tin do – para imen sa ir ri ta ção 
do Bra sil.

Além da Lei Aber de en, dois ou tros as pec tos da ques tão do
co mér cio de es cra vos con ti nu a ram a aze dar as re la ções en tre a
Grã-Bretanha e o Bra sil por mais de uma dé ca da de po is que o pró prio
comér cio ti nha sido su pri mi do. Em pri me i ro lu gar, os go ver nos bra si leiros
per sis ti am em suas re i vin di ca ções de da nos em um nú me ro de ca sos em 
que em bar ca ções mer can tes bra si le i ras ti nham no pas sa do sido ob je to
de bus ca e cap tu ra ile ga is por na vi os de pa tru lha bri tâ ni cos. (Mu i tas
dessas re i vin di ca ções re fe ri am-se ao pe río do an te ri or a 1830, quan do
vá ri as em bar ca ções equi pa das para o trá fi co ti nham sido ab sol vi das pela 
co mis são mis ta de Ser ra Leoa, mas nun ca com pen sa das pe las per das
sofri das; ou tras di zi am res pe i to a em bar ca ções cap tu ra das de po is de
1845 e conde na das em tri bu na is ma rí ti mos bri tâ ni cos – em bo ra o
Gover no bra si le i ro nun ca te nha le va do à sua con clu são ló gi ca o pró prio
ar gu men to de que toda cap tu ra fe i ta de acor do com a Lei Aber de en era
per se ile gal.) No cur so das ne go ci a ções para um novo tra ta do, du ran te
os anos 1852-3, Te i xe i ra de Ma ce do, o mi nis tro bra si le i ro em Lon dres,
ti nha co lo ca do a ques tão das re i vin di ca ções bra si le i ras, mas o go ver no
bri tâ nico, como de cos tu me, re cu sou-se a re co nhe cer-lhes qual quer
validade. Ao mes mo tem po, ha via uma mis ce lâ nea de ou tras re i vin dicações 
brasi le i ras con tra o Go ver no bri tâ ni co ain da pen den tes e a Grã-Bretanha,
de sua par te, re i vin di ca va da nos num va lor to tal de 250.000 li bras es ter linas 
com re la ção a pre ju í zos so fri dos por co mer ci an tes bri tâ ni cos em con se -
qüên cia da Gu er ra da Inde pen dên cia (1822-3), do blo que io bra si le i ro do 
rio da Pra ta (1825-7) e de nu me ro sas re vol tas pro vin ci a is du ran te os
anos ‘30 e ’40, bem como de di re i tos ex ces si vos oca si o nal men te cobrados 
so bre im por ta ções pro ve ni en tes da Grã-Bretanha. Foi num es for ço para 
re sol ver es sas re i vin di ca ções que, em ju nho de 1858, foi as si na da uma
con ven ção es ta be le cen do, no Rio de Ja ne i ro, uma co mis são mis ta
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46 Han sard, cli. 1338, 12 de ju lho de 1858. Lor de Aber de en ain da não es ta va cer to de que já hou ves se
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anglo-brasileira à qual to das elas po de ri am ser re fe ri das – em bo ra houves se,
des de o co me ço, al gu ma in cer te za so bre se ela ti nha po de res para tra tar
de ca sos li ga dos ao co mér cio de es cra vos. No caso, o Bra sil sub me teu
no ven ta e nove re i vin di ca ções, na sua ma i o ria de cor ren tes do co mér cio
de es cra vos, num to tal de 2 mi lhões de li bras. O mem bro bri tâ ni co da
co mis são ti nha, po rém, ins tru ções no sen ti do de que ne nhum caso
relati vo ao co mér cio de es cra vos que ti ves se sido ori gi nal men te tra ta do
por uma co mis são mis ta an glo-brasileira ou por um tri bu nal ma rí ti mo
bri tâ ni co po dia ser re vis to e, con se qüen te men te, em mar ço de 1860, a
Co mis são de Re i vin di ca ções foi obri ga da a sus pen der seus tra ba lhos
qua se an tes de os ter co me ça do. Dois anos mais tar de o go ver no bri tâ -
ni co anun ci ou que con si de ra va a co mis são ex tin ta, já que a Con ven ção
de 1858 ti nha es pe ci fi ca do que to das as re i vin di ca ções de vi am es tar
resol vi das num pra zo de dois anos.47

O outro tema que con ti nu ou a in fer ni zar as re la ções
anglo-brasileiras du ran te os anos ’50 e co me ço dos ’60 foi o des ti no dos 
“eman ci pa dos” ou “afri ca nos li vres”.∗48 Estes – e ha via vá ri os mi lha res
de les – ca íam em duas ca te go ri as: pri me i ro, es cra vos im por ta dos ile gal -
men te que ti nham sido apre en di dos e li ber ta dos pe las au to ri da des bra si -
le i ras e, en quan to aguar da vam re pa tri a ção, ti nham sido alu ga dos a par ti -
cu la res como apren di zes; se gun do, es cra vos que ti nham sido tra zi dos
para o Rio de Ja ne i ro a bor do de na vi os cap tu ra dos, li ber ta dos pela
comis são mis ta com sede na que la ci da de e, en quan to sob a pro te ção do
Go ver no bra si le i ro, em pre ga dos em tra ba lhos pú bli cos ou en tre gues a
par ti cu la res como apren di zes, na qua li da de de ser vi ça is ou tra ba lha do res 
livres. Era no tó rio o fato de que a ma i o ria dos “afri ca nos li vres” ter mina vam 
como es cra vos, e os in ces san tes es for ços da le ga ção bri tâ ni ca no Rio
para assegu rar-lhes a li ber da de a que ti nham di re i to e pela qual, pelo
menos no caso da que les li ber ta dos pela co mis são mis ta, o Bra sil era
respon sá vel pe ran te a Grã-Bretanha, sur ti am pou co efe i to. No fim dos
anos ’40, já não era pos sí vel des co brir, com qual quer grau de se gu ran ça,
quantos ain da vi vi am, seu pa ra de i ro ou sua si tu a ção. Em 1851, o Gover no
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47 A ques tão das re i vin di ca ções foi tra ta da em al gum de ta lhe em Chris tie, op. cit ., págs. 140-54 e
Man ches  ter, Bri tish Preë mi nen ce, págs. 266-73.

∗ Em por tu guês no ori gi nal. (N. T.)
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bra sile i ro re je i tou uma pro pos ta apre sen ta da por Lor de Pal mers ton de
uma comis são mis ta para in ves ti gar toda a ques tão,49 em bo ra em
dezem bro de 1853 ele fle xi bi li zas se sua po si ção o bas tan te para anun ciar que 
os “afri ca nos li vres” que ti ves sem ser vi do como apren di zes por qua torze
anos po de ri am ago ra pe dir a seus se nho res a sua li be ra ção e o re gres so
para a Áfri ca.50 Mas na prá ti ca isto mu i to pou co sig ni fi cou, e no vas
repre sen ta ções bri tâ ni cas so bre o as sun to ca í ram em ou vi dos mou cos.
O que o de cre to de 1853 efe ti va men te sig ni fi cou, en tre tan to, foi que, até
1859, to dos os afri ca nos “li ber ta dos” pela co mis são mis ta do Rio puderam
pe dir a sua li ber da de com ple ta (a co mis são ti nha de i xa do de funci o nar em 
1845, qua tor ze anos an tes) e a le ga ção bri tâ ni ca aprove i tou a opor tu ni da de
para au men tar a pres são pela sua iden ti fi ca ção e rá pi da li ber ta ção.

Ca u sa de pre o cu pa ção ain da ma i or para o Go ver no bra si le i ro
do que as re pre sen ta ções da Grã-Bretanha em fa vor de um nú me ro re la -
ti va mente pe que no de “eman ci pa dos” era o fato de que o go ver no
britânico, de vez em quan do, mos tra va-se in te res sa do no des ti no das
cen te nas de mi lha res de es cra vos que ti nham sido im por ta dos no Bra sil
durante os úl ti mos vin te anos do co mér cio bra si le i ro de es cra vos; não
ape nas sua im por ta ção era ile gal nos ter mos do tra ta do de abo li ção
anglo-brasileiro que en tra ra em vi gor em mar ço de 1830, mas tam bém,
de acor do com o ar ti go 1 da lei bra si le i ra de no vem bro de 1831, eles e
seus fi lhos eram le gal men te li vres. Em mar ço de 1830, du ran te o de ba te
na Câ ma ra dos Co muns so bre o fu tu ro da es qua dra da Áfri ca oci den tal,
Glads to ne ti nha de cla ra do “te mos ... o per fe i to di re i to de che gar ao Brasil
e exi gir-lhe que eman ci pe to dos os es cra vos im por tados des de 1830 e,
em caso de re cu sa, fa zer-lhe a guer ra, mes mo até o ex ter mínio” (embora ele
ti ves se prosse gui do ma ni fes tan do a es pe ran ça de que tal di re i to não
seria exer ci do).51 E como vi mos, a in clu são de um acor do que garan tis se a 
li ber da de dos afri ca nos im por ta dos no Bra sil de po is de 1830 era, para
Ja mes Hud son, uma con di ção sine qua non para qual quer novo tra ta do
con tra o co mér cio de es cra vos com o Bra sil.52 De fato, ela tor nou-se
uma das exi gên ci as for ma is da Grã-Bretanha quan do se abri ram em
Lon dres as ne go ci a ções para um tra ta do, no fim de 1852. Te i xe i ra de

