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1. 

A falia do throno continha o seguinte topico sobre a 
reforma do estado servil: 

« Considerações da maior importancia aconselham 
que a reforma da legislação sobre o estado servil não · 
continue a ser uma aspiração nacional indefini.da e 
incerta. E' tempo de resolver esta questão, e vossa 
esclarecida prudencia saberá con~iliar o respeito á pro-
priedade existente com esse melhoramento social, que 
requer em nossa civilisação e até os interesses dos pro-
prietarios. 

« O governo manifestar-vos-ha opportunamente todo 
o seu pensamento sobre as reformas para que tenho 
chamado a vossa attenção. » 

Na sessão da camara .dos deputados de i2 de l\laio o 
Sr. conselheiro TuEODono DA SILVA, ministro da agri .-
cultura, commerciu e obras publicas, apresentou <t 
proposta do governo relativa a essa. reforma.. . 
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O Sr. deputado CANDIDO MENDES requereu que fosse 

remettida a uma comnüssão especial de cinco membros,. 
e assim se venceu. No dia 15 desse mez procedeu-se á 
eleiç&o, sendo recolhidas 82 cedulas; duas das quaes em 
branco. O resultado foi o seguinte : 

Monsenhor Pinto de Campos . ~ . . . . .43 votos. 
Conselheiro Pereira Franco. . • • . . . 4:3 , 

» Araqjo Lima ...... :.. 41 » 
Dr. João -Mendes .......... ; . . .. • . 41 
Angelo do Amaral. ; . . . . . . . . . . . . . • liO 

iI. 

Discursos e observações sobre a reforma antes de 
' encetado o debate. 

§ Lª - Na sessão de !.} de Maio da camara d.os depu-
tados, antes mesmo de apresentada a propost:l do go-
verno, o Sr. JosÉ DE ALENCAR, discutindo ·a licença 
pedida para a viagem do Imperador, occupa-se do trecho 
da falia do throno rei.ativo á emancipação. 

Respondendo ao orador o SR. PRESIDENTE DO CONSELHO 
disse o seguinte : 

- O Sn. VrscoNDE DO Rro BRANCO (presidente do con-
selho): - . • . . . . . . • A proposi to das reformas o -nobre 
depUtado pelo Ceará trouxe 'para este debate toda a 
ma teria politica que nos póde occupar esta sessão. Não 
é possível que eu o acompanhe p·ari passii. 

S. Ex. fallou-nos em reformas e exclamou: « Parece 
que estamos em 1867, sob o gabinete dessa época: estas 
reformas nunca foram idéas do partido conservador 1 » 

Eu estava, entretanto, persuadido de que senão no 
todo, ao menos eni seus pontos capitaes, essas reformas, 
salvo a que respeita ao estado servil, eram idj)as do 
nobre deputado. Se é certo que escriptos, que muitas 
vezes têm sido citados, sahiram da penna do nobre de-
putado, se com effeito as cartas de Erasmó são de S. Ex., 
devo crer que elle é opposto á reforma do estado servil, 
mas porque ha de o nob.re deputado considerar esta' sua 
opinião coino opinião do partido conservador? E como 
ainda vem dizer-rios o nobre deputado com voz forte 
que esta camara o atino passado condemnou a reforma 

\., 
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do estado sel'vil? Tudo quanto eü sei, e publicaram os 
jornaes; é que levantaram-se aqui muitas vozes para 
exigirem que o gabinete se pronunciasse a semelhante 
1·espeito; o que sei é que esta camara nomeou uma com~ 
inissão especial, e que essa commiss3:o apresentou mil tra-
balho que faz hbnra á camara e a todo o paiz (apoiados). 
, Como, portanto, dar-se já por averiguado e incontes-

tavel que a a actual camara dos Srs. deputados é infensa 
ã reforma db estado senil? Não se vê que o nobre de-
putado é levado por esse habito ele generalisar as suas 
ideas? Pois por sei' o nobre deputado opposto a esta re-
forma, como um ou outro conservador ou liberal o é, 
ha razão para concluir-se que todo o partido conser-
vador a repelle? 

Este negocio, disse o nobre deputado, é uma questão 
inc1mdescendente que póde causar grande abalo no paiz. 

Sr. presidente, todós nós sabemos-que a questão é 
importante e grave; mas sabemos tambem que é questão 
ele ha muito iniciada, e que, se alguma vez a opinião 
publica se tem pronunciado de um modo claro e deci-
sivo, é sem duvida a respeito deste àssumpto (apoiados). , 

Qiiand~ não se preteade fazer reformas que possam 
compro1iletter os interesses vitaes do paiz, quando se 
tem mui to em vista respeitar a prqpriedade e bem 
tesguardal-a, porque razão ha de o nobre deputado, 
espirita aliás progressista, e tão progressista que quer 
acabar com todas as formulas tradicionaes da monarchia, 
querer metter medo com esta questão? Para que ha de 
influir, com a sua voz poderosa, para _incutir receios 
que não têm fundamento? 

Eu bem sei que este delicauo assumpto poderá real-
mente trazer graves inconvenientes, mas isto aconte-
ceria se os- seus oppositores, o que não é de esperar, o 
collocarem fóra do verdadeiro terreno (apoiados), se por 
ventura os mais interessados em sua solução forem des-
vairados, e não comprehenderem bem os seus verda-
deiros interesses (apoiados, muito bem) .... ,. 

§ 2.º-=-- Na sessão do senado de 12 de l\faio (discutia-se 
a viagem do Imperador) o SR. PRESIDENTE 00 CONSELHO, 
respondendo ao SR. ZACARIAS, disse o seguinte: 
. - o SR. VISCONDE DO RIO BRANCO (presidente elo 
conselho): 

E qual_ foi o perigo que nos· indicou o nobre senador 
pela Rih1a ? A q ucstão do esLado servil, · 

'1 
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O SR. ZACARIAs:-Ha muitas outras. 
O Sr. V. Do lho BRANCO :-Senhores, o chefe do ga-

liinete que durante uma guerra externa, que amea-
çava graves · consequencias para o lmperio, teve a co-
ragem de iniciar em umà falia do throno essa importante 
reforma, não é o mais proprio para vii.·-nos hoje 
dizer que a mesma reforma .apresenta serios perigos ... 

O SR. SARAIVA :-Elle não disse isto. 
O SR. V. DO RIO BRANCO: .... e taes, que Sua Ma-

gestade o Imperador dev.ia fazer o sacriflcio de sepa-
rar-se · de sua augusta esposa, deixando que fosse ella 
só procurar o restabelecimento de sua saude, para não 
interromper elle por alguns mezes o exercício de sua 
autoridade: foi a razão capital que o nobre senador 
apresentou. o Sn. ZACARIAS :-Qual? 

O Sn. V. Do Rio BRANCO: .... os perigos que pode1n 
vir dessa reforma social. 

o Sn. ZACARIAS:-Não fallei em perigos. 
O SR. SARAIVA :-Fallou nas difficuldades da questão. 
O Sn. V. Do RIO BnANCO ·:-Se não era perigo, se é 

só o empenho pela realização €la reforma, o nobre se-
nador ha de permiLtir-me dizei-o, ainda assim é con-
traditorio comsigó mesmo. 

O StL ZACARIAS: -Se eu tivesse aconselhado a viagem 
é que era contraditorio. 

O V. no füo BnANco:-0 nobre senador, que nos 
tem · fallado aqui e pela imprensa de governo pessoal, 
como pretende que só a presença do Imperador pócle 
determinar as camaras ·a se occuparem com a reforma do 
estado servil e a votal-a como reclama a opinião publica? 

Sr. presidente,. estimo ouvir ao nobre senador que 
elle não está temeroso da apresentação desta reforma, 
e das consequencias que possa ter, porque creio com 
fé robusta que a reforma é opportuna, é necessaria e 
será util se fôr levada a effeito com a prudencia que 
tão á ltos inter esses exigem. 
· Sejamos francos, senhores. Se o nobre senador en-

tende que o ministerio e a maioria que o sustenta 
não tomarão verdadeiro empenho por esta reforma, 
diga-o; mas isto não é motivo púa que S. Ex..- con-
teste a opportuniclacle da viagem, porque deve fazer 
a justiça de reconhecer que o ministerio e as camaras 
não serão levados em semelhante assumpto senão por 
snas convicções ( apoiados ), não obedecerão a outra 
força que não seja o in Lercsse publict) (apoüuios), guiados 
pela sua wnsciencia e pelos sentime.n Los de seu dever. 
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Entende o nobre senador · (quero ser mais franco 

do que S. Ex.) que na sorte desta reforma vai uma 
mudança politica? Não se arreceie S. Ex:. : ahi estã .a 
proposta, e o paiz não ficará acephalo .; a regencia terã 
a plenitude da autoridade imperial; poderá nomear 
e ,demittir o:; ministros livremente. 

O nobre senador tambem de passagem apróveitou a 
occasião para dizer-nos que o partido c.onservador foi 
sempre opposto a ·esta idéa. Sr. presidente, sempre 
lamentei que se pretendesse fazer da reforma da le-
gislação sobre o estado servil uma arma ou bandeira 
de partido, porque nisto é que ha grandes perigos (apoia-
dos). Todo o paiz sabe qual o estado das opiniões dos dous 
partidos nesta questão. Se ha' conservadores contra-
rios á reforma, ou que se mostram temerosos de suas 
consequencias, tambem ha do lado opposto, entre · os 
Jiberaes, quem seja inteiramente contrario ou nutra 
as mesmas apprehensões (-apoiados ) • Porque , pois , 

~ - aftirmar que o partido conservador foi sempre oppos to 
á reforma de que se trata? 

Acaso o nobre senador, ex-presiuente do conselho, 
não póde dar testemunho do que estou aftirmando? 
Quem iniciou 'essa reforma no conselho de estado ? 
Não foi um illustre conservador ? E cohservadores 
que têm assento no mesmo conselho de_ estado não se 
pronunciaram tambem a seu favor; como algum li-
beral se manifestou contra? 

A proposição elo nobre , senador é, portanto, uma 
temeridade. 

S. Ex., apresentando o partido conservador como 
_ infenso a essa idéa" de certo não procurou a reali-
~ação do tão importante melhoramento social, pois a 
n~nhum pensador se occulta que se esta reforma en-
contrasse contra si todos os esforços ele um partido, 
fosse conservador ou liberal, talvez se não pudesse levar 
a eITeito ..... 

O SR. F. ÜCTAVIANO: -A não ser por uma revoluçãÓ. 

§ 3.º - Na sessão de 10 do mesmo mez ele Maio, 
respondendo ao Sr. seriador SILVEIRA DA MoTA, disse 
ainda o segiúnte : 

- o SR. V. DO RIO BRANCO (presidente do conselho) : -
•... O nobre senador declamou a respeito do projecto 
relativo ao estado sen' il. Confesso, Sr. presiclen te, que 
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o paiz deve seguramente mostrar-se descrente ao ouvir . 
taes proposições 1 Creio que todos conv:irão comigo em 
que os ataques que o nobre senador dirigiu áquelle pro-
j"ccto são para crear a descrença, entre o pov9, ares-
peito de nossas opiniões. O nobre senador foi sempre 
conhecido como um dos apostoJos da idéa a que attende 
esse projecto. 

ü Sn. SILVEIRA DA l\foTA: - E sou. 
O Sn. V. DO Rro BJ'l.ANco:- Elle mesmo se apresentava 

como o mais adiantado sobre esta ID\lleria, entretanto 
e agora o primeiro em: levantar apprehens,ões, dizendo 
que o nobre senador pela Bahia lançou uma faisca que, 
não cahindo em rio, parece que lavrou, 13 que eu le-
vantei um facho, que, felizmente, segundo diz o nobre 
senador pela Bahia, não póde produzir os mesmos males 
da sua faisca; porque .cahiu em rio .... 

Em todo casõ, porém, o nobre senador pela Bahia é 
accu~ado .assim como eu o sou. 

O SR. SILVEIRA DA i\foTA: - Não senhor. 
O SR. V. DO R10 BRANCO: - Somos ambos accusados. 
D Sn. SILVEIRA DA MoTA: -A elle não accusei; não 

queira V. Ex. a companhia delle nisto. 
O Sr. V. DO R10 BRANCO: - Para bater-..me com V. Ex. 

tomára eu o auxiÜo do nobre senador pela Bahia 1 
O SR. StLVEIRA DA MoTA: - V. Ex. não precisa de 

companllia. · 
O SR. V. DO Rro BRANCO :-O facto é que eu conside-

rwa, e comigo muito~ consideravam, o nobre senador 
como um campeão da idéa daquelle projecto, qua;ndo 
S. Ex. nos veio hoje dizer que a proposta do governo 
é um fachçi, que ameaça de grave perigo a nação bra-
sileira 1 · 

Sr. president,e. será porque a minha vista não alcance 
tanto como a do nobre senador, mas creio que .es,ta 
questão, iniciada ha quatro annos, e que já :inujto antes 
era objecto da reflexão dos pensadores deste paiz, não 
póde trazer os perigos que se ant_olham ao nobre sena-
dor, desde que tenhamos toda prudencia para dar· lhe a 
solução que ella exige. Se começarmos a converter 
esta reforma em arma ele partido, em meio de guerra 
contra este ou aquelle ministerio; se começarmos a 
animar re_sistencias imprudentes, ellas serão fataes 
áquelles mesmos que se deixar·em levar por semelhantes 
conselhos. Com a arma dos argumentos ad terrorem, 
que é a ma is perigosa dos op:posi tores desta idéa, segu-
ramente, Sr. presid.en te, que não procuraremos a rea-
lização deste grande melhoramento social, mas sim 
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Ievan~are·mos um grande perigo para a nação bra-
sileira ' 

O Srl°. S11,vmRA .DA MoTA : - O perigo es lá em propór 
e não fazer nada, que é o que os senhores hão de fazer. 

O Srr. V. DO Rro BRANCO: - Creio, pois, que o nobre 
senador não é coherente com as opiniões anleriores 
quando assim se exprime a respeito deste projeclo. 

O SR. SILVEIRA DA MoTA: - Não sou incoherente, não; 
eu quero muilo a haliZação da ídéa. 

O SR. V. do RIO BHANCO: - E agora mesmo o nobre 
senador nos deu uma prova ele que não considerou a 
ma teria como e lia merece. 

O nobre senador ,acaba de dizer-nos que o perigo eslá 
em iniciarmos a medida e não a levarmos a effeito . 
. O Stt. SILVEIRA DA MOTA: - Sim, senhor. 
O SR. V. ·DO Rro BRANCO: -Mas, então não a deno-

mine ou qualifique um facho; diga que a medida é 
digna de ser disculida e approvada .... 

O SR. SrLYEIHA DA MoTA: -Muito digna. 
O Sn. V. DO Hro BHANCO: - : ... e concorra para esse 

fim com suas luzes e infl dencia. 
O Sn. Sru'EIHA DA MoTA: - Sem duvida. 
O Sn. V. Do Hro BRANCO: - E porque duvida do em-

penho com que promoveremos o andamento deste pro-
Jecto? . 

