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RESUMO 

 

O presente trabalho busca estudar a discussão política empreendida na década de 

1860 sobre o projeto do senador Silveira da Motta que tratava da proibição de leilões públicos 

e separação de famílias cativas. O foco deste estudo é a gestação da proposta de lei, desde sua 

apresentação ao Senado em 1860 e à Câmara dos Deputados em 1869 até à emissão do 

decreto no mesmo ano. Os argumentos de defesa e as oposições serão analisados não somente 

para compreensão do projeto criado pelo senador, mas também utilizado para buscar 

elementos para entender um projeto maior que se desenvolveu a partir da década de 1860: a 

proposta de abolição gradual da escravidão.  

O surgimento de propostas que utilizavam os discursos de abolição da escravidão 

de maneira lenta e gradual e que tentavam garantir direitos aos escravos questionando a 

superioridade da autoridade senhorial foi, a partir da década de 1860, ganhando corpo e 

conquistando espaço. O debate sobre a proibição de leilões públicos e separação de famílias 

cativas será a porta de entrada para a discussão do abolicionismo no Brasil. 

Palavras-chave: família escrava, direito de propriedade, escravidão, abolicionismo. 
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Introdução 

A história da escravidão está, há décadas, ocupando lugar privilegiado nos estudos 

econômicos, demográficos e sociais no Brasil e no mundo atlântico. As diferentes frentes de 

pesquisa fazem com que as possibilidades de estudo multipliquem-se. Esse estudo se pretende 

a abordar uma das frentes de pesquisa da escravidão que, com maestria, vem sendo trabalhada 

e discutida na historiografia.  

A constituição da família cativa tem sido tema privilegiado nos estudos sobre a 

escravidão, por isso muitos trabalhos têm tratado as questões de sua existência e 

características utilizando-se de minuciosas análises das fontes. A partir do crescimento desses 

estudos e da curiosidade de entender mais sobre a família escrava no Brasil, encontrei 

motivação necessária para esta pesquisa.  

O interesse pelas famílias escravas tornou-se empenho a partir do primeiro contato 

que tive com o trabalho do historiador Robert Slenes em seu livro “Na Senzala, uma Flor”, 

mas o enfoque escolhido para o presente trabalho diferencia-se um pouco da ideia de 

constituição de famílias tratada por Slenes e outros historiadores, pois busca abordar a questão 

pelo viés da separação à qual as famílias cativas estavam sujeitas. Para essa interpretação foi 

necessário pensar a gestação da legislação, que tratava da proibição de separação de famílias. 

Como objeto de estudo, o debate sobre a proibição de leilões públicos e separação de 

famílias escravas no Brasil é o alicerce para a discussão empreendida neste trabalho. Desde 

sua primeira proposta apresentada ao Senado em 1860 até o decreto emitido em 1869 foi 

possível pesquisar o trâmite do projeto no Senado e na Câmara dos Deputados, e as diferentes 

ideias e justificativas em torno de sua aplicação ou rejeição. A partir da análise da gestação do 

decreto o trabalho se propõe a colocá-lo no contexto das diferentes estratégias políticas para 

lidar com a escravidão na década de 1860. 
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Os anais do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e as atas do Conselho de 

Estado Pleno serão utilizados para a exposição da discussão sobre os diferentes projetos 

vinculados à escravidão durante a década de 1860. Além da documentação parlamentar, foi 

consultada a Coleção Tavares Bastos – do acervo da Biblioteca Nacional – que inclui recortes 

impressos selecionados sobre o trabalho servil pelo deputado liberal Tavares Bastos e 

anotações manuscritas do período de 1864 a 1871
1
. Esse conjunto de materiais comporá a 

presente pesquisa. 

Os discursos parlamentares utilizados para este trabalho tinham por objetivo discutir, 

cativar e convencer os participantes de uma plateia com as ideias apresentadas no projeto 

criado em 18 de junho de 1860. Seja a favor ou contra a ideia, o discurso foi utilizado 

especificamente como convencimento, precisava ser elaborado com a finalidade de causar 

identificação do maior número de parlamentares para que alcançasse sua aprovação.  

Os discursos serão tratados como: 

[...] fala ou oração feita para dada audiência, podendo ser escrita 

previamente ou dita de improviso, tendo ficado registrado de alguma forma, 

seja através de sua versão original, quando por escrito, seja através de sua 

reprodução, veiculação e repercussão através dos distintos meios de 

comunicação social.
2
  

 

Os recortes selecionados por Aureliano Cândido Tavares Bastos e seus comentários 

serão de extrema importância nesse trabalho, pois expressam sua opinião, demonstrando as 

posições políticas e morais sobre a escravidão que defendia
3
. Com a publicação de textos nos 

jornais, Tavares Bastos tentou intervir publicamente com ideias e projetos de mudança, 

buscou com suas palavras causar efeito à mentalidade de uma sociedade, tentou imprimir sua 

“marca” em busca de um ideal a ser alcançado. 

                                                           
1
 VELOSO, Gabriela Reis. Os direitos dos africanos na era da abolição: diplomacia, política e o impacto 

social da proibição do tráfico de escravos (1850-1869). Relatório PIBIC. Florianópolis. 2010. p. 8. 
2
 PINSKI, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de (Org.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 

2012. p. 223-224. 
3
 Ibidem, p. 225. 
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Os discursos e pronunciamentos do período estudado (1860-1869) foram produzidos 

no calor do debate político sobre o “encaminhamento da questão servil” e servem de vestígios 

das lutas políticas e de seus desdobramentos para a sociedade escravista brasileira. 

Partimos da ideia de que a legislação é fruto de um processo social. Não buscamos 

investigar as concepções jurídicas da legislação já pronta, mas visamos a compreensão dos 

processos que envolviam sua proposta e aplicações. Emprestando as palavras de Silvia 

Hunold Lara e Joseli Nunes Mendonça o trabalho busca entender, “como diferentes direitos e 

noções de justiça se haviam produzido e como haviam entrado em conflito ao longo da 

história brasileira.”
4
 

A história da escravidão pode ser tratada de diversas formas, dependendo do propósito 

do autor, inclusive utilizando as mesmas fontes. Tratar de uma nova história política da 

escravidão, de maneira tradicional trar-nos-ia diferentes questões e respostas da 

documentação consultada, do que se utilizarmos uma abordagem social sobre o tema. Apesar 

das fontes parlamentares, sendo documentos oficiais da política, tratarei aqui de uma história 

que não possui somente um personagem protagonista (o senhor), mas sim uma história que 

busca um conjunto de protagonistas (escravos, senhores, elite política), sendo, todos, 

participantes. Como afirma Peter Burke, a proposta não será de trabalhar a história deixando a 

política de lado, mas sim de aprofundar a análise, fazendo com que possamos estar “[...] 

preocupados com o elemento social na política e com o elemento político na sociedade.”
5
 

 A análise da escravidão será baseada principalmente seguindo a linha de raciocínio 

aplicada por Edward P. Thompson
6
, que trabalhou a “história dos excluídos” quando escreveu 

sobre os operários acreditando que poderiam ser eles os historiados, colocando-os como eixo 

central da construção dessa história. Assim como o estudo de Thompson com a classe 

                                                           
4

 LARA, Silvia Hunold; MENDONÇA, Joseli Nunes. Direitos e justiças no Brasil: ensaios de história 

social. Campinas (SP): UNICAMP, 2006.p. 9-11. 
5
 BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Unesp, 2011. p. 37 

6
 THOMPSON, E. P.. A formação da classe operária inglesa: vol I - A árvore da Liberdade, vol II – A 

maldição de Adão e vol III – A força dos trabalhadores. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 



14 
 

  

operária inglesa, esse trabalho busca “historiar” aqueles que ficaram por muito tempo à 

margem da História e da construção dessa sociedade, principalmente quando se pensa na 

política realizada no período escravista.  

Será necessário analisar o estudo da legislação como campo de disputas evidenciando 

que durante a escravidão havia senhores e cativos, indivíduos com culturas e vivências 

próprias. As decisões da sociedade levavam em consideração esse embate entre as duas 

classes e na história da família cativa não foi diferente, há choques e negociações dentro do 

sistema escravista e o estudo das decisões parlamentares reflete essa dinâmica de conflito. A 

análise dos enfrentamentos e ações judiciais muitas vezes era levada em consideração na 

elaboração das leis e, por isso, os embates sociais são perceptíveis nos debates parlamentares.
7
 

Essa política considerada “branca”, feita “pelos de cima para os de baixo”, pode ainda 

assim dizer-nos muito, pois além de nos perguntar sobre quem participou da construção dessa 

política, devemos pensar nas motivações levantadas para que fossem criadas. Muitas vezes 

“os de cima” tomam decisões que possuem estreitas relações com as ânsias e lutas “dos de 

baixo”. Por isso esse estudo se propõe a trabalhar a família cativa sob a perspectiva das 

discussões parlamentares, sendo que no centro dessas discussões estão mães e filhos, maridos 

e mulheres, avós e netos, além de uma grande rede familiar que, existente nas senzalas, 

buscava construir suas vivências. Atreladas aos anseios cativos, as lutas abolicionistas, 

também através de embates, estiveram presentes no conjunto de negociações sociais e, com 

isso, compunham o quadro político da década de 1860. 

 A historiografia sobre a família escrava é ampla e possui muitas interpretações. 

Durante muito tempo a constituição familiar dos escravos foi tratada como algo improvável e 

até mesmo inexistente nas senzalas, pois havia a ideia de que a promiscuidade africana era 

mais forte que os laços de uniões estáveis, isso gerou interpretações que levavam a pensar que 

aos negros vindos da África e criados nas senzalas brasileiras não restava sequer senso de 

                                                           
7
 Ibidem, p. 12. 
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moralidade. Durante muitos anos as uniões dos escravos eram vistas como instáveis e 

movidas pelos instintos sexuais que, incontroláveis, podiam se comparar aos de animais. Essa 

visão de perversão foi difundida entre os viajantes que observavam as vivências das senzalas 

e as relações empreendidas entre os escravos, e incorporada à historiografia.
8
 A classificação 

dos escravos como incapazes de constituir famílias por possuir instintos sexuais baseados na 

imoralidade, prevaleceu por muito tempo entre os historiadores. 

Para Robert Slenes, novas interpretações sobre a família cativa começaram a surgir já 

na década de 1960, mas ele considera que foi a partir dos estudos de Eugene D. Genovese 

(1974) e Herbert G. Gutman (1976) foi que a virada historiográfica aconteceu. Para ele, os 

autores inovaram quando buscaram trabalhar as famílias nucleares, intergeracionais e extensas 

como uma forte instituição que, valorizada pelos escravos, mostrava que as uniões conjugais 

não poderiam ser consideradas instáveis. Apesar de demonstrar que o escravismo possuía seus 

horrores, os autores não acreditavam que o regime pudesse furtar dos escravos suas heranças 

culturais.
9
  

Apesar de admitir que a importação de escravos e posteriormente o tráfico 
10

 seriam 

fortes empecilhos para a reprodução dos cativos pelo fato de existir um grande interesse na 

busca pelo trabalho masculino adulto, não se pode acreditar que a família cativa fosse 

inexistente. Criar laços de parentesco pode ter sido parte das estratégias criadas pelos escravos 

para resistir aos terrores da escravidão. Aliando-se a um grupo, sendo ele de família 

consanguínea ou em uma de parentesco mais distante, como os compadres e as comadres, 

poderia ser mais fácil transpor as barreiras escravistas. Essas barreiras podiam ser 

caracterizadas como pequenas, mas que significavam muito quando se tratava de escravidão, 

                                                           
8
 SLENES, Robert W.. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava. 2. ed. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2011. p. 37. 
9
 Ibidem, p. 46-48. 

10
 É necessário dividir o período da escravidão brasileira em dois quando falamos em importação de escravos, 

pois quando se trata do período anterior a 1831 é correto falar em uma importação de escravos da África para o 

Brasil, mas após a primeira Lei de Abolição do tráfico de escravos em 1831 deve-se tratar realmente como 

tráfico de escravos, como a historiografia trabalha. A partir de então é possível falar que trazer africanos para o 

Brasil era prática ilícita. 
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a possibilidade de ter uma roça para plantar e, a partir disso, adquirir uma variedade na 

alimentação, ter alguns dias livres para seus divertimentos e famílias eram lutas recorrentes.
11

  

A família constituída e as redes de solidariedades criadas podem ser percebidas em 

locais tão díspares quanto em Campos dos Goitacazes (Rio de Janeiro)
12

, quanto em Bananal 

(Vale do Paraíba)
13

, Campinas
14

 e no Paraná 
15

. Diversamente trabalhadas, as famílias cativas 

foram uma realidade nas senzalas, - diferenciando-se de acordo com os tamanhos dos plantéis. 

A partir dos documentos utilizados pelos autores é mais frequente a percepção das uniões 

legais porque podem ser encontradas nos registros, sendo casamentos ratificados pela Igreja e 

filhos legítimos batizados, mas observa-se que havia outras uniões consensuais, nas quais os 

senhores permitiam que seus escravos “vivessem como se casados fossem”, mas que não 

tinham a confirmação eclesiástica. A historiografia tem demonstrado a difusão da família 

escrava, a importância das relações familiares na vida dos escravos e nas relações com 

senhores. 

                                                           
11

SLENES, Robert W. Op. Cit. p. 171-175. 
12

 FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio 

de Janeiro, c. 1790 – c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. Campos dos Goitacazes está 

localizado no norte do Rio de Janeiro e tem por característica a grande lavoura composta de vastos canaviais. De 

acordo com Manolo Florentino e José Roberto Góes a região era concentradora de grande parte dos engenhos da 

capitania do Rio de Janeiro e caracterizada por grande utilização da economia escravista vinculada ao mercado 

internacional e relacionada à vinda de escravos africanos para a reprodução física da escravaria, p. 44-45. 
13

 MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava em Bananal 

(1801-1829). São Paulo: Fapesp: Annablume, 1999. Marcada predominantemente pela importância do 

desenvolvimento da cafeicultura no período, inicialmente com os pequenos agricultores, mas depois com os 

grandes cafeicultores. Conforme a ampliação da agricultura cafeeira cresce também a importância e a 

estabilidade dos proprietários de escravos, assim fazendo com que ocorresse a entrada de grande quantidade de 

cativos em Bananal.  
14

 SLENES, Robert W. Op. Cit. Campinas era um município bastante representativo de grandes lavouras do 

Centro-Oeste paulista, comparada também às plantations do Rio de Janeiro. Após o levante de escravos em 

Saint-Domingue, que eliminou a colônia francesa como grande produtora e exportadora de açúcar, os produtores 

que até então trabalhavam com o mercado de subsistência, passaram a se dedicar à produção do açúcar e 

receberam grandes quantidades de escravos para colocar o município na lógica da agro-produção centralizada na 

relação açúcar e escravidão. p. 78-81.  
15

 MACHADO, Cacilda. A trama das vontades: negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social do 

Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008. É foco da autora a busca pelo estudo da escravidão no Paraná 

que, tratado pela historiografia como pequena área rural marcado pela escassez de população cativa e 

predomínio de pequenas escravarias, podia ser caracterizado por possuir quantidades maiores de brancos e 

pardos pobres sem escravos. As relações sociais da população são o foco principal da autora principalmente 

quando trata dos casamentos como questão da atividade cativa em busca da liberdade para si e para seus 

descendentes. Ë necessário perceber sua atenção às questões dos embates e das constantes negociações entre 

escravos e senhores para a constituição e manutenção das famílias cativas. 
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A partir do estudo das famílias escravas é possível abrir um leque de possibilidades 

de trabalho, mas para o propósito aqui estabelecido tomaremos como ponto inicial a 

existência dos laços citados anteriormente para tratar dos problemas das possíveis separações 

que poderiam ocorrer através das vendas, das partilhas entre herdeiros ou da quitação de 

dívidas. O futuro das famílias era frequentemente posto em xeque em casos como esses. 