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 429

49 Pal mers ton para Hud son, 5 de ju lho de 1851, im pres so em Chris tie, op. cit., págs. 203-5.
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Ma ce do in di cou, po rém, que, para o Bra sil, ce der nes te pon to equi va le ria
a eman ci par a vas ta ma i o ria dos es cra vos bra si le i ros em ida de de tra ba lho
e cer ta mente “pro du zi ria uma re vo lu ção ge ral e ani qui la ria o Impé rio
bra si le i ro”. De cla rou, por tan to, ca te go ri ca men te, que, in de pen den te -
mente da pres são exer ci da pela Grã-Bretanha, “na es cra vi dão hão de
ficar”.∗53 Qu an do, em 1854, um juiz bra si le i ro ame a çou apli car a lei que 
de cla ra va ile gal, de po is de 1831, ter es cra vos, Na bu co de Ara ú jo, o
minis tro da Jus ti ça (1853-7), que era em gran de par te res pon sá vel por
as se gu rar que o co mér cio de es cra vos não res sur gis se, fez sa ber que o
Go ver no es ta va de ci di do a não in ter fe rir num as sun to que so la pa ria as
pró pri as ba ses da so ci e da de bra si le i ra.54 Enquan to isso, en tre tan to, a
Grã-Bre ta nha con ti nu a va a ir ri tar o go ver no bra si le i ro sus ci tan do o assun to
em to das as opor tu ni da des.

Assim, as re la ções an glo-brasileiras de i xa vam mu i to a de se jar
quan do, em 1860, logo de po is de Pal mers ton ter re as su mi do o car go de
pri me i ro-ministro numa nova ad mi nis tra ção whig li be ral, Wil li am Dou gal 
Chris tie che gou ao Rio como mi nis tro bri tâ ni co e tor nou as co i sas muito
pi o res. Um di plo ma ta da es co la de Pal mers ton – im pul si vo, ar ro gan te,
pe remp tó rio, hos til em re la ção às na ções “in fe ri o res” e mais fra cas, que
pre ci sa vam ser “en si na das como vi ver”, con ven ci do de que “o medo é a 
úni ca ga ran tia efi caz de jus ti ça” e a for ça, o úni co ins tru men to de contro le
po lí ti co55 –, Chris tie ado tou uma li nha dura em to dos os te mas do
momen to: li ber da de para os eman ci pa dos, li ber da de para os es cra vos
im por ta dos no Bra sil des de 1830, re je i ção das re i vin di ca ções bra si le i ras
con tra o Go ver no bri tâ ni co e a con ti nu a ção em vi gor da Lei Aber de en.
Mas fo ram dois in ci den tes re la ti va men te me no res (o pri me i ro en vol vendo 
um na vio mer can te, o Prin ce of  Wa les, e o se gun do H. M. S. For te) – que
ambos, na men te de Chris tie, de mons tra vam a in ca pa ci da de das au to ridades
bra si le i ras de ofe re ce rem pro te ção ade qua da a vi das e bens britâni cos – que
levaram, pri me i ro, a uma que re la di plo má ti ca e, fi nal men te, a re pre sálias
bri tâ ni cas, na for ma de um blo que io na val do Rio de Ja ne i ro du ran te
seis dias (31 de de zem bro de 1862 a 5 de ja ne i ro de 1863) e da cap tu ra,
em águas ter ri to ri a is, de cin co na vi os mer can tes bra si le i ros. Nes sa
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ocasião, como em tan tas ou tras no pas sa do, o Bra sil não ti nha al ter na tiva
se não ce der à pres são bri tâ ni ca, mas quan do, mais tar de no mes mo ano,
o Go ver no bri tâ ni co se re cu sou a pa gar re pa ra ções ou a des cul par-se
pela vi o la ção da so be ra nia bra si le i ra pela sua ma ri nha, o Go ver no bra si -
le i ro to mou a me di da ex tre ma de rom per re la ções di plo má ti cas, uma
inicia ti va ha bi tu al men te con si de ra da como mar can do um novo es tá -
gio na gra du al afir ma ção pelo Bra sil de sua in de pen dên cia da do mi na -
ção po lí ti ca bri tâ ni ca.56 Foi no meio da “Qu es tão Chris tie” que o Go -
ver no bra si le i ro fi nal men te ace i tou con si de rar o caso dos “eman ci pa -
dos” – em bo ra não seja cla ro que te nha agi do, como sus ten tou Chris tie,
em res pos ta à pres são bri tâ ni ca. Mais de 1.000 “eman ci pa dos” fo ram li -
be ra dos em doze me ses, de se tem bro de 1863 a agos to de 1864 (mais
do que ti nham sido pos tos em li ber da de du ran te todo o pe río do
1854-63).57 O pró xi mo pas so veio em se tem bro de 1864, quan do foi
apro va da uma lei que eman ci pa va to dos aque les que ti nham ser vi do os
seus qua tor ze anos como apren di zes (isto é, to dos os es cra vos li ber ta dos
pela comis são mis ta do Rio e aque les li ber ta dos pe las au to ri da des bra si -
le i ras, com ex ce ção de uns pou cos apre en di dos de po is da pas sa gem da
lei de se tem bro de 1850).58 Infe liz men te já era en tão, na prá ti ca, qua se
im pos sí vel fa zer a di fe ren ça en tre “eman ci pa dos” e es cra vos.

Foi tam bém em 1864 que se re to mou o de ba te so bre a Lei
Aber de en. Em ju nho, na Câ ma ra dos Lor des, Lor de Broug ham re co -
men dou a re vo ga ção da lei; qua se dez anos se ti nham pas sa do, lem brou
ele à Câ ma ra, des de a ocor rên cia do úl ti mo de sem bar que de que se ti -
nha co nhe ci men to no Bra sil e ele não via ra zão de se es pe rar que hou ves se
ou tros.59 Mes mo en tão, po rém, Lor de Rus sell, se cre tá rio dos Ne gó ci os
Estran ge i ros na ad mi nis tra ção Pal mers ton, não es ta va con ven ci do de
que o Bra sil ti ves se es pon ta ne a men te su pri mi do o trá fi co e, por tan to,
man ti nha a con vic ção de que, “se a Lei fos se re vo ga da, o co mér cio de
es cra vos res sur gi ria”. E não es ta va in cli na do a fa zer qua is quer fa vo res
ao Bra sil, ago ra que o seu go ver no ti nha op ta do por sus pen der re la ções
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di plo má ti cas com a Grã-Bre ta nha.60 A ques tão foi le van ta da na Câ ma ra
dos Co muns no mês se guin te, quan do John Bright no va men te ar gu men -
tou que a re vo ga ção da “Lei ofen si va e ile gal” de Aber de en mu i to con -
tri bu i ria para res ta u rar as boas re la ções an glo-bra si le i ras, que in dus tri a is,
co mer ci an tes, ban que i ros e in ves ti do res acre di ta vam ser es sen ci a is para
con ti nu ar e con so li dar ain da mais a pre e mi nên cia eco nô mi ca da
Grã-Bre ta nha na que le país.61 Res pon den do pelo go ver no, Lor de Pal mers ton 
ad mi tiu que a lei era “um es pi nho na sua [do Bra sil] car ne”, mas afir -
mou a sua con vic ção de que o co mér cio de es cra vos ain da po dia res -
sur gir e de cla rou que, por mu i to que des se va lor à ami za de e ao co mér -
cio bra si le i ros, “se isso fos se pos to de um lado e a su pres são do co mér -
cio de es cra vos do ou tro, eu pre fe ri ria este úl ti mo”.62 Foi nes sa épo ca
que W. D. Chris tie, que ti nha re gres sa do a Lon dres em 1863, es ta va es -
cre ven do o seu con tro ver so No tes on Bra zi li an Qu es ti ons, que foi pu bli ca -
do no ano se guin te. Di ri gi do a Lor de Pal mers ton, ele sus ci ta va, de uma
for ma que não po dia de i xar de ofen der os bra si le i ros, mu i tas ques tões
an ti gas, in clu si ve o des ti no dos “afri ca nos li vres” e os in ci den tes que
cul mi na ram no blo que io bri tâ ni co de 1862-3, bem como, ine vi ta vel men -
te, a pró pria Lei Aber de en. So bre o fu tu ro da lei, Chris tie se co lo ca va do 
lado da que les que sus ten ta vam que a Grã-Bre ta nha ti nha pro me ti do re -
vo gá-la so men te quan do um tra ta do efi caz con tra o co mér cio de es cra -
vos fos se as si na do, e ar gu men ta va que, na au sên cia de tal tra ta do, ela de -
via ser man ti da como a úni ca se gu ran ça para a Grã-Bre ta nha con tra a
re to ma da do co mér cio de es cra vos, pelo me nos en quan to a es cra vi dão
exis tis se no Bra sil e os bra si le i ros não mos tras sem uma dis po si ção evi den te 
de abo li-la ou se quer de mi ti gar os seus as pec tos mais cru éis. “Onde pre -
va le ce a es cra vi dão”, pro cla ma va Chris tie, “o co mér cio de es cra vos é
pro vá vel”.63 Era uma opi nião que o Go ver no bri tâ ni co pa re cia com par -
ti lhar. Em mar ço de 1865, Pal mers ton de cla rou ca te go ri ca men te na
Câ ma ra dos Co muns que o Go ver no não ti nha a in ten ção de apre sen tar
um pro je to para a re vo ga ção da Lei Aber de en,64 e nem uma pe ti ção da 
Bri tish Anti-Sla very So ci ety, em ju nho,65 nem o res ta be le ci men to de
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re la ções di plo má ti cas com o Bra sil, em no vem bro, o in du zi ram a mu dar
sua de ci são.