O Sn. SILVEIRA DA 1\foTA: - Ha de afogal-o primeiro 
lá na cama ra. . 

O Sn. V. DO Hro BnANCO : - Ora deixemos ao futuro o 
que é do futuro! Quando 0 nobre senador péla província 
df; Goyaz tiver facto5 com que possa accusar-nos de 
fallar ao emp~nho que temos contrahido perante ás 
camaras, e perante o paiz, estará no seu direito accu-
sando-nos . · · 

O Sn. SILVEIRA DA MorA : - Estimarei muito ser 
dcsmen lido nisto. 

§' 4.º - Na sessão de i6 de Maio, do senado, discu-
tindo-se o voto de graças, e respondendo ao Sr. ZA-
_CARIAS, disse o seguinte: 

O Sn. VrscoNnE DO R10 BRANCO ( pr6sidente do con-
selho) :-Sr. presidente, depois do importante discurso 
elo nobre senador pela provincia do Rio Grande do 
Norte, era naturi1l que eu esperasse ouvir alguma das 
vozes ela illusLrada opposição; mas como os nobres .se-

2 
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nadores não quizeram ._ tomar a palavra, ·_procurarei 
cumprir o dever de responder a algumas observações 
que o nobre" senado1· pela Bahia dirigiu-me na sessão 
de hontem. . ·· 

Antes de tudo, devo agradecer ao nqbre senador 
a declaração que foz por si e em nome de seus col-
legas sobre a posição de espectativa que tomavam 
em face ele nossas circumstancias politicas e1 tendo 
em consideração as idcas manifestaaas pelo ministe-
rio. Esta declaração, Sr. presidente, era a que eu 
esperava ouvir dos nobres senadores desde o primeiro 
dia de nossos debates. Sem que nos· confundamos, é 
necessario que. sejamos reciprocamente justos, e que 
na opposição não contrariemos idéas que estã<~ em nossas 
crenças, que em nossas consciencias julgam'os necessarias 
ao ·paiz. 

Embora os nobres senadores dissessem que as icl éas 
apresentadas pelo gabinete actua l mais pertencem ao 
seu do que ao lado conservador, desde que eram tam-
bem do seu partido, não deveriam SS. EExs. tra-
tar-nos ele outro modo, recusando-nos sua adhesão para 
que fossem reduzidas a lei e produzissem os henefi-
cios que dei las esperamos. . 

O SR. ZACARlAS :- Nunca recusamos. , 
. O S!l. V. no Rro BRANCO: - Se os nobres se nadorns 

não recusavam, como nos negavam o direito el e exis-
tir com este programma, e nos tiravam qualquer es-
perança de seu apoio moral para. que pudesse ser le-
vado a effei to? · 

O SR. ZACARIAS:- Esta questão 'acamara decidirá. 
O SR. V. no Rro BRANCO :-Sr:. presidente, o proce-

dimento que estou louvando aos nobres senadores é 
o mesmo que eu teria ( quer,o aqui hypothecar o meu 
voto), se , por Yentura, trocadas as posições, este pro-
jecto importante ele reforina socia l fosse ilpresentado 
pelo nobre senador. Eu havia de apoiai-o com a mesma 
convicção e empenho com que hoje o sustentarei; e 
o que digo a rrspei to desta reforma, digo tambem 
a r espeito ele qualquer outra ein que nos achemos de 
accôrdo. 

O nobre senador alludiu ao facto occorrido hontem 
na camara dos Srs. deputados ·; mas que importancia 
.tem esse facto ? · 

Está acaso manifestada a opinião daquella camara? E' 
possi vel que .os correligionarios poli ticos elo act~d l 
gabinete, que illustram acamara temporaria, entendam 
que a questão da reforma do estado servil póde ser 
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suffocada por este ou qualquer meio tartuoso, menos 
digno de .uma discussão franca, e impedindo assim que 
as suas opiniões sejam apreciadas ? 

Não; a' questão deve ser deb1tida com toda a calma, 
com toda prudencia; quem tiver por si a razão, que 
vença; vencedor e vencido llcarão ambos com a con-

. scicncia ti·anquilla. ·Declaro que peço a Deus que não 
me dê outra morte como ministro senão a que me 
pos~a provir de rnstentar este projecto. 

Tem-se di to,,senhores, que o projecto foi apresentado, 
côm alguma sorpreza ; não sei mesmo se o meu nobre 
:rnl'igo, o illustrado senador pela província da Bahia, 
relator do voto de gr·aç;is, enunciou esta idéa. o pro-
jecto não foi apresentado com sorpreza; esta questão 
foi muito debatida no conselho de estado~ desde 1867 
que ella é estudada. O nobre senador· pela Ballia, presi-
dente elo conselho do ministerio de 3 ele Agosto, tem 
razão quando diz que desde então se estuda esta icléa. 
Não examinarei agora se o estudo precedeu ou succedeu 
á iniciativa da falia do throno, porque quero prestai: 
ao nobre senrrclor e receber o seu apoio, para que todos 
concorramos a 1lm ele que a idéa se realise, e se realise . 
do modo mais conveniente aos grandes interesses deste 
paiz. . · 

A icléa estava muito estudada; a idéa capital, que 
é tudo, só teve contrn si tres votos no cemselho de 
estado; contou a seu favor o voto ele um Euzebio ele 
Queiroz ,. de um Visconde ele ltaborahy ... 

O Sn. V.º nr<: InnonAHY: -E' preciso ver com que 
condições. , 

O Sn .. V. no B.10 BluNco ;.,.- A icléa capit1l tambem 
estava aceita por V. Ex. , 

O Sn.. V. DE lTABOn.AH'i: -Não posso em aparte ex-
plicar o meu pensamento . 

.. O Sn. V. DO R.w BHANCO: Perdôe-me; posso affirmal-o 
e o digo para ·esclarecimento cio paiz, que a icléa ca-
pital deste projecto, que foi aceita pelo nobre senador 
pela Bahia, relator elo voto de graças, que não é sus-
peito nesta ma teria, que não é levado por enthusiasmo, 
que tem interesses ele proprietario agrícola, esta idéa 
foi Lambem aceita pelo meu nobre amigo o Sr. Vis.:. 
conde de Itaborahy. 

O Sn.. V. DE lTABORAHY : - Com condicões. 
O Sn. V. DO Rro Bn.ANco :-Invoco a opinião de V. Ex:. 

para esclarecimento do paiz e dos nossos amigos da 
camara tem'poraria, que por ventura estejam a ponto 
de desvairar neste assumpto. 
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. A idéa capital do projecto é tudo. O gabinete, apre~ 
sentando um trabalho elaborado sobre o do conselho 
de estado, o . da comrnissão especial da camara tempo-
Taria e outros dignos de consideração, apresentando 
·um projer.to sobre materia ha tanto tempo discutida, 
seguramente não podia causar sorpreza. A apresen-
tação do p:·ojecto não importava na affirmativa de que o 
gabinete fará questão de todos os seus pontos e virgulas; 
é iniciativa que.póde ser modificada pela sabedoria das 
camaras; mas esta iniciativa era necessaria. 

Quan::lo eu,- como membro do gabinete de 16 de 
Julho, aqui declarei, em nome de todos os 11ieus col-
legas, que na presente sessão aquelle gabinete apresen-
taria a solução do negocio, não podia ter em vista 
senão a idéa capital do projecto actual, porque era 
conforme com o voto que dei e sustentei no conselho 
de estado, e com o voto que ahi tambem déra o hon-
rado ex-presidente do conselho desse gabinete. Não 
houve, pois, nem podia haver sorpreza. 

O nobre senador pela Bahia fatiou-nos de um artigo 
que trata da alforria por ingratidão, que declara 
revogada a ordenação d o reino nesta parte. Isto não 
é uma disposição nova, já alguns tribunaes a reco-
nheciam; mas havia duvidas sobre este ponto; uns 
entendiam que estava revogada, outros entendiam 
di vers,amente. ·O Sr. Perdigão lVIalh eiro, em sua obra 
a respeito da emancipação, tratou dessa especie, mos-
trando a necessidade de firmar por uma disposição 
legislativa a intelligencia que devia vigorar. Eis aqui 
porque tal disposição foi incluída no projecto do con-
selho de estado, e se acha no que foi offerecido pelo 
actual gabinete ,á camara. Não é, porém, ponto es-
sencial. · · 

Não me parece opportuno, nem conveniente, entrar . 
agora na apreciação do projecto ; se não, en mos-
tra ria que outro ponto em que tocou o nobre senador 
pela Bahia não tem o alcance que S. Ex. lhe quiz dar. Não 
ha essa íntervcação importuna e perigosa da autoi:idade. 
no domínio particular. Fatiou, creio eri, em sevicias; 
mas a nossa legislação criminal já previu taes factos, 
e dá direito á autoridade de proceder contra elles. 

As circumstancias do paíz, nos disse o nobre senador 
ela Bahia, não são tão faceis como se afiguram a alguns; 

S. Ex. div:isa sombras negras em nosso líorisonte 
politico. Et1 nunca disse, nem podia crer, que esti-
vessemas em mar de rosas; se outros, mais animosos, 
mais fortes e prestigiosos, não o di9seram, quanto mais 
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nós os 111cmb1·03 do gabinete actual, que, por cxpe-
riencia propria, sabemos que não estamos em leito de 
rosas , mas sim em leito ele espinllos? Mas entre o 
optimismo e o pess imismo, colloco-me sempre em ponto 
intcrmedio; nem me deixo le va r por uma illusão li-
songeira, nem tambem pelo panico; entendo que as 
nossas circumstancias não são hoj e mais graves do que 
o eram ha tres ou quatro anuas ; e assim como as pre-
visões ele oulr' ora não se realizaram, pelo contrario 
tivemos m'omcntos em que nosso horisonle se desenhou 
côr de rosa, assim espero, lambem que as apprehensões 
de hoje se dissiparão. 

Penso, pois, que esses importantes assumptos, já ele 
ha muito aventados, sobre os quaes se tem formulado 

··mais de um projec to, podem ser qiscutidos sem paixão, 
com toda a tranquillidade, e com prove ito para a causa 
publica , i\íe parece que o conselho do nobre senador 
não é que nos deixemos levar pelo ter ro r , por essas 
apprehensões que dominam alguns espiritos a tal ponto 
que devamos cruzar os braços e nada fazer. 

§ ~- º -Na sessãodo seuaclo de23cl e l\Iaiodisse ainda, 
cliscu tindo o voto de graças : . · 

- O Sn. VrscoNDE DO Rrn BRANCO (presidente do con-
selho): Se acaso a camara , considerando, como me-
rece ser considerada, a proposta rela tiva ao estado 
servil, entendesse cm sua consc iencia que a devia 
r ejeitar, uni camente pela rejeição cio projecto , não 
julgaria eu prudente aconselhar a dissolução. Mas 
esta proposição é diversa da que figuron o nobre se-
nador, quando suppôz , que o rninisterio desarmou-se 
e commetteu um erro imperdóa ve l ... 

O SR. ZACA l\IAS :- De certo .. 
O Sn. V. no Rro BnANCo :- ... em declarar que em 

nenhuma ltypothese lançaria mão deste meio consti-
tucional Se taes circumstancias se dessem (o que não 
é ele esperar, nem posso ,prever) que a dissolução fos-
se um caso, na phrase da nossa lei fundamental , de 
salvação do Estado, creio que o ministerio teria deci-
são para cumprir o seu dever. 

O Sn. ZACARIAS:- Oh ! isto é retirar 1 
O Sn. V. DO Rro BnANCO :- Isto não é retirar, ê 

confirmar. 
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O SR. SILVEIRA Lono: Aqui está porque não creio 
em palavras! 

O StL PRESIDENTE :-,-AtLencão. 
O SR. V. DO Rio BnANCO :.:.:.. O nobre senador não 

confia senão nos meios de coacção, e . eu confro nos 
meios persuasivos, e nes te caso só nos nwios persua-
sivos (apoiados). Nunca entrou no pensamento do minis-
terio conseguir esta reforma violentando a consciencia 
aos seus amigos (apoiados); seria um erro imper-
cloavel (apoiados). Eu já o di6se aqui: se esta re-
forma encontrasse contra si os preconceitos, a resis-
tencia combinada de um partido, ninguem a p,oderia 
resolver se1)l causar grandes damnos ao paiz (apoiados). 
Corno, pois, levar ·este negocio á viva. Força, cdmo 
suppôz o nobre senador pela pro~incia de Minas -? E 
não vemos que quando invocamos o apoio dos nobres 
senadores para qu t> esta idéa seja realizada elo modo 
mais conveniente aos inter esses nacionaes, é o nobre 
senador quem procura levantar apprehensões contra o 
projecto, bem como o nobre senador pelo Pará? · 

Disse o nobre senador : « Vós apresentais este pro-
jecto sem nada haverdes preparado: » E qua_es eram 
as medidas; que deviam preceder a apresentação do 
·projecLo? E então porque dizíeis aqui o anno passado 
·que o gabinete' de 16 de Julho devia quanto antes 
apresenta r o seu pensamento sobre esta reforma ...• 

O Sn." BAR,Ão DE CoTEGIPE :-Apoiado. 
O SR. V. Do Rrn BaANCO :-... se reconhecíeis que 

faltavam os dados preliminares, as medidas coFateraes 
e não sei o que mais que, em vosso parecer, devia 
preceder o projecto, porque em vez de exigirdes do 
gabineie de 16 de Julho que apresentasse um projecto, 
não o censurastes porque, não iniciava essas medidas 
preliminares? · 

O SR. SILVEIRA LoBo:-Tudo isto é apropria questão. 
O Sn. V. DO Rro BnANco:-Sr. presidente, o discurso 

do nobre senador pela província ele Minas não fez senão 
. confirmar aquillo que eu sabia e já disse nesta casa mais 

de urna vez; é que nesta questão ha liberaes je aceôrdo 
com conservadores a favor e contra o projecto. 

O SR. V. DE S. VrcENTE:-Apoiado. . 
O SR._ SILVEIRA Lono: - Declaro que quero a medida, 

mas quero-a prudentemente. · 
O SR. V. no Rrn BRANCü: - O nobre senador quer a 

medida, mas quer prudentemente; e não se lembra do 
riso que elle tem sempre para o partido conservador 
quando lhe falla em progresso lento e reflecticlo ! , .. 
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O SR. SILVEIRA Lono: - Que!' comparar uma medida 
social com reformas politicas amaduradas na opinião 
publica? , 

· O SR. PRESIDENTE (VrscoNDE DE Á_BAETÉ) : - Attenção ! 
O SR. V. DO Rro BRANCO:- Para os nobres senadores 

quem falia em progresso lento' e rellectido merece o riso 
porque profere uma illusão, mas quando se trata desta 
reforma pel.a qual se está reclamando ha tanto tempo, 
necessaria ao nosso progresso moral e material e que 
tambem envolve alto 1interesse ele ordem publica e 

. seguran~a individual, o nobre senador sal1e cios seus 
habitas ordinarios, clle que é (permitta-me a expressão) 
elos mais ardentes ... 