Apesar da incessante busca por melhorias de condição, a família estava em constante 

insegurança, pois poderia ser separada a qualquer momento que fosse necessário ao seu 

senhor ou aos herdeiros deste.
16

 

Com a Constituição brasileira outorgada pelo Imperador e o reconhecimento da 

Independência a partir de 1824, a política brasileira passa a ser caracterizada por disputas e 

busca por consolidação de poder. Apesar das lutas políticas pela hegemonia, é possível 

evidenciar as semelhanças entre os representantes de uma elite brasileira pelo fortalecimento e 

pelas defesas de seus interesses que estavam principalmente ligados à defesa da escravidão. 

Mesmo que o Império brasileiro tenha sofrido duras pressões britânicas para a 

abolição do tráfico de escravos, devemos citar que a campanha abolicionista britânica 

utilizava-se do poderio naval e da diplomacia agressiva para abolir o tráfico transatlântico,
17

 a 

política interna equilibrou os interesses dos traficantes e proprietários de escravos aos 

interesses da nação. Os diversos tratados assinados entre Brasil e Inglaterra contrapunham os 

anseios do Estado, mas este buscou defender a ordem escravista, dependente do tráfico de 

escravos, até 1850.
18

 

É possível entender a questão escravista a partir do conceito de “política da 

escravidão” que Tâmis Parron utiliza, pois ele a considera como uma rede de alianças 

políticas a favor da estabilidade da escravidão. O período entre a proibição da importação de 
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escravos em 1831 e a lei definitiva de 1850 é classificado pelo autor como da “política do 

contrabando negreiro” pelo Estado brasileiro, pois tinha por objetivo a reabertura da 

importação de cativos. Já o período posterior a 1850 é classificado como a “política da 

escravidão na era pós-contrabando”, que se diferenciava da anterior, pois deixava de lutar por 

uma reabertura do tráfico e passava à busca da continuidade da escravidão como único meio 

de desenvolvimento econômico do Estado nacional.
19

  

Assim como Ilmar Rohloff de Mattos propõe, é possível perceber que os 

conservadores, denominados Saquaremas, foram os responsáveis por dirigir o Estado 

brasileiro de 1837 a 1860, defendendo ideais que se contrapunham à liberdade, ao 

Parlamento, à democracia e que defendiam a escravidão.
20

 Isso não quer dizer que seja 

possível anular a existência dos chamados liberais nesse período, pois a união, por diversas 

razões muitas vezes particulares, de homens que, no momento do Golpe da Maioridade, 

conseguiram opor-se aos conservadores e suprimir os poderes que já haviam conquistado até 

o momento, é o retrato da existência e do trabalho empreendido por eles.
21

 

A hegemonia saquarema proporcionou a continuação ilegal do tráfico de escravos da 

África para o Brasil e manteve as pretensões liberais à margem do governo. A partir da 

segunda lei de abolição do tráfico aprovada em 1850, sob a “política da escravidão na era do 

pós-contrabando”, era necessário defender o cativeiro para garantir o desenvolvimento 

econômico do país, silenciando qualquer menção a uma possível abolição, mesmo que fosse 

gradual.
22

  

A partir do cenário que conta com o abolicionismo em contraponto à defesa da 

escravidão, este estudo tem por finalidade tratar do debate sobre a proibição de leilões 
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22

 PARRON, Tâmis. Op. Cit.  p. 12. 



19 
 

  

públicos e separação de famílias, no contexto político da década de 1860 e nas discussões 

abolicionistas liberais brasileiras. Para isso o estudo será dividido em três partes: O primeiro 

capítulo trata de uma análise do projeto de lei apresentado em 1860, buscando as 

características da proposta, justificativas e as principais preocupações de seu autor. A 

discussão iniciada em 1860 no Senado já possui em si as ideias usadas nos debates nas 

discussões posteriores, inclusive na Câmara dos Deputados, por isso será interessante 

entender os argumentos levantados dentro da disputa e dos choques de ideais. No segundo 

capítulo será necessário abordar as outras medidas sobre a escravidão que fizeram parte da 

discussão parlamentar. Serão discutidos projetos e ideias debatidos no período de 1860 a 1869 

para que seja possível entender uma mudança de pensamento dos defensores de políticas que 

suavizassem as condições da escravidão. 

Finalmente, no terceiro capítulo, será analisado o decreto final aprovado em 1869 

sobre a separação de famílias, com suas especificidades e mudanças em relação ao texto do 

projeto original. Decorridos nove anos, discutiremos quais foram as mudanças empreendidas 

na política e na sociedade brasileiras para que o projeto tenha entrado em vigor. 
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Capítulo 1 – Da família cativa ao nascimento de uma ideia política. 

 A historiografia clássica, seguindo Joaquim Nabuco, considera que o abolicionismo 

pode ser estudado somente em 1880, desconsiderando as atividades antiescravistas anteriores 

por não acreditar que as ações realizadas tinham tido reais consequências. A abolição da 

escravidão em 1888 não será encarada aqui somente como um fato, mas sim visto como um 

processo.  

 A análise será feita a partir do projeto proposto especificamente por um parlamentar, 

José Ignácio Silveira da Motta, que acumulou em sua carreira política muitos cargos. Nascido 

em 1811, formou-se em Direito em São Paulo e teve seus mandatos a partir de 1842 como 

deputado provincial, entre 1850 e 1854 como deputado geral e entre 1855 e 1889 ocupou o 

cargo de senador pela província de Goiás.
23

 De sua atuação política, merece atenção o projeto 

proposto por ele ao Senado em 18 de junho de 1860 que tinha por objetivo tratar da questão 

servil brasileira abordando a separação das famílias cativas e os leilões em praça pública. 

 Silveira da Motta, membro da comissão de legislação do Senado Federal, 

apresentava à casa o projeto elaborado com a justificativa de que “a matéria é de tal gravidade 

que o Senado não poderá deixar, independentemente de qualquer justificação, de reconhecer a 

sua importância e necessidade de uma providência legislativa”
24

. Sem muitas palavras, expõe 

as disposições do projeto:  

  “A assembleia geral decreta: 

Art. 1º. Todas as vendas de escravos debaixo de pregão e em                   

exposição pública ficam proibidas. 

- Os leilões comerciais de escravos ficam proibidos, sob pena de nulidade de 

tais vendas e de multa de 100$ a 300$ contra o leiloeiro por cada escravo 

que vender em leilão. 

- As praças judiciais, em virtude de execução por dívida ou de partilhas entre 

herdeiros, serão substituídas por propostas escritas, que os juízes receberão 

dos arrematantes por espaço de 30 dias, anunciando os juízes por editais 
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contendo os nomes, idades, profissões, avaliações e mais características dos 

escravos que tenham de ser arrematados. 

- Findo aquele prazo de 30 dias do anúncio judicial, o juiz poderá renovar o 

anúncio por novo prazo, publicando em audiência as propostas se forem 

insignificantes os preços oferecidos, ou se forem impugnados por herdeiros 

ou credores que requeiram a adjudicação por preço maior. 

Art. 2º. Em todas as vendas de escravos, ou sejam particulares ou judiciais, é 

proibido, sob pena de nulidade, separar o marido da mulher, o filho do pai ou 

mãe, salvo sendo os filhos maiores de 21 anos. 

Art. 3º. Nos inventários em que não forem interessados como herdeiros 

ascendentes ou descendentes, e ficarem salvos por outros bens os direitos 

dos credores, poderá o juiz do inventário conceder carta de liberdade aos 

escravos inventariados que exibirem à vista o preço de suas avaliações 

judiciais. 

Art. 4º. No município da corte ficam isentas do pagamento da meia-siza as 

vendas de escravos que se fizeram para o serviço da lavoura dos municípios 

do interior. 

O governo em regulamento estabelecerá os meios práticos de tornar efetiva 

esta disposição, podendo para isso impor multas de 500$ sobre a venda de 

escravos que continuarem a ficar neste município, não tendo pago a 

respectiva meia-siza. 

As vendas para dentro do município da corte continuam a estar sujeitas á 

meia-siza. 

Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Paço do Senado, 18 de junho de 1860 – Silveira da Motta.”
25

 

 

 

 Como é possível perceber, o projeto não tinha por objeto apenas a questão da 

separação de famílias; era um conjunto de medidas que, se aplicadas, certamente causariam 

mudanças significativas nas rotinas de senhores, leiloeiros e nas vidas dos escravos.  

Em suas considerações é possível perceber a intenção de que aquele projeto não 

parecesse ser somente fruto de um sentimento de filantropia de seu autor. Sua busca principal 

era de que todos os senhores senadores presentes sentissem-se “possuídos de justa indignação 

contra essas miseráveis cenas que ainda se dão entre nós, de venda de escravos em exposição 

pública” 
26

.  

Verificando os artigos expostos acima é possível perceber os diversos pontos 

propostos em um mesmo projeto. Além da proibição da venda de escravos em praça pública, 

                                                           
25

 AS. 20ª sessão de 18/06/1860, vol. II, p. 82. 
26

 AS. 20ª sessão de 18/06/1860, vol. II, p. 82. 



22 
 

  

para evitar as condições degradantes às quais eram expostos os cativos, Silveira da Motta 

discute os leilões comerciais, nos quais o leiloeiro seria punido caso infringisse a lei.  

O projeto também previa as possíveis execuções por dívidas e as partilhas entre 

herdeiros por motivo de morte do senhor, dono dos escravos e de outros bens. Nesses casos, o 

autor do projeto acreditava ser possível efetuar propostas por escrito, com editais e prazos 

para ofertas, sendo acompanhados devidamente por juízes, fazendo também com que a 

imagem do negro em leilão fosse poupada evitando, assim, uma exposição degradante e 

desnecessária, pois todas as informações sobre os escravos, suas habilidades, situações físicas 

e idades estariam abertas ao público através dos editais.  

A estabilidade das famílias escravas em momentos de partilhas foi trabalhada por 

Manolo Florentino e José Roberto Góes que, utilizando-se de uma proposta de Herbert 

Gutman, traçaram uma trajetória da construção de laços parentais particularmente em plantéis 

maiores, a partir do qual a ideia de constituição das famílias acompanhava o ciclo de vida de 

seus senhores. A proposta é de que no momento de juventude do proprietário davam-se as 

compras da escravaria para compor sua lavoura e, possivelmente, davam-se também a busca 

pela socialização parental, com o passar dos anos e a afirmação da propriedade é possível 

perceber consequentemente o auge da socialização da escravaria. Quando a morte acometia o 

dono daquele plantel instalava-se uma grande instabilidade, pois provavelmente a herança 

seria partilhada entre os herdeiros e em alguns momentos poderia uma família ser 

desintegrada.  

Na documentação consultada por Florentino e Góes é possível perceber que não 

ocorreram tantas separações de famílias escravas nesse momento de instabilidade. Mas 

também devemos ficar atentos para o fato de que a rede de sociabilidade entre os cativos 

ocorria não somente de acordo com os laços consanguíneos, mas sim a partir de alianças 

criadas em torno das relações familiares extensas também. O apadrinhamento é um bom 

exemplo dessas alianças, pois por mais que não fosse uma ligação de sangue, o laço era 
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espiritual de extrema importância para as vivências entre os escravos. Caso durante a partilha 

a família fosse mantida ainda podia correr o risco de encarar uma separação de laços sociais 

importantes. 

Apesar de os autores não terem encontrado muitas separações na documentação do 

agro fluminense em razão de morte dos senhores, esse momento era delicado e poderia sim 

levar uma família à separação e esfacelamento de suas vivências. O estudo sobre a conjuntura 

da partilha é essencial para se entender os destinos de seus membros.
27

 

O projeto de Silveira da Motta proíbe categoricamente separar marido de sua mulher 

e pai e mãe de seus filhos, exceto se já fossem maiores de vinte e um anos. Fica explícito que 

a lei valeria para vendas judiciais e particulares, imprimindo assim, uma disposição que 

poderia limitar as decisões senhoriais sobre os destinos de seus “bens móveis”, os escravos. 

Em caso de morte de um senhor que não tivesse descendentes ou ascendentes cujas eventuais 

dívidas fossem quitadas por outros bens, o juiz poderia conceder o direito de o escravo 

alcançar sua liberdade mediante o pagamento de seu valor à vista. Importante entender que 

pela primeira vez é proposto em lei o acesso à liberdade sem que se dependesse da ação 

particular dos proprietários. O reconhecimento do direito de acesso à alforria foi mais tarde 

tratado na Lei do Ventre Livre aprovada em 1871,
28

 reforçando a regulamentação da ascensão 

dos escravos à classe de libertos. 

Deve-se deixar claro que o projeto não explica em momento algum se a lei 

defenderia famílias “legais” com registros sacramentados pela Igreja, ou consensuais que 

contavam somente com a aprovação de seus senhores.
29

  

Por último, o projeto de 1860 utiliza-se da isenção da cobrança da meia-siza para 

incentivar as vendas de escravos para as lavouras do interior e, consequentemente, diminuir a 
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concentração de escravos nas cidades. A meia-siza era um imposto cobrado de 5% do valor 

das transações comerciais que envolviam escravos. Nesse momento a única forma de se 

conseguir escravos era adquirindo no mercado interno. O próprio Silveira da Motta 

reconhecia as dificuldades de se fazer esse controle, mas admite também que apresentar seu 

projeto da forma em que estava era necessário para que melhorias e adaptações pudessem ser 

levantadas para a melhor realização e aplicação da lei. 

As regiões de plantation estudadas nos trabalhos sobre a família escrava deixaram 

bem claro que a constituição da família dentro da escravaria era fruto de embates, pois da 

mesma forma que interessava aos escravos como parte de estratégias de sobrevivência no 

cativeiro, também interessou aos proprietários, pois foi possível que adotassem os anseios dos 

próprios escravos para torná-los mais vulneráveis, caracterizando essas medidas como uma 

política senhorial de domínio como o próprio Robert Slenes explica.
30

 

Utilizando-se dessa ideia é possível entender que o projeto de Silveira da Motta 

poderia trazer dificuldades nos tratamentos senhoriais com relação à família escrava, pois se 

pode acreditar que a constituição familiar dentro das senzalas frequentemente sofria ameaças, 

afinal poderia ser separada a qualquer momento, e o senhor poderia utilizar-se dessas 

artimanhas para controlar seus cativos, é provável também que se fosse proibida a separação 

de famílias o controle senhorial se tornaria fragilizado.  

De acordo com Manolo Florentino e José Roberto Góes a família cativa pode ser 

considerada como um dos principais pilares do escravismo, pois era, a partir dela, que se dava 

o pacto que instituía a “paz” entre senhores e escravos, que fazia com que os escravos 

vivessem suas vidas sem entrar em confrontos com seus senhores. Mas devemos entender que 

essas estratégias não anulavam as vivências em comunidade por parte dos escravos, pois não 

se deve afirmar que constituir família fizesse com que os escravos perdessem suas identidades 

e deixassem de lutar por seus interesses e confrontar as decisões e tratos da casa-grande. É 
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provável que tenha havido uma grande utilização das vontades escravas para torná-los 

vulneráveis, mas é necessário esclarecer que havia também muitas possibilidades de se criar e 

fortalecer laços de solidariedade.
31

 

Após a apresentação do projeto, Silveira da Motta explica as motivações para sua 

criação. Utiliza em sua argumentação dois conceitos que permeiam seus discursos quando 

trata de suas percepções e intenções sobre a escravidão. Sua ideia é de que “[...] o legislador 

obedecendo aos princípios fundamentais da nossa sociedade [...] não pode deixar de manter e 

fazer respeitar a instituição civil da escravidão; mas é preciso adoçá-la [...]”.
32

 

Frequentemente trazida à sua argumentação como estratégia de convencimento em 

busca da aprovação de sua proposta, a justificativa de adoçar a escravidão, considerada rígida, 

propunha torná-la gradativamente mais suportável aos cativos. Silveira da Motta utilizou 

desses argumentos para persuadir os senadores presentes sem questionar a instituição da 

escravidão, mas buscando abrir espaços legalmente concedidos aos escravos dentro da 

instituição escravista. 