Os tem pos, po rém, es ta vam mu dan do. Aber de en, o au tor
da Lei de 1845, mor reu em 1860, Pal mers ton, seu gran de cam peão, em
1865. Um ano mais tar de, Rus sell re ti rou-se da vida po lí ti ca. Fa zia quinze
anos que o co mér cio bra si le i ro de es cra vos ti nha sido es ma ga do e, em
1865, de po is da as si na tu ra, fi nal men te, de um tra ta do an glo-americano
so bre di re i to de bus ca (7 de ju nho de 1862) e da ri go ro sa apli ca ção da
le gis la ção ame ri ca na con tra o co mér cio de es cravos pela ad minis tra ção
Lin coln, o co mér cio cu ba no tam bém foi, afi nal, supri mi do: o úl ti mo
ramo re ma nes cen te do que fora ou tro ra um flores cen te co mér cio de
escra vos, ti nha, na sua úl ti ma fase, sido con ti nu a do qua se ex clu si va mente
por navi os ame ri ca nos sob a ban de i ra ame ri ca na.66 Ao mes mo tem po,
as po tên ci as eu ro péi as con ti nu a ram a penetrar po lí ti ca e co mer ci al men te
na África oci den tal – La gos foi ane xa da pela Grã-Bretanha em 1861
– tornando cres cen te men te di fí cil um res sur gi men to do co mér cio de
escravos ao nor te do Equa dor, e na Áfri ca por tu gue sa, tra di ci o nal men te 
o prin ci pal pro ve dor de es cra vos para o Bra sil, fa zi am-se es for ços para
encora jar o co mér cio le gí ti mo e aca bar com a es cra vi dão (um de cre to 
de 1858 abo liu a es cra vi dão de po is de vin te anos em to dos os ter ri tó ri os
por tu gue ses), em bo ra per ma ne ces se um con si de rá vel hi a to en tre a lei e
a re a li da de. Do ou tro lado do Atlân ti co, a es cravidão ti nha sido abo li da
nos Esta dos Uni dos du ran te a Gu er ra Ci vil e, no Bra sil, onde ain da
ha via mais de um mi lhão e meio de es cra vos (a me ta de de les con cen -
tra da nas pro vín ci as de Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is e São Pa u lo),
hou ve, du ran te a Gu er ra do Pa ra guai (1865-70), si na is en co ra ja do res
de que o sen ti men to abo li ci o nis ta es ta va ga nhan do ter re no em círcu -
los  po lí ti cos in flu en tes. Em agos to de 1866, em res pos ta a uma
petição dirigi da por abo li ci o nis tas fran ce ses ao Impe ra dor Dom Pedro,
o Go ver no bra si le i ro anun ci ou que “a eman ci pa ção dos es cra vos,
uma con se qüên cia ne ces sá ria da abo li ção do co mér cio de es cra vos, é ape nas uma 

A Abo li ção do Co mér cio Bra si le i ro de Escravos 433

66 Ver War ren S. Ho ward, Ame ri can Sla vers and the Fe de ral Law, 1837-1862 (Univ. of Ca li for nia Press, 1963). Para
o mo vi men to abo li ci o nis ta na Espa nha e as ori gens e a apro va ção de uma nova lei con tra o co mér cio de
es cra vos em 9 de ju lho de 1966, ver Arthur F. Cor win, Spa in and the Abo li ti on of Sla very in Cuba, 1817-1866
(Univ. of Te xas Press, 1967), págs. 177-81. Ape sar de ru mo res de que o co mér cio de es cra vos cu ba no ain da
es ta va sen do pra ti ca do, ne nhum na vio de es cra vos foi de fato cap tu ra do de po is de 1865 (ibid., págs. 182-3).



ques tão de for ma e de opor tu ni da de”67 (itá li cos meus). E no mês de
maio se guin te, na sua Fala do Tro no, o pró prio Dom Pe dro de cla rou
que, ao mes mo tem po que era necessá rio que os di re i tos de propri e da -
de exis ten tes fos sem res pe i ta dos e a agri cul tu ra, “nos sa indús tria pri me i -
ra”, não fos se de sor ga ni za da, a ques tão da eman ci pa ção dos escra vos 
me re cia con si de ra ção aten ta “num mo men to opor tu no”.68 De fato,
es ti mu la do pelo Impe ra dor, o Con se lho de Esta do já ti nha começado
a exa mi nar vá ri as pro pos tas para a ex tin ção gra du al da es cra vi dão
no Bra sil. No fim da guer ra, a ad mi nis tra ção con ser va do ra de Rio
Bran co in tro du zi ria um pro je to que as se gu ra va que to das as crian ças 
nas ci das de mães es cra vas se ri am fi nal men te li vres.69 A Lei do Ven tre
Li vre,70 fi nal men te posta em vi gor em 28 de se tem bro de 1871, de po is
de uma das mais pro lon ga das e apa i xo na das ba ta lhas par la men ta res do
sé cu lo XIX, des tru iu, vin te anos de po is da su pres são do co mér cio de
es cra vos pro ve ni en tes da Áfri ca, a se gun da fon te vi tal de su pri men to de 
escra vos e, pela pri me i ra vez, tor nou cer to, em bo ra de ne nhu ma ma ne i ra
ime diato, o fim da es cra vi dão no Bra sil.

Foi nes sas cir cuns tân ci as que a ad mi nis tra ção Glads to ne,
que as su miu em 1868, che gou à con clu são de que era o mo men to de
desman te lar o sis te ma que a Grã-Bretanha ti nha eri gi do para a su pressão
do co mér cio tran sa tlân ti co de es cra vos. A es qua dra da Áfri ca oci den tal,
que não ti nha cap tu ra do ne nhum na vio de es cra vos em vá ri os anos,
não foi re al men te re ti ra da – ela ain da ti nha um pa pel im por tan te a
desem pe nhar na pro te ção dos as sen ta men tos bri tâ ni cos de Gâm bia a
La gos e dos in te res ses co mer ci a is bri tâ ni cos ao lon go da cos ta oci den tal
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67 Ci ta do em Percy A. Mar tin, “Sla very and Abo li ti on in Bra zil”, H. A. H. R. xiii (1933), pág. 173.
A res pos ta ti nha sido re di gi da por Dom Pe dro.

68 Fala do Tro no, 22 de maio de 1867.
69 Para as ori gens e apro va ção da Lei do Ven tre Li vre, ver Na bu co, Um Esta dis ta do Impé rio, i. 565-70,

ii . 15-54; Vi ot ti da Cos ta, op. cit., págs. 387-93; His tó ria Ge ral da Ci vi li za ção Bra si le i ra II, iii, págs. 206-10;
Gra ham, Bri ta in and the Onset of Mo der ni za ti on in Bra zil, págs. 167-71. Entre ou tros as pec tos da ques tão,
es pe ro exa mi nar, num se gun do vo lu me so bre a luta pela abo li ção da es cra vi dão no Bra sil, a in te res san te
tese do Pro fes sor Gra ham de que a pres são bri tâ ni ca foi em gran de par te res pon sá vel pela apro va ção
da lei de 1871 e que tal lei não foi tan to “a pri me i ra evi dên cia de uma cam pa nha abo li ci o nis ta
(n o Bra sil)” como “a con clu são da fase bri tâ ni ca da his tó ria que ti nha co me ça do qua ren ta anos an tes”.