O SH. BAHÃODE CoTEQIPE: - Em apparencia. 
O Sn. SrLVEIHA Lono:-;--Quando? E' prova disto sómente 

a inflexão da voz? 
O Sn. V. DO Rro BRANCO :- .. e 1iz : « Esta ma teria 

não está estudada; o frncto ainda não está maduro.» 
Ora, St·. presidente, se acaso fôrmos assim procedendo 
a rêspeito da reforma do estado servil, seguramente 
não conseguiremos semelhante me'lhoramento social 
pelos meios Í'egular,es e que, unicos, podem prevenir os 

·seus maiores inconvenientes. · 
O SR. SrLvrrmA LoBo :-,-'.Coíno a estão precipitando. 
O SR. V. DO Rw BRANCO :-Não ha precipitação. E' 

que o nobre senador não conhece mesmo os trabalhos 
que sei1s correligionarios fizeram nestes ultimas armos. 

o. SR. S1r.vEtRA Lono :-Quero a audiencia do paiz, 
quero o inqueri to. . · 

O SR. V. DO Rio BRANCO :-Esta materia foi muito 
estudada durante' um anno no conselho de estado .... 

O Sn. SrL.YEIRA LoBo : - Está engailado. 
O Sa. V. no Rrn BRANCO:- ... tem 5.ido muito .discu-

tida pela irri.prensa ; foi examinada por uúia commissão 
especial da camara tempoÍ'aria. Era então que o nobre 
senador devia fazer-nos as suas exigencias e dizer que 
não era tempo para a apresentação de uma medida desta 
ordem. · . 

Quaes foram, porém, os preliminares que o nobre se-
nador indicou? Eu não vi senãO' a estatist.ica, os asylos 
para o5 menores libertados, colonisação, provavelmente 
eslradas de ferro, e outros meios identicos .... 

O Sn. TORRES Ho~rn~r. - Ca naes, e te. -
O SR. V. no R10 BRANCO:- .... c:rnaes, emfini, todos 

os meios que podem favorecer á lavoura, ao commercio 
(~ _supprir os .inconvenientes que n:.iscem desta me-
dida.... · 
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O Sn. B. DE CoTEGIPE :-Elle em parte tem raz~o. 
O Sn. V. DO füo BRANCO:- Subordinar a medida a 

este programma de colonisação, canaes, estradas de ferro,. 
asylos de educação de menore~ libertados, estatistica, 
importaria procrastinai-a indefinidamente, nunca leval-a 
a effei to. 

O Sn. 8AYÃO LOBATO ·(ministro da justiça):-Ficaria 
adiada p.ara as kalendas gregas. . 

O Sn. V. Db Rro BB.ANco:-A estatística, Sr. presi-
dente, seria muito bom que a tir6sscmos; mas esta-
tística rigorosa é por ventura cousa que se poderia 
conseguir? Sina de exemplo o recenseamento do anuo 
passado. 

O Sn. PARANAGUÁ: -Apoiado. 
O SR. ZACARIAS : ~Está V. Ex. agora respon clendo aos 

'Srs. Paulino e Figueira de Mello. 
O Sn. V. DO Rio BRANCO :-Êstou diienclo o que 

todos sabem sobre a difficulclacle elas estatísticas, mór-
men te quando feita s para fins especia·es e no momento 
da necessidade. A estatística não é precisa para a me-
dida capital do projeclo. , , · 

O SR. FIGUEIRA DE MELLO:-Assim o disse o S. Zacarias 
na sessão de 1867. · · 

O SR. ZACARIAS :-0 que es tá cliiendo agora dizia eu. 
O SR. V. DO Rro BRANCO: -Peço ao nobre senador por 

Minas que rcflicta nest~ obse rva ção a que não qnel'o 
dar dçsenvol vi rnen to. Aquelles qüe aceitarem a idéa 
capital do projec to, que libel'ta as gerações futuras, 
esses não podem em consciencia admittir o adiamento 
indefinido elo nobre senador por · l\1inas. , 

O Sn. SrLVEIHA LoBo: - Não quero que se adie; quero 
que se pense, se estude e que o paiz i1ntervenha. · 

O SR. V. DO Rw·BRANCO :-E a intervenção das cariiaras 
não é a intervenção do pa iz? Sr. presidente, para as ques-
tões que SU$Cita o projecto temos d:idos sufllcientes. Se 
tratassemos , de urna outra ordem de providencias, 
então caberia saber o algarismo exacto ela população, 
com· todas as especificações de sexos, idades, prous-
sões e as localidades por onde esteja _distribuída. Ca-
receriamos mais saber com todo O' rigor o movimento 
annual da mesma população. l\'Ias, pãra as medidas 
que aclopta o projecto, não · ha necessidade de uma es-
tatística como fóra preciso no outro ca~o. 

O nobre senador. pela província de Minas está de 
accórdo no sw pensamento, que eu creio ter bem pe-
netrado, com o nobre s,enador pela província do Pará. 

O Sn. SouzA FRANCO :-- Ao contrario. 
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O SR. V. Dtl Rio flnANCO :- E os dous estão com-

pletamente divergentes dos seus amigos politicos que 
foram os mais afoutos cm iniciar a reforma de que 
se trata. 

De que modo, Sr. presidente, se pronunciou ares-
peito . desta mate ria, o nobre senador pela provincia 
do Para, que se nos apresentou aqui romo o repre-
sentante mais- legitimo elo liberalismo '? S. EL nos 
disse, mettendo á hulha a apresentação da reforn·a : 
«Admiro a vossa coragem. Vêdecomo o rei ela Pru•sia 
se preparou para a campanha ::ontra os Francezcs . Qne 
gerie de pr,ovidencias não tomou ,de longa da la; que 
thesouros não accumulou. E quereis entrar i1esta cam-
panha sem recursos igu:ies ác{uelles? ! »Vê-se, pois, que 
o nobre senador eiltende que es te projecto não podia ser 
íniciado, sem que primeiramente tra Lassemos de accu-
rn :.tlar grandes saldos no thesouro(não sei até quantos mi-
lhões) e nos occupassemos prév.iamente com todas as me-
didas que podiam trazer esse cumulo ele prosperi-
dade. 

O Sn. SouzA FHANCO :-Quero que V. Ex. mostre 
no meu discurso a idéa de adiamento da manumissão. 

O SR. V. DO RIO BRANco:-Se o nobre senador disse 
que não nos tínhamos preparado, que o estado do 
thesouro não era prospero, porque não tinhasa ldos ..• 

O Sn. SouzA FnANco:-E' assim que ha de prepa-
rar-se'! . . o ~R. S!LVElnA Lono:-Eu digo o que penso, e não 
rne importo -co.m a cliscordancia·. 

O Sn- V. DO RIO BnANco :-... não se accumularam 
thesouros como os que o rei da Prussia reuniu nas 
abobadas das suas casas fortes; como. é que pensando 
assim o nobre senador não queria o adiamento ? Pois 
o nobre seua<lor _tem algum condão magico para fazer 
apparecer consideraveis saldos no thesouro da noi te 
para o dia? 

O SR. SouzA FRANCO :-Não se segue que não possa 
reprovar o que os senhores têm feito. 

O Sn. , V. rio RIO BRANCO :-Sr. presidente, os sa-
crificios pecuniarios que este projeclo póde trazer 
não se verificam immediatamente ; elles ·hão de veri-
ficar-se pelo menos, oito annos depois da data da lei. 
E aqui respondo tambem ao nobre senador pela pro-
víncia de Minas, que queria fossemos crear asylos 
de educação de menores, quando a lei ainda não paswn. 
De maneira que a pre viil cncia dcYi:i c heg~r até este 
ponLo ! 

3 



O nobre senador pela provincia do Pará, com intuito 
que não me pareceu de um apostolo desta idéa, nos disse 
que a inclemnir.1ção marcada pelo projecto em superior 
ás forças do thesouro. 

Senhores, eu sei que alguns estadistas no conselho de 
es tado não julgaram neccssada a indemnização, que 
offerece o projccto, concordando nesta parte com o 
trabalho da commissão especial da camara temporaria ; 
mas os que assim pensam concedem menos aos pro-

. pri.e tarios agrico!as do que á proposta do governo. Em 
todo o caso essa indemnização não póde montar a mi-
lhões, r:omo d is~e o nobre senador pela província do 
Pará. Não sei em que dados S. Ex. fundou -se : mas, 
adaptando os dados estatísticos os mais desfavorave,is, e 
suppondo quPo tenhamos 2.000.000 ele população escrava, 
não teremos· no primeiro ann-0, isto é, no oitavo depois 
da lej, primeiro em que se verifica a indemnização, 
mais do que 27 .600 menores. Se tivessemos de pagar a 
indemnização em capHal e não em renda, estaria;:1os . 
ainda assim longe de uma despeza ele milhões. 

i\las, pagando-se os juros ele 6 % em títulos de 600$, 
a indemnização será proximamente de 993:000#000. 
Elia vai diminuindo dahi em diante pela lei natural 
dos obitos, e no fim ele 30 annos, em que se extingue a 
divida, não excederá ele Hí.385:000;~000. Isto é üa sup-
posição ele que todos os proprietarios prefiram eútregar 
os menores, quando cheguem á idade de' oito annos, a 
indemnizar-se por seus serviços até a maioridade de 
2i annos. 

Não venha, poü;, o nobre senador· pelo Pará, · que se 
diz amigo desta icléÇJ., que não quer o adiamento da re-
forma, apresentar um argurnen to que seria poderoso 
contra a acl,missão do projecto, que ou nos levaria a 
abrir mão ela reforma, ou a adópta rmos o principio, que 
teve maioria no conselho ele estado, a mesma idéa do 
projecto sem indemnização alguma. 

~ 6. º - Na sessão de 10 de Junho da camara dos depu-
tados o Sn. PERDIG:i:o MALHErno prnnunciou um di3curso 
fundamentando um requerimento cm que pedia com 
urgencia copia dos trabalhos e es tudes do conselho de 
estado sobr€ a reforma ; Esse discurso versou todo 
sobre a proposta.« A simples apresentação ela proposta 
do governo (disse) já tem abalado a no.,sa sociedade 
nos seus fundamentos (apoiados ; oh! oh!) .. ,. Dizer-se 
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que pelo projecto Jo governo está garantida a proprie-
dade é uma irrisão ... » A esse discurso respondeu o 
Sn, T1-rnon0Ro DA Su,vA, ministro da agricultura, e 
observou que os projectos do Sr. Perdigão Malheiro, 
apresentados á camara, só differiam do do governo 
para mais e continham medidas muito mais acentuadas 
qQe as da proposta; que os membros do gabi;nete não. 
estudaram a questão em dous mezes, como pretendêra 
o orador precedente; esta reforma preoccupava desde 
longa data todos os pensadores, e sobretudo des~le 1867 
nenhum homem poli tico podia ser iudifTeren te ao 
Jesenvolvimento de tão gravíssimo problema; o engano 
do Sr. Perdigão estava em suppôr que era o unico 
Brasileiro que tinha estudado a questão, s0 porque 
pub licou uma obra sobre a escravidão; antes ele S~ Ex. 
muitos elos nossüs estadistas já tinham estudos adian-
tados. Depois de tudo quanto escreveu e propôz na 
camara o nobre deputado o orador vê com ' sorprez 't 
que S. EX:. combate a proposta do governo. O Sr. mi-
nistro declara que votará tambem pelo rcquerímcn to 
que acaba:va ele ser apresentado, a fim de que fossem· 
distr.ibuidos os pareceres do conselho de estado. 

Apezar dessa declaração do Sr. ministro da agri-
cultura, o Su. ANDRADE FrnuErnA pronünciou ainda um 
extenso discurso sobre a reforma. O SR. ARAUJO LrnrA 
disse depois, que tendo o go1rerno prestado su-a aclhesão 
ao requerimento, era escusada toda a discussão que 
tem havid·o a semelllante respeito, tanto· mais quanto· 
a proposta do governo não estaya aincla cm dis-
cussão. 

Foi approvaclo o requerimento, e .o governo deu-se · 
pressa em fazei- publicar e distribuir os trabalhos do· 
conselho de estado. 

Na discussão dos orçamentos os membros da opposi-
ção discutiram sempre <\ reforma. Na sessão de 28 de 
Junho, por exemplo, discutindo-se o orçamento elo im-
perio, o Sn. PAULINO DE ·souzA pronunciou um extenso· 
discurso em que se occupon largamente dessa questão . 
Muitos requerimentos foram: apresentados, assim como-
represcntações de lavradores, achando srmpre os dis -
sidente& ensejo para manifesta r as suas idóas a rnspeüv •. 



III. 

Discuss;\o 1!0 votO de g1·aças na camara dos deputados. 

No dia 29 de Maio começ'Óu na cama ra dos deputados 
a discussã·o da resposta á J'alla do throno, continuando 
durante os dias 30 e 31. Versou o debate unicamente 

· sobre a reforma elo esta do servil. · 

DIA 2!) DE MAIO. '·' 

O SR. PAULINO DE SouzA .. rompe a discussão. Diz que 
está disposto· a acompanhar o gab-incte de 7 de l\forço 
no terreito po.Jitico, mas q1w tem de oppôr-se á reforma 
do estado servil. Apresenta e fundamenta a seguinte 
emenda: · 

« Os importantes interesses que se prendem á grave 
questão do elemento servil não podem continuar sob a 
pressão da incerteza, a qual, se por um lado subleva 
esperanças exageradas, impossíveis de satisfazer, por 
outro tem despertado duvidas e inquietações que 
cumpre dissipar. 

« A decretação de qualquer providencia sobre as-
sumpto de tanto momento é o primeiro passo na obra. . 
difficil ele uma transformação social, que, sendo muito 
para desejar, não pôde comtuclo operar-se senão gra~ 
dual e lentamente ' com resguai;do de direitos que se, 
crearam á sombra da lei, têm sido até hoje J?Or ella 
protegidos e ruerer.em o maior respeito elo legislador .. 

« A camara elos deputados, applaudindo a solicitude. 
que sobre tão sério objectn r;evelam as palavras ele 
V. l'II . Imperial, e compartindo os generosos senti-. 
mentas que as dictaram, ha de dar-lhe sua maior 
a ttenção, e esforça ndo-se pela solução que, mais con-
sentanea com o direito de pr.oprfodade e com as neces-
sidades elo traba lho nacional, satisfizer -tambem as as-
piraçues hnmanitaT ia s, concorred, quanto em si estiver, 
11ara que, rea li:t,:Hla por meio de med idas cautelosas e 
prudentes, se m alJalo soc ial, sem contingencias para ·a ' 
seg uranr;a publica, sem prejuízo ela r'it1ueza nacional e 
particu lar, a emancipação do elemenLo ser vil a~tes le 
ás gerações vind ouras a sabedoria que tem inspirado e 
dirigido os grandes ac tos do feliz reinado ele V. i\1. Im-
perial. » 
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O orador couduc o seu discurso com as seguinte~ 
palavrn : • Termino, declarando que a emenda não é.· 
uma hos tilidade ao gabinete, mas o meio. de deslocar elo 
te rreno poli~ico uma questão social, de resguardar a 
llossa consciencia e evitar que a responsabilidade de 
algum grànde erro recaia sobre nós. » 

O Sr. l'llESIDENTE no coNsEqIO pronuncia, em resposta, 
o seguinte discurso : 

O Sn. V iscoNDE po füo BnANCO (presidente do conselho). 
(.Movimento geml de attençào): -Sr. presidente, 'não me 
seria menos sensi vel que ao nobrn deputado pela pro-
víncia do Rio de Janeiro, se por ventura um desaccórdo 
inconciliavel nos separasse na presente conjunctura; 
mas, como o nobre deputado, os meús collegas e eu 
somos movidos nesta questão por convicções profundas, 
e Lemos fé robusta em que essas convicções repfosentam 
a solução dos verdadeiros interesses nacionaes, e têm 
por si a opinião publica. (Apoiados e não apoiados.) 