Silveira da Motta aborda as condições políticas da escravidão brasileira quando 

utiliza em sua argumentação o fim do tráfico de escravos para justificar seu projeto. Em 

defesa de sua ideia, argumenta a seus colegas: 

“A cessação do tráfico dos escravos entre nós tem uma alta significação 

política; a cessação do tráfico é a condenação do princípio civil da 

escravidão. O princípio civil da escravidão deve ser mantido no país como 

uma das consequências do direito de propriedade, mas é preciso que os 

legisladores comecem a ter lógica: a condenação da continuação do tráfico é 

o reconhecimento dos inconvenientes da escravidão, e esses inconvenientes 

é preciso que o legislador os afronte corajosamente, e que os vá removendo 

com muita prudência e com muita lentidão. [...]” 
33

 

 

A estratégia de utilizar a lei de abolição do tráfico em sua argumentação indica que o 

autor desafia a leitura conservadora e apropria-se do significado dessa medida para incorporá-

la ao plano de abolição gradual. A proposta é que a escravidão chegue ao fim removendo os 
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inconvenientes desse regime, portanto que isso ocorra lentamente, ou seja, Silveira da Motta 

dizia que a escravidão precisava ser desmontada, mas de forma gradual a partir da política.  

Para Silveira da Motta, a gradualidade da abolição dos escravos era o que estava por 

trás da ideia de “adoçar” da escravidão. Suas propostas, com um caráter de respeito aos 

direitos civis garantidos aos cidadãos, tinham por finalidade fazer com que os escravos 

também pudessem ser defendidos por direitos que os protegessem das arbitrariedades dos 

senhores. Esse era, por princípio, o papel do legislador.  

A partir das situações apresentadas, o projeto de proibição de leilões em praça 

pública e separação de famílias escravas seguiu às discussões posteriores com intuito de sanar 

as possíveis dúvidas dos colegas senadores e receber as sugestões necessárias buscando 

aperfeiçoar as ideias e seguir-se à devida votação do projeto na câmara vitalícia. 

 

1.1 - Como discutir a escravidão brasileira? Silveira da Motta e o projeto sobre a 

proibição de separação de famílias escravas. 

O projeto que Silveira da Motta apresentou ao Senado em junho de 1860 foi debatido 

ao longo de dois anos, em sessões em que discutiram as possíveis consequências de sua 

aprovação. Com opiniões muitas vezes contrárias, era necessário alcançar maioria de votos 

para aprovar ou rejeitar o projeto ali apresentado e, para isso, tornava-se essencial buscar um 

consenso utilizando-se das mais diferentes artimanhas políticas e argumentos para atingir o 

objetivo. 

O Senado voltou a tratar do projeto proposto por Silveira da Motta na 38ª sessão em 

11 de julho de 1860 para a 1ª discussão, mas, sem debate passou para a 2ª discussão. 

Retomado na 68ª sessão em 18 de agosto de 1860, o projeto foi debatido pelos senadores, 

sendo o artigo 1º, que proibia a venda em leilões públicos, aprovado sem maiores problemas. 
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A discussão do artigo 2º em diante mereceu mais atenção dos senadores, pois as 

divergências de opiniões e a preocupação com as consequências da aplicação do projeto 

tornaram-se o cerne da questão.  

Será possível entender as justificativas e as intenções persuasivas de Silveira da 

Motta a partir do estudo de suas falas, que, em diversos momentos oscilaram entre as 

diferentes tentativas de convencimento. Ora buscou incutir em seus colegas o senso 

humanitário, ora apelou para as disposições católicas do Estado brasileiro. 

O senador não se propôs a questionar abertamente o sistema escravista brasileiro, 

pois sabia que ele encontrava-se ancorado no direito de propriedade do cidadão brasileiro e 

contrapor-se a isso em 1860 poderia ser a “morte precoce” de seu projeto. Era necessário 

deixar claro seu respeito pela legislação e sua compreensão em se tratando dos senhores, que 

compraram e pagaram por essa propriedade.  

Evitando questionar o direito de propriedade, o senador Silveira da Motta fez uso de 

argumentos e artimanhas políticas que costurassem a ideia de “adoçar” a escravidão. É 

importante perceber que Silveira da Motta das incoerências do regime escravista no Estado 

brasileiro, argumentando que a: 

(...) instituição civil da escravidão tem tais segredos e complicações que não 

é compatível, nem com o recebimento de certos sacramentos da religião 

católica apostólica e romana; o escravo pode casar-se, e entretanto que 

diante dos preceitos da Igreja, e mesmo com o auxílio da legislação civil, o 

cônjuge não pode ser separado de seu companheiro sem uma sentença de 

separação quoad torum et cohabitationem, sem uma sentença do juiz civil a 

respeito dos bens, o que pode dar-se acerca do escravo, no caso de pecúlio, e 

sem uma sentença do juiz eclesiástico, segundo os preceitos da igreja; é 

incompreensível, senhores, que a instituição civil da escravidão prevaleça 

tão duramente sobre os princípios religiosos, que o senhor tenha o direito de 

separar o escravo casado com uma escrava sua, vendendo um dos cônjuges. 

(...)
34

 

 

A partir das arguições do senador autor do projeto, podemos perceber que há uma 

crítica à própria instituição civil da escravidão, pois garantia que os senhores sobrepusessem-
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se aos sacramentos e à religião oficial do Estado. Silveira da Motta questionou esse 

inconveniente da instituição escravista denunciando o poder irrestrito dos senhores que se 

viam acima dos preceitos religiosos. Utilizando desse argumento é possível perceber que os 

interesses e ações dos proprietários de escravos estavam em conflito com o sentimento 

católico e, por isso, Silveira da Motta apelava para o catolicismo de seus colegas senadores 

tentando persuadi-los para conseguir aprovar a proibição de separação de famílias escravas. 

Silveira da Motta acreditava que cabia aos legisladores a garantia de que o laço 

sacramentado não fosse desfeito a não ser que isso ocorresse de acordo com as leis católicas 

apostólicas e romanas. Questionava assim o poder ilimitado dos senhores ao tratar as famílias 

escravas sem considerar as regras religiosas, utilizando apenas sua arbitrariedade quando 

decidia dispor de suas propriedades escravas. O autor da proposta complementa sua 

argumentação: 

Não sei como é que a legislação, a legislação de um país católico e 

apostólico romano, pode permitir que por autoridade particular do senhor, 

levado por seu interesse, os escravos casados à face da igreja sejam 

separados. O senhor exerce um direito que só compete aos tribunais 

eclesiásticos, o direito de decretar a separação, quoad torum et 

cohabitationem! Se acaso há necessidade de vender, se há uma execução, e 

se o valor de um dos cônjuges chega para o pagamento, mais racional é que 

se venda o casal, porque assim salvam-se os princípios da nossa religião, os 

princípios da moral de todos os povos; não ficará ao arbítrio do senhor 

separar um cônjuge do outro.
35

 

 

Quando lida com as questões religiosas, Silveira da Motta levanta uma situação 

recorrente na sociedade, mas de certa forma não discutida publicamente naquele momento. É 

certo que as uniões escravas existiam e estudos frequentes evidenciam que essas relações não 

eram exceções, mas que estavam presentes quando se trata de famílias nucleares e também 

quando se trata de laços parentais extensos. É possível tratar sobre a família cativa a partir de 

registros de casamentos e batismos emitidos pela Igreja, e, com isso, levantar trajetórias 

familiares complexas encontrando filhos, netos e até mesmo bisnetos, mas um dos problemas 
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encontrados para o trabalho ideal com as famílias escravas é o fato de não ser possível 

encontrar muitos registros sobre as famílias que se uniam sem os sacramentos da Igreja.  

Era de se esperar que essas uniões consensuais existissem e que também não fossem 

exceções, mas lidar com essas diversas situações na legislação dificulta o trabalho e isso não é 

diferente no caso da separação de famílias escravas. Silveira da Motta não especifica para 

quais famílias queria assegurar a união. Provavelmente sua ideia ainda estivesse formulada de 

maneira preliminar por não acreditar que fosse possível chegar à aprovação. Além de 

contrapor as vontades senhoriais aos sacramentos religiosos, Silveira da Motta utiliza da 

lógica em seu discurso quando alerta que os senadores também devem obediência à religião 

católica:  

É um inconveniente grave, que todos os dias se está reproduzindo: os 

senhores venderem os cônjuges em separado, e pelo fato da separação, pela 

autoridade do domínio particular do senhor, ficarem ambos os cônjuges em 

pecado. Creio que estas ideias são as que devem dirigir o legislador. Nós, 

legisladores católicos, que reconhecemos a jurisdição dos tribunais 

eclesiásticos, não podemos legislar senão com esta base: - que os cônjuges 

recebidos á face da igreja não podem ser separados senão por decreto da 

igreja, e não por decreto do senhor. (...)
36

 

 

O projeto não deixa evidente se todos os tipos de família deveriam ser protegidos da 

separação por venda, mas é possível perceber na argumentação do senador nas discussões 

parlamentares que, para manter vivo o ideal de aprovação de seu projeto, foi necessário 

utilizar-se da religião e com isso condenar as atitudes de senhores que se colocavam acima 

das autoridades eclesiásticas para consentir uniões de casais ou para separar marido e mulher 

que se apresentaram perante à Igreja para o matrimônio. 

Robert Slenes analisa a constituição da família cativa especificamente em Campinas 

e trata um pouco da questão das uniões legalizadas pela Igreja Católica. Em sua argumentação 

é possível perceber que o caso de São Paulo é atípico para o Brasil, pois o grande número de 

registros de casamentos tanto entre os escravos quanto entre as pessoas livres destoa um 
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pouco do restante do país e isso deve ser levado em consideração. A partir da verificação dos 

censos é possível perceber que a proporção de casamentos sacramentados pela Igreja de São 

Paulo era muito maior que os casamentos do Rio de Janeiro e, de acordo com o autor, há 

explicações para essa diferença.  

Primeiramente é possível abordar a ideia de que a capitania de São Paulo havia se 

tornado uma preocupação para a Coroa portuguesa por não ser povoada e trazer perigos em 

caso de invasões espanholas. Com isso foram instituídas políticas que favoreciam o 

matrimônio, primeiramente impondo o sistema de recrutamento militar que buscava 

principalmente os descasados ou concubinados e, posteriormente, criando reformas que 

visavam simplificar as exigências burocráticas da Igreja, mudando principalmente o custo dos 

casamentos na esfera religiosa.
37

 

Essas medidas podem ser encaradas como determinantes para a mudança de atitudes 

e de pensamento do Estado, da Igreja e principalmente da sociedade paulista, pois 

proporcionaram um fortalecimento do “clima ideológico” no seio da elite que teria mantido 

essa ideia enraizada em suas ações. A ideia do casamento religioso como instituição benéfica 

e moralizadora para todas as classes sociais foi de extrema importância para a continuidade da 

crença nos matrimônios. Assim, mesmo passados os anos é possível perceber que os senhores 

dessa região continuaram apoiando seus escravos a contraírem o sacramento do matrimônio, 

contrastando assim com as regiões do Rio de Janeiro.
38

 

É possível que Campinas seja realmente uma exceção no país, que o mais natural 

fosse não incentivar tanto as uniões legalizadas pela Igreja, apesar de possibilitar que seus 

escravos constituíssem famílias, pois no Brasil predominavam as uniões consensuais entre os 

escravos, permitidas por seus senhores, principalmente de um mesmo plantel, dificultando as 

uniões de escravos com proprietários diferentes.  
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É necessário deixar claro que o fato de possuir mais registros de casamento não 

evidencia que as plantations de São Paulo tivessem maior número de famílias escravas, pois 

provavelmente a constituição de famílias entre os cativos tenha sido equivalente à de outras 

regiões, mas a distinção de Campinas e outras localidades era o grande índice de legalidade 

dessas uniões.
39

 

A utilização da argumentação religiosa por parte de Silveira da Motta para tratar de 

seu projeto de proibição de separação de famílias pode ter sido somente fruto da estratégia 

traçada para que o projeto fosse aprovado. Ainda assim, deve-se considerar sua aplicação 

quando pensamos nas famílias cativas existentes nas escravarias brasileiras. Afinal, caso fosse 

aprovado, qual seria a verdadeira abrangência de sua aplicação? Se fossem considerados 

protegidos somente os escravos com registro legal de casamento, poderíamos mesmo 

considerar uma mudança significativa? 

Apesar da argumentação utilizada por Silveira da Motta, o projeto foi levado à 

votação e rejeitado na 10ª sessão em 20 de maio de 1861. Mas Silveira da Motta oferece-o, à 

apreciação do Senado na 3ª sessão de 9 de maio de 1862, pois dizia ter “como dever de 

consciência reproduzi-la todas as vezes que o regimento permitir”.
40

 Entrou em segunda 

discussão na 11ª sessão em 31 de maio de 1862.  

Apesar da relutância de Silveira da Motta fazer mudanças em seu projeto proposto 

em 1860 foi necessário alterar suas ideias para que se adequassem às intenções do Senado. 

Nessa nova submissão do projeto, foi alterada pelo próprio autor a idade dos filhos que 

deveriam ser mantidos juntamente com os pais em caso de venda. Se antes defendia que 

menores de vinte e um anos não poderiam ser vendidos separadamente, a partir daquele 

momento a idade foi alterada para quinze anos.  
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Os senadores dividiam opiniões sobre as questões que tratavam sobre o trabalho 

servil, mas é possível perceber que alguns deles compartilhavam da ideia de Silveira da Motta 

e até mesmo defenderam o projeto sobre a proibição de leilões e separação de famílias 

cativas. O senador Antônio Luís Dantas de Barros Leite, da província de Alagoas, apesar de 

achar o projeto ainda incompleto, diz sentir inveja por não ter sido ele o idealizador e 

enriquece o debate quanto cita a utilização de medidas aplicadas em outros países e que 

fossem gradualmente transformando a escravidão:  

(...) Em Cuba existe uma lei regulando a alforria dos escravos, e que 

sendo sempre iludida pelos senhores, vai sendo nestes últimos tempos 

uma realidade. (...) V. Ex. sabe o que fez o governo holandês o ano 

passado acerca de suas colônias; apresentou-se ao corpo legislativo e 

pediu fundos para uma emancipação gradual. V. Ex. sabe o que se 

determinou na Turquia acerca dos escravos às exigências das 

sociedades humanitárias apoiadas pelo governo inglês; o sultão 

mandou fechar os bazares, proibiu o tráfico, e mesmo a compra e 

venda nos seus Estados, e que os escravos existentes vivessem em 

família com seus senhores. 

Quando pois, senhores, esta ideia agita-se em todo o mundo, parece 

que alguma coisa deveríamos fazer a bem da humanidade, sem 

comprometer o direito de propriedade garantidos pelas nossas leis.
41

 

 

Holanda, Turquia e Cuba são, para o senador Dantas de Barros Leite, exemplos de 

evolução de sociedades, pois conseguiram imprimir a gradualidade no tratamento com os 

escravos, contemplar demandas das sociedades humanitárias ao modelo inglês. Estratégia que 

acredita ser a melhor para alcançar o progresso da sociedade. 