70 Lei de 28 de se tem bro de 1871, im pres sa em E. Brad ford Burns, Do cu men tary His tory of Bra zil , págs.
257-63. Até atin gi rem oito anos de ida de, cri an ças nas ci das de mães es cra vas per ma ne ce ri am com os
pro pri e tá ri os de suas mães, que en tão ti nham a op ção de li ber tá-las com in de ni za ção ou man tê-las
como apren di zes até te rem vin te e um anos.



da Áfri ca, espe ci al men te no del ta do Ní ger e no Con go –, mas em 1869
so freu uma nova re du ção de ta ma nho e, em 1870, foi no va men te fun dida 
com a es qua dra do Cabo.71 As pou cas co mis sões mis tas res tan tes fo ram 
formal men te dis sol vi das por tra ta do (como foi o caso das co mis sões
anglo-por tu gue sas e an glo-americanas) ou en tão sim ples men te deixou-se
que pa ras sem de fun ci o nar. O tri bu nal mis to de Fre e town, que ti nha
tra ta do de ape nas sete ca sos – qua tro es pa nhóis, dois uru gua i os e um
ho lan dês – des de 1845 (com pa ra do com mais de qui nhen tos en tre 1819
e 1845) foi fe cha do em 1871.72 Ape sar do fato de o Bra sil se ter re cu sado
até o fim a as si nar um novo tra ta do con tra o co mér cio de es cra vos
aceitá vel para a Grã-Bretanha, o go ver no bri tâ ni co, em abril de 1869,
também re vo gou a Lei Aber de en. Pode ser útil to mar este ges to
como mar can do o fim da ques tão do co mér cio de es cra vos e de um
impor tante ca pí tu lo na his tó ria das re la ções an glo-brasileiras,73 em bo ra
a dis pu ta so bre as re i vin di ca ções bra si le i ras de cor ren tes do blo que io da
Grã-Bretanha con tra o co mér cio de es cra vos ain da se te nha ar ras ta do
por vá ri os anos (nun ca foi sa tis fa to ri a men te re sol vi da) e mu i tos dos es cra vos 
importa dos ile gal men te no Bra sil de po is de 1830 – e os seus des cen dentes
– ti ves sem de es pe rar mais vin te anos, até que a lei de 13 de maio de
1888, que fi nal men te abo liu a es cra vi dão no Bra sil, lhes des se a li ber da de.
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71 Ver New bury, Bri tish Po licy To wards West Afri ca, págs. 595-600; Fyfe, His tory of Si er ra Le o ne, pág. 332.
72 Ver Bet hell, Jour nal of Afri can His tory (1966), págs. 92-3.
73 Embo ra a Lei Aber de en te nha sido re vo ga da, o ar ti go 1 do tra ta do an glo-bra si le i ro con tra o co mér cio

de es cra vos de 1826, no qual ela se ba se a va, con ti nu ou em vi gor. Só em 1921, por acor do mú tuo, ele
foi fi nal men te ab-ro ga do. Ver Hugo Fis cher, “The Sup pres si on of Sla very in Inter na ti o nal Law”,
Inter na ti o nal Law Qu ar terly iii (1950), págs. 47-8. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Apên di ce

ESTIMATIVAS DO NÚ ME RO DE ESCRAVOS 
IMPORTADOS NO BRASIL, 1831-1855

Nun ca se fez – nem ja ma is se po de rá fa zer – uma es ti ma ti va
pre ci sa do nú me ro de es cra vos im por ta dos no Bra sil de po is que todo o
co mér cio de es cra vos foi de cla ra do ile gal, em 1830-1. Um con jun to de
ci fras (re la ti vo ape nas ao pe río do 1840-51) tem apa re ci do, en tre tan to,
repe ti da men te, em li vros e ar ti gos que tra tam da – ou to cam na – ques tão 
do comér cio bra si le i ro de es cra vos no sé cu lo XIX:

1840 30.000 1846 50.324
1841 16.000 1847 56.172
1842 17.435 1848 60.000
1843 19.095 1849 54.000
1844  22.849 1850 23.000
1845 19.453 1851   3.287
       To tal (1840-51)        371.615

   Ver, por exem plo, Alves, R. I. H. G. B. (1914), pág. 232;
Adams, Journal of  Ne gro His tory (1925), pág. 633; Man ches ter, Bri tish
Preemi nen ce in Bra zil (1933), págs. 239-40, 256, 264; Ta u nay, Sub sí di os Para 
a His tó ria do Trá fi co (1941), pág. 292; Go mes, R. I. H. G. B. (1949), pág.
34; Gou lart, Escra vi dão Afri ca na no Bra sil (1950), págs. 249-63; Gou ve ia,
His tó ria da Escra vi dão (1955), pág. 118; Bu ar que de Ho lan da, Ra í zes do
Bra sil (3ª ed., 1956), pág. 92; Ste in, Vas sou ras (1957), pág. 25; So dré,
Histó ria da Bur gue sia Bra si le i ra (1964), pág. 90; Ro dri gues, Bra zil and Afri ca
(1965), págs. 159-60.

A his tó ria des sas es ta tís ti cas, já ago ra bem co nhe ci das, é de
certo in te res se. As ci fras para os anos 1842-51 fo ram ci ta das pela pri me i ra 
vez por três au to res bra si le i ros que es cre ve ram na dé ca da de 1860, pou co



de po is da su pres são do trá fi co: Se bas tião Fer re i ra So a res, No tas Esta tís ti cas
(1860), págs. 134-5, e Ele men tos de Esta tís ti ca (1865), vol. I, págs. 227-8;
Antô nio Pe re i ra Pin to, Apon ta men tos para o Di re i to Inter na ci o nal (1864-9),
vol, I, pág. 365; Agos ti nho Mar ques Per di gão Ma lhe i ro, A Escra vi dão no
Bra sil (1867), vol. III, pág. 49. Sua fon te ime di a ta foi o “Re la tó rio do Mi nis tério 
dos Negó ci os Estran ge i ros (maio de 1853), pág. 8. O Mi nis té rio dos Ne gócios 
Estrange i ros bra si le i ro as ti nha to ma do de fon te bri tâ ni ca, os Par li a men tary 
Papers, 1852, LV (201), pág. 337, “Re la ção do nú me ro de es cra vos em -
bar cados na cos ta da Áfri ca e de sem bar ca dos em Cuba e no Bra sil,
1842-51”. As ci fras para os anos 1840-1 fo ram ci ta das pela pri me i ra vez
por ou tro es cri tor bra si le i ro dos anos 1860, A. C. Ta va res Bas tos, nas
suas Car tas do So li tá rio (1863), pág. 175. Ele tam bém deu, para os anos
1842-7, núme ros que eram di fe ren tes da que les apre sen ta dos por Fer re i ra
So a res, Pe re i ra Pin to e Per di gão Ma lhe i ro:

1842 12.200 1845 22.700
1843 30.500 1846 52.600
1844 28.000 1847 57.800

As fon tes de Ta va res Bas tos fo ram o fa mo so dis cur so de Paulino 
José So a res de Sou sa na Câ ma ra dos De pu ta dos, em 15 de ju lho de
1850, e o Re la tó rio de Pa u li no, de maio de 1852. Ele co me teu, po rém,
al guns li ge i ros er ros de trans cri ção. Os nú me ros ci ta dos por Pa u li no
fo ram

1840  30.000 1844 26.000
1841 16.000 1845 22.700
1842 14.200  1846 52.600
1843 30.500 1847 57.800

O pró prio Pa u li no ti nha to ma do es sas ci fras de fon te bri tâ ni ca, 
os Par li a men tary Pa pers, 1847-8, XXII (623), Co mis são Espe ci al da Câ ma ra
dos Comuns so bre o Co mér cio de Escra vos, 3º Re la tó rio, Apên di ce 4,
Nú me ro 2, Me mo ran dos so bre o nú me ro de es cra vos com pu ta dos
como ex por ta dos e im por ta dos da Áfri ca para o oes te em 1840-1848
(tra ba lho de Ja mes Ban di nel, an ti go su pe rin ten den te do De par ta men to
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do Co mér cio de Escra vos do Fo re ign Offi ce). Por tan to, a ma i o ria dos
his to ri a do res to mou um con jun to com ple to de nú me ros para os anos
1842-51 e, na fal ta de qua is quer ou tros, da dos para os anos 1840-1 de
um ou tro con jun to, li ge i ra men te mais ele va do e apa ren te men te me nos
convin cen te, para o pe río do 1840-7. Ro dri gues, que, como Ta u nay,
apresenta os dois con jun tos de ci fras, re fe re-se àque les usa dos por
Ferre ira So a res et al. como “es ta tís ti cas bra si le i ras” e aos usa dos por Tava res
Bas tos como “es ta tís ti cas in gle sas”, quan do na re a li da de to dos es tes
números apa re ce ram pri me i ro nos Par li a men tary Pa pers bri tâ ni cos. O gover no
bra si leiro não pro du zia suas pró pri as es ta tís ti cas so bre o co mér cio de
es cra vos; simples men te re pro du zia es ti ma ti vas bri tâ ni cas de es cra vos
im por ta dos ile gal men te no Bra sil.

Um ter ce i ro cál cu lo, an te ri or, fe i to pelo De par ta men to do
Co mér cio de Escra vos do Fo re ign Offi ce, dos es cra vos de sem bar ca dos
no Brasil en tre 1817 e 1843 (16 de ju lho de 1844, me mo ran do do
Foreign Offi ce, F. O. 97/430) não tem re ce bi do a aten ção que me re ce.
Ele for ne ce, para os anos 1840-1, nú me ros di fe ren tes e mais ba i xos do
que os am plamen te ace i tos e, ain da mais im por tan te, es ti ma ti vas va li o sas
dos es cra vos im por tados du ran te os anos 1830:

1831   138 1838 40.256
1832   116 1839 42.182
1833 1.233 1840 20.796
1834   749 1841 13.804
1835    745 1842  17.435
1836  4.966 1843 19.095
1837 35.209

Em 1864, mu i to de po is de o trá fi co ter sido su pri mi do, foi
fe i ta (4 de agos to de 1864, me mo ran do do Fo re ign Offi ce, Bro ad lands
MSS, SLT/36) uma es ti ma ti va fi nal do nú me ro de es cra vos de sem bar ca -
dos no Brasil des de 1817. Últi ma pa la vra ofi ci al so bre o as sun to, ela
tomou as ci fras re la ti vas a 1831-1843 apre sen ta das no me mo ran do
de ju lho de 1844, as ci fras re fe ren tes a 1842-51 da re la ção par la men tar
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de 1852 (com es ti ma ti vas li ge i ra men te mais pre ci sas para 1849-50) e
acres cen tou os nú me ros re la ti vos aos anos pos te ri o res a 1851.