O illdsLre deputado convidou-nos a considerar este 
assu!npto unicamente como uma questão social, e que 
não a co llocassemos no terreno das crenças de partido. 
Estou prompto, Sr. presidente, a declarar ao nobre de-
putado pela província do Ri.o de Janeiro, que os membros 
do gabinete, se por acaso fossem vencidos na questão 
relati:va ao estado sei·vil, não deixariam por isso de 
ser conservadores; mas isLo não importa dizer que 
não damos a essa questão a maior importancia, e 
que a respeito della possamos sacrificar as nossas con-
vicções. 

Não ha nas observações e . conselhos que o nobre 
deputado nos dirigiu um pensamento politico de hosti-
lidade ao gabinete. S. Ex. quer tirar desta questão 
social toda a apparencia de questão poli tica; mas eu 
não sei como conciliar estes intuitos prudentes e ami-
gaveis do nobre deputado com a sua emc~1da 1 

Sr. presidente, o nobre Jeputaclo procurou demons-
tnr á camara que a fa lia d.o tlirono e o voto ele graças, 
como peças ministeriaes, pres tam aclhesão á proposta 
do poder executivo sobre o estado.serv il. Mas, senhores, 
acaso a falia elo throno enuncia uni pensamento po-
sitivo sobre a solução desta grande questão? O voto 
ele graças prejudica por ventura qua lquer opinião que 
11 catnara possa ter a respeito dessa proposta? De.certo 
que não. Logo, para que um.a emenda ao voto de 
graças? Logo, para que esta precipitação, quando não 
h§l um pensamento de hostilidade ao gabine te ? 
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Senhores, a resposta á falla elo tltrono diz apenas que 
acamara entende· que esta rnateria é digna ele cotisi-
derar;ão, e que a proposta do poder executivo não será 
condemnacla sem debate, sem 'que os ministros sejam 
ouvidos e possa conhecer-se de que lado está a verdade 
e o erro. Os ministros têm asseverado, nas duas casas. 
do parlamento, que desejam uma discussão franca sobre 
esta proposta, e que aceitarão as modificações que a sa-
bedoria elas camaras possa indicar, desde que sejam 
convencidos ela sua utilidade. ' · 

Quererá a emenda , elo nobre deputado significar á, 
camara que não deve tratar desse assumpto, que éumpre· 
adiai-o? Se este não é o pensamento do nobre depu-
tado, não vejo outro. 

Sr. presidente, para se apreciar bem o terreno neutro,. 
perfeitamente neutro, e'Ill que o meu amigo quer collocar· 
a questão com a sua emenda, é preciso que . nos recor-· 
demos das palavras do throno relativas a este assumpto; 
é preciso que consideremos os termos ela resposta ou 
voto de graças offereciclo pela ,commissão desta augusta 
camara, e então ver-se-ha . que não ha razão alguma· 
para a emenda, se e1Ia não tem por object.o anti-
cipar um voto .ele condemnação e desconfiança ao ga-
binete. , 

U111 SR. DEPUTADO: - Conclemnação elo projecto. 
O Si\. V. DO Rro BRANCO: -Se não é este o pensa-

mento do illustre deputado, a sua emenda não pócle 
ser sustentada. A falla elo throno exprime-se nestes 
terinos: 

« Considerações da maior impertancia aconselham 
que a reforma d:a legislar;ão sobre o estado- servil ºnão 
continue a ser uma aspiração naciona l indefinida e in-
certa. E' tempo ele resolver esta questão, e vossa escla-
r.ecicla pruclencia saberá conciliar o respeito á proprie-
dade existente com esse melhoramento social, que re-
querem a nossa civilisação e até os interesses dos pro-
pri e ta rios. 

« O governo manifcstar-vos-ha opportunamente todo 
o seu pensamento sobre as reformas para que tenhfr 
chamado a vossa attenção. » 

O que propõe a illustrada commissão do voto de 
graças? Que a este período ela falia do throno se res-
ponda do seguinte modo: 

« A camara elos deputados, Senhor, está convcncid<l' 
ele que a reforma da !egislaç;ão sobre o esta do >ervü 
não pócle continuar a ser uma asp iração nacional in -
definida e i ncer La. 
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~ Esse estado de incerteza .é que póde tornar peri-
clitantes interesses da maior valia. 

oc ·Os sentimentos generosos e chris tãos de V. M. Im-
perial encontrarão seguramente a mais sympathica 
correspondencia no animo justo e esclarecido dos Brasi-
leiros, que, procurando conservar a actírnl proprie-
dade servil como elemento indispensavel de trabalho, 
querem, comtudo, que para as gerações Yindouras des-
ponte uma àurora de regeneração. 

« A emancipação, lenta e gradualmente effectuadá, 
.será uma medida de alta prudencia e humanidade, que, 
esmaltando ainda mais o glorioso reinado de V. l\L 
Imperia,l, testemunhará tambem o civismo e a previ-
dencia dos legisladores brasileiros. 

~ A carnara dos deputados aguarda as outras pro-
postas do govern.o, conforme V. l\i. Imperial se dignou 

· annunciar-!he, e as tomará na devida consideração. • 
' ,O Sn, ANDRADE F1GUEIRA:-E·· essa a aurora da re-
generação. . . 

O Sn. V. no Rio BRANCO ; -Ouço em aparte que a 
aurora da regeneração para as gerações futuras allude 
ou significa a appróvação ela idéa capital da propost'a 
do governo . O illustre deputado que, bem o sei , é um 
dos - mais divergentes nesta ma teria, porque já o fôra 
t.ambem contra as idéas que se manifestaram aqui o anno 
passado, não nos virá todavia dizer . que não quer uma 
aurora de regcneracão para as gerações vindouras • 
(Apoiados.) • · 

Quem poderá sustentar tal proposição'! Qualquer me-
lhoramento que se faça sobre este assnmpto, será sem 
duvida uma a.urora de regeneração para as gerações 
vindouras. A commissão, dizendo que aguarela as outras 
propostas., nã0 quer s\gnif1car que aceita a que já foi 
apresentada, ],Ilas tão sómente que aguarda aquellas de 
que ainda não teye conhecimeic-} º e que houverem de 
ser apresentadas a camara. . 

Assim, pois, eu peço ao meu nobre amigo pela pro-
vinci;;. do Ri.o de Janeiro, de cuja sinceridade não posso 
um só momento duvidar, e de cuja prudencia conto 
exuberantes provas, que abandone a iJéa de que a ca-
rnara deve desde já, e sem debate, conclemnar a proposta 
ilo poder ex.ecutivo por um voto ele desconfiança ao ga-
binete, o que tanto importa sustentar a sua emenda, que 
não pócle ter outro fim aos olhos do publico . (Apoiados.) 

O SR. PEnErn..1. DA S1LvA : -Quem votar pela resposta 
á (alla do throno vota pela proposta do podei· execu-
tivo. (Apoiados e nclo apoiados.) 



O SR,. V. no Rio BRANco:~Não, Sr. deputado, ficam 
todos com plena liberdade para votar sobre a proposta ; 
segundo a sua· consciencia. (Muitos apoiados.) 

O SR. PEREIRA DA S1LvA:-Isso é fugir da questão. 
(Apoiados e não apoiados.) 

O SR. V. DO RIO BRANCO : - O i!lustre deputado pela 
provincia elo Rio ele Janeüo, que me interrompe com 
tanta ~nimação, diz que eu estou a fugir da questão, 
quando, corno todos estão vendo, eu a estou procurando 
e a quero tornar mais dara e explicita! (Apoiados.) 

O SR. PEREIRA ,DA ::31LvA:-A resposta approva a pro-
posta. · 

O SR. V. DO RIO BRANCO : - O que pretende o illustre 
deputado? Quer que desde já se delib:Jre sobre a pro-
posta? Se não é isto que pretende, porque diz que os 
ministros fogem ela questão? E este procedimento sig-
nifica por ventura que queremos impôr a proposta , 
quando, pelo contrario, estamos -dispostos a aceitar o 
trabalho mais esclarncido que resulte dos debates, és- . 
peranclo corntudo levar á convicção ele nossos amigos 
que é esta a melhor maneira ele defender os interesses 
agricolas ? (:Apoiados.) 

O SR. PEitEIRA DA SILVA :-Se é tão innocente o pe-
rioclo ela com missão, porque ·não aceita a emenda? 
(Apoiados. ) 
· O SR. V. DO RIO BRANCO : - Não se offürece uma emen-

da sem necessidade, sem um pensamento político. 
(Apoiados.) Desde que eu declaro, e está bem patente, 
que o voto ele graças.não enuncia opinião sobre a pro- · 
posta; que de nenhum modo obriga a camata, é claro 
que ·elle não exprime s~não o reconheciménto por 
parte da camara dos Srs. deputados, da necessidade 
de não entregar a solução de tão importante assumpto 
á mercê cios acontecimentos, ao tumulto das ·paixões; 
ao conflicto dos intertjSeS e á animosidade cios partidos. 
(Muitos apoiados.) 

Este é que é o · pensamento unico: não ha de modo 
algum voto compromettido. A camara fica com a mais 
ampla liberdade (muitos apoiados), e opportunamente 
venha a discussão sobre a proposta, appareçarn todas 
as opiniões, debatamos com franqueza e lealdade, trium-
pbando quem tiver por si a razão. Não estejamos, 
porém, desde já a discutir tão importante assumpto 
de um modo perfunctorio como o fez o nobre deputado 
pela provincia cio Rio de Janeiro; porque nii:o podia 
deixar de ser perfunctorio, de~de que não se acha a pro~ 
posta em discuss:io , ·e nem isso . seria mesmo prova da 
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p1·udencia que todo o Brasil eleve esperar da sabedor ia 
. da actua l e amara dos Srs. deputa dos. 

Eu, pois , entendo que esta emenda ao ·voto de graça s 
é inteiramente inutil, mórmente d,cpois das explicações 
que acabo de dar. (Apoiados.) 

Se, porém , ella traz la tente uma •questãGJ p0l i tic:a, 
se envolve um voto de desconfiat1ça e de hostilidade 
ao gabinete , ilesse sentido a camara .dos Srs. depu·-
taclos decidirá a questão. (Apoiados.) 

Reproduziu-se nesta tribuna pelo orgão do nobre 
dep~ ta do a accusação de que o gabine,te foi preci-
pitado, foi imprudente na apresentação da proposta 
a que me tenho referido. O nobr~ deputa1o não du-
vidou mesmo dizer que O·ministerio foi além dos mais 
iillpacien tcs nesta questão. ' . 

S. Ex. sentiu logo que não pisava ·em terreno solido, 
porque procurou reco'rclar-nos o que occorreu . o anno 
passado a respeito desta questão, mas fêl-o de•modo 

. que não exprimiu exactarnente os factos. 
Senhores, nesta camara, representação do paiz, ma-

nifestou-se a maior 'impaciencia para que o governo 
tomasse a iniciativa nesta reforma, pa·ra que mani-
festasse o seu pensamen.to. Então ninguem disse que 
·a refor:m;i devia ser iniciada pela camara ou pelos la-
vradores e não pelo governo; foi l evado por esta' ma-
nifestação da camara dos Srs. deputados que o gabi-
nete, ele que fazia parte o nobre deputado e eu, que 
estava fóra do paiz , achando-s·e S. Ex. á frente ela 

· maioria desta casa, reconheceu a necessidade de ceder 
ao que hoje se chama impaciencia, mas qu@ era apenas 
a àprcciação exacta elo sentimento público a respeito 

· desta ma teria . ' ' 
O gabinete reconheceu a necessidade de concorrer 

pela sua parte para a nomeação de uma commissão es-
pécia!, que oITereceu um luminoso parecer. Por ven-
tura, senhores, foi então imprudente o gabinete assim 
procedendo? Acaso o foi a camara dos Srs. deputa dos 
em sua grande maioria, chamando a s~ o ex.ame · des te 
assumpto, recebendo o projecto de .sua commissão es-
p@cial que corre impresso? Houve impaciencia e prc-
cipi tação? Passou-se adiante dos mais impacientes? 

Julgou-se que não era chegada a opportunidade e 
que devia . a questão ficar adiada para tempos remotos, _ 
devendo-se procurar informações aliunde. que esclare-
cessem o espirita do legislador sobre a resolução que 
convinha tomar? · 

Dem~is, Sr.. presidente, o gabinete transac to , in-
~ . 
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terpcllado no senado, que tambcm é representação do 
paiz, íJUe tambem sente a influencia da opinião publica. 
(n17oiarlos), rnconheceu a necessidade ele declarar alli 
que este annv manifestaria o seu pensamento. E esL~ 
compromisso o que importa, senhores? 

Deixar a questão unicamente á iniciativa das ca- . 
rnan:s, não formular o governo uma proposta, ou pelo 
menos não apresenta r-se o governo com o seu pcnsa-
rnen to positivo e déllnido sob qualq ucr fórma que fosse '> 

Nós entendemos, senhores, que cm vez ele pedirmos 
que viesse á discussão um projcclo, ao qual haviamas 
Lle offeteceremenclas importantes, era mais conveniimte 
aprcsen formos completo o nosso pensamento, ofl'ere-
cendo-o á apreciação ela casa e do paiz. (Apoictdos.) 

Exercemos um ~li rei to, que compete ao poder executi-
vo, e exercemol-o cnm toda a lealdade e cortezia para 
com a cama ra dos Srs. clepu ta dos. (Apoiftdos.) · 

O SL ANnRADE FIGUEIRA: - Com toüa a descortezia 
para a camara . . 

O Sn. V. no füo BnANCO: - Onde está a descortezia? 
Em o poder ·ex:ecu tivo exercer o direi to de iniciativa ..• 

O Sn. Al\'DHAn-E F1cu1mu : -Tambem a camara tem 
o direito de iniciativa. , . 

O Sn. PimEmA nA SILVA: - No estado áctual a camara 
não vale nada; o governo é tudo. 

O Sn. V. · no Rw BnANCO: - Pois o govcrn0 está 
inl1ibido do direito ele iniciativa '! 1 ... 

O Sn. ANnn ,rnE FrG UETRA: -õ.. Tambcm a camara não 
está i.nllibida de rejeitar a proposta. 