Também é possível citar o próprio ministro da agricultura, Sr. Cansansão de Sinimbu 

que, em virtude da proposta de isenção do pagamento de meia-siza para quem comprasse 

escravos para o trabalho na lavoura levando-os para o interior e abrindo espaços nos centros 

urbanos, mostrou-se favorável à proposta, apesar de acreditar que as dificuldades de execução 

do controle dessas compras fosse um verdadeiro empecilho para o governo. Sobre o mesmo 

artigo, o ministro da agricultura argumenta que “(...) o projeto resultaria uma dupla vantagem, 
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mandaríamos à lavoura braços que abundam no serviço urbano, e abriríamos à emigração 

livre um vazio que não tardaria em ser preenchido por esta classe de trabalhadores. (...)”
42

  

Silveira da Motta esclarece sua intenção por trás da medida: “(...) nós passo a passo, 

muito lentamente, é que devemos ir marchando para a substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho livre. (...)”
43

 

Em sua terceira discussão realizada na 14ª sessão de 12 de junho de 1862 o projeto, 

inicialmente proposto por Silveira da Motta, foi à votação e foram considerados aprovados os 

artigos 1º, 2º e 3º. Já o artigo 4º que deliberava sobre a isenção do pagamento da meia-siza foi 

rejeitado. Silveira da Motta concordou com essa decisão principalmente porque o “essencial 

do projeto já passou; como o Senado fez já um serviço muito grande, (...) declaro que se ele 

quiser rejeitar o art. 4º pelas dificuldades da realização desta ideia não julgarei perdido o meu 

esforço.”
44

 Assim sendo, o projeto foi remetido à comissão de redação. Na 17ª sessão datada 

de 27 de junho de 1862 o projeto aprovado pelo Senado foi remetido à Câmara dos Deputados 

para discussão e avaliação. 
45

 

 

1.2 - “Eu comprei, é meu!”: A questão do direito de propriedade no Brasil. 

A discussão do projeto de Silveira da Motta foi marcada por embates de ideais 

políticos, pois, se por um lado alguns defendiam uma possível gradualidade na extinção da 

condição escrava, por outro a defesa do direito de propriedade dos cidadãos brasileiros esteve 

presente e, esse único e forte argumento, foi o contraponto das ideias gradualistas de Silveira 

da Motta. O vigor desse direito esteve frequentemente na balança da política nacional: de um 

lado a busca pelo fim da escravidão de forma lenta e segura, de outro a defesa do direito dos 
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senhores donos de escravos que haviam comprado suas “mercadorias” e por isso, acreditavam 

possuir o direito de disporem delas da maneira que lhes fosse mais conveniente. 

Apesar de todas as explicações de Silveira da Motta buscando convencer seus 

colegas senadores de que seu projeto não mudaria a dinâmica na relação senhor-escravo, é 

possível perceber a relutância em torno da questão da propriedade embutida nas falas de 

alguns presentes. Será necessário entender as questões que perpassam essa discussão, pois 

apesar das diversas justificativas, a ideia do direito de propriedade dos cidadãos brasileiros 

ocupa o centro das argumentações. 

A Constituição Imperial de 1824 dispunha, no artigo 179 do título 8º, denominado 

“Das disposições geraes, e garantias dos direitos civis, e políticos dos cidadãos brasileiros”: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e políticos dos cidadãos 

brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira 

seguinte. 

        I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer 

alguma cousa, senão em virtude da Lei. 

        II. Nenhuma Lei será estabelecida sem utilidade publica. 

        III. A sua disposição não terá effeito retroactivo. (...) 
46

 

 

A questão da propriedade era tratada como um dos direitos civis garantidos na 

Constituição e, com isso, não deveria ser violado em nenhuma condição. Esse ponto garantia, 

entre outras coisas, que os bens adquiridos, sendo eles móveis ou imóveis, fossem 

assegurados.  

O projeto de Silveira da Motta que tinha por finalidade, entre outras preocupações, a 

proibição de leilões em praça pública e a separação de famílias escravas, podia não questionar 

a instituição da escravidão em sua essência, mas de certa forma foi o ponto crucial para os 

debates parlamentares do período. Durante a discussão do projeto, o argumento de Silveira da 

Motta era de que seria necessário remover com “providência e lentidão os inconvenientes da 
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escravidão” demonstrando que era necessário planejar uma abolição gradual no Brasil. Com 

cuidado, Silveira da Motta tentava fazer com que seu projeto ficasse no limite da contestação 

da autoridade senhorial. Era certo que o ponto sensível dentre os artigos era o da união 

familiar, pois colocaria entraves às decisões senhoriais. 

  Cada argumento utilizado por Silveira da Motta esbarrava em um argumento 

contrário e de extremo peso no Senado. Os opositores recorriam-se ao direito de propriedade 

do senhor para mostrar que o projeto não poderia ser válido no Brasil, que caso ocorresse 

feriria um direito garantido em Constituição. Nos debates empreendidos desde a proposição 

do projeto em 1860 é possível perceber quem se mostrava contra a proibição de leilões e 

separação de famílias e outras medidas que mudassem gradualmente a realidade escravista. 

Trabalharemos aqui o Sr. Visconde de Abaeté, o Sr. Barão de Muritiba e o Sr. 

Carneiro Campos, que, cada um a seu modo, foram capazes de imprimir os conceitos políticos 

e os anseios de grande parte da sociedade. 

Quando Silveira da Motta deixa claro ser contrário à sobreposição dos mandos 

senhoriais à religião para defender seu ideal é alertado para o fato de que, caso o projeto fosse 

aprovado, poderia causar danos mesmo à própria constituição da família. Assim, o Barão de 

Muritiba diz haver uma grande dificuldade em adotar esse artigo, pois  

[...] consiste principalmente em que me parece que o artigo vai por 

obstáculos aos casamentos já raros entre pessoas que não são de condição 

livre. Desde que os senhores souberem que não podem separar a prole de 

seus escravos, terão de opor-se aos casamentos, que às vezes se fazem para 

evitar o concubinato e outros atos imorais. 
47

 

 

Deixa claro também mais adiante que os presentes à casa possuem seus escravos e 

sabem muito bem como podem fazer para controlar a escravaria e buscar a tranquilidade no 

trato com os cativos. Para ele, a separação é muitas vezes necessária quando se trata de 
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amenizar conflitos até mesmo entre pais e filhos fazendo com que seja possível o controle 

senhorial. Outro ponto que o senador levanta é quanto à idade de 21 anos proposta por 

Silveira da Motta. Sua justificativa é de que podem considerar menores apenas os cativos que 

possuem até 16 anos, pois com a idade de vinte e um já era possível que ele tivesse sua 

própria família. O Barão de Muritiba colocou assim em debate a noção de limite entre a 

infância e a fase adulta. “(...) deve permitir-se aos senhores que dos 16 anos em diante não 

haja embaraço ao livre exercício do uso dessa faculdade como entenderem conveniente.”
48

  

Para o Barão de Muritiba, senador pela Bahia, o projeto deveria se referir somente às 

vendas públicas e não às vendas particulares, pois o senador acredita que seria meter-se com o 

indevido caso aprovassem que os senhores, em vendas particulares, fossem obrigados a 

obedecer a esses preceitos levantados no projeto. Argumenta: 

Não falo, Sr. Presidente, das vendas públicas, quero só referir-me às vendas 

particulares. Se em leilão público forem expostos pais ou mães com filhos, 

concordo que se determine em lei que não sejam vendidos separadamente; 

mas daria mais largueza aos senhores quando quisessem dispor 

particularmente dos filhos de seus escravos, porque neles não estão 

inteiramente extintos os sentimentos de humanidade. (...) 
49

 

 

O senador pela Bahia acredita ser dispensável discutir sobre as vendas particulares, 

pois não aceita criar a possibilidade de interferir nas transações privadas, ou seja, no domínio 

senhorial. Confiar nos proprietários de escravos significava atribuir a eles os destinos das 

famílias cativas, mas esse argumento invalidava a ideia do projeto, pois era exatamente contra 

os mandos e desmandos dos senhores que Silveira da Motta buscava tratar. 

Fica evidente nos debates parlamentares que nem todos os senadores 

compartilhavam das ideias de gradualidade da abolição empreendidas por Silveira da Motta, 

mas é possível perceber que as diferentes justificativas usadas tinham por base o mesmo 
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argumento: a proteção ao direito de propriedade dos senhores, cidadãos brasileiros.  O 

Visconde de Abaeté, senador por Minas Gerais, é enfático quando trata do projeto:  

Senhores, eu me persuado de que dois princípios atuarão no espírito do 

ilustre autor do projeto de que nos ocupamos: um é o princípio filantrópico 

ou humanitário. Este princípio está no coração de cada um de nós, e pode ser 

mais ou menos desenvolvido segundo o nosso coração pulsa mais ou menos 

fortemente. Eu na idade em que me acho reconheço que mal sinto já as 

pulsações do meu coração. O outro princípio é o princípio constitucional, 

princípio que manda respeitar em toda a sua plenitude o direito de 

propriedade (...) Direi somente que este projeto (isto é evidente, ninguém o 

pode negar) tende a restringir o exercício do direito de propriedade. 
50

 

 

Ferir o direito de propriedade era a primeira e única desculpa declarada pelos 

senhores senadores, mas podemos perceber que havia um receio real de abalar a escravidão e, 

consequentemente, o domínio senhorial. Por mais que fosse em pequenas proporções, afinal 

as medidas não aboliriam de forma alguma a escravidão, é possível perceber que a aplicação 

da proposta teria por consequência limitar as decisões senhoriais sobre suas propriedades. O 

fato de um dono de escravos não ter a possibilidade de decidir, de acordo com sua vontade, os 

destinos de seus bens é reiteradamente citado e minuciosamente discutido naquele momento 

pelos opositores do projeto. 

Contrapondo-se mesmo aos preceitos humanitários e religiosos, o direito de 

propriedade é o argumento mais difundido e defendido no Senado. Acima da religião, da 

moralidade, da humanidade de cada um dos ali presentes está o direito garantido em 

Constituição a todos os cidadãos brasileiros que podem decidir sobre o futuro e as condições 

de vivência dos escravos em seu poder. 

Apesar da defesa dos ideais já citados é necessário atentar para a fala do senador 

Carneiro Campos sobre a situação da escravidão brasileira. Seus argumentos são de extrema 

importância para entender a dinâmica da política naquele momento, pois há uma hesitação 

                                                           
50

 AS, 18/08/1860, Vol. IV.p. 203. 



38 
 

  

evidente entre os políticos e Carneiro Campos, senador por São Paulo, tenta responder essa 

dubiedade: 

Felizmente não se dão em nosso país acerca da escravidão as disposições 

desumanas que se encontram nas leis dos Estados do Sul da América do 

Norte. Não encontramos em nossas leis nenhuma dessas disposições; pode-

se dizer que no Brasil a escravidão é mais doce do que em qualquer outro 

país; eu ao menos não tenho notícia que os escravos sejam tratados tão bem 

como entre nós.  

Mas não é esta a razão para que se pare em melhorar todas as vezes que for 

possível o estado de escravidão, até que se consiga, sem detrimento da 

sociedade, chegar a extingui-la, como o Senado e todos os brasileiros 

desejam. Por isso hei de votar por estas disposições.
51

 

 

O senador argumentava que considerava as condições da escravidão brasileira já bem 

suportáveis para o regime, pois comparou com a dos Estados do Sul da América do Norte e 

considerava que os escravos aqui eram muito bem tratados. Carneiro Campos utilizava da 

estratégia discursiva para convencer os senadores presentes de que não era necessário discutir 

as condições escravistas brasileiras, provavelmente porque não estaria disposto a enfrentar a 

autoridade senhorial.  

Carneiro Campos ainda admite a gradualidade da abolição escravidão até o seu fim, 

ou seja, até o ponto em que seria possível declarar sua extinção na sociedade brasileira, e por 

isso é possível entender o motivo pelo qual seu voto tenha sido a favor do projeto. É 

necessário encarar suas falas com essa ambiguidade existente, pois ao mesmo tempo em que 

declara ser a escravidão brasileira branda, acredita que buscar as melhorias necessárias é de 

essencial importância para a sociedade. 

As discussões sobre o projeto de proibição de leilões públicos e separação de 

famílias escravas revela-nos um embate entre aqueles que defendem a interferência do Estado 

na escravidão, nas relações senhor-escravo e nas transações comerciais de um lado e, do 

                                                           
51

 AS, 17/05/1860, Vol. I. p. 40. 



39 
 

  

outro, aqueles que resistiam a qualquer intervenção no poder senhorial defendendo o direito 

de propriedade. 
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Capítulo 2. O “amadurecer” das ideias: sociedade e política em cena. 

O tema da escravidão no Brasil não é tratado somente em estudos econômicos, mas 

também entre os estudos políticos e sociais. A centralidade da questão escravista brasileira é 

tratada pela historiografia utilizando análises não somente as questões internas, mas também 

as questões relacionadas aos acontecimentos externos que se imbricavam frequentemente. 

A pressão empreendida pela Grã-Bretanha desde 1810 foi aliviada somente com a 

proibição definitiva do tráfico de escravos em 1850
52

. É possível perceber que o Parlamento e 

o governo brasileiros silenciavam sobre a escravidão na década de 1850, pois com o 

predomínio dos saquaremas na política o debate sobre o regime foi deixado de lado; os 

conservadores não admitiam tratar de mudanças, fossem elas a curto ou a longo prazo. 

A década de 1860 assistiu ao início de uma mudança no quadro político, apesar de 

ainda muito tímida, pois os saquaremas compunham um grupo político ainda muito influente 

no Império. Mas essa crescente mudança na política foi resultado, entre outros fatores, do 

reconhecimento de que a escravatura era uma “[...] instituição desacreditada no mundo 

ocidental e de que não poderia continuar existindo sem sofrer algumas restrições 

importantes.”
53

 Robert Conrad analisa as decisões internas da política brasileira juntamente 

com os acontecimentos e pressões externas.  

De acordo com o autor, a libertação dos escravos nos impérios português, francês e 

dinamarquês e a guerra civil nos Estados Unidos deram urgência à questão escravista no 

Brasil. A “questão Christie” de 1863 que rompeu relações entre Brasil e Grã-Bretanha 

também influenciou no tratamento da questão da escravatura pela política brasileira e, em 

1865, a declaração de emancipação da escravidão nos Estados Unidos fez com que o Brasil 
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passasse a repensar suas estratégias para acabar com a escravatura e iniciar um regime de 

trabalho livre. 
54

 Era desejo do Imperador e de seus conselheiros manter a reputação do Brasil 

na comunidade mundial e para isso era necessário agir contra a escravatura brasileira.  

De acordo com Robert Conrad, a abolição da escravidão não poderia ser somente 

aplicada pelo Imperador, pois a sociedade brasileira era “ainda dominada por potentados 

rurais” e seria necessário empreender mudanças cautelosas, para não causar prejuízos 

imediatos aos cidadãos e, ao mesmo tempo, suficientemente importantes para satisfazer os 

críticos estrangeiros e nacionais.
55

 

A década de 1860 assistiu ao surgimento de projetos, artigos e livros com opiniões 

sobre a escravatura brasileira. Eram propostas que Conrad classificou como não 

questionadoras da condição escravista, mas que buscavam somente “tornar a escravatura 

menos ofensiva” aos olhos dos estrangeiros. Entre essas medidas o autor incluiu a proibição 

de leilões públicos e separação de famílias escravas.
56

 

A estratégia de Dom Pedro II,  Imperador do Brasil, de ir, gradualmente, em favor da 

abolição para garantir as relações com o exterior, principalmente a Grã-Bretanha, esteve 

diretamente relacionada com as medidas tomadas no Brasil durante a década de 1860. De 

acordo com Conrad, em julho de 1866 em resposta a uma sociedade abolicionista de Paris que 

pedia que o Imperador usasse seu poder para abolir a escravidão, Dom Pedro insinuou que o 

gabinete Zacarias Góes estava interessado em acabar com o regime escravista, mas que a 

libertação dos escravos não poderia ser feita de uma só vez e que seria pensada somente após 

a conclusão do conflito contra o Paraguai.
57
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É possível perceber algumas mudanças de atitudes das políticas nacionais e o início 

de um pensamento liberal no projeto de reforma do governo, mas é necessário também 

entender que essas mudanças foram pensadas para tratar das questões escravistas de forma 

lenta e gradual, pois os fazendeiros que mais se beneficiavam da escravatura estavam na base 

do sistema político brasileiro.
58

 Desafiar a escravatura bruscamente não era a intenção do 

Imperador, mas as medidas graduais para fazer o regime caminhar para uma abolição segura 

estiveram em debate na política brasileira. 

 

2.1 – As políticas da escravidão: um período de preocupações. 