1831  138  1839  42.182  1847 56.172
1832   116  1840  20.796  1848 60.000
1833  1.233  1841  13.804  1849 54.061
1834   749  1842  17.435  1850 22.856
1835   745  1843  19.095  1851  3.287
1836   4.966  1844  22.849  1852   800
1837  35.209  1845   19.453  1853     _
1838  40.256    1846  50.324  1854     _

 1855    90
                To tal  (1831-55)   486.616

Lloyd, The Navy and the Sla ve Tra de (1949), Apên di ce A,
tomou os nú me ros de 1864 para os anos pos te ri o res a 1847, mas, por
al gum mo ti vo, foi qua se o úni co a ade rir às es ti ma ti vas de Ban di nel para 
os anos 1840-7, que o Fo re ign Offi ce ti nha en tão re pu di a do.

Essas vá ri as es ti ma ti vas do ta ma nho do co mér cio bra si le i ro
de es cra vos fe i tas pelo De par ta men to do Co mér cio de Escra vos do
Fo re ign Offi ce es ta vam to das ba se a das (em bo ra às ve zes pa re ces sem
ape nas mu i to frou xa men te ba se a das) em in for ma ções en vi a das
periodi ca men te por mem bros da le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro,
pe los mem bros bri tâ ni cos do tri bu nal mis to na que la ci da de, e pe los
côn su les e vi ce-cônsules bri tâ ni cos, es pe ci al men te aque les no Rio de
Ja ne i ro, na Bahia e em Per nam bu co. Ape sar da na tu re za ex tra or di na ri -
a men te aber ta do co mér cio ile gal de es cra vos e dos es for ços fe i tos
para re u nir in for ma ções de to das as fon tes pos sí ve is (in clu si ve o uso
de in for man tes pa gos) so bre es cra vos de sem bar ca dos, cabe no tar
que, na tu ral men te, tais in for ma ções eram sem pre ne ces sa ri a men te in -
com ple tas e, nos ca sos em que os in for man tes se aven tu ra vam além do 
que era sa bi do (ou ob je to de for tes ru mo res), fre qüen te men te mu i to
especu la ti vas. 
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Resu mo de in for ma ções en vi a das ao Fo re ign Offi ce em Lon dres pela
lega ção bri tâ ni ca, pela co mis são mis ta e pe los con su la dos bri tâ ni cos no Bra sil

1831-6. De po is que o trá fi co ti nha fi ca do qua se pa ra li sa do,
em me a dos de 1830, só fo ram re la ta dos uns pou cos de sem bar ques bem
su ce di dos du ran te os três anos se guin tes, sen do im pos sí vel es ti mar
se quer o seu nú me ro apro xi ma do. Des de o fim de 1833, foi re por ta do
um for te au men to no nú me ro de im por ta ções (p. ex., Jack son e Grigg
para Pal mers ton, 12 de no vem bro de 1833, F. O. 84/138; Fox para Pal -
mers ton, 24 de ju lho de 1834, F. O. 84/157). Hou ve in for ma ções de que 
32 navios ti nham de i xa do o Rio de Ja ne i ro para a Áfri ca du ran te 1834
(Jack son e Grigg, nº 15, 23 de mar ço de 1835, F. O. 84/174). Du ran te
todo o pe río do 1835-6, in for mou-se que o co mér cio ao lon go de toda a
cos ta, e es pe ci al men te entre San tos e Cam pos, es ta va cres cen do ra pi -
da men te (p. ex., Ou se ley para Pal mers ton, nº 2, 31 de ja ne i ro de 1836, F.
O. 84/204; Jack son e Grigg, nº 13, 18 de maio de 1836, F. O. 84/198).
Entre ju lho de 1835 e ju nho de 1836, hou ve no tí cia de que mais de 100
na vi os ti nham de i xa do a área do Rio para a Áfri ca e sa be-se que pelo me -
nos 20 de sem bar ca ram es cra vos (Jack son e Grigg, nº 24, 30 de se tem bro
de 1836, F. O. 84/199). No úl ti mo tri mes tre de 1836, 36 na vi os par ti ram
para a Áfri ca e sa be-se que 29 de sem bar ca ram es cra vos (Ha mil ton para
Pal mers ton, no. 12, 11 de no vem bro de 1836, F. O. 84/204). Nas úl ti mas
seis se ma nas de 1836, 14 na vi os de sem bar ca ram 6.150 es cra vos na área
do Rio (Ha mil ton nº 15, 19 de de zem bro de 1836, F. O. 84/204; Hamil ton
nº 1, 17 de ja ne i ro de 1837, F. O. 84/222). Não há nú me ros pre ci sos para
Ba hia, Per nam bu co, Ma ra nhão, etc. [Pa re ce ria, por tan to, que as es ta tís ti cas 
ofi ci a is bri tâ ni cas su bes ti ma ram con si de ra vel men te o co mér cio du ran te os 
anos 1831-6, e es pe ci al men te 1835-6.]

1837. 41.917 es cra vos fo ram de sem bar ca dos de 93 na vi os
en tre Campos e San tos e foi es ti ma do que pelo me nos 3.500 mais foram
de sem bar ca dos du ran te o ter ce i ro tri mes tre do ano (le ga ção bri tâ ni ca,
re la tó ri os men sa is, F. O. 84/222-4, 252).

90 de sem bar ques de es cra vos (mem bros bri tâ ni cos das comis sões 
mis tas, re la tó ri os men sa is, F. O. 84/218-19).

Apro xi ma da men te 46.000 de sem bar ca dos de 92 na vi os, ao
nor te e ao sul do Rio de Ja ne i ro (Gor don nº 4, 28 de fe ve re i ros de 1838, 
F. O. 84/252). Não há nú me ros para Ba hia etc. [De novo as es ta tís ti cas
ofi ci a is pa re cem ter su bes ti ma do o co mér cio.]
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1838. 36.934 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 84 na vi os
(lega ção bri tâ ni ca, re la tó ri os men sa is, F. O. 84/252-4, 285). Ou se ley,
po rém, co mentava re gu lar men te o fato de que os na vi os es ta vam en tão
de sem bar can do es cra vos em pon tos mais re mo tos e se re e qui pan do em
por tos me no res ao lon go da cos ta, em vez de no Rio. Em agos to ele es -
cre veu so bre o seu re la tó rio de agos to: “[ele] não abran ge de ne nhu ma
ma ne i ra o nú me ro to tal dos na vi os de es cra vos que pro va vel men te têm
tido êxi to em de sem bar car seus car re ga men tos na pro vín cia do Rio de
Ja ne i ro, mas so men te aque les que se tem ve ri fi ca do te rem fe i to de sem -
bar ques na vi zi nhan ça des ta ca pi tal”.

24.790 es cra vos en tre Cam pos e Pa ra na guá, de 59 na vi os, mas 
pro va vel men te uns 18.000 a mais (Samo e Grigg, nº 25, 17 de ju lho de
1843: Re la tó rio so bre 1838-42, F. O. 84/454; tam bém Hes keth nº 10, 8
de agos to de 1843, F. O. 84/470).

Ne nhum nú me ro re la ti vo a ou tras áre as.
1839. 28.643 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 66 na vi os,

mais da me ta de en tre ja ne i ro e abril e ne nhum em agos to ou se tem bro
(le ga ção bri tâ ni ca, re la tó ri os men sa is, F. O. 84/285-8, 323).

35.000 en tre Cam pos e San tos, de 68 na vi os, es ti ma dos com
base na to ne la gem dos na vi os que se sabe te rem che ga do da Áfri ca
(Jack son e Grigg, nº 5, 20 de ja ne i ro de 1840, F. O. 84/314).

30.290 en tre Cam pos e Pa ra na guá, de 64 na vi os (Samo e
Grigg, Re la tó rio so bre 1838-42, F. O. 84/454).

Ne nhum nú me ro para ou tras áre as.
1840. 14.910 es cra vos en tre Cam pos e Pa ra na guá, de 28 navios

(Samo e Grigg, Re la tó rio so bre 1838-42, F. O. 84/454).
3.800 en tre Cam pos e San tos, de 10 na vi os, e pro va vel men te

pelo me nos 1.000 a mais, ja ne i ro-agosto (le ga ção bri tâ ni ca, re la tó ri os
men sa is, F. O. 84/323-5).

5.322 en tre Cam pos e San tos, de 18 na vi os, ju lho-dezembro,
es ti ma dos com base na to ne la gem dos na vi os che ga dos da Áfri ca
(mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta, re la tó ri os men sa is, F. O. 84/315-16).