O Sn. V. noHro BnANCO:-Acamara pócle rejeitar, 
cmcmlar ou approvar a prnposta do governo, cleciclindo 
a respeito delta como julgar em sua sabedoria ; mas o 
governo, exercendo um direito que lhe dá a consti-

1:-ui ção , não prati ca nenhum ac to q ne possa nem de leve 
offenuer o melindre ela camara elos Srs. deput;1dos. Os 
illustres deputados, que tão animados ·estão, conhecem 
r1ne este assumpto deve ser tratado ·com toda a reflexão 
sem nenhuma influencia elo sentimento político. 

O illustrc cleptilado_, nosso correligionario rolitico, 
deve, pois, fazer a justiça ele crer que o gabinete não 
te ve por fim praticar nenhum acto que fosse offensivo 
;t ca,mara elos Srs. uc.pataclos. O illustre deputado estú, 
r,u o· sei, muito divergente nesta ma teria, mas islo não 
é d.e certo motivo para r1ue diga que a iniciativa do 
poder execuli vo é um acl-0 irregular, anomaJo e offen-
.sirn, se não ela cornpelencia, ao menos da dignidade 
da earna ra . 
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O gab inente transacto não cedeu sómente ú pressão 
desta augusta camara e do senado, cedeu a essa força 

. invisivel, mais poderosa, a Ja opinião publica, porque 
os delegados do governo nas províncias, as assembl1\ts 
provirn:;iaes que são illlle~endent es do governo, as as-
sociações partir,ulares, tudo cmlim revelava bem c!arn 
o sentimento publico, que dizia: « E' tempo de iniciar 
esta regeneração para o. nosso paiz. > (Muitos e repetidos. 
apoiados.) . 

O nobre deputado nos declarou que não viu taes ma- · 
nifestações publicas, que não viu representações neste 
sen tido; e eu direi por minl1a vez: até o anno passado, 
até época heh1 recente, tambem não vi representações, 
ncrri ' dos lavradores, nem das camaras municipaes, 
nem de parte alguma do Imperio, quér de indivíduos, 
quér de corporações, contra as idéas que se manifes-
tavam no sentido da proposta do governo. 

Nesta e na outra camara pqijectos foram apresentados. 
Aqui, depois de -um relatorio que faz honra á commis-
são especial que o escreveu (apo·iados), iniciou-se um 
proj'ecto de accôrdo com o. pensamento da proposta. 
do governo, e ninguem representou contra elle, toclos 
aguardavam a sua discussão, calma e reilectida, todos 
esperavam o resultado da sabedoria das duas ca-
maras. · 

Hoje apparecem representações em sentido contra-
rio. : mas que,m não vê que ellas partem de appre!Jen-
sõês exageradas? (apoiados) Quem não sabe que os 
inimig,os radit;aes desta reforma naturalmente procuram 
exagerar-lhe os effei tos? (A po'iados e nela apoiados.) 

VozEs :-Não é esta a origem. · 
O SR. V. no Rro BRANCO: - Estas manifestações eu as 

recebo de sangue~frio, e com prazer; inas quizera que 
tivessem apparecido antes, porque é assim que as questões 
devem ser apreciadas. (Apoiados) 

Foi o que succedeu em todos os p:i.iz·es quando 
se tratou desta reforma. {Apoiados.) 

Os nobres deputados, quando nos fallam em medidas 
'preparatorias, em estudos, parece que tratam de uma 
ques_tão especial elo Brasil, que não fosse tratada e re-
so lvida em outras nações; pelo contrario, nós estamos 
em co_ndixõcsimuito mais vantajosas, porque temos .ª 
expenenc1a ela Ing·laterra e da França, a tremenda li-
ção elos Estados-Unidos, os factos de todas as outras-
naç?es, que tambem receberam -em seu organismo o. 
nocivo elemento ela escravidão. (Mnitos apoiados.) 

VozEs: - E' verdaclc. 

' . 
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O Sn. V. DO Rrn BrÚNco:- Sr. pr~sidente, os exemplos 
citados pelo meu nobre amigo, \longe de provarem os 
seus assertos, abonam a prudencia com que tem pro-
cedido o govérno. (Apoiados.) · 

Na Inglaterra, Sr. presidente, tratava-se não de 1rnia 
emancipaçao lenta e gradual, mas da emancipação im-
mediata e simultanea; para is1Jo entenderam que eram 
i'Ildispensaveis as medidas preparatorias . e ellas come-
çarain, não em :1833, mas desde :1823 (apoiados), e o facto-
daã> colonias inglezas prova ainda contra o nobre de-
putado, em relação ao effeito que taes medidas podem 
1)rod uzir. , ' 

O nobre deputado nos diz que questões desta ordem; 
que aJTectarn todas as re,lações sociaes, que têm o maior 
alcance no présente e futuro elo paiz, não devem ·entrar 
na iniciativa do executivo, é preciso que venham elas 
camaras. 

si .. presidente, o prof)r'io governo inglez., citado pelo 
nobre deputado, reconheçeu que assim 1_:1ão podia ser; 
e na Inglaterra não se entendeu, nem era passivei que 
se enten~sse que o governo não tinha o direi to ele ini-

. ciativa;· ou que es§a iniciativa não fosse conveniente. 
O Sr. ANDHADE FIGUEIRA :-Ninguem lhe contesta o 

dire:to. · - _ ' 
O Sr. V. DO R'Io BRANCO: - Mas o governo inglez o 

que queria era q11e os agricultores de . suas colonias 
rnanifeiltassem o · seu pensatpento, aliegando quant(} 
julg;issem conveniente aos seus interesses, para que a 
inicia tiva do governo fosse tomada çom pet'fei to conlle-
cimeilto de causa, e não clésse motivo nem mesmo 
pretexto a que se excitassem os interesses que podem 
ser conciliaclós nesta questão . ·. 

UMA voz: - E' o que ainda se não fez neste paiz. · 
O SR. V. uo Rro BR.-1.Nco-Sr. presidente, se acaso 

abrissemos inquerito para ouvir. os nossos proprietarios· 
agricolas, os quaes tenho na maior consideração, elles 
não ·nos poderiam dizer sobre esta materia senão-
aquillo que sabem os nobres deputados, alguns dos 
quaes tambem são fazendeiros, e que estão todos em 
contacto com os no~sos proprietarios agricobs; elles 

' não nos diriam senão o que disseram os agricultores das 
Antilhas francezas e· inglczas. (Apoiados e não apoiados .) 

Abri esses relatorios e vós vereis prevenidas todas 
·quantas idéa5 estão surgindo entre nós nestes momentos-. 

O Sr. ANDRADE FrGuEm:1. :-V. Ex. não os conhece; 
. os nossos agricultores são muito generosos, não Sã!!> 

wmo ós das Ant i!lla:3. 
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O Sn. V, no RIO BtuNco: - O nobre de11ulado não 
leve o seu exclusivismo ao ponto de suppôr que eu 
não conheço alg·uns cios nossos agricultores e não sou 
amigo dell,es. 

O Sn. ANDHADE FIGUEIRA: - Então não pócle com-
pa r~ll-os com os das Antilhas. 

O Sn. V. DO Rio BtuNco: - Saiba o J;J.Obre de pulado que 
já visitei · muitas fazendas, e que conheço' e aprecio 
muitos dos nossos agrirnltures. . · 

O JOVerno inglez, depois ele consultar embalcle a 
opinião dos lavradores de suas colonias, tomou uma 
iniciativa, e iniciativa perigosa sobre medidas prepa-
)·atorias, que foram as lnstrucçõcs ele 1823, essas a 
que tambem se rel'eri11 o nobre deputado. 

Não venham, pois, trazer-nos os r.xemplos da Ingljl-
terra· para conclemnar o procedimento do gabinete 
brasileiro. . 

O nobre deputado nos fez a historia desta questão 
cm França e na inglaterra, mas o que prova esta his-
toria, .que é conhecida de todos nós, e que foi tão bem 
compendiada pela nobre commissão especial desta ca-
mara? O que prova é que os temores exagerados, essa 
demasiada pruclencia de alguns, esse aferro aos habi tos, 
ao statu-quo, é que provocam as soluções violentas . 
· A questão não se resolveu ele modo gradual e lento, 
nias de chofre em França, e na Inglaterra o plano de 
emancipação adoptado não pôde ser plenamente exe-
cutado, porque, tendo-se fixado o aprendizado de seis 
annos para os districtos ruraes, o de quatro para os dis-
trictos urbanos, essa differença de prazos precipitou os 
a·contecimentos, e força foi anticipar a época da emanci-
pação ger:.il. 

Nós conhecemos a historia desta questão no,s Es~ 
tados-Unidos, conhecemos a reluctancia dos Estadoc; do 
Sul, e sabemos quaes foram as consequencias de se não 
procHrar cm tempo a soluçã:o que podia conciliar os in-
teresses dos proprietarios com os de 'toda a sociedade. 

Tenho ouvido, Sr. presidente, muitas vezes que nestas 
questões é o governo, qul'l está á frente dos negocios 
publicas, que é o ·centro de toda a vida oJficiat quem 
deve colher m dados, formar sua opinião, e · inicial-a 
perante as .camaras·; que não se deve esperar que as 
soluções par.tam ele baixo, e sim que venham de cima 
(apoiados). Entretanto nós somos censurados, não de 
inercia, 'não de inclifferença ou' àe falta de estudos em 
uma questão ele t:rnta mao;1aitudc, pela qual desde 1867 
se espera t~1rnr soluç:Io, mas porque o i1ocler executivo 

1' 
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uffereccu uma proposta á camara d.os Srs.' deputados, e 
;i sujeitoa ao seu livre exame e a todas as correcçõc:> 
que possa merecer de sua sabedoria. 

Sr. presidente,- se quem assim procede é irrellecticlo, 
e vai além dos mais impacientes, eu sujeito-me á cen-
sura, e appello do nobre deputado para a. opinião de toda 
acamara e para a opinião do paiz. (Apoiados, m1úto bem.) 

(Ha mn aparte.) 
A opinião publica esta a ~saz pronunciada nesta ma-

tcria, ella manifesta-se pelo que tenho ponderado á 
camara; mas quero exhibir uma outra opinião insus-
peita , a opinião de um dos illustres oradores, que vejo 
inscriptos contra o voto de graças: vou)nvocar a opi-
nião do nobre deputado pela província de Minas Geraes, 
o Sr. Dr. Perdigão l\'Ialheiro. 

Em um dos seus interessantes livros sobre a escra-
vidão no Bl'asil e· a necessidade de quanto antes resol-
ver-se sobre a sua cxtincção gradual, o nobre depu-
tado pela J)rovi ncia ele l\'Iinas Geraes, recordando a falia 
do tl1rono de 18ti7, e notando que a camara dos de-
putados e o senado, cm suas respostas, tinham aclhericlo 
ao pensamento elo throno, sobre este assumpto, con-
tinúa nestes . termos : 

«Essa fermentação dos espiritos, esse pronuncia-
mento ela opinião pela imprensa, nas camaras legisla-
tivas, no governo, provam evidentemente uma neces-
sidade a satisfazer, um grande mal que insta pelo. 
remedia. Felizmente, e graças ao Omnipotente. o go- . 
vemo e o Imperador estão actualmente á testa da cru-
zada. E' nós, muito pequenos em nossa humilde indi-
vidualidade, apenas diremos : Coragem, avante que.· 
todos os bons Brasileiros vos seguirão; perseverança 
e prnclencia. >> · 

Eis, senhores, a pressão a que os membros elo actual 
gabinete cede1'11m, é a pressão descripta, nos termos 
que acabo de ler, pelo nobre deputado por l\'linas Geraes; 
e Ru não posso deixar de aceitar contente e satisfeito 
o seu conselho (riso) : avante, coragem, prudgncia e 
perseverança! (Muitu bem.) . · . · 

O Sa. ANDRADE FIGmmu :-E' um livro ele doutrina 
mais prudente do cíue a proposta,_ elo governo. 

Ufa outros azia,.tes.) 
O Sa. V. DO Rio BnANCO: - Sr. presidente, com sor-

preza ouvi -ao nobre deputado pela provincia cio Rio ele 
Janeiro, que elle !tpa'rtava-se de mim com dôr porque 
cu me encaminhava para as'regiões elo desconlleciclo .. ~ 

· .Mas qnaes são essas i·egiões ignoL:t s para que esloll 
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caminhanrlo, e qual é o norte conhecido para onde segne 
o' nobre dcpu ta elo, e que me não indicou, pois que pro-
vavelmente tet·ia ele acompanhal-o? 

O nobre deputado nesta parte referiu-se á proposta 
do g©verno; mas, senhdres, é }Jossivel que entremos já 
ila discussão da proposta do governo? Não bastará 
cLizer que essa pir.oposta é o effeito do trabalho ela illustrc 
commissão especial desta camara? Não bastará dizer 
que tem os votos respeitavcis ele uma elas primeiras 
corporações elo ,Estado , o voto da maioria do çonselho 
de estado? 

O Sn. ANDRADE FrGUJWtA: - Onde foi muito comba-
tida. . 

O SR. V. no Rrn BuNco: - E onde já se viu uma 
reforma eles.ta natureza ou qual rruer outra que m\o 
tivesse opposição? 

Nós, senhores , c:.llninbari::imos para o desconhecido, 
seriamos verdaueiramente loucos , se prctenclessemos 
unanimidade nesta materia. Nem em outras a espe-· 
ramos, €IUanto mais em uma reforma social como a ele . 
que se trata! . 

O nobre deputado, accusando-me, ou advertindo-me 
de que eu seguia uma ró ta perig'osa' não nos disse para 
onde devemos caminhar. Qual é a vossa solução? E' 
preferivel á proposta cfo governo? Apresentai-a, ex.a-
minemol-a , discutamol-a ! 

O Sn. PEnEuu DA S11.vA: - lia projecto substitutivo 
éla proposta. 

O Sn. V. DO Rro BnANCO: - O nobre deputado pelo 
Rio ele hneiro annuncia--me umprojecto substitutivo; 
.portanto, senhores, démo-nos o::; parabens 1 a questão 
está estudada, está mais que estudada , já ha um pro-
jecto feito t ( Mnitos apoindos; hilarúlnde. ) 

O Sn. Cnuz MACHADO: -- Isto. é um movimento ora-
torio. (Ha outros apartes.) 

O Stt. V. DO Rro BlL\ NCO: '--- Permitti-me, senhores; 
tambcm que, com.o amigo, eu tenha esta expansão de 
franqaeza, e volte agora contra vós a accusação ele im-

. prudentes, ele impacientes : já tinlleis dous projectos, e 
formastes um terceiro! portanto, anilais muit0 apres-
sados ..• (Repetidos npoiados; muito bein ! ) 

O Sn. PERiml.A DA SILVA: - Vós quereis medidas cli-
n~ctas , nós nãd. 

O Sn. V. ,Do Rrn Blu:"lco: - O nobre deputado n5o 
tome a m.al as minhas palavras ; o nobre deputado 
:rnnuneia-mc um prnjccto: o que devo cu cmtclui r? 
Qtw a mate'l'ia,rslú ns 1.111l:1cla e decic1icla. 
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O SR. P1mEillA nA SILVA: - v-. Ex: . . não sabe ainda O· 
objecto do projecto, nem quaes os principias nellQ esta-
belecidos. 