A análise do projeto defendido por Silveira da Motta, que regulava a questão das 

vendas em leilões e a proibição da separação de famílias escravas, não pode ser realizada de 

forma desconectada de um todo, desconsiderando a existência de um processo e de suas 

respectivas intenções ou possíveis estratégias. É por isso que o levantamento e o estudo de 

outros projetos e iniciativas presentes no período são de extrema importância para tentar 

compreender uma época na qual transformações estavam ocorrendo, política e sociedade 

estavam divididas em suas opiniões e intenções em relação aos destinos do regime escravista. 

O projeto de separação de famílias cativas não foi o único debate que teve por 

objetivo tratar a questão escravista e dar encaminhamento à gradualidade da abolição. Silveira 

da Motta esteve muitas vezes no centro do cenário político desses debates: quando não estava 

propondo, dava seu total apoio às resoluções de seus colegas que também buscavam discutir 

as questões escravistas. Muitas foram as propostas, mas algumas serão de prioritária 

importância para o presente estudo: as questões relativas à posse dos escravos pertencentes à 

Nação, às Ordens religiosas e aos estrangeiros estiveram em debate de forma recorrente. 
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Os escravos da Nação podem ser estudados desde o início do período colonial, mas 

sua expressividade só pode ser afirmada após a expulsão da Companhia de Jesus e o confisco 

de seus bens pelo Estado na segunda metade do século XVIII. A apropriação dos bens dos 

padres jesuítas proporcionou à Coroa e depois à Nação um grande ganho de terras, 

estabelecimentos e escravos, grande patrimônio acumulado por doações, esmolas, heranças e 

por vias particulares.
59

 

Era intenção efetuar a venda dos bens confiscados, mas como não foi possível 

tornou-se necessário fazer da Coroa proprietária dessas posses e principalmente desses 

escravos que, chamados durante o Brasil Colonial de “escravos do Fisco”, passaram a ser 

chamados de “escravos da Nação” no período Imperial.
60

 Após tornar-se proprietário de 

escravos o Estado também passou a adquiri-los por meio de compras, mantendo assim a mão 

de obra necessária aos trabalhos.
61

 

Os escravos da nação eram patrimônio público e por isso estavam incluídos na 

administração brasileira, é preciso entender que por vezes seus destinos foram discutidos na 

esfera política. As questões levantadas na Câmara dos Deputados em 1827 e 1830, por 

exemplo, versavam sobre a libertação desses braços pertencentes ao Estado brasileiro, mas 

esse era um momento de instabilidade em que se discutia o fim do tráfico atlântico, não 

abrindo ainda muito espaço para a discussão da abolição da escravidão, mesmo que a 

estratégia fosse pensando na gradualidade. O deputado Antônio Ferreira França (pela Bahia) 

estava entre os poucos que defendiam o fim da escravidão naquele momento e argumentavam 
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que o Estado não poderia utilizar mão de obra escrava. 
62

 Naquele momento a questão da 

liberdade dos escravos da nação não teve êxito. 

Ilana Peliciari Rocha argumenta que a partir do momento em que as questões 

emancipacionistas ganharam corpo, a situação desses escravos surgiu novamente no cenário 

político.
63

 

Com o crescimento das ideias emancipacionistas, os escravos públicos 

ganharam mais atenção, principalmente por parte de políticos liberais mais 

radicais. Ao ver o próprio Estado sendo proprietário e mantendo uma postura 

escravista, passou-se a refletir sobre esta situação.
64

 

 

Silveira da Motta também não deixou de levantar a questão dos escravos 

pertencentes ao Estado em suas argumentações. Na terceira discussão sobre o projeto de 

proibição de leilões e separação de famílias escravas de 17 de maio de 1861 (10ª sessão do 

Senado) o argumento que o autor do projeto realizou para demonstrar a necessidade de tratar 

da abolição gradualmente foi o seguinte: 

Até a nação, representada por seu governo, tem escravos! Pois, senhores, não 

seria conveniente que em um estado que por lei condena a escravidão, e que 

apenas por considerações de alta conveniência política a mantém; não seria 

conveniente que nesse país ao menos o governo não tivesse escravos? 

Entretanto dizem que o jardim botânico vai ser a cena de uma escola prática 

de agricultura: é mais uma dessas utopias com que se embala o povo; e por 

consequência, os cento e tantos escravos que estão lá, quase todos crioulos, e 

formando famílias, o governo os tem de dividir.
65

 

 

Em sua argumentação, Silveira da Motta faz menção à lei de abolição do tráfico 

como condenação da instituição escravista, mantida somente por conveniência política, mas é 

possível perceber que o Estado não condenava a escravidão, apenas condenou a importação 

de novos africanos para responder à pressão britânica com o discurso da gradualidade da 
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abolição. De acordo com Beatriz Gallotti Mamigonian, em 1831“(...) os fundadores do 

Império defenderam-se das pressões externas formulando um discurso da necessidade de uma 

abolição gradual enquanto estruturavam o Estado para defender a ordem escravista.”
66

 Com 

isso é perceptível que o Estado não havia condenado a escravidão a partir da proibição do 

tráfico em 1850, apenas mostrou aos olhos estrangeiros suas iniciativas, mas Silveira da Motta 

utilizou-se dessa argumentação para persuadir os senadores buscando a aprovação de seu 

projeto. Também utilizou a ideia de buscar uma solução para que a escravidão fosse mais leve 

e menos imoral para que os colegas presentes não pudessem criar argumentos de oposição aos 

seus argumentos. Seu discurso utilizava-se de artifícios que visavam efetivamente o 

convencimento. 

Além de questionar a posse escrava pelo Estado, o senador questiona as vendas às 

quais os cativos estavam sujeitos, vendas que muitas vezes não respeitavam a existência da 

família entre eles. Silveira da Motta apenas fez menção à posse se escravos pelo Estado em 

1861, mas não havia um projeto materializado sobre essa questão. 

Foi somente em 27 de janeiro de 1864 que Silveira da Motta ofereceu ao Senado um 

projeto que visava tratar dos escravos em propriedade do Estado, dos estrangeiros e das 

ordens religiosas. De acordo com sua argumentação, “[...] é preciso acompanhar as aspirações 

do progresso e da civilização do mundo [...], entendo que o legislador deve ir sucessiva, lenta 

e prudentemente estabelecendo restrições do direito de possuir escravos”
67

. Dois anos após a 

proposição da proibição de leilões públicos e separação de famílias escravas é possível 

perceber que Silveira da Motta continua trabalhando a ideia de gradualidade da abolição em 

busca de um progresso da civilização, visando a substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho livre. Enfatizou que a abolição deveria ser tratada de forma lenta, por prudência, e de 

certa forma contínua para sua melhor execução, argumentava que: 
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“Este projeto não afeta nem direta nem indiretamente a condição 

servil estabelecida pelas leis do estado, apenas estabelece uma 

limitação quanto às pessoas que podem ter escravos”
68

 

 

Outro ponto questionado por ele nesse novo projeto é a posse de escravos pelas 

ordens religiosas brasileiras. Desde o período colonial é possível perceber o uso da escravidão 

pelo o clero – tanto secular quanto regular - franciscanos, beneditinos, jesuítas, entre outros. 

Durante muito tempo não se questionou a posse de escravos por parte destas instituições que 

concentravam um número significativo de braços para o trabalho em suas propriedades.
69

 O 

autor do projeto apresentado e discutido da ideia de que as ordens religiosas não necessitavam 

da utilização do trabalho escravo. Além da nação e das ordens religiosas, o projeto de Silveira 

da Motta contempla também a questão da posse de escravos aos estrangeiros. 

Para construir sua argumentação, Silveira da Motta refere-se ao princípio da 

cidadania brasileira e utiliza em seu argumento os mesmos princípios com os quais foi 

questionado no projeto de proibição de leilões e separação de famílias cativas, só que desta 

vez a favor de sua ideia. Se a Constituição do país garantia o direito de propriedade aos 

cidadãos brasileiros, não dava a mesma garantia aos estrangeiros que aqui residiam:  

Bem que eu reconheça que este princípio é vão, que não tem nada de odioso, 

que não afeta nem direta, nem indiretamente os brasileiros, porque a 

propriedade de escravos para eles continua no mesmo pé, só afeta o 

estrangeiro [...] o meu pensamento cardial neste projeto foi proibir a 

propriedade dos escravos àquelas entidades que menos precisam deles. Por 

isso contemplei o estrangeiro, por isso contemplei o governo, por nenhuma 

consideração, deve ter o direito de possuir escravos; por isso contemplei em 

terceiro lugar as ordens religiosas; que eu não sei por que razão devem ter 

escravos.
70

 

 

Estrangeiros, advindos de países que já haviam abolido a escravidão não poderiam 

possuí-los em suas terras de naturalidade e, por isso de acordo com Silveira da Motta, também 
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não poderiam possuir escravos no Brasil. A partir desse argumento é possível perceber a 

tentativa de trazer exemplos de solo livre para a experiência no Brasil, pois Silveira da Motta 

estudou “as civilizações que alcançaram o progresso” e acreditava que os passos dados a 

caminho da abolição colocariam o Brasil também entre essas civilizações.
71

 

Seu projeto com as três disposições citadas passou para a 1ª discussão em 27 de 

fevereiro de 1864 e foi rapidamente rejeitado. Sem que tivesse havido maior detalhamento ou 

discussão, a questão foi encerrada nessa mesma sessão. 

 A rejeição do projeto não fez com que Silveira da Motta desistisse de sua ideia, mas 

foi necessário buscar alternativas para que a execução pudesse ser efetiva e, 

consequentemente, conseguir dar continuidade à sua proposta de gradualidade da abolição. A 

estratégia utilizada foi de transformar o projeto rejeitado inicialmente em outros três, 

dividindo assim as questões da posse de escravos. Em 17 de maio de 1865, Silveira da Motta 

justifica: 

[...] Sr. Presidente, é que tenho entendido que convém ao nosso país ir 

demonstrando ao mundo que, com quanto estejamos destinados a ser a 

última nódoa negra na carta das nações civilizadas, cuidamos em ir 

prudentemente, como crenças ao legislador, preparando o terreno. [...] O ano 

passado ofereci, pois, um projeto com estas três ideias: proibição ao governo 

de possuir escravos, proibição às ordens religiosas de possuir escravos, 

proibição ao estrangeiro de possuir escravos. [...] tendo este projeto com as 

três ideias sido rejeitado, tomo o expediente de as ir reproduzindo 

separadamente. [...]
72

 

 

O senador busca convencer seus colegas de que há necessidade de aprovar medidas 

lentas, sucessivas e constantes para preparar o terreno para um fato que cedo ou tarde seria 

motivo de discussão, a abolição, e que eles não deveriam fugir de suas funções de legisladores 

ignorando as transformações que estavam ocorrendo no país. Pode-se entender nas falas de 

Silveira da Motta que estava prevendo discussões sobre os destinos da escravidão brasileira e 
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acreditava que seria necessário estarem preparados para lidar com isso da melhor forma 

possível.  

Silveira da Motta utilizou da artimanha política para novamente trabalhar as 

propostas de proibição da propriedade de escravos pelo Estado, pelos estrangeiros e pelas 

ordens religiosas de forma que parecessem menos agressivas. Decidiu tratá-las em projetos 

distintos, a começar pela proibição da posse de escravos aos estrangeiros. Na 5ª sessão de 17 

de maio de 1865, ele enviou sua proposta e a 1ª discussão ocorreu na 26ª sessão em 17 de 

junho de 1865. 

O debate ocorreu em sessão que Silveira da Motta não estava presente, foi rápido e 

sem muitas argumentações, apenas o senador Antônio Dantas, senador por Alagoas, expôs 

suas ideias sobre o projeto julgando a repercussão internacional que a proibição de posse 

escrava aos estrangeiros acarretaria, pois acreditava que não fosse possível estabelecer “o 

monopólio da escravidão para os brasileiros; isto aos olhos dos estrangeiros agrava mais nossa 

situação.”
73

 

A partir dessa avaliação, o senador Dantas acredita que caso aprovassem essa 

medida, a possibilidade de revolta dos países que já haviam abolido a escravidão em seus 

territórios seria ainda maior com relação ao Brasil, país independente que ainda mantinha o 

regime escravista em seus territórios, seria como desestabilizar as relações até então 

estabelecidas.  

A proposta foi debatida e, sem a presença de Silveira da Motta, rejeitada ainda em 1ª 

discussão de 17 de junho de 1865. Após essa recusa do projeto, Silveira da Motta não deu 

continuidade à ideia de oferecer novamente as propostas de proibição de posse de escravos 

pelo Estado e pelas ordens religiosas. Essas ideias retornaram à cena política em maio de 
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1870 na Câmara dos Deputados quando Agostinho Marques Perdigão Malheiro (deputado por 

Minas Gerais) apresentou quatro projetos sobre a questão escravista e, entre eles, o da 

concessão de liberdade aos escravos da Nação. Essa questão da Nação só foi resolvida 

efetivamente com a aprovação da lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 1871. 

 

2.2 – Tavares Bastos: o povo no pensamento liberal. 

A década de 1860 foi marcada por inúmeras distinções na política e, 

consequentemente, na sociedade. As ideias liberais traziam à tona discussões que estavam 

ligadas às questões que os conservadores procuraram “varrer para debaixo do tapete” por 

muitas décadas. O debate sobre o futuro do sistema escravista era um dos assuntos que 

requeria maior cautela e que afetaria grande parte das vivências da sociedade. 

Silveira da Motta não foi o único a deter o monopólio da discussão escravista e de 

seu fim, além dele trataremos mais especificamente de Aureliano Cândido Tavares Bastos, 

que nasceu na cidade de Alagoas em 1839, se formou em Direito e foi deputado geral por 

Alagoas durante a década de 1860. Político liberal de grande notoriedade, tratou as questões 

de sua época marcando sua posição sobre as questões escravistas e sobre a ideia de 

civilização, citando a dos Estados Unidos como referência.
74

 

Tavares Bastos é conhecido por suas ideias de caráter liberal, defendendo o livre 

comércio, a abertura do Amazonas ao comércio internacional, melhorias no ensino público, 

nos meios de comunicação e transportes e a abolição gradual da escravidão. Através de seus 

escritos e suas falas como parlamentar é possível perceber sua defesa da substituição do 

trabalho escravo pelo trabalho livre de imigrantes vindos espontaneamente ao Brasil. Sua 
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crença no trabalho livre acompanha sua defesa de uma sociedade liberal para atingir uma 

civilização superior, aberta ao progresso, desvencilhando o país da herança colonial.
75

 

Tavares Bastos é destacado aqui por ser um dos personagens que estiveram no 

centro desse debate, e também será por ter reunido evidências dele em cadernos que incluem 

recortes de jornal, manuscritos e comentários. Os artigos nos quais baseio este trabalho são do 

período de 1865 a 1869 e, por isso, marcadamente o período de embates entre liberais e 

conservadores.  

Entre os escritos que Tavares Bastos selecionou podemos perceber a grande 

preocupação com detalhes da realidade escravista brasileira e acompanhamento das propostas 

abolicionistas de outros territórios atlânticos, pois para construir sua argumentação para o 

Brasil, o autor busca exemplos que se baseavam nas medidas tomadas por outros países. Por 

vezes fez uso de comparações para argumentar sobre a situação vigente e sobre o futuro que 

projetava para o Brasil. Uma das alternativas mais utilizadas por ele era a discussão de 

projetos criados e levados a debates pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. Seus 

comentários e a compilação dos discursos e pronunciamentos são de suma importância para 

entender suas preocupações, manifestações e intenções ao levantar a bandeira das medidas 

antiescravistas. Também é um registro da existência e da abrangência nacional do debate de 

abolição gradual no Brasil. 