1.413 es cra vos de sem bar ca dos na Bahia (Por ter nº 14, 31 de
de zem bro de 1847, F. O. 84/679).
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1841. 8.370 es cra vos en tre Cam pos e Pa ra na guá, de 20 na vi os, 
e pro va vel men te mais (Samo e Grigg, Re la tó rio so bre 1838-42, F. O.
84/454).

1.470 na Bahia (Por ter no. 14, F. O. 84/679).
[Cer ta men te pa re ce ria, por tan to, que Ban di nel su pe res ti mou

para a Co mis são Espe ci al da Câ ma ra dos Co muns so bre o Co mér cio de
Escra vos (1848) o ta ma nho do co mér cio du ran te os anos 1840-1 e as sim
induziu em erro his to ri a do res fu tu ros].

1842. 8.894 en tre Cam pos e Pa ra na guá, de 20 na vi os (Samo e
Grigg, Re la tó rio so bre 1838-42, F. O. 84/454). Há, en tre tan to, al gu ma
evi dên cia de que o co mér cio ti nha co me ça do uma con si de rá vel re to ma da
de ati vi da de an tes do fim do ano (p. ex., em abril de 1843, Ha mil ton dis se 
ao mi nis tro dos Ne gó ci os Estran ge i ros bra si le i ro ser sa bi do que, de
novembro de 1842 a mar ço de 1843, 39 na vi os ti nham de sem bar ca do entre 
11.700 es cra vos, se le va vam apro xi ma da men te 300 cada um, e 17.550,
se, como pa re cia mais pro vá vel, trans por ta vam 450 cada (Ha mil ton para 
Ho nó rio, 7 de abril de 1843, ane xo a Ha mil ton nº 10, 12 de abril de
1843, F. O. 84/467).

2.520 es cra vos na Bahia (Por ter no 14, F. O. 84/679).
1843. 14.891 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 37 na vi os,

mas um nú me ro mais exa to po de ria ser pelo me nos 30.000 e pos si vel -
men te 40.000 (Samo e Grigg, nº 8, 20 de fe ve re i ro de 1844: Re la tó rio
so bre 1843, F. O. 84/510).

3.111 na Bahia (Por ter no. 14, F. O. 84/679).
[Se as es pe cu la ções dos mem bros bri tâ ni cos da co mis são mis ta 

es ta vam cor re tas, a ci fra de Ban di nel, de 30.500 para 1843, pode es tar
mais pró xi ma da ver da de do que o nú me ro mo di fi ca do (1852) de
19.095, dado no Re la tó rio Par la men tar de 1852.]

1844. 16.218 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 43 na vi os,
mas mu i tos de sem bar ques ti nham pas sa do des per ce bi dos e o co mér cio
foi pro va vel men te mais ex ten so do que em 1843 (Hes keth e Grigg, 21
de mar ço de 1845: Re la tó rio so bre 1844, F. O. 84/563). 

 6.501 de sem bar ca dos na Ba hia (Por ter nº 14, F. O. 84/679).
[O nú me ro de 1852, de 26.000, de i xa mar gem para de sem -

bar ques não repor ta dos; a ci fra de Ban di nel, de 22.849, não.]
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1845. 13.459 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 36 na vi os,
po rém 16.000 se ria uma es ti ma ti va mais pre ci sa; o co mér cio foi me nos
exten so do que em 1844 (Hes keth e Grigg, 11 de mar ço de 1846; Relató rio 
so bre 1845, F. O. 84/622).

5.582 na Ba hia (Por ter nº 14, F. O. 84/679).
[De novo o Re la tó rio de 1852 de i xa mar gem para de sem barques 

não re por ta dos; Ban di nel, não.]
1846. 42.500 es cra vos en tre Cam pos e San tos, com uma gran de 

par te de sem bar ca da du ran te o úl ti mo tri mes tre (Hes keth para Pal merston,
19 de fe ve re i ro de 1847: Re la tó rio so bre 1846, F. O. 84/679).

7.354 na Bahia (Por ter nº 14, F. O. 84/679).
1847. 46.000 es cra vos en tre Cam pos e San tos e pro va velmente

mais (West wo od 17 de fe ve re i ro de 1848: Re la tó rio so bre 1847, F. O.
84/727).

23.500 en tre Cam pos e San tos, ju lho-dezembro (Hud son nº 8,
11 de janeiro de 1851, F. O. 84/848).

10.064 na Ba hia (Por ter nº 14, F. O. 84/679; Por ter nº 1, 13
de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/848).

300 em Per nam bu co (Chris top hers nº 1, 29 de ja ne i ro de
1851, F. O. 84/849).

60.000 im por ta dos no Bra sil (How den nº 6, 9 de fe ve re i ro de
1848, F. O. 84/726).

1848. 22.307 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 40 na vi os,
po rém pro va vel men te 35.000 ou mais (West wo od nº 4, 28 de fe ve re i ro
de 1849: Re la tó rio so bre 1848, F. O. 84/767).

27.750 en tre Cam pos e San tos, ju lho-dezembro (Hud son nº 8,
F. O. 84/843).

7.299 na Bahia (Por ter nº 17, 31 de de zem bro de 1849, F. O.
84/767; Por ter nº 1, 13 de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/848).

60.000 im por ta dos no Bra sil (Hud son nº 12, 9 de ju nho de
1849, F. O. 84/765).

1849. 40.980 es cra vos en tre Vi tó ria e Pa ra na guá, de 72 na vi os, 
mas pro va vel men te pelo me nos 5.000 a mais (Hes keth nº 3, 14 de mar ço
de 1850: Re la tó rio so bre 1849, F. O. 84/808).
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22.098 en tre Cam pos e San tos, ju lho-dezembro (Hud son nº 8,
F. O. 84/843).

8.081 na Bahia (Por ter no. 17, F. O. 84/767; Por ter nº 1, F. O.
84/848).

450 em Per nam bu co (Chris top hers nº 1, F. O. 84/849).
1850. 13.372 es cra vos en tre Cam pos e San tos, de 25 na vi os 

– 8.012 na pri me i ra me ta de do ano, 5.360 du ran te a se gun da (Hes keth
nº 2, 8 de fe ve re i ro de 1851: Re la tó rio so bre 1850, F. O. 84/848; Hud son
nº 11, 11 de fe ve re i ro de 1851, F. O. 84/843).

9.451 na Bahia – 4.292 na pri me i ra me ta de do ano, 5.159
duran te a se gun da, 8.301 en tre ja ne i ro e se tem bro (Por ter nº 1, F. O.
84/848).

2.300 em Per nam bu co – 800 du ran te a pri me i ra me ta de do
ano, 1.500 du ran te a se gun da (Chris top hers nº 1, F. O. 84/849).

1851. 3.200 es cra vos im por ta dos no Bra sil, de 9 na vi os –
2 de sem bar ques (um no Rio de Ja ne i ro, um no Rio Gran de do Sul) ja -
ne i ro-março, 3 de sem bar ques (um no Rio, um no Rio Gran de do Sul,
um em Ala go as) abril-junho, 3 de sem bar ques (dois no Rio de Ja ne i ro,
um em Ilhéus, Ba hia) ju lho-setembro, 1 de sem bar que na Ba hia (o
Re lâm pa go) ou tu bro-dezembro (Hud son nº 62, 11 de abril, nº 70, 12 de
maio, nº 80, 14 de ju lho, nº 116, 14 de ou tu bro, nº 128, 11 de de zembro
de 1851, F. O. 84/844-7). Tam bém ru mo res de de sem bar ques em
Santa Ca ta ri na.

1852. 700 a 800 es cra vos im por ta dos no Bra sil, de 2 na vi os –
um de sem bar que em abril, no Rio Gran de do Sul (o Pal me i ra), um em
de zem bro, em Bra cuí, Ilha Gran de, pro vín cia do Rio (o Car mar go).

1853. Ne nhum.
1854. Ne nhum. 
1855. Rumo res de de sem bar ques em se tem bro, nun ca to talmen te 

com pro va dos. 200 a 240 es cra vos de sem bar ca dos per to de Se ri nha ém
(Per nam bu co), em ou tu bro.

Pe las es ta tís ti cas aci ma – as úni cas dis po ní ve is – tor nam-se
cla ras as flutu a ções no vo lu me do co mér cio ile gal bra si le i ro de es cravos:
de po is de um cres ci men to len to, po rém re gu lar, du ran te o pri me i ro
quar tel do sé cu lo XIX, se gui do de uma sú bi ta ace le ra ção du ran te os
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anos 1827-30 (an te ri or à pro i bi ção to tal), o co mér cio che gou qua se a
para li sar-se du ran te a pri me i ra me ta de da dé ca da de 1830, ex pan diu-se
no va men te em me a dos dos anos ’30 até al can çar um pico du ran te os
anos 1837-9, so freu novo re tro ces so du ran te o pe río do en tre me a dos de 
1839 e de 1842, au men tou re gu lar men te em me a dos dos anos ’40 até
alcan çar novo pico em 1846-9, e foi fi nal men te su pri mi do du ran te os
anos 1850-1.