O Sn. V. no Rió Bn.rnco: - Ha projecto, e, pois, os 
nobres deputados, com a solicitude que mostram neste 
importante negocio, com as suas elucubrações a res.-
peito desta reforma, não fazem senão justificar tambem 
a nossa solicitude. · 

.se o .gabine~e foi imprudente em considerar madu-
ramente este assumpto ~ em apresentjr .quanto antes as 
suas · idéas ás camaras, para que quanto antes passem 
pelo cadinho do exame e debate do pàrlamento, os 
nobres deputados tambem· estão estudélndo com em-

. penho e solici tucle a ma teria ; e desta solic.i tude e em-
penho commum não póde sahir o dosaccôrdo que ouvi 
annunciar. (Apoiados.) 

E é mesmo impossivel que os nobres deputados não. 
conheçam que esta idéa é daguellas que não podem 
deixar de triurnphar. ( Avoiados; muito bem! mnito b.ern !) 
A questão é resolver o prob!Ama do mellior modo; 
quanto ao fim que nos propomo~ é este um triumpho 
que a nossa civilisilção já tem adquirido. (Muito bem!) 

Sr. presidente, jã. su1licientemente me tenho mani'-
festado ; e, como lia pouco fiz uma citação , e n~o ha 
muitos dias que no senado se invocpu tambem contra 
o gabinete a opinião' de um de nossos mais bellos ta-
lr.ntos, opinião lJUe, aliás não creio seja a ui tima palavra 
do Sr. conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, 
-voucónclui r lendo o pensamento' que desde longa data, 
desde '1823, a respeito destes assumptos, exJ)ressou o 
pa tr.iarcha da nossa inclependencia, o grande José Boni-
nifacio de Andracla e Silva. 

{ Generoso~ cidadãos do Brasil, que amais a vossa p<l-
tria, sabei que sem a abolição total do infame trafico da 
cscra va tura africana, e sem emancipação succc5si va elos 
actuaes captivos, nunca o Brasil firmará a sua indepen-
dencia nacional, e segurará e .defenderá a sua liberal 
constituiç;Jo; nú.nr,a aperfeiçoará as raças existentes, e 
nunca formará , corno imperiosamente o deve, um exer-
c)to brioso ·e uma marinha florescente. Sem liberdade 
individua 1 não pócle haver ci vi lisação nem sol id a rique-
za; não pócle haver moraJiclade e justíç<i; e sem estas fi-
lhas do céo não lia nem póde haver brio, força e poder 
entre as nacõesl l> ·. 

(Muitos Úpoiados ; applausos ; o orador é coinprimentado 
zwr -:mútos Srs. depu.ta.dos.) 
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Fallou em seguida o Sr. PINTO i\ÍonEiRA, sustentando 
que quem votasse pela_ resposta á falla do throno como 
estava redigida hypothecava o seu voto á proposta do 
governo . 

o Sr. PRESIDENTE DO CONSELHO respondeu a ' esse dis-
curso com o seg\].inte_: 

o Sn. VISCONDE.DO RIO BRANCO (presidente do conselho) . 
(Profundo silencio) : - O discurso do nobre deputado por 
Minas Geraes exige immecliata resposta. Eu peço aos no-
bres deputados que ha pouco se mostraram dissidentes 
das idéas que enunciei, que me deixem fallar sem inter-
ru8ções. . 

nobre deputa do estabeleceu a. questão nestes termos: 
o voto ele graças importa uma adhesão á proposta do go-
vel'I10. Nós não podíamos hypothecar o nosso yoto a essa 
proposta, disse o nobre deputado, e por isso desde já nos 
mostramos dissiden tes. 

Declarei em nome do gabinete, e cri-me autorizado 
para ,faze'l-o em nome da illustrada commissão da ca-
mara, que voto ele graças não envoive aclhe_são a ponto 
algum da proposta elo governo . 

O SR. PEREIRA DA SILVA: - A ponto algum? 
O SR. V. DO RIO BRANCO : - Sim, senhor. 
O Sn. PEREIRi\ DA SrLvA: - Nem a icléa capital ? 
O Sn. V. DO RIO BRANCO : - Nem a icléa capital ; esse 

voto encerra tão sómente o pensamento ele que é temno 
ele considerar e resolver a ques tão. · " 

O Sri.. ANDRADE F1GUEIRA : - Então aceita a emenda . 
(Apoiados.) . 

O SR. V. DO RIO BRANCO: - O nobre deputado diz-me : 
« Então aceita a emenda! )) Mas se a emenda tambem 
não envolve j uizo algum, se salva todas as opiniões, por-
que antepõem os nobres deputados a emenda ao voto 
de graças 1 (Mnitos apoiados.) 

Senhores, sejamos francos, se debaixo da proposta do 
elemento servil, repetirei, ha' latente uma questão poli-
tica, que ella se manifeste 1 (Miiitos apoiados; mitito bem.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: - Para nós· o voto de graças, 
como está, tem outra signiticação; para vós que não tem, 
aceitai a nossa emenda. 

O Sn. V. no Rro BRANCO : - Os nobres deputados, que 
não querem a divisão desta camara , porque razão pre-
tendem que se rejeite o voto de graças e passe esfa 
emen~a, quando todos concordam em que não se eleve 
anticipal' juizo sobre o merito .cla proposta do governo, 
quando o gabinete não considera que es te voto de 

~· ,) 
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graças seja uma auhesão à proposta, quando a com· 
missão resalva inteiramente os escrupulos ele SS. EEx:. ? 

O Sn. ANDRADE FrGUElRA: - Não resalva. 
O SR. V. DO H.ro BRANCO :- Ha annos, Sr. presidente, 

um nobre ministro disse: « Não me importo com as 
palavras da resposta á falia do throno, quero saber qual 
é o pensamento de quem a escreveu " ; agora mani-
festa-se qual é o pensamento que o governo liga ao voto 
de graças, qual era o de quem o redigiu, e nosrns amigos 
se levantam para dizer: «Não nos conten taa interpretação 
que dais ao trabalho da commíssão » da commissão que 
o nobre deputado por Iliinas Geraes· só considerou da 
confiança do gabinete, e que eu considerava da confiança 
de toda a caü1ara (apoiados), porque elle, como eu, não 
quer a divisão do partido conservador, porque es tá com-
nosco em t,odas as questões politicas. (Apoiados.) E' pre-
ciso que o ministerio e a commissão passem .pefas forcas 
caudinas ! Não será este o pensamento do nobre depu-
tado, eu o devo crêr, mas é a consequencia ! (.Muito bein.) 

E' preciso que desde já se manifeste, ,antes de toda dis- f 
cussão, antes de todo debate, que ha uma maioria em 
torno daquella emenda, que por isto se fez passar, não 
obstante as declarações do gabinete e da commissão do 
voto de graças, de que ninguem pretendeu sorprencler a 
JJoa fé dos nobres deputados, ele que ninguem pretendeu 
impôr-U1es um voto! E os nobres deputados nos faltam 

- em união do partido conservador, pela qual nós, seus· 
correligionarios, tambem fazemos votos, não .no in teres-
se deste ou daquelle individuo, deste ou daquelle grupo, 
mas ela grande missão a que nosso partido é chamado 
a dcsempeühar neste paiz ! (llfoito bem.) 

Que vos pedimos nós? que não emendeis o voto ele graças, 
porque não ha necessidade ele emendai-o, e porque isto 
vem lançar uma grave suspeita, que ha de ser considerada 
por todos como um meio de humilhar a co.mmissão do voto 
de graças e com ella o gabinete. (llfüito bem; interrupções.) 

Se os nobres deputados querem que cáia o gabinete, 
se .a questão é de confiança, manifestem-se! desde que 
dizem que estão de accôrdo comnosco em todas as ques-
tões poli ticas, desde que por nossa parte declaramos que 
ovo to de cada um tios nobres deputados fica inteiramente 
livre, sustentar a emenda não é o procedimento que de-
vemos esperar elos nobres ·deputados (interriipções); não 
devemos considerar isto senão como um acto ele hostili-
dade ao gabinete e áquelles que se têm desde já mani-
festado a favor da sua proposta! (llfoitos apoiados; rmt,ita 
bem , nm.ito bem,.) · · 
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Os Srs. SouzA RE1s e PEREIRA DA SILVA prbnun- · 
' ciaram-se contra a reforma. Ao primeiro respondeu 
o Sr. JuNQUEinA, relator da commissão elo voto de 
graças, e ao segundo o Sr. ALENCAR AnAnIPE. Tanto 
o Sr . Junqueira como o Sr. Alencar Araripe sus-
ten Laram que as palavras do voto ele graças não 
importavam adhesão á proposta elo governo, mas uni-
camente o reconhecimento por parte ela camara de 
que era tempo de examinar e resolver a materia. 

Eis o extracto do discurso do relator da commissão: 
O Sn. JUNQUEIRA assegura que a commissão ele res-

posta á falla elo throno, escrevendo os topicos que têm 
sido obj ecto elo debate, não quiz manifestar urna opi-
nião prévia ácerca ela proposta elo governo; quem ler 
·com animo desprevenido o topico que tem sido objecto 
do debate ha ele reconhecer ,que qualquer aspiração 
generosa e civilisaclora, um horizonte de esperança por 
mais longínquo que seja, póde encontrar cabimento 
nas palavras da commissão. A emenda apresentada não 
tem i:azão ele ser depois elas declarações elo Sr. presi-
dente elo conselho, que o orador, em seu nome e no 
<le seus collegas da commissão, confirma plenamente. 
-Não é o gabinete quem quer transformar esta questão 
em questão política. A emenda apresentada, impor-
tando um voto de desconfiança, é que vem "coloca-r· 
a questão nesse terreno perigoso, e se ele semelhante 
facto resultar a scisão do partido conservador a res-
ponsabilidade é toda dos que insistem em fazer passa-r 
semelhante emenda. ,O orador pergunta se os que a 
sustentam querem que a escravidão se eternise; se 
nã-0 querem, se entendem que a liberdade eleve sur-
gir um dia para os descendentes dos actuaes escra-
vos, porque razão querem supprimir a,s palavras ela 
eommissão, que só se referem - ás gerações fútu-
ras? l\ielhor é .que os nobres deputados em vez da 
bandeira brilhante das aspirações christãs, levantem 
a bandeira negra elo statii-qiio; ficariam. ass im os pa-
peis perfeitamente conhecidos; mas apresentar uma 
emenda a um topico elo voto ele graças que dá cabi-
mento a to elas as aspirações, é um procedimento ele 
que lhes eleve caber toda a responsabilidade. A guerra 
do· Paraguay está terminada; as nossas finanças, se 
niio são prosperas, não são desanimadoras; é preciso 
não adiar indefinidamente a solução do problema, 
porque esse adiamento seria fatal. A questão está ama-
durecida, muito se tem escripto: livtos, folhetos e 
jornaes existem consagrados a el!a: o conselho de 
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es tado j<i a es Lndou e o parlamento desde t867 a Lcm 
disculido. O orador entra em largas considerações sus-
tentando a necessidade de tratar-se seriamente da re-
forma; mostra que o paiz inteiro a reclama, e os 
di ss identes da camara não conseguirão .fazer retro-
ceder esta questão. A bandeira do partido conser-
vador é a bandeira do progresso reflectido, da 0rdem 
e da liberdade ; é preciso que os conservadores não 
desertem a sua bandeira. «A prosperidade agrícola, 
diz o orador, a segurança publica e particular , a ri-
queza, tudo o que os nossos filhos e netos hão de 
gozar, ha de ser devido em grande parte ao nosso 
procedimento actual. Se não fizermos assim, Sr. presi-
dente, em lugar de legarmos aos nossos descendentes 
essa prosperidade futura e os verdadeiros sentimentos 
da civilisayão, havemos de legar-lhes a . desgraça, a 
miseria, o atropcllo geral de todas as idéas sãs e 
civilisadoras. · Então ellcs terão o direito de dizer que 
não fizemos cousa algum.a senão para o presente, que ( fi 
fomos egoístas , que não fizemos o menor sacrificio 
em relaçao as gerações vindouras, que lhes tranca-
mos toda a aurora ele regeneração. (Muito bem . ) Pela 
minha parte, e creio que tenho por mim a maio-
ria elo paiz (apoiados), declaro que não são esses os 
meus votos; eu nunca apoiaria uma emenda que ti-
vesse de ento,rpecer o governo na sua marcha, uma 
vez que procura salvaguardar a propriedade actual e 
fazer esta reforma sem abalo notavel dos interesses 
particulares. Não opponho o menor obice ao governo, 
porque não quizera que um dia me br.aclasse a con-
sc iencia : « Vós _tambem con tribuistes para isto ! » 
Não, cu mrnca votaria assim, nunca! nunca! (l'lfüito 
bem ! nwito bem ! ) >> . 

O Sn . PE1rnmA DA SILVA, que se seguiu ao Sr. Jun -
queira, defendeu a emenda do Sr . . Paulino. (( Não 
somos levados por nenhuma icléa de hostilidade contra1 
um gabine te composto de amigos nossos, que de nossas 
fileiras sahi ram, e esperamos que para ellas voltem. ,, 
Entende que a falla do throno não devêra occupar-se do 
assumpto pelo modo por ·que o fez ; é questão grave 
que não póde ser decidida ele momento : a Inglaterra 
gas lou 46 annos para r esolvcl"a, a França 5i; não ele-
vemos em quatro annos procurar resolvel-a, só porque 
no conselho ele es tado foi ella es tudada . · 

Seguiu-se o Sr . ALENCAR An.ARIPE. · 
O Sn.. ALEi'IC.\R ARARIPE admira-se de ver o esforro 

que faz.cm os sL1sLcntaclorcs da cnwncla pa ra deslocarº a 
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questão do verdadeiro ponto e collocal-a cm terreno po-
litico; corra a responsabilidade do exi'lo do debate por 
conta claquelles que . o provocaram. Os verda deiros in-
teresses do paiz aconselham que se resolva no meio ela 
ca lma e do accô rclo geral esta questão; quem vier per-
turbar essa calma faz um desserviço ao paiz e arrisca 
grandes e importantes int0resses. « Se os nobres de-
putados propõcm; se a obstar a solução do problema 
emancipador, então não arvorrn1 o pendão conservador, 
arvoram a bandeira ela escravidão, que por certo não 
disputaremos. » Concorrer para esse retardamento é 
não con~ ultar os interesses da patria e o governo sei" ia 
criminoso se deixasse correr á revelia tão momentoso 
assumpto. O oradôr sustenta que o governo procedeu 
bem pondo-se á frente desta questão, porque resolvel-a 
é conjurar a crise. Não é uma sorpl'eza: desde a nossa 
or~ranização como nação se pensava nisso; o Marquez 
de Queluz e José Bonifacio escreveram memorias sobre 
a enia~cipação em 1.822 e em 1823. Vamos, pois, re-
solver Q problema depois ele 50 annos de exame e dis-
cussão. Sem duvida interesses muito legítimos funclam-
se na propriedade constituicla sobre o escravo, mas o 
governo com a sua proposta não pretende destruir essa 
propi'ieclade de chofre nem arrancai-a a seu dono. O 
orador éntra no exame da proposta e traz muitos 
exemplos dos paizes em que existiu a escravidão. Con-
clue declarando que vota contra a emenda, porque se 
ella,não teve iI).tento hostil ao gabinete, nada significa . 
O rninisterio merece ao. orador inteira confiança, não só 
porque é, amigo elos, membros que o compõem, como 
tambem porque promette reformas ele que o paiz carece 
e inicia a emancipação lenta e gradual reclamada pelos 
inter esses nacionaes . 