Datado de 11 de janeiro de 1866, um manuscrito associado a um recorte impresso 

separado por Tavares Bastos, evidencia seus ideais de prosperidade para o futuro do país, 

ideais que só seriam alcançados com o fim do regime escravista e com a utilização de mão de 

obra livre para o real desenvolvimento do Império. O autor utiliza-se de argumentos que 

comparam o Brasil aos países considerados por ele como civilizados e atribui o sucesso deles 
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ao fato de já ter passado pelo regime escravista e ter alcançado a emancipação dos cativos, 

tornando-se assim detentores da civilização, do progresso e da ordem que a política liberal 

pudesse alcançar.
76

 

Tavares Bastos defendiaum projeto liberal de governo, no qual a escravidão era 

condenada por não favorecer o alcance do progresso da civilização, por isso sugeria que o 

Brasil mirasse nas nações civilizadas, por já terem abolido a escravidão, como exemplo a ser 

seguido: 

A emancipação da escravidão é um fato providencial e inevitável, a que tudo 

nos arrasta, e ao qual não devemos opor uma resistência inútil e ao mesmo 

tempo contrária aos nossos verdadeiros e permanentes interesses. [...] A 

emancipação realiza-se por toda a parte do mundo civilizado, marcha de 

próximo em próximo, e num futuro, que a razão alcança, atingirá, conduzida 

pela civilização e pelo cristianismo, às últimas e atualmente mais bárbaras 

regiões da terra, tornando os homens por toda a parte iguais e irmãos. [...]
77

 

 

A busca pelos exemplos de nações civilizadas que libertaram seus escravos e os 

exemplos de progresso que alcançaram estão em todos os discursos, são fatos que desmontam 

a ideia de que para alcançar a prosperidade uma sociedade necessita utilizar-se da escravidão, 

da posse de seres humanos.  Ainda no mesmo recorte selecionado por Tavares Bastos: 

A Inglaterra, a França, a Holanda emanciparam os escravos de suas colônias; 

Portugal propõe a emancipação dos das suas. Nos Estados Unidos a 

emancipação acaba de realizar-se da maneira a mais desastrosa, e dolorosa, 

porque pode operar-se uma revolução. A Rússia emancipou seus servos. Das 

nações cristãs só a Espanha na sua colônia de Cuba e o Brasil conservam a 

escravidão.[...] 
78

 

 

Sobre a ideia de abolição, Tavares Bastos busca utilizar as outras nações como 

exemplos a serem seguidos positiva ou negativamente, pois apesar de enaltecer as civilizações 

que emanciparam seus escravos anteriormente e tiveram como resultados o progresso e o 
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desenvolvimento de sua economia, cita também o caso dos Estados Unidos que buscou 

manter o regime escravista sem limites pré-determinados e sem assegurar as mínimas 

condições seguras para a efetivação de uma passagem do trabalho cativo para o trabalho livre.  

De acordo com as ideias de Tavares Bastos, o Brasil deve caminhar conforme as 

nações que tomaram a iniciativa e libertaram seus escravos, fazendo assim com que fosse 

resguardada a integridade do Estado e de seus cidadãos. Cabe ressaltar a argumentação de 

Furquim de Almeida que, recolhida cuidadosamente por Tavares Bastos, resume o 

crescimento das preocupações com o futuro incerto de uma sociedade que se recusava a lidar 

com o tema da emancipação dos escravos:  

Para evitar que a emancipação arrebente entre nós, como uma bomba, e que 

nos ache inteiramente desprevenidos para receber o choque da explosão, é 

que devemos tratar de empregar com antecipação todos os meios tendentes a 

este fim. Um deles, e mais pronto, o mais vantajoso, e o mais eficaz, é 

seguramente a importação de braços livres que venham encher o vazio, que a 

emancipação necessariamente há de produzir no viveiro atual da escravidão. 

Se não tratarmos de desenvolver a colonização em grande escala, 

colonização que aumente nossas forças produtivas, desenvolva os recursos 

do país, nos inocule mais iniciativa e mais atividade, e introduza nos 

trabalhos da indústria e da agricultura os processos mais aperfeiçoados 

nestes dois ramos, achar-nos-emos no dia em que a emancipação se verificar, 

com o trabalho desorganizado, as fontes da produção estancadas por falta de 

braços, a riqueza publica diminuindo gradualmente; restando-nos somente a 

civilização aparente com todo o cotejo de necessidades reais e fictícias, mas 

no fundo miséria e decadência. Seremos então, uma nação despida dos 

elementos do progresso, e marchando rapidamente para sua decadência e 

ruína final. Teremos merecido nossa sorte por nossa indesculpável 

imprevidência.
79

 

 

É possível perceber a recorrência da ideia de utilizar o trabalho livre, fruto da 

imigração, para que o Brasil pudesse ascender ao progresso das civilizações. Tavares Bastos 

acreditava que essa superioridade do trabalho livre era o principal caminho para o alcance da 

supremacia política e econômica de uma sociedade. A defesa das medidas graduais é 
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necessária também para conter as ideias de abolição imediata ou que utilizassem meios mais 

violentos para sua execução. 

Tavares Bastos era influente na sociedade, mas ainda fazia parte de uma minoria 

entre os seus, pois mesmo que alguns de seus colegas liberais conduzissem o debate sobre a 

posição do Estado na condição do liberalismo é possível perceber que o faziam ainda segundo 

seus vínculos com a sociedade escravocrata e conservadora que visava manter a situação 

inalterada, ou com poucas modificações à condição do regime vigente.
80

  

Tavares Bastos esteve atento aos projetos sobre a escravidão oferecidos por, entre 

outros políticos, Silveira da Motta e, diversas vezes, tratou de opinar sobre as questões 

seguindo suas convicções. Assim como Silveira da Motta havia proposto a ideia de libertação 

dos escravos da Nação em 27 de janeiro de 1864, Tavares Bastos propôs um projeto de lei de 

mesmo teor em 27 de junho de 1866 à Câmara dos Deputados. Passados dois anos entre os 

dois projetos, é possível perceber que os dados encontrados e que serviram de embasamento 

prático para suas argumentações foram amplamente discutidos por ele.  

Tavares Bastos buscava convencer seus colegas de que seu projeto era válido e de 

extrema importância e, por isso, foi necessário mostrar o contrário das ideias defendidas até o 

momento pelos conservadores. O autor buscou evidenciar que o número de escravos mantidos 

nessa situação era insignificante de acordo com os dados retirados do relatório de 1860 do 

Ministério da Fazenda e que no exercício de 1858 a 1859 a renda bruta produzida por eles 

chegava a um valor irrisório.
81

 

Tavares Bastos propôs ir além da trivialidade do projeto de libertação de escravos 

da nação, sua ideia ultrapassava as barreiras da filantropia, pois buscava que cada escravo que 

pertencesse à Nação até o momento fosse libertado recebendo uma indenização paga pelo 
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Estado.
82

 De acordo com Ilana Rocha, os argumentos do defensor do projeto partiam do 

princípio de que “se o Imperador não tinha força para abolir a escravidão porque dela 

dependia a economia e a sociedade vigente, o mesmo não se podia falar da existência de 

escravos públicos”.
83

 Se o Estado dizia condenar a escravidão e só não abolia definitivamente 

por razão do direito de propriedade, os projetos de Silveira da Motta e Tavares Bastos sobre 

os escravos da nação atacavam a escravidão por onde o Estado não poderia se defender.  

A documentação consultada não permitiu que fosse possível perceber suas ideias 

sobre a questão da separação de famílias escravas e dos leilões em praça pública, não com 

suas palavras, mas selecionou recortes impressos sobre as discussões empreendidas na 

Câmara em 1869 sobre o projeto proposto pelo deputado Manoel Francisco Corrêa, pouco 

antes de ser aprovado oficialmente:  

A comissão de justiça civil a quem foram presentes primeiramente o projeto 

n. 29 deste ano, apresentado pelo Sr. Deputado Manoel Francisco Corrêa, e 

ao depois o de n. 39 do de 1862, vindo do Senado para esta câmara, depois 

de haver atentamente examinado ambos estes projetos, como exige sua 

respectiva matéria, entende, que eles encerram disposições úteis e 

reclamadas vivamente pelos mais depurados princípios filantrópicos, quando 

proíbem as vendas de escravos debaixo de pregão, e exposição ou hasta 

pública, ordenam que nela se não separem o marido da mulher, o filho dos 

pais, quando aqueles são menores, e facilitam a concessão de cartas de 

liberdade aos escravos inventariados que exibirem á vista o preço em que 

foram judicialmente avaliados.
84

 

 

Apesar de não ter deixado anotação mais minuciosa sobre a questão, podemos 

inferir que a atitude de efetuar o recorte sobre a questão tenha sido pelo fato de, 

minimamente, ter se identificado com a proposta e com os desdobramentos como das 

condições dos cativos no país. Interessante salientar que como única anotação sobre essa 

questão há os dizeres: “Leilões de escravos – separação de membros de família. Eis aqui um 

                                                           
82

 Ibidem, p. 169-170. 
83

 Ibidem, p. 169. 
84

 Biblioteca Nacional. Coleção Tavares Bastos Microfilme I, documento VI (Escravidão, volume II (1867-

1869). p. 1. Recorte do parecer da Câmara dos Deputados de 25/08/1869. 



55 
 

  

parecer da câmara conservadora no sentido abolicionista.”
85

. Esse ponto é de extrema 

importância, mas será melhor discutido posteriormente. 

O ideal que Tavares Bastos fazia para o país possuía algumas particularidades. Sua 

opinião pode ser tratada como atípica para o momento, pois não lidava somente com a política 

ou a economia, como seria de se esperar no período, mas lidava com a questão social que 

poderia se estabelecer na sociedade brasileira com o fim da escravidão. Suas propostas 

acompanhavam sim as ideias de mão de obra livre e cidadania, mas não era somente isso, seus 

ideais sociais estavam além das convenções fechadas do liberalismo, sua busca tratava-se 

também da crescente fusão das raças no Brasil. Sustenta a ideia de que no Brasil não havia 

distinção social ou política que acompanhasse a cor ou a raça do cidadão. Para compor seu 

raciocínio, cita: 

Aqui, portanto, dar-se-há o contrário dos Estados Unidos. Aqui não há como 

lá, desigualdade real das raças, não há profundas antipatias entre elas; preto e 

o mulato gozaram aqui de todos os direitos políticos, nós os temos tido no 

ministério, no Conselho de Estado, no parlamento, na diplomacia; o próprio 

escravo, depois de liberto, goza de alguns dos direitos políticos, é votante, e 

a sua descendência goza de todos. Estes fatos legais e sociais é que 

facilitarão a fusão, que já se opera, donde sairá a raça brasileira. 
86

 

 

Ele explora a ideia – muito recorrente, aliás – de que as relações raciais no Brasil 

eram distintas e mais amistosas do que nos Estados Unidos, usando como argumento o fato de 

que havia mobilidade social e ascendente para pessoas mestiças e que gozavam de direitos de 

cidadania. Acrescenta que os libertos e seus descendentes não eram excluídos da cidadania, 

apontando esse fato como evidência da formação de um povo no sentido liberal já 

preconizado por José Bonifácio no tempo da Independência.  
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Capítulo 3. Os resultados das “políticas brancas” e os rumos da história da família 

escrava brasileira. 

Se analisarmos que a escravidão foi um dos pilares mais importantes para a 

manutenção do Império é presumível que fizesse parte de um projeto primordial do Estado e 

dos proprietários de escravos mantê-la pelo maior tempo possível. Antes da lei de abolição do 

tráfico em 1850 o ideal era realmente não mudar os quadros, econômico, político e social, 

pois a estabilidade era garantida pela constante entrada de novos cativos para os trabalhos 

realizados nas lavouras brasileiras nas pequenas propriedades e nas cidades.  

Após assinada a abolição do tráfico de escravos de maneira definitiva a ideia de 

manter a escravidão eternamente sofreu abalo, pois a partir daquele momento, a única forma 

de se incorporar novos escravos seria através da constituição de famílias e incentivo à 

natalidade. Apesar de a abolição do tráfico já ter sido considerada pelos proprietários de 

escravos como uma derrota, ainda estavam por vir diversas medidas que mudariam o 

andamento da escravidão brasileira e, consequentemente, de suas propriedades particulares.  

Assim como observou Robert Conrad, o Imperador havia admitido, com atitude 

cautelosa, a reforma na escravidão, em resposta às pressões externas. Como figura central 

mesmo evitando decisões que alterassem bruscamente o regime buscou dar um curso à 

discussão da abolição pelo governo.
87

  

É possível perceber a discussão sobre o futuro brasileiro ligado ao trabalho escravo 

nas atas do Conselho de Estado que reuniam debates dos conselheiros com o próprio 

Imperador. Mesmo durante a guerra do Paraguai, no dia 2 de abril de 1867, a discussão “do 

problema da extinção da escravatura no Brasil”, foi levantada por Pimenta Bueno, por 

sugestão de Dom Pedro II,  com a seguinte preocupação:  
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1º Convém abolir diretamente a escravidão? No caso de afirmativa: 

2º Quando deve ter lugar a abolição? 

3º Como, com que cautelas e providências cumpre realizar essa medida? 
88

 

 

 

Nessa ocasião, o Sr. Visconde de Abaeté discute os projetos do conselheiro 

Visconde de S. Vicente que possuíam as seguintes propostas:  liberdade do ventre das 

escravas, escravidão abolida em território brasileiro até 31 de dezembro de 1899, após cinco 

anos de publicação da lei todos os escravos da nação serão libertados e a abolição dos 

escravos das ordens religiosas.
89

 

O próprio Visconde de Abaeté admite nessa conferência o fim da escravidão, mas 

pede que haja muita atenção para o tratamento dessa reforma: 

1ª: É uma necessidade indeclinável abolir a escravidão por meio de medidas 

diretas. 2ª: Não é oportuno tomar medidas diretas para o fim de abolir a 

escravidão, enquanto durar a guerra contra o Paraguai, e, depois de feita a 

paz, enquanto não se separar por algum modo o estado de perturbações em 

que se acham as finanças do País. 3ª: As medidas diretas que oferecem 

menor número de objeções são: libertação dos escravos da nação; libertação 

dos escravos dos Conventos; libertação dos filhos que de certa época em 

diante nascerem de ventre escravo. 4ª: Estas medidas não devem apresentar-

se simultaneamente. 5ª: As cautelas e providências, com que cumpre realizar 

a abolição da escravidão, dependem da natureza das medidas que para esse 

fim o tiverem que adotar-se.
90

 

 

A preocupação e o cuidado necessários com a reforma da escravidão durante a 

guerra do Paraguai fica evidente, pois há receio que a instabilidade política e social cause 

problemas também para as questões militares. É de conhecimento dos conselheiros e do 

próprio Imperador a necessidade de dar encaminhamento à abolição da escravatura brasileira, 

mas era necessário que esse passo fosse seguro e que visasse a estabilidade do Governo. 

Quanto a isso o Sr. Visconde de Itaboraí envia por escrito suas observações, pois apesar de 

estar adoentado, precisava dar seu parecer sobre a questão escravista:  

Ninguém desconhece hoje que é forçoso pôr termo à escravidão; mas 

ninguém há também, cuido eu, que pense de ver-se abolir de chofre uma 

instituição criada há mais de três séculos, fazendo espiar as culpas dela por 

uma única geração. Assim, penso que o meio que temos de abolir a 
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escravidão no Brasil, e decretar a liberdade do ventre, e contar de um prazo 

que dê ao Governo tempo de prover o modo de executar esta medida. A 

emancipação se fará lenta e gradualmente, mas de uma maneira eficaz e 

infalível, e satisfará as aspirações dos que desejam vez a raça escrava 

recuperar os direitos que lhe deu o Criador, sem ser à custa do aniquilamento 

de seus senhores.
91

 

 

O debate admitia o fim da escravidão, contanto que ela fosse instituída após o fim 

da guerra contra o Paraguai e de forma que a gradualidade garantisse a integridade dos 

proprietários e, ao mesmo tempo, satisfizesse os desejos abolicionistas na política interna e 

externa. 