500.000 es cra vos, pos si vel men te mais, pa re cem ter sido
impor tados no Bra sil (to dos eles ile gal men te) de po is de 1830. Um número 
pelo me nos igual – e pro va vel men te uns 750.000 – ti nha sido im por ta do 
(de po is de 1815, aque les pro ve ni en tes da Áfri ca ao nor te do Equa dor,
ilegal men te im por ta dos) en tre 1800 e 1830. O Bra sil im por tou, por tan to,
bem mais de 1 mi lhão de es cra vos (a me ta de de les ile gal men te) du ran te
a pri me i ra me ta de do sé cu lo XIX, em com pa ra ção com uma es ti ma ti va
de 3 mi lhões nos 300 anos an te ri o res.
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Bi bli o gra fia

A. FONTES PRIMÁRIAS

(I) MANUSCRITOS

Pu blic Re cord Offi ce, Lon dres

Fo re ign Offi ce 84 (Co mér cio de Escra vos)

Bra sil: le ga ção e con su lar, 1823-56, vols. 24, 31, 42, 55-7, 71, 84, 95,
111-12, 122, 130, 141, 156-7, 179-80, 204, 222-3, 252-5, 285-9,
323-6, 364-8, 406-11, 467-70, 523-6, 581-4, 632-4, 677-9, 725-7,
765-7, 801-9, 842-9, 877-80, 910-12, 941-4, 968-9, 993-4.

Por tu gal: le ga ção, 1834-42, vols. 158, 178, 202-3, 215, 248-51, 281-4,
320-2, 361-3, 403-5.

Almi ran ta do, 1839-53, vols. 301-3, 338-40, 383-5, 436-43, 492-8, 547-51, 
606-12, 655-60, 701-6, 744-9, 781-5, 823-8, 863-6, 891-5, 924-6.

Comissão mis ta de Ser ra Leoa (Ge ral, Bra sil, Por tu gal) e tri bu nal ma rí timo
de Ser ra Leoa, 1819-54, vols. 3-4, 9-11, 14-16, 21-2, 28, 38, 48-9,
63-4, 65-6, 76-7,79, 87-8, 90, 101-3, 105, 116-18, 127, 134-5,
146-7,149, 165-6, 169, 188-9, 194, 211-12, 214, 230-1, 235-8,
266-73, 307-11, 343-6, 390-3, 448-50, 503-7, 556-60, 618-19, 664-6,
711-13, 752, 788, 831, 869, 897, 928. 

Co mis são mis ta do Rio de Ja ne i ro, 1819-46, vols. 5, 12, 17, 23, 30, 40,
53, 69, 82, 93, 108, 120, 129, 138, 152-3, 173-5, 198-9, 218-19,
241-2, 275-7, 313-16, 350-1, 397-8, 453-4, 510-11, 563-4, 622.

Co mis são mis ta de Lu an da, 1843-53, vols. 461, 517, 569-72, 626-7,
671-2, 719-20, 757-9, 792-5, 834-5, 872, 902.

Co mis são mis ta e tri bu nal ma rí ti mo do Cabo da Boa Espe ran ça,
1843-53, vols. 457-8, 514-15, 566-7, 623, 669, 717, 755, 790, 833,
871, 901.

Tri bu nal ma rí ti mo de San ta He le na, 1846-53, vols. 651, 696, 738, 776,
817, 859, 887, 921.



Di ver sos do més ti cos, 1829-30, vols. 96-100, 113-15, 1837-42, vols.
227-9, 261-5, 305, 342, 388-9, 446-7, 1845, vols. 615-16.

Estran ge i ros e Do més ti cos, 1844-6, vols. 542, 600, 650, 1849-52, vols.
777, 818-19, 860, 887.

Re la tó ri os e me mo ran dos so bre o co mér cio de es cra vos, vol. 445.
Orça men tos re la ti vos ao Co mér cio de Escra vos (des pe sas das co mis sões

mis tas), 1846-64, vol. 1234.

Fo re ign Offi ce 97 (Su ple men tar a Cor res pon dên cia Ge ral: Co mér cio de Escra vos)
Su má ri os e me mo ran dos, 1845-52, vol. 430.
Ras cu nhos de tra ta dos so bre co mér cio de es cra vos bra si le i ros (1847-52) 

e dos Esta dos Uni dos (1862), vol. 431.
Tra ta dos com che fes na ti vos, 1818-61, vol. 432.

Fo re ign Offi ce 96 (Me mo ran dos de Ga bi ne te e so bre o Co mér cio de Escra vos)
Mi nu tas, me mo ran dos, etc.: Pal mers ton, 1830-50, vols. 17-23.
Ras cu nhos de des pa chos, me mo ran dos, 1833-51, vols. 28-30.

Fo re ign Offi ce 83 (Grã-Bretanha e Ge ral)
Re la tó ri os da Pro cu ra do ria: Co mér cio de Escra vos, 1817-55, vols.

2343-56.

Fo re ign Offi ce 63 (Cor res pon dên cia Ge ral: Por tu gal)

Cor res pon dên cia en tre Lon dres e o Con su la do no Rio de Ja ne i ro,
1822-4, vols. 245-7, 257-61, 275-9.

Fo re ign Offi ce 13 (Cor res pon dên cia Ge ral: Bra sil)

Cor res pon dên cia en tre Lon dres e o Rio de Ja ne i ro, 1825-6, vols. 1-11,
17-26.

Di ver sos do més ti cos, 1825-6, vols. 14-16, 32-4.
Cor res pon dên cia en tre Lon dres e o Rio de Ja ne i ro, 1842-3, vols. 178-85, 

193-5, 199-200; 145-8, vols. 227, 234, 244-6, 250, 255, 257; 1850,
vols. 274-5.

Fo re ign Offi ce 128 (Arqui vos da le ga ção no Rio de Ja ne i ro: cor res pon dên cia)

Car tas e do cu men tos re la ti vos ao co mér cio de es cra vos, 1842-3, vol 39.
Car tas e do cu men tos re la ti vos ao co mér cio de es cra vos, 1847-60, vol. 48.
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Fo re ign Offi ce 129 (Arqui vos da le ga ção no Rio de Ja ne i ro: li vros de car tas)
Co mis são mis ta: co mér cio de es cra vos, 1819-46, vols. 3-13.

Fo re ign Offi ce 131 (Le ga ção no Rio de Ja ne i ro: mis ce lâ nea)

Co mér cio de Escra vos etc., di ver sos, 1820-45, vols. 1-12.

Fo re ign Offi ce 315 (Co mér cio de Escra vos: Ser ra Leoa)
Arqui vos da co mis são mis ta, 1819-59, vols. 1-9, 12-15, 17-19, 24.

Do a ções e De pó si tos 30/22 (Rus sell Pa pers) 

1838-40, vols. 3 A-E; 1848-51, vols. 7 A-F, 8 A-G, 9 A-K.
Bri tish Mu se um

Aber de en Pa pers

Add MSS. 43124, Bra sil 1841-8.
Add MSS. 43125, Co mér cio de Escra vos com o Bra sil, 1825-46.
Add MSS. 43357, Me mo ran dos e do cu men tos con fi den ci a is do Ga bi ne te: 

co mér cio de es cra vos.
Add MSS. 43061-5, Cor res pon dên cia de Peel, 1841-6.
Add MSS. 43158-60, Li vros de Car tas, Bra sil, 1842-5.
Add MSS. 43243-6, Cor res pon dên cia ge ral, 1844-8.

Peel Pa pers
Add MSS. 40453-5, Cor res pon dên cia de Aber de en, 1841-6.
Add MSS. 43754, Diá rio de Hob hou se, vol. XI (mar ço-se tem bro de 1850).

Na ti o nal Re gis ter of Archi ves, Lon dres
Pal mers ton Pa pers

Bro ad lands MSS. GC/HO/362-655, 748-854. Cor res pon dên cia com Lor de 
Ho ward de Wal den, 1834-42.

Bro ad lands MSS. GC/HO/877-914, 951-5. Cor res pon dên cia com Lor de
How den, 1847-8.

Bro ad lands MSS. GC/HU/1-40, 43-52. Cor res pon dên cia com Ja mes
Hud son, 1846-51.

Bro ad lands MSS. GC/OU/17-41. Cor res pon dên cia com Wil li am Gore
Ou se ley, 1833-9.
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Bro ad lands MSS. GC/RU/171-459, 1033-101. Cor res pon dên cia com
Lor de John Rus sell, 1848-51.

Bro ad lands MSS. GC/BA/275-306, 310-15. Cor res pon dên cia com Sir
Fran cis Ba ring, 1849-51.

Bro ad lands MSS. SLT/1-37. Me mo ran dos re la ti vos ao Co mér cio de
Escra vos.

City Li brary, Le eds

Can ning Pa pers

Ca i xa 70, cor res pon dên cia com Lor de Li ver po ol, no vem bro de 1822-fevereiro 
de 1823.

Ca i xa 104, cor res pon dên cia com o Du que de Wel ling ton, outubro-novem -
bro de 1822.

Ca i xa 80 a, cor res pon dên cia com Wil li am Wil ber for ce, ou tu bro-novembro
de 1822.