DIA 30 DE MAIO. 

Em defeza da emenda do Sr. deputado Paulino, orou 
o Sr. DuQUE-EsTnADA TElXEIRA. Seguiu-se-lhe o Sr. Jun~ 
quefra. 

O Sn. JUNQUEIRA comeca declarando que se o minis-
terio recuasse nesta quéstão ellc não poderia dar~lhc 
o seu apoio; não se toca em pontos des ta ordem pa-
ra de ixai-os em anciosa suspensão. Tendo o paiz sido 
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agitado desde annos a esta parte por urna propaganda 
que en. trou no animo de todos os Brasileiros, lwje 
não é mais occasião 'de recuar. Já que o governo teve 
a coragem de apresentar esta questão, não deve retro-
gradar. O orador declara que não procurou prejulgar 
a proposta do executivo: quando redigiu o projecto de 
resposta á falla do throno teve grande cuidado em 
que das suas palavras não resultass.e uma prévia ma-
nifestação de opinião; por isso não se referíu á gera-
ção fiitiira, e sim ás gerações vindouras : este plural 
salva todas as inquietações . Na resposta á falla do thro-
no, como está redigida , têm. cabida . todas as idé_as fa-
voraveis á emancipaç.ão, só não têm entrada alli as 
opiniões daquelles que não querem que se faça cousa 
alguma nesta ma teria (apoiados). Se a emenda, pois, 
não occulta uma questão politica, porque é mantida? 
• Porque motivo, diz o orador, se quer estabelecer por 
força esse certamen, a fim ele que as palavras consigna-
das no topico sejam substituídas por outras? Que ln- ' ) 
eram com esta ohsecação o paiz, a mell1or organização 
do trabalho e as grandes idéas ela civilisação? Eu vou 
es_tabelecer um dilemma. Ou a emenda dos honra:los 
deputados é mais restrictiva do qué o pensamento do 
topico em discussão, e então é uma pêa, um obice para 
nós , que queremos que se faça alguma cousa ; ou a 
emenda dos iUustres deputados não significa isto, e 
então é completa inutilidade. 

'' Se é inutilidade, eu entendo que os illustres de-
putados querem rasgar o gloriôso pendão do partido 
conservador levantando uma questão que não tem razão 
de ser (apoiados) . Querem que este glorioso pendão, 
que tem percorrido todo o m1iz á frente das reformas 
justas e sensatas, que pôde ' extinguir o trafico de 
Africanos, primeiro passo para esta reforma, que ini-
ciou as estradas de ferro, os telegraphos e outros me-
lhoramentos materiaes e moraes, se rasgue no meio 
deste recinto, unicamente porque é mister fazer passar 
uma inutilidade, ou maniatar o nosso pensamento, 
que tambem tem o direito de não ser maniatado. 
(Apoiados ; niiiito bem . ) » 

Fallou em seguida o Sr. ANDRADE FIGUEIRA, manifes-
tando-se contra a ref@rma. O Sr. TEIXEIRA JuNIOR suc-
cedeu-lhe na tribuna. 

O SR. TEIXEIRA JuNioR começa declarando que o dis-
curso que aca bava de ouvir impressionou-o dolorosa-
mente. O anno passado, como relator ela commissão 
especial desla e.amara, o orador disse, e hoj e está mais 
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convencido ele que serão funestas e deplora veis a~ con-
sequencias ela procrastinação e muito mais ela resistcncia 
ás medidas que forem necessarias para extirpar-se o 
cancro social qlle nos legaram nossos antepassados, e con-
duzir-nos sem grande abalo a um faturo muito diverso 
das perigosas e fallazes condições cm qu~ nos achamos 
(muitos apoiados ). A commissão especial, depois de es-
tudar maduramente esta grave questão, demoilstrou que 
a espectativa ela solução promettida desde 1867, nã•) 
podia ser indefinidamente procrastinada , sem alfectar a 
nossa principal fonte ele riqueza, a agricultura; provou 
que a indecisão seria um erro: nenhuma empreza po-
deria inspirar confiança; a consoliuação elo credito el a 
lavoura seria impossíve l ; todo o progresso e actividade 
fi cariam paralysados (npoiados ). O orador, pois, solicla-
rio nessas icléas da commissão elo anno passado , não 
podia deixar ele impressionar-se com o discurso elo nobre 
deputado pelo 4.º dist ricto elo füo ele Janeiro, cujo as-
sumpto principal foi a rejeição ele qualquer medida ten-
dente á realização de tão urgente necess idade . A lin-
guagem ele que se servem os que combatem a reforma, as 
resistencias que animam fa zem tremer o orador : podem 
ter consequencias terríveis. Fallou-se em improvisados 
propagandistas, em vhilosophos e poétas. O orador não foi 
improvisado propagandista quando pediu a attenção 
elo gabinete de 16 de Julho para o abandono em que 
deixava progredir esta questão ; não era a philosophia 
que tornava o orador previcleüte, nem tão pouco as ins-
pirações da poesia, porque a Providencia não concecleu-
llle tão apreciavel dote (risadas ); foi a necessidade de 
pedir protecção para aquelles interesses compromettidos 
pela inclifferença e inercia desse gabinete (imiitas ·inter-
rtípções). O orador lê algun~ trechos elo discurso que 
proferiu em 1.4 ele Maio de i870. 

<e Attenclamos, senhores (dizia então), a esse •mo-
vimento que actualrnente se observa em todo o Imperio. 
O que vemos ? O mais acceleraclo progresso para a vo-
ragem do ahysmo que nos cumpre evitar 1 ... Desde as 
assemhléas 'províncias até as sociedades inclustriaes ! 
Desde os presidentes ele província até o ultimo agente 
policial ! Desde o general commanclante em chefe elas 
nossas forças no Paraguay até o ultimo ftlnccionario ! 
Desde o opulento agTicultor até o lavrador menos favo-
-reciclo ela.fortuna 1 Desde o abastado capitalista até o mo-
desto operaria 1 Desde a mocidade elas academias até a 
infancia elas es'colas primarias 1 Desde as mãis de familia 
até as innocentes edu candas da cariclacle publica! .,, . 
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Todos porfiam para contribuir a uma solução ptudentc 
que possa evitar as calamidades da· precipitação. 
. « Aclmiravel certamen de generosidade e philantro-
pia ! mas que ele um momento para outro pócle esterilisa r 
os proprios sacrificios e a dedicação que os estimula! Em 
todos esses esforços não ha uniformidade dos meios em-
:pregados, não ha unidade de pensamento quanto ás con• 
diçõcs de generosidade, não ha norma, não ha direcção. 
E esta ques tão, por sua na tu reza excepcional, exige a 
mais cautelosa uniformidade ele condições. O despeito, 
a inveja, a impaciencia e todas as paixões proprias das 
classes menos illustradas são necessari.amente clesper• 
tadas e incitadas pela. preterição que resulta ela diver-
sidade ela condição elo captiveiro. » 
. Quem assim se exprimia não podia estar impressio-
nado pelo espiritualismo ela philosophia ou pelos eleva• 
neios da poesia, e ainda menos poderia improvisar-se · 
emancipador .-0 SR. ANDRADE FIGUEIRA diz que o orador 
tem. uma imaginação muito vivaz.- O Sn. TEix.EIRA 
JuNIOil (continuando) diz que não sabe quem terá ima-
ginação mais vivaz, se elle orador que não deseja su-
jeitar esta g!'ave questão ás paixões politi_cas, se o nobre 
deputado que chega a censurar o sublime pensaniento 
que tem guiado o poder moderador na commutação da 
pena de morte para clahi derivar o acoro.çoamento á 
propaganda da emancipação 1 Quem tem imaginação 
vivaz'? E' o orador que attribue a necessidade ele le• 
gislar-se sobre o esta elo servil ás excitações que acaba 
elo commenrnrar e ao progresso de nossa civilisação, ou 
aquelle que para combatei-a vai ao ponto ele fazer uma 
injustiça á sua propria illust ração e aos seus elevados sen•, 
ti.mentos, apresentando-se sectario ela pena de morte no 
Brasil, e censurando a corôa porque tem usado .ela attri· 
bui~o ele commuLar as penas que lhe é outorgada pela 
constituicão? · · 

O venúanclo presidente do conselho do gabinete de . 
16 ele Julho declarou nesta casa que não julgava oppor • 
tm1a a occasião, mas teve ele ceder diante das manifesG 
tações da OJlinião, porque pouco depois obrigava-se a 
t ratar desta reforma em Maio deste anno, isto é, agora 
justamente, quando 9 gabinete de 7 ele Março, aceitando 
aquelle legado, nos apresenta a proposta que se pretende · 
coniemnar antes de toda e qualquer .discussão. O orador · 
lembra que os proprios delegados elo ministerio de 16 de 
J nlho animara111 o movimento emancipador e refere-se 
ás medidas adoptaclas por varias assembléas provinciaes . 
A pressão ela opinião era tal que o proprio Sr. Visconde 
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deitaborahy, depois de rejeitar um artigo additivo ao 
'orçamento dispondo que o producto dos impostos· sobre 
os escravo fosse destinado á creação de um fundo para. 
auxiliar a manumissão voluntaria dos mesmos escravos, 
foi pouco depois arrastado a prometter ao senado, e 
aos seus aclversarios políticos, mais do que eUe proprio 
havia recusado na camara aos seus amigos (interrnpções). 
O orador lê o art igo aclditivb offerecido pela opposição 
liberal do senado estabelecendo um fundo de emanc'i-
paÇão, o direito elo escravo aq peculio sem consenti-
mento elos proprietarios, e a manumissão forçada, isto 
é, sem auclíencía elos mesmos. As palavras do Sr. Vis-
conde ele Itabora hy foram estas: « Receio mui to que se 
tivermos de emendar esta lei não haja tempo de passar 
a emenda na outra camara, venha a faltar numero suffi-
ciente de deputados para approvar a lei. Se o nobre 
senador convertesse sua emenda em um projecto, eu 
nlio teria duvida em desde .fá votar por ella. » A adhe-
são foi, pois, terminante. -Aqui um Sr. deputado pede 
:ao orador que lêa o resto._. O Su. TEIXEIHA JuNIOH de-
clara que vai satisfazei-o, e continúa a ler : 

« Demais, est~ medida apresentada pelo nobre sena-
dor faz parte de um projecto que está na camara dos' 
deputados ; ora , ha neste projecto idéas que o governo 
adapta (note a camara), entre as quaes estão as com-
prehendidas no artigo do nobre senador. 

« Comquanto pareça-me inc.onveniente, acrescentou 
S1

• Ex., que estejamos discutindo medidas contidas em 
um projecto que nos ha de ser enviado pela camara dos de-
putados todavia eu torno a dizer que ( note acamara), 
se o nobre senador apresentasse não esta emenda, mas uni pro-
jecto em separado, eit lhe daria meu voto; cqmo emenda ao 
orçamento não posso fazel-o . » 

Eis-ahi o. que respondeu o illustre chefe do gabi-
néle de 16 de Julho. O Sr. Visconde do Rio Branco; 
que chegára elo Rio da Prata, e era então ministro elos 
negocios - estrangeiros, levantou-se e em seu nome e 
no de seus collegas declarou que em Maio deste anno 
o governo apresentaria projecto sobre a reforma does-
tado servil. O orador invoca estes factos para àemonstrar 
que o gabinete transacto aceitou solemnemente idéas. 
que os nobres deputados divergentes declaram não poder 
.aceitar e para justificar a sua sorpreza vendo o Sr. 
·ex-ministro do imperio daquelle gabinete, que suppunha 
ser solidario com seus collegas, vir iniciar o presente, 
!lebate contra o ministerio Rio Branco que apresenta 
uma proposta onde figuram as idéas aceitas pelo gabinete. 6 . 



transacto. O orador declara que pela sua parte nunca 
sacrificou suas idéas a aspirações poli ticas, ao desejo de 
uma falsa popularidade, ou a alguma pretenção. De que 
sabe arrostar a impopularidade já tem dado provas na 
sua vida publica, como por exemplo, quando se flgitou a 
questão bancaria. Se fosse certo que o clistricto eleitoral 
que o mandou á camara era contrario á reforma, o ora-
dor consolar-se-hia sustentando uma causa que para 
elle é justa e guiando-se pela sua consciencia, porque 
Rão ha mandato imperativo, e elle não é representante 
desta ou daquella localidade mas sim representante da 
nação. Depois de ter pugnado por esta reforma o anno 
Passado, depois de ter formulado com os seus collegas da 
commissão especial um projecto, o orador teve de sujei-
tar-se á reeleição, e os eleitores do seu districtoman-
daram-n'o de novo á camara : não procede, pois, a 
observação que a esse respeito ·fizeram os nobres de-
putados dissidentes. 

O orador comprehencle que a lavoura hesite em an-
nuir a algumas providencias lembradas, mas não se diga 
que ella não quer preparar-se para a sua propria regene-
ração. O que a lavom1a •ruer é que se discuta e examine 
a proposta. Se os proprios deputados divergentes querem 
legislar sobre este assunipto, se a di vergencia é apenas 
no modo, então para que conclemnar anticipaclamente 
a idéa contida na proposta do governo? 

Em uma questão grave e transcendente como é a elo , 
estado servil no nosso paiz, é inclispensavel a maior 
prudencia na apreciação de qualquer medida ; e os 
nobres deputattos conclemnam o governo por querer 
esperar a discussão dos diversos artigos da sua' proposta, 
por não fazer questão ele tão grave assumpto já e im-
mecliatamente ! Estarão os nobres deputados tão repletos 
de estudos à este rnspeito que possam autorizar a 
condemnação de todas as disposições da proposta? Es-
tarão todos os membros desta camara habilitados a 
pronunciarem-se sobre o merecimento ele cada um dos 
seus artigos e paragraphos ? Se é assim, então não 
condemnem a proposta por ser uma sorpteza, por ser 
precipitada, pois que a opinião sobre este assumpto já 
está tão amadurecida ! (Apoiados , rnuito bem. ) 

(O orador é interrompido por rnuitos apartes.) 
Não pócle o orador acompanhar o Sr. A. Figueira 

em todos os topicos do discurso que acaba ele proferir, 
entretanto algumas elas sw1s proposições vieram abalar 
suas crenças sobre os principiqs do partido conservador, 
Sit o partido conservador é um marco milliario a quem -
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sõ cabe a missão de obstar as reformas e o progresso 
de nossas instituições, o orador declara que esteve illu-
dido até este momento. 