Reunindo-se novamente em 9 de abril de 1867, o Conselho de Estado voltou a 

debater sobre a situação e destinos da escravidão brasileira. O conselheiro Sr. Paranhos trata 

da questão ainda de forma mais cautelosa e conservadora, pois não admite que seja levado em 

consideração somente o fim da guerra contra o Paraguai, mas sim a posterior estabilidade da 

sociedade, da economia e do governo, assim: 

Passar imediatamente da guerra para uma reforma que pode sobressaltar toda 

a população; abalar e depreciar a propriedade agrícola; causar diminuição 

muito sensível na renda nacional; e exigir o emprego de numerosa força 

pública, não lhe parece ato digno da prudência do Governo e das Câmaras do 

Brasil. Dê-se algum tempo a convalescença do corpo social, depois de tão 

grande enfermidade como tem sido esta guerra de três anos e a crise 

financeira que a decresceu e a tem acompanhado.
92

 

 

 

O parecer do Sr. Paranhos sobre a escravidão era cauteloso até mesmo quando 

tratava das medidas graduais pensadas para libertação de escravos, pois a respeito das 

“medidas auxiliares da principal, continua a pensar com aqueles que não querem a autoridade 

interpondo-se a miúdo entre o senhor e o escravo” 
93

. Em sua argumentação a definição de 

“medidas auxiliares” que partissem do governo viria a intervir nas relações senhores e 

escravos, pois a legislação ditaria as regras das liberdades e das condições de tratamento dos 

cativos. 
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O conselheiro cita como “medidas auxiliares da principal” as seguintes: libertação 

do ventre, assegurar o pecúlio aos escravos, proibir leilões públicos e separação de famílias, 

entre outros. Pode-se entender com isso que o Sr. Paranhos defende veementemente o direito 

de propriedade e acredita que as medidas que tratariam da gradualidade da abolição, propostas 

pelo próprio governo, interfeririam nesse direito. 

Na ata do Conselho de Estado de 30 de abril de 1868 o Imperador ordenou que se 

discutisse o projeto de lei sobre a emancipação que, dentre outras questões, possuía a seguinte 

proposição:  

7º – Proibição de ser alienado o cônjuge escravo sem o seu         cônjuge; os 

pais sem os filhos, e os filhos sem os pais. 

                        8º – Proibição de venda de escravos em leilão ou hasta pública.
94 

Apesar de receber críticas, o Imperador deu continuidade ao processo de 

gradualidade da abolição, mas em 1868 precisou interromper suas propostas para dar 

prioridade à guerra do Paraguai. O impasse entre o primeiro ministro, Zacarias de Góes, e o 

comandante das forças armadas no Paraguai, Duque de Caxias, fez com que Dom Pedro 

demitisse Zacarias de Góes e dissolvesse a Câmara em 20 de julho. 

Além de afastar, por decisão arbitrária, a figura liberal de Zacarias de Góes a 

decisão enfureceu os liberais que compunham a Câmara. Novas eleições foram realizadas e 

uma nova Câmara foi composta praticamente por membros do partido conservador.
95

 

 

3.1 – Foi decretada a proibição!  

Foi no dia 15 de setembro do ano de 1869, nove anos após o início de sua 

discussão, que finalmente foi decretada a proibição de leilões públicos e separação de famílias 

cativas. A caminhada foi demasiadamente longa, julgando principalmente que o primeiro 
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projeto foi aprovado no Senado brasileiro em 1862 e enviado à Câmara dos Deputados para 

discussões e votação. 

É necessário perceber que apesar de os senhores permitirem os casamentos e a 

constituição da família em suas propriedades, o raciocínio ainda era de que o possuidor devia 

decidir dispor de seus bens da forma que bem entendesse. A partir da aprovação do decreto 

essa autoridade seria limitada e haveria a possibilidade de que não fosse mais possível 

planejar a economia de sua propriedade de acordo com sua livre vontade, assim o governo 

interferiria na relação senhor e escravo afrontando o direito de propriedade. Se até o momento 

o senhor podia escolher livremente o que faria com seus escravos, podendo por vontade 

própria selecionar as vendas para que as famílias fossem mantidas quando fosse de seu desejo, 

a partir do decreto de 1869 essa preocupação tornou-se obrigação. O que muitas vezes dava-se 

por conveniência ou ato de humanidade e filantropia dos senhores, agora seria um padrão a 

ser executado que, garantido em lei, fornecia segurança às famílias cativas. 

O que esse decreto proporcionou pode não ter sido a mudança mais radical no 

tratamento da família escrava, mas a iniciativa foi uma, entre as tantas que buscaram 

questionar as condições escravistas, e restringir os direitos de propriedade garantidos na 

Constituição.  

Desde sua proposição, a ideia de Silveira da Motta sofreu muitas intervenções, 

principalmente pelos senhores Visconde de Abaeté, Barão de Muritiba e Carneiro Campos, 

que entendiam que o direito à propriedade seria primordial para a manutenção da ordem. O 

período de nove anos conheceu flutuação na política e fez com que a questão fosse tratada de 

diversas maneiras. Abordaremos a partir de agora um novo projeto, de mesmo teor, mas 

proposto na Câmara dos Deputados. 
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No dia 05 de junho de 1869, o deputado Manoel Francisco Corrêa, representante da 

província do Paraná, tomou a palavra e propôs à Câmara três projetos contendo ideias 

relativas à escravidão brasileira. Aproveitava para deixar claro à casa que sua intenção “não 

era agitar a já melindrosa questão do elemento servil”, mas que seu desejo era apenas tratar de 

considerações de “grande valia”. Eram novos projetos, mas com ideias que estiveram 

“adormecidas” durante alguns anos.
96

 

O primeiro, sob o título de “Matrícula Especial de Escravos”, buscava saber qual 

realmente era a proporção da população escrava do Império. Tratava a quantidade de escravos 

como uma incerteza para o governo e por isso propunha a realização de um registro dos 

escravos. Em consequência da matrícula, o escravo que por algum motivo não fosse 

matriculado seria declarado livre e não mais exposto ao perigo da reescravização. 

O segundo projeto tratava da proibição de vendas de escravos em leilões e 

separação de famílias cativas. O desenvolvimento desse ponto não estava esclarecido como no 

projeto proposto por Silveira da Motta, pois era ainda um pouco primário, sem muitas 

definições, mas a proposição visava evitar a exposição em praças públicas e a separação de 

marido e mulher e filhos menores de 16 anos de seus pais ou mães. Dizia que “o estado da 

civilização do país reclama urgentemente esta medida” e que não acreditava que algum 

homem presente na Câmara pudesse se opor a essa decisão. 

Finalmente, o terceiro projeto do deputado Corrêa era de se reservar o produto de 

cinco loterias anuais para conceder liberdades ao maior número de escravos possível. 

Conforme os valores arrecadados, seria concedido o número de alforrias correspondentes. De 

                                                           
96

 Câmara dos Deputados (CD). Atas da Câmara dos Deputados de 05 de junho de 1869. p. 52. 



62 
 

  

acordo com o autor do projeto, as loterias deveriam ocorrer até que a escravidão findasse, até 

que nenhum homem mais fosse propriedade de outro.
97

 

Poucos esclarecimentos foram dados nessa data, os projetos foram propostos aos 

demais presentes e nada foi comentado. Interessante verificar a diferença entre as duas 

propostas, pois no Senado quando a ideia foi lançada por Silveira da Motta houve muita 

agitação, muitos argumentos contra e a favor do projeto, já na Câmara dos Deputados 

podemos perceber que não houve muita perturbação, nem mesmo foram discutidas as ideias 

contidas nos projetos. 

A 1ª discussão dos projetos propostos pelo deputado Corrêa ocorreu no dia 17 de 

junho do mesmo ano de 1869, mas o autor percebeu que havia cometido um pequeno deslize, 

pois havia feito o envio dos projetos sem dar-se conta da existência de outro sobre a proibição 

de leilões públicos de escravos que, vindo do Senado já aprovado, possuía suas proposições 

melhor definidas. Como já haviam sido discutidas no Senado, caso fossem discutidas também 

na Câmara, mais facilmente tornar-se-iam lei. Logo após deixar claro seu desejo de que o 

projeto do Senado fosse discutido, deixando de lado o seu próprio, pediu que fosse dada a real 

urgência que a ideia necessitava excluindo a primeira discussão e encaminhando à comissão 

de justiça civil. De acordo com suas falas, era necessário pedir à comissão para que desse com 

brevidade os pareceres necessários para que assim que possível fosse exterminada essa 

horrorosa prática que ainda dava-se entre os cidadãos brasileiros.
98

 

A partir desta data, os representantes da Câmara dos Deputados passaram a discutir 

somente a questão da proibição de leilões públicos e separação de famílias, deixando de lado 

os projetos sobre a criação da matrícula de escravos e as loterias para alforrias.  
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Com a brevidade requerida, já no dia 18 de junho, em 2ª discussão, a Comissão de 

Justiça Civil dava seu parecer favorável aos dois projetos, do senador Silveira da Motta e do 

deputado Manoel Francisco Corrêa, sobre a proibição de leilões públicos e separação de 

famílias, mas deixou claro que o de número 39 que havia sido aprovado no Senado em 1862 

estaria mais completo e em melhores condições de encaminhamento: 

[...], depois de haver atentamente examinado ambos estes projectos, como 

exige sua respectiva materia, entende, que eles encerrão disposições uteis e 

reclamadas vivamente pelos mais depurados princípios philantropicos, quando 

proíbem as vendas dos escravos debaixo de pregão, e exposição ou hasta 

publica, ordenão que nelas não se separem o marido da mulher, o filho dos 

pais, quando aqueles são menores, e facilitão a concessão de cartas de 

liberdade aos escravos, inventariados que exibirem à vista o preço em que 

forão judicialmente avaliados. 
99

 

 

As justificativas da Comissão de Justiça para o parecer favorável aos projetos são 

de que as disposições elencadas nele são capitais e que podem ser facilmente admitidas por 

todos os homens que inspiram os princípios caridosos do cristianismo. A Comissão acredita 

que as ideias dos projetos encerrarão “os tristes e dolorosos espetáculos de horror” existentes 

e dará aos cativos o direito de viverem juntos de suas famílias. Trata dessa questão invocando 

os fundamentos naturais legais da família de conviver conhecendo os sentimentos mais 

íntimos do coração humano.
100

 

A partir do parecer acima citado, a Câmara dos Deputados aprovou a proibição de 

leilões públicos e separação de famílias escravas sem mais discussões a favor ou contra. 

Apenas é citado que o projeto a ser discutido era o advindo do Senado que havia sido 

aprovado em 1862. No dia 25 de agosto de 1869, em 3ª discussão, o projeto que buscava 
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proibir os leilões públicos e a separação de famílias escravas proposto por Silveira da Motta e 

aprovado no Senado, finalmente é adotado para subir à sanção imperial.
101

  

Há muita diferença entre as duas discussões separadas por oito anos. Enquanto no 

Senado houve discordâncias e diversos receios quanto a ferir o direito de propriedade dos 

senhores, na Câmara a tramitação foi mais rápida e, sem discussões, aprovada prontamente. É 

necessário analisar essa questão como ponto essencial para entender o período. Após nove 

anos devemos pensar quais as motivações para essa mudança de pensamento e de postura. 

 

3.2 – Nove anos, novas ideias: a mudança no pensamento abolicionista brasileiro. 

Estamos acostumados, quando lidamos com o estudo da História, a falar em 

processos com duração de séculos, e quem sabe por esse motivo esse estudo tenha se proposto 

a tratar de um período muito pequeno de nossa história, mas nesse mesmo período de nove 

anos é possível perceber mudanças de ideias, estratégias e seus desdobramentos. 

A década de 1860 foi realmente marcada por significativas mudanças que 

marcaram a política, a sociedade e a economia brasileira. Primeiramente será necessário 

entender essas mudanças ocorridas em menos de uma década na esfera nacional e 

internacional para somente depois analisar a situação específica das propostas políticas 

liberais.  

As transformações ocorridas no período poderão ser analisadas a partir dos próprios 

discursos e suas justificativas. Quando Silveira da Motta propõe no ano de 1860 a proibição 

de leilões públicos e da separação de famílias escravas, a postura que utiliza é ainda de muito 

respeito aos preceitos do governo do qual faz parte, pois suas ideias acompanham os 

princípios da Constituição brasileira, sem a questionar e ele busca o mínimo possível intervir 
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nas concepções civis existentes. Assim, o respeito às questões do direito de propriedade ficou 

evidente. 

 Esse momento é fruto de diversos acontecimentos, sendo o primeiro deles, já 

citado anteriormente, sobre a ascensão dos liberais e conservadores mais moderados na 

chamada Liga Progressista após muitos anos em que a política esteve sob o controle da linha 

mais dura dos conservadores.
102

 Apesar de o tráfico ter sido finalmente abolido em 1850, nada 

mais foi feito. Os saquaremas haviam admitido a abolição do tráfico de escravos, mas não 

viam possibilidade, nem mesmo remota, em determinar o fim da escravidão. De acordo com 

Silveira da Motta: 

Desde 1850, Sr. Presidente, têm sido transportados do Maranhão, do 

Pernambuco, da Bahia e de outros portos do Norte o Rio de Janeiro so (não 

compreendendo os portos do litoral de S. Paulo e Rio Grande do Sul) 36.000 

escravos. [...] todos nós sabemos que o norte está se despovoando de 

escravatura, e que só para o Rio de Janeiro, desde 1850, tem vindo 36.000 

escravos, isto é, o que se sabe oficialmente. [...] Afora os escravos que vêm 

pelo sertão da Bahia, pela comarca de S. Francisco, para, como objetos de 

comércio, se trocarem por bestas na feira de Sorocaba; afora aqueles que 

entram da Bahia diretamente para a província de Minas-Gerais, e afora ainda 

aqueles que entram dos diversos portos do sul, vindos nos vapores e navios 

de vela.
103

 

 

Silveira da Motta evidencia com sua argumentação que apesar de que o tráfico de 

africanos para o Brasil tivesse sido abolido era possível perceber que a prática do tráfico 

interprovincial apresentou-se em formato mais agressivo e constante nas terras nacionais. 

Mesmo continuando dentro de um mesmo país, as mudanças enfrentadas pelos escravos que 

foram retirados de fazendas do norte e vendidos às fazendas do Rio de Janeiro ou São Paulo 

são extremamente relevantes, pois suas vivências e conquistas seriam abaladas e 

provavelmente não poderiam ser recompostas. 
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A manutenção das famílias nucleares e extensas esteve comprometida, pois a 

qualquer momento poderia ser quebrada. Devemos levar em consideração que até mesmo a 

conquista de pequenas roças para o plantio de víveres que seriam utilizados para variar a 

alimentação e eventualmente para vender e adquirir valores era de grande importância para os 

cativos que possuíam essas facilidades mesmo ainda sob o regime escravista. Com a venda 

para outros senhores de localidades diferentes era provável que as pequenas conquistas e 

arranjos consentidos fossem quebrados e não mais pudessem ser cativados a partir da relação 

senhor e escravo. 

Mesmo que o passo inicial de abolir o tráfico tenha sido importante, Silveira da 

Motta argumenta que o Estado tenha cessado suas medidas. Durante o período posterior a 

1850 houve um endurecimento no tratamento dos cativos, mas a partir de 1860, com a 

mudança política e o relativo sucesso da Liga Progressista, foi possível buscar discutir 

propostas como as de Silveira da Motta. 

Ainda que muito primárias, pois podemos considerar o ano de 1860 como o ponto 

inicial de uma mudança, é possível perceber que as políticas liberais estavam tratando sobre a 

escravidão de uma forma que as do período conservador mais radical não fizeram. Apesar de 

ainda ser uma discussão velada sobre as ideias abolicionistas é possível entender os debates 

sobre as questões escravistas no início da década de 1860 como uma busca por mudanças de 

postura. É preciso esclarecer que esse abolicionismo ao qual me refiro no ano de 1860 não se 

expõe perante o Estado e nem perante aos proprietários de escravos, por isso, não questiona o 

direito de propriedade. 