Ca i xa 106, cor res pon dên cia com Lor de Bat hurst, 1822-7.
Ca i xa 109, cor res pon dên cia com Sir Char les Stu art, 1825-6.
Ca i xa 126, cor res pon dên cia com Ro bert Gor don, 1826.
Ca i xa 80, cor res pon dên cia com Lor de Amherst, 1823.
Ca i xas 117, 118, 119, cor res pon dên cia com Wil li am A’Court, 1824-6.
Ca i xa 68, cor res pon dên cia com Wil li am Hus kis son, 1825-6.
Ca i xa 130, corres pon dên cia com o Du que de Pal me la e o Con de de

Vila Real, 1824-5.
Ca i xa 132, cor res pon dên cia com o Ge ne ral Brant, 1823-6.

Arqui vo His tó ri co do Ita ma rati, Rio de Ja ne i ro

Cor res pon dên cia para e da le ga ção em Lon dres, 1822-56, vols.
216/1/1-15, 216/2/1-16, 218/4/1, 2, 6, 7, 219/1/1.

Cor res pon dên cia con fi den ci al, vols. 217/3/1-10.
Li vros de car tas, vols. 268/1/14-18.
Cor res pon dên cia com a le ga ção bri tâ ni ca no Rio de Ja ne i ro, 1830-51,

vols. 284/2/14, 15, 284/3/1-16, 284/4/1-7, 285/3/9-15.
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Arqui vos de mis sões es pe ci a is (bra si le i ras e es tran ge i ras)
Sir Char les Stu art (1825-6), vols. 273/1/6-8, Mar quês de Bar ba ce na

(1828-36), vol. 271/4/5, Henry Ellis (1842-3), vol. 273/1/9, José de 
Araú jo Ri be i ro (1843), vol. 271/4/6, Vis con de de Abran tes
(1844-6), vols. 217/1/2-4.

Cor res pon dên cia com a co mis são mis ta no Rio de Ja ne i ro, 1819-46,
vols. 51/4, 5, 52/1-3, 53/1-3, 54/1-4, 55/1-4, 56/1-4, 57/1.

Cor res pon dên cia com a co mis são mis ta em Ser ra Leoa, 1819-46, vols.
57/2, 3.

Cor res pon dên cia com côn su les bra si le i ros em San ta He le na, 1846-52,
vols, 263/2/9, 263/2/11.

Con se lho de Esta do, Con sul tas, 342/1/1-6, 12, 15 342/2/1, 6, 11-13;
Cor res pon dên cia, 342/3/11, 12, 14, 17,19-21.

Arqui vo Na ci o nal, Rio de Ja ne i ro

Có di ce 184, vols. 1-2, co mis são mis ta do Rio, li vro de mi nu tas,
1819-40.

Có di ce 307, vols. 1-2, Atas do ple ná rio do Con se lho de Esta do,
1842-57.

Có di ce 50, vols. 1-2, Cor res pon dên cia de mi nis tros com o Con se lho de
Esta do, 1841-52.

Có di ce 302, vol. 1, Re gis tro de Avi sos dos Con se lhe i ros de Esta do,
1844-55.

IJ6-525, Re latório de “Alco fo ra do” so bre o co mér cio de es cra vos,
outubro de 1853.

Arqui vo do Mu seu Impe ri al, Pe tró po lis

Do cu men tos di ver sos, es pe ci al men te cor res pon dên cia en tre Pa u li no
José So a res de Sou sa e Dom Pe dro II, ja ne i ro de 1851, maço 115.

Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co Bra si le i ro, Rio de Ja ne i ro

Arq. 2. 3. 12, Co le ção de do cu men tos (trans cri ções ma nus cri tas, im pres sos, 
re cor tes de jor nal) de pro vi dên ci as le gis la ti vas, tra ta dos, con ven ções
e ne go ci a ções di plo má ti cas (prin ci pal men te com a Ingla ter ra) sobre
a abo li ção do trá fi co de es cra vos (1690-1865).
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(ii) IMPRESSOS

Ana is do Par la men to Bra si le i ro. Câ ma ra dos De pu ta dos.

Ana is do Se na do do Impé rio do Bra sil.

Arqui vo Di plo má ti co da Inde pen dên cia (6 vols., Rio de Ja ne i ro, 1922-5).
Au ro ra Flu mi nen se (Rio de Ja ne i ro), 1829-34.
Ban di nel, Ja mes, Some ac count of  the tra de in sla ves from Afri ca, es pe ci ally with

re fe ren ce to the ef forts of  the Bri tish go vern ment for its ex tinc ti on. A me mo ir to
Lord Aber de en (Lon dres, 1842).

Bi ker, Jú lio Fir mi no Ju di ce, Su ple men to à Co le ção dos Tra ta dos, Con ven ções,
Con tra tos e Atos Pú bli cos ce le bra dos en tre a Co roa de Por tu gal e as mais
Potên ci as des de 1640 com pi la do pelo Vis con de de Bor ges de Cas tro (Lis boa,
1872-9).

Bri tish and Fo re ign Sta te Pa pers, 1812- (Lon dres, 1841- ).
Burns, E. Brad ford, A Do cu men tary His tory of  Bra zil (Nova York, 1966).
“Car tas so bre a Inde pen dên cia, 1822-3”, Pu bli ca ções do Arqui vo Na ci o nal

nº 7 (Rio de Ja ne i ro, 1907), págs. 235-359. 
Com ple te Col lec ti on of  the Tre a ti es and Con ven ti ons, and Re ci pro cal Re gu la ti ons at 

pre sent sub sis ting bet we en Gre at Bri ta in and Fo re ign Po wers ... com pi led by
Le wis Hertslet (8 vols., Lon dres, 1835-51). 

Cor re io Mer can til (Rio de Ja ne i ro), 1848-52.
Cor res pon den ce of  Wil li am Wil ber for ce ed. R. I. e S. Wil ber for ce (2 vols.,

Lon dres, 1840).
Da ily News (Lon dres), 1850-1.
Des pat ches, Cor res pon den ce and Me mo ran da of  the Duke of  Wel ling ton ed. por

seu fi lho (8 vols., Lon dres, 1815-28).
Dodson, J., Re ports of  ca ses ar gued and de ter mi ned in the High Court of  Admiralty

(2 vols. Lon dres, 1815-28).
Early Cor res pon den ce of  Lord John Rus sell, 1805-1840 (2 vols., Lon dres,

1913).
Fa las do Tro no des de o ano de 1823 até o ano de 1889 (Rio de Ja ne i ro, 1889).
Han sard’s Par li a men tary De ba tes, 3ª sé rie.
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Impe ri a is Re so lu ções to ma das so bre con sul tas da Se ção de Jus ti ça do Con se lho de
Esta do. Par te I, 1842-63 (Rio de Ja ne i ro, 1884).

Instruc ti ons for the Gu i dan ce of  Her Ma jesty’s Na val Offi cers em plo yed in the
Sup pres si on of  the Sla ve Tra de (Lon dres, 1844).

Jor nal do Co mér cio (Rio de Ja ne i ro), 1837-53.
Man ning, W. R., ed., Di plo ma tic Cor res pon den ce of  the Uni ted Sta tes.

Inter-Ame ri can Affa irs, 1831-60 (12 vols., Was hing ton, 1832-9). 
Mis são Espe ci al do Vis con de de Abran tes, 1844-6 (Rio de Ja ne i ro, 1853).
New bury, C. W. (ed.), Bri tish Po licy to wards West Afri ca. Se lect Do cu ments,

1786-1874 (Oxford, 1965.
Orga ni za ções e Pro gra mas Mi nis te ri a is. Re gi me Par la men tar no Impé rio (1889:

2ª ed., Rio de Ja ne i ro, 1962).
Pa ra nhos da Sil va, José, Car tas ao Ami go Au sen te, ed. José Ho nó rio Ro dri gues

(Rio de Ja ne i ro, 1853).
Par li a men tary Pa pers, 1847-8, XXII (272), (366), (536), (623). Qu a tro
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196, 197, 198, 201, 202, 208, 209, 210, 
211, 215, 217, 218, 221, 224, 234, 235, 
240, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
261, 271, 274, 278, 279, 284, 290, 291, 
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Sil va, José Bo ni fá cio de Andra da e – 50,

55, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
96, 110, 285

Sil ve i ra, Ma ti as Egí dio da – 161
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de Ita bo raí) – 102, 107, 353, 402 
Tru ro (lor de) – 300
Tuc ker, Wil li am (co man dan te) – 208,

209,  223
Turn bull, Da vid – 342 
Tyler (pre si den te) – 223

  U

Urqui za (ge ne ral) – 414

  V

Va le rie – 11
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Vila Real (con de de) – 125 
Vis con de de Mon te Ale gre  – 353

W

Wal den, Ho ward de – 51, 59,  125, 126,
127, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 144, 186, 190, 191, 196, 219

Walsh, Ro bert – 116 
Wan der ley, João Ma u rí cio – 404
War ren, Fre de rick (con tra-almirante) – 149
Webs ter,  Char les – 15
Wel ling ton (du que de) – 33, 46, 53, 57,

90,  140, 141, 193, 195, 191, 218, 295
West wo od – 444
Wil ber for ce, Edward – 127,  398
Wil ber for ce, Sa mu el (bis po) – 312, 342
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