Entre 1860 e 1869 é possível elencar alguns acontecimentos de extrema 

importância que podem ter alavancado as discussões abolicionistas sobre a instituição 

escravista. Talvez um dos principais, e isso pode ser percebido a partir dos discursos, tenha 

sido a emancipação dos escravos nos Estados Unidos assinada por Abraham Lincoln em 1º de 
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janeiro de 1863, mesmo que os aproximadamente quatro milhões de escravos ainda tivessem 

que esperar por uma decisão do Congresso que somente em dezembro de 1865 foi efetivada.  

Ainda assim o fim da escravidão nos Estados Unidos deixava o Brasil sozinho entre as nações 

independentes a defender a escravidão.  

Com as propostas de cunho liberal e abolicionista conquistando espaço e a abolição 

da América do Norte a partir de 1865, pode-se perceber uma mudança no tratamento das 

questões nacionais, entre elas a escravidão. É a partir desse momento que os recortes de 

Tavares Bastos indicam os novos encaminhamentos políticos. 

A gestação das propostas até sua aprovação ou rejeição é de grande importância em 

nosso estudo para entender os valores aos quais estariam ligadas e, a partir disso, entender as 

estratégias utilizadas para a decisão aplicada, reconhecendo quais ideais foram predominantes 

e quais tiveram de ser descartados.  

A segunda metade da década de 1860 foi o palco perfeito para a mudança percebida 

entre os dois projetos sobre a proibição de leilões públicos e a separação de famílias escravas, 

pois foi um período marcado pelas disputas nos debates sobre o trabalho servil. O período de 

crescente ganho das questões liberais foi de 1860 a 1868, considerando que a Liga 

Progressista esteve à frente do Gabinete entre 1862 e 1868, com isso, passo a passo, o número 

de representantes dos liberais foi aumentando no governo. 

Devemos colocar o ano de 1868 como o fim desse crescimento porque, para barrar 

a forte influência que estavam imprimindo na política e na sociedade, o Imperador Pedro II 

pôs fim a um período de seis anos de relativos ganhos e progressos. Durante esse período 

alguns presidentes do Gabinete foram marcantes, sendo eles: Pedro de Araújo Lima (Marquês 

de Olinda), Francisco Furtado e Zacarias de Góes e Vasconcelos. Este último esteve à 
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presidência por três vezes, sendo que o último período foi de aproximadamente dois anos, 

quando foi derrubado.
104

 

Decisão vinda diretamente da Coroa pode ser percebida de duas formas: 

primeiramente como um freio às ideias progressistas que ascendiam na política e na sociedade 

desde que o grupo dos liberais foi adquirindo mais adeptos e conquistando mais espaço, mas 

também por discordâncias entre o presidente do Conselho e o Imperador brasileiro. Em 

segundo lugar houve a decisão do Imperador em alinhar o comando político do Império com a 

liderança militar do conflito da Guerra do Paraguai. Com o novo Gabinete não somente houve 

a troca do presidente Zacarias de Góes, mas houve também uma inversão partidária que 

proporcionou aos conservadores o retorno ao poder.
105

 Nesse momento o Poder Moderador 

mostrou sua força novamente e desestabilizou as ideias liberais da Liga Progressista.  

Com tamanhas mudanças na política podemos empreender que os projetos também 

oscilavam quando eram discutidos entre senadores e deputados, certamente isso ocorreu com 

o projeto sobre proibição de leilões em praça pública e separação de famílias escravas, pois 

desde sua proposição inicial em 1860 até sua aprovação em 1869 o caminho foi longo e 

tortuoso e pode mostrar-nos que os interesses variavam de acordo com a flutuação dos 

partidos e das lideranças dentro deles. Quando Tavares Bastos faz uma anotação no artigo 

selecionado sobre a questão do projeto em 1869, sua observação parece-nos um tanto 

descrente de inovação e prioridade, pois deixa clara a visão de que a ala conservadora estava 

encampando a questão. 

O projeto que Silveira da Motta propôs ao Senado em 1860 ficou esquecido durante 

muito tempo na Câmara dos Deputados quando deveria ser analisado, somente após a 

utilização do Poder Moderador de Dom Pedro que burlou a ordem e recolocou os 
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conservadores no poder é que tornou a ser discussão e finalmente foi aprovado. Mas qual 

seria a intenção de deputados conservadores em tratar dessa questão? 

Não seria difícil julgar que a ala conservadora também já havia chegado à 

conclusão de que a escravidão no Brasil seria finalmente extinta a qualquer momento, mas 

seria mais válido se isso ocorresse de forma lenta, gradual e segura e, preferencialmente, 

encampada pelos conservadores para assegurar a integridade dos cidadãos senhores de 

escravos e suas propriedades.  

De acordo com Robert Conrad, para tranquilizar os ânimos do público que 

aguardava as medidas abolicionistas, antes mesmo do final da guerra do Paraguai o Imperador 

tomou medidas preliminares. Em 1869 muitos foram os projetos apresentados à Câmara dos 

Deputados e aprovados sem muita discussão, e o projeto de proibição de leilões públicos e 

separação de família escrava foi um deles. Segundo Conrad, foi a “primeira restrição 

legislativa significante ao sistema escravocrata desde 1850”.
106

 

Conforme a proposta inicial do Imperador, iniciada com o debate no Conselho de 

Estado, as medidas emancipacionistas estavam sendo discutidas, mas de maneira pensada de 

acordo com a gradualidade. Cada decisão em favor do abolicionismo realizava restrições 

significativas que, passo a passo, ganhavam corpo na legislação e na sociedade brasileira. 

Com a morte do presidente paraguaio, Francisco Solano López, em março de 1870 

a guerra terminou e, a partir desse momento, as atenções brasileiras voltaram-se à causa da 

emancipação. As discussões sobre a liberdade do ventre, o fundo de emancipação, a liberdade 

dos escravos da nação e a realização da matrícula para registro de escravos continuaram sendo 

debatidas. 
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3.3 – A gradualidade da abolição: estratégia imediata ou o “caminhar” das ideias 

abolicionistas? 

As propostas analisadas até aqui estiveram ligadas entre si principalmente por um 

mesmo período. Independentemente de terem sido tratadas por diferentes protagonistas, 

podem ser analisadas em um conjunto já que, historicamente, tiveram um papel de extrema 

importância para a sociedade que se utilizava do regime escravista para a garantia de mão de 

obra. 

As ideias estudadas neste trabalho trataram de propostas que em sua essência 

buscavam não questionar o sistema escravista em sua legalidade, mas sim, tratar de medidas 

que buscassem a gradualidade da abolição. Um período de constantes embates e surgimento 

de novas ideias não teria sido marcado somente pela defesa de pequenas melhorias aos cativos 

e suas famílias. Era necessário preparar o caminho da abolição atendendo às ideias de 

gradualidade, por isso é necessário perceber o conjunto de medidas que tratavam do regime 

escravista e suas condições. 

Para isso utilizaremos como raciocínio as propostas de forma cronológica, visando 

analisar suas justificativas e possíveis intenções de criação, assim podemos buscar entender os 

encaminhamentos dados e as possíveis estratégias criadas. Será possível pensar que as ideias 

iniciais de Silveira da Motta possam ter alguma relação com as lutas abolicionistas que se 

iniciaram a partir da década de 1870 e criaram corpo na década de 1880? 

As falas do senador Silveira da Motta na apresentação do projeto sobre a proibição 

de leilões públicos e separação de famílias escravas e as discussões empreendidas no Senado 

foram de extrema importância para a busca do convencimento dos colegas ali presentes. 

Apesar de não questionar declaradamente o direito de propriedade dos cidadãos brasileiros é 

possível perceber que suas ideias já faziam parte da proposta de abolição lenta e gradual de 



71 
 

  

seu autor. Como estava ainda no início da década de 1860, podemos entender que o 

abolicionismo estivesse ainda em estágio velado, mas que já visava à abolição. 

O engajamento político dos propositores de projetos, ligados à escravidão e suas 

medidas, fizeram análises que estavam de acordo com seu tempo e as condições encontradas 

naquele momento. Mas o fato de a proposta de Silveira da Motta ter sido aprovada em 1862 já 

mostra o quanto confrontava o sistema escravista e demonstra também seu relativo sucesso 

dentro do embate entre conservadores e abolicionistas. 

Principalmente pelo cuidado empreendido por Silveira da Motta nas propostas 

relacionadas à escravidão, é necessário levar em consideração que a análise desse momento 

seja importante para pensarmos os momentos seguintes: década de 1870 e 1880 até a abolição 

efetiva da escravidão no Brasil em 1888. A partir desse momento é necessário trabalhar as 

ideias das décadas posteriores para buscar maiores detalhes sobre a continuidade das 

propostas sobre a escravidão. 

É possível perceber que aos poucos algumas medidas fundamentadas na 

gradualidade da abolição foram sendo admitidas e aprovadas na legislação brasileira apesar 

das opiniões em contrário que defendiam o direito de propriedade. Utilizaremos como 

exemplo a “Lei do Ventre Livre” aprovada em 1871 que, desde suas proposições iniciais, 

dividiu as opiniões em torno de seus possíveis resultados. Tomando como base medidas de 

alguns estados escravistas do EUA, a ação de libertar o ventre das escravas no Brasil foi 

amplamente discutida e muitos parlamentares posicionaram-se contra, pois alegavam que se o 

senhor era dono de uma escrava, também seria dono dos frutos produzidos por ela, incluindo 

assim seus filhos. Os maiores opositores dessa medida eram também os maiores produtores de 



72 
 

  

Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro que utilizavam como pretexto as consequências 

dessa decisão, principalmente a falta de braços para suas lavouras.
107

 

A proposta de liberdade do ventre foi “gestada” ainda na década de 1860 no 

Conselho de Estado, mas somente em 1871 foi publicada. Essa lei não tratava somente sobre a 

liberdade dos ventres das escravas brasileiras, mas sim sobre várias questões que englobavam 

medidas relativas à condição do regime escravista no país. Com isso a legislação foi criando 

corpo incluindo alguns direitos aos escravos e dando a eles algumas garantias de se alcançar a 

liberdade. Uma medida de grande importância que é tratada na Lei 2040 (Ventre Livre) é a 

criação do Fundo de Emancipação dos escravos que, apesar de libertar alguns escravos 

selecionados previamente, seria também para reconhecer a legitimidade da escravidão, pois 

indenizaria o proprietário utilizando do dinheiro público e, muitas vezes, do próprio 

escravo.
108

  

O caminho foi muito longo quando tratamos da questão escravista e, muitas vezes, 

as ações mais lembradas são as criadas na década de 1880 quando as ideias já estariam 

encaminhadas para uma possível abolição, mas não podemos esquecer que o que estava em 

jogo não era somente uma questão de legislação, mas sim a existência de uma sociedade que, 

além de utilizar a mão de obra escrava em suas lavouras, possuía enraizada a ideia do direito 

adquirido sobre a propriedade. 

O projeto oferecido por Silveira da Motta em 1860 deixa esse dilema muito claro, 

pois sabia o senador que a sociedade não aceitaria questionamentos radicais sobre a questão 

servil brasileira e, por isso, buscava tratar a escravidão de acordo com a ideia de gradualidade 

da abolição, preparando passo a passo a mudança. Quando analisamos o projeto como única 

fonte pode parecer que, sozinho, seu alcance fosse limitado e que não solucionasse a questão 
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do trato com os escravos, mas a possibilidade de dar um passo a mais na questão de direito 

dos cativos já é por si só significativa o bastante. 

Os ideais questionadores das condições da escravidão não podem ser esquecidos 

quando as ideias abolicionistas entram em jogo. Não é questão de pensar em viradas radicais 

de pensamento, mas sim em um amadurecimento de ideias e atitudes que puderam 

proporcionar o caminhar das atitudes em relação à propriedade de escravos.  

Não é possível afirmar a existência da busca pela abolição já no início da década de 

1860, mas é possível perceber que o caminhar utilizado como estratégia para atribuir direitos 

aos escravos e limitar os dos senhores proporcionou ganhos significativos e levaram, em 

última instância a que a sociedade alcançasse a abolição em 1888. Pessoas que até então eram 

privadas de poucos direitos precisavam adquiri-los e, nas falas de Silveira da Motta, era 

necessário dar a eles o direito de garantir suas vivências mesmo que estivessem atrelados à 

escravidão pelo direito de propriedade.  
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4. Considerações Finais 

O trabalho aqui apresentado se propôs a fazer uma análise do debate parlamentar 

sobre a proibição da separação de famílias escravas e leilões públicos, mas deparou-se com as 

diversas questões empreendidas para o período estudado, pois buscou relacionar os 

encaminhamentos políticos e sociais que estiveram em discussão. 

A proposta de gradualidade da escravidão esteve presente nos discursos de 

Silveira da Motta desde 1860 mesmo que, amplamente questionadas pelos senadores, e que 

garantissem o direito de propriedade dos senhores. Sem questionar abertamente o regime 

escravista brasileiro, os adeptos da ideia de abolir a escravidão de maneira lenta e gradual, 

como Silveira da Motta também propunha, foram responsáveis pelo constante debate das 

condições do cativeiro e buscaram encaminhar medidas que, passo a passo, pudessem 

concretizar um conjunto de direitos adquiridos pelos escravos. 

Foi possível perceber que as questões políticas propostas por Silveira da Motta 

com a justificativa de “adoçar” a escravidão foram, na verdade, fruto da estratégia política 

utilizada por ele para atingir os sentimentos daqueles que, em conjunto, tinham o poder de 

aceitar ou rejeitar sua proposta.  Sua estratégia buscava a discussão da abolição da escravatura 

já no início da década de 1860, mas utilizava-se de artifícios discursivos para ainda garantir 

que suas falas tivessem aceitação entre os presentes.  

As propostas de iniciativa política com maiores tendências liberais que estiveram 

presentes nas discussões parlamentares na década de 1860 são de grande importância para o 

conhecimento dos destinos da escravidão nos períodos posteriores, 1870 e 1880. As ideias 

buscavam a abolição dos escravos de maneira lenta e gradual sem entrar em choque brusco 

com o sistema escravista e a sociedade, principalmente os senhores de escravos, que tentavam 

assegurar suas propriedades. 
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As pequenas vitórias alcançadas foram transpondo as barreiras escravistas e, 

degrau por degrau, foram imprimindo uma identidade característica de seus desejos para com 

a sociedade brasileira e a composição de seu Império. De maneira cautelosa, as propostas que 

visavam a gradualidade da abolição foram sendo aplicadas e garantindo direitos aos escravos. 

Mesmo que possa parecer que não surtiram efeitos significativos, é necessário perceber, e 

tentei demonstrar nesse trabalho, que se analisá-las e conjunto é chegar ainda mais próximo 

de suas ideias. 

Quando Silveira da Motta questionou a separação de famílias em vendas públicas 

e privadas, não estava apenas tratando desse ponto especificamente, mas buscava questionar a 

escravidão no Brasil e incluir na legislação do país medidas que, somadas, pudessem ser 

consideradas a “porta de entrada” para a abolição. Apesar dos discursos de gradualidade que, 

de acordo com Silveira da Motta, buscassem interferir o mínimo possível nas questões da 

justiça e do direito, é perceptível que nos ideais estabelecidos naquele momento havia a 

questão abolicionista enraizada. 

Tanto as análises das discussões parlamentares quanto a documentação coletada e 

organizada por Tavares Bastos nos mostraram que o abolicionismo brasileiro teve seu alicerce 

instituído antes mesmo da década de 1880. Que as ideias, as iniciativas e as medidas que 

buscavam mudança prepararam a terra para somente colher os frutos com a abolição da 

escravidão. 
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5. Fontes 

- Anais do Senado Federal (1860-1869) 

- Anais da Câmara dos Deputados (1869) 

- Atas do Conselho de Estado (1865-1869) organizadas por José Honório Rodrigues. 

- Coleção Tavares Bastos - Biblioteca Nacional - (1865-1869): caderno II de Escravidão, 

microfilme I, documentos I, III e VI. 
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