«Eu estava convencido ( cliz o orador), de que a missão 
do partido conservador era mais nobre elo que nos 
descreveu o illustrado deputado, e peço licença para 
51ppellar elo seu conceito, recorrendo a opinião ele um 
venerando estadista, cujo nome pertence a historia, o 
Sr. Marquez ele Paraná, o prestigioso chefe desse 
mesmo partido. Ha 18 annos dizia elle claquelle lugar 
( 11.pontando para as cadeiras dos Srs. ministros) : < Não 
ha conservação sem progresso, não ha progesso sem 
melhoramento, não ha partido politico estacionario. » 

O orador coll).para a proposta elo governo com o 
aclclitivo aceito no senado pelo Sr. Visconde ' ele Ita-

- borahy, e cl~monstra que as icléas capitaes da proposta 
estavam nesse adclitivo. Depois ele muitas outras ob-
servações o orador conclue o seu discurso com as 
seguintes palavras : 

« E' tempo, Sr. presidente, ele concluir; e o farei agra-
decendo á camara a benevolencia que se dignou dis-
pensar-me. A ·hora esta bastante adiantada, e é for-
coso reservar-me ·para a discussão da proposta; serão 
então , opportunas as considerações que restam-me a 
fazer. 

« Por agora, e já que tratamos do voto de graças, 
declaro que presto ao gabinete consciencioso apoio, por-
que em seu seio :vejo distinctos membros do partido 
conservador, que pelo seu caracter, pela sua illustração 
e pelo seu patriotismo, merecem o mais subido apreço 
dos seus correligionarios. 

« Oxala, a sua coragem cívica e sua abnegação possam 
obter uma prudente solução para a mais grave questão 
social ele nosso paiz, a reforma do estado servil, que 
em suas multiplas relações entende •com a principal 
fonte ela riqueza publica, .a agricultura, com a fortuna 
particular, com a propria s-egurança individual; e por 
isso não pócle deixar ele interessar ao ultimo dos ha-
bitantes do Brasil que, ainda quando nada possua, tem · 
a propria vida para não desejar aventural-a ao im-
prudente abandono de tão grave questão 1 (Milito bem.! 
ftluito bem! ) » 



DIA 31 DE MAIO. 

Falla em prir~i.eiro lugar o Sr. MINISTRO DA JUSTJÇA. 

o SR. SAYÃO LOBATO (ministro da justiça) :-Sr. presi-
dente, sou obrigado a tomar parte nesta discussão, 
apezar do meu estado de enfermidade, que me priva de 
tratar desenvolvidamente ele assumpto tão importante; 
porém o imperioso dever de minha posição e a necessi7 
dade de explicar actos que tão mal interpretados 
têm sido, procurando-se enco11trar incoherencia entre 
o que oútr'ora profori nesta camara com o. procedi-
mento que hoje tenho como ministro, levam-me a 
fazer um esforço e a pedir por algum tempo a attenção. 
desta augusta camara. 

Senhores, por mais de uma vez se tem apont1do 
esse meu passado, emquanto considerava a questão 
'do estado servil, como questão gravissima que é, 
questão que não devia ser · aventa da e tratada senão 
em sessão secreta, pelo modo o ma id discreto e con-
yeuiente, para evitar as desastrosas consequencias que 
necessariamente resultariam ele uma publicidade te-
meraria e arriscada. 

E' certo, e eu mesiµo reconheci, que essa questão 
não podia ser resolvida sem muitissimos riscos e in-
convenientes, e citára o sabio asserto do fallecido ve-
nerando Visconde de Cayrú, quando ponderava que 
não cabia no engenho humano acliar remedio para 
tamanho mal e que só podia vir da Divina Providencia. 
Entretanto hoje, como membro do ministerio, sou so.-
lidario na propGsta apresentada; que é accusada de 
decidir de chofre, precipitadamente, com arrojo te-
merario, esta questão, com prejuizo fatal da lavoura, 
provocando .a niaior das desgraças para o paiz. ' 

Sr. presidente, quando protestei contra a inoppor-
tunidade da apresentação em publico, e pelo modo 
por que foi feita, da idéa de emancipação do elemento 
servil eram bem notaveis as circumstancias do Brasil. 

De sorpreza, sem a minima provocação nem causa 
occasional .. conhecida, viu-se a indicação desta idé.a· 
na falla do throno, na abertura da sessão do anuo 
de 1867. Esta vamos no perioclo mais arriscado da 
guerra com o Paraguay; o- thesouro publico, já ex-
hausto de recursos para as enormes despezas da guerra, 
não tinha absolutamente meios para as que seriam 
necessarias, desde . que se emprehendesse seriamente 
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a resolução desta questão; o gravamo de impostos 
para se acudir ás necessidades do . thesouro já era 
quasi insupportavel á sociedade brasileira, e recahiam 
elles principalmente na lavoura como base de toda a 
producção. A lavoura via-se por demais a braços com 
as fataes conscqueucias ela crise bancaria, com a li-
quidação forçada dos cap italistas que urgiam os de-
vedores da lavoúra . Eram essas as circumstancias;· 
em que se achava o paiz, 'CJUando foi proclamada com 
tamanha precipitação e imprudencia a necessidade de ,· 
proscrever o elemento servil. Então com razão pro-
testei contra a temeraria e inopportuna indicação, 
encarando as desastrosas consequencias que necessa- · 
riamente deviam provir. Protcs tei, ele accôrclo com 
todos os libcraes que tinham assento nesta casa, e que 
sem duvida não manifestavam por tal forma quanto 
ao assumpto contradicção absolu t<1, mas consideravam 
a questão relativamente á quadra, ao modo por que 
era aventada, e aos desastres que podiam resultar de 
tão estemporanea provocação. 

Hoje, porém, com o decurso de quatro anno~, que, 
parecendo um lapso limitado, é neste seculo e pr.la 
natureza propria da materia espaço mais elo que bas-
tante para o desenvolvimento que teve, chegando a 
ser na sessão passada grave objecto d·e ponderação 
nesta camara; hoj e que as circumstancias são taes 
que. requerem, impõem e urgem o mais prompto des-
enlace e justa decisão que pócle e eleve ·ser; hoje, 
em circumstancias tão diversas, onde está a incoherencia 
com o que então proferi? onde a contradicção? 

Senhores, quanc1o a pedra é arrancada do alto da 
montanha e rola pelo despenhadeiro, não ln forças 
humanas que se lhe possam oppôr. A prudencia acon-
-sell1a e o rude instincto o comprehende, só resta por 
todos os meios evitar-lhe o alcance fatal; e ai elos que 
se lhe oppõ·em, que serão. esmagados 1 Necessidade 
indeclinavel obriga-nos a consickrar e resolver esta 
questão. Protelai-a é por certo de todos os expedientes 
o mais desastroso e funesto. (Apoiados. ) · 

Ainda hoje reconheço o inesmo çonceito e verdade 
nas palavras do venerando Visconde de Cayrú: e Só 
da Divina Providencia nos poderá vir remedia para 
taro.anho mal, porque n.o empenho de homens não 
cabe achai-o quando as paixões tanto os desvairam, 

:quando interesses de ordem superior e inferior . se 
misturam para mais difficultar-lhe esta difficilima so-
lução . » ( Apoiados. ) 



O Su. ANDRADE FlG'UEIRA :-0 ministerio fará o papel 
da Pro.videncia . 
. O SR. SAYÃo LOBATO: ..... O nobre deput~do que me 
dá o seu a parte entrou na discussão e largamente 
discorreu, ouvindo-o a camara com toda a attenção, 
sem que nunca fosse interrompido. S. Ex., como o 
orgão mais autorizado, ou pelo menos o mais puri-
tano, entendeu manifestar o pensamento do lado con-
servador, pro testando pelas tradições deste partido e 
contra a proposta d.o governo, que, no seu dizer, era 
absolutamente inaceitavel. Custava-lhe crer que fosse 
apresentada por u.m ministerio conservador, que evi-
dentemente não podia ter o apoio do seu partido. 

S. Ex. uma e muitas vezeg declarou: manter os 
instrumentos do trabalho, garantir os interesses da 
lavoura, sem nunca causar-lhes a menor quebra, era 
maxima necessidade e empenho que devia ter e tinha 
o partido conservador ; deste ponto de partida foi a 
sua argumentação contra o projecto, que encarou com- , 'y.: 
pletamente como desastroso á fortuna ela lavoura. Adop-
tado elle, exclamou S. Ex., a lavoura ficaria arrui-
nada, não haveria mais esperança de salvação; não 
aclmitte, pois, que o lado conservador possa apoiar a 
idéa capital desse projecto. 

Pois bem, senhores, não me julgo com a capacidade 
e prestigio necessarios (não apoiados) para contrapôr 
á opinião do nobre deputado a minha ; mas protesto 
que são bem diversos o pensamento e as vistas -que 
de ha mui to , tempo tem o partido conservador, em 
relação a este importante assumpto. , 

Eu invoco e apresento uma autoridade, que nin-
guem poderá rejeitar, como a mais competente para 
interpretar o pensamento do lado conservador : sus-
cito, Sr. presidente, a autoridade de um grande ho-
mem, que foi meu amigo intimo , que me deu a 
honra de ser considerado no paiz pelo seu primeiro 
amigo, e a quem a sorte quiz que substituísse no 
sen:i.do; eu· a exhibo, para que de uma vez todos re-
conheçam que o nobre deputado laborava em grande 
illusão quando pareceu arrogar-se a interpretação mais 
fiel elo voto do partido conservador no tocante a esta 
questão. (llfüito bem.) , 

Eis aqui o voto elo Sr. Euzebio de Queiroz, no 
conselho de estado, sobre o assumpto : 

Depois de succinta exposição, assim se expressou: 
« Eu por isso entendo que conviria fixar um dia 

.bem proximo, passado o qual todos os que nascessem 
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de escravas fossem livres, mas com o onus de pres-
tarem 'Serviços até certa idade, como, por exemplo, 
até 21 annos, para indemnizar a.s despezas da criação, 
no que vão de accórclo os interesses dos proprios 

· filhos lias escravas. E' sabido que nos primeiros dez 
annos ele idadé a criação offerece unicamente des-
pezas; mas nos seguintes haverá uma indemnização, 
se não completa, ao menos tal ou qual. Aclmittido 
este meio, dentro de poucos annos o numero reduzido 
elos escravos permittirá tratar seriamente ele acabar 
a escravidão; tanto mais quando nada impede que, 
parallelamente com esta grande medida, se empreguem -
os meios subsidiarias que apressem o grande fim que 
desejamos : ,, 

Tal era o parecer do Sr. conselheiro Euzebio, no 
anno de 1867, em que pela primeira' vez em um do-
cumento solemne e official appareceu a indicação sobre 
o estado servil. 

Quatro annos têm decorrido, tempo bastante para 
trazer a esta questão todo esse desenvolvimento que 
obriga-nos a uma prompta decisão por incleclinavel 
necessidade. . . . · . .· 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR: SAYÃo LOBATO :-0 que todo o mundo re-

conhece, senhores, é que por ella clamam os verda-
deiros interesses da lavoura e os bem entendidos inte-
resses economicos do paiz; por ella falla a civilisação 
deste seculo, fallam os preéei tos da moral , da lei 
ev;angelica; faliam os sentimentos generosos do ho-
mem civilisado; ella tem apoio no restricto .direito. 

E com tudo quânto ha de mais puro e elevado se 
misturam até as paixões, ainda as ela . classe ínfima; 
de sorte que ao reflecticlo sentimento da gente mais 
superior, a mais autorizada, se reune o braclô instin-
ctivo da plebe, dos proletarios, que, considerancl.o o 
assumpto com vistas diversas, muitas vezes tocados 
de paixão má, são contra os ·proprietarios de escravos, 
e pelo sentimento natural protestam contra essa pre-
rogativa de riqueza. Emfim, todos, mais ou menos, 
tomam parte nesta questão. 

E quando uma causa tem por si tudo quanto é 
mais nobre e válioso, e ainda tem as paixões mais 
exaltadas, mais temiveis, se ha demanda, se da parte 
da classe dos proprietarios surge reluctancia, fazendo 
opposição em nome do seu direito ou interesses ao 
gxercicio das faculdades, elos poderes do Estado, para 
que não se resolva questão que de sua natureia exige 
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uma solução prompta , então cresce a difficuldade ao 
ponto de impossibilidade ; o mal toma porporções 
medonhas, e não ha meio de corrigil-o ! -

E para que seja corrigido como deve ser, princi-
palmente attendemlo-se ao ponte de sua maior rele~ 
vancia, para que se .consiga uma solução satisfactoria, 
quanto fôr po$sivel, em protecção á lavoura, esse 
interesse maiimo da sociedade brasileira, unica indus-
tria que produz em grande escala, que entende com 
as fontes da viela ela noss1 sociedade; é mister usar 
de outra linguagem, dar outra direcção ao ' espírito 
publico, bem ao contrario do que faz o nobre deputado 
com tamanho esforço, inoculando na convicção dos 
proprietarios elos escravos que gravíssima injuria lhes 
é irrogada pelo proj ecto ; que o governo trata ele 
resolver esta questão ele modo inconveniente, tem_e-

_-rario e tyrannico, visto como propõe a libertação das 
_gerações futuras, descendentes das escravas actuaes, e 
outras medidas accessorias; isto é realmente augmen-
tar as difficuldades ela solução desta questão. (Apoiados.) 

.Senhores, o. interesse natural dos senhores de escra-
vos por esta especie de propriedade os leva a terem 
a maior repugnancia a que se tomem medidas que lhes 
-coarctem as prerogativas illimitadas; nem mesmo as 
considerações de ordem superior impõem ao vulgar 
dos : senhores ele escravos a convicção de que lhes é 
necessario abrir mão de uma parle dos. seus inte-
resses, ainda mesmo para resalvar a maxima parte 
delles. · · · 

Aceitarão essa solução como medida imposta por ne-
·cessidade incleclinavel, e adequada · o mais possível a 
minorar-lhes prejuizos irremediaveis; mas, dssde que 
houver yoz autorizada que lhes inocule no espírito 
que o seu interesse devia ser resguardado de outro 
modo, que ha nos meios praticos propostos verda-
deiros e_xcessos, que vai ser adoptado um complexo 
de medidas desastrosas ; então, Sr. presidente, como 
é possível conseguir-se essa resignação, que, pelo 
menos, é necessaria para que uma medida de seme-
lhante ordem possa ser tomada de modo mais con- _ 
veniente e inenós arriscado? ' 

Ora, o nobre deputado fallou por modo tão positivo; 
tão decidido, contrariou por tal fórma as disposições 
do projecto e damnou as intenções do governo, que 
realmente muito concorre e empenha-se para que no 
animo dos nossos lavradores cáia este máo fermento 
de desconfianÇa, e surja o de indignaçao contra um 

' . 
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acto aliás de previdente resguardo dos respeitavcis 
irrteresses da lavoura e determinado por necessidade 
imperiosa. (Apoiados.) , 
· Entretanto, Sr. presidente, questão desta ordem foi 

trazida em uma emenda para a discussão do voto de 
graças, com ,declarações de que não é questão política, 
d.e sua na turew, que pócle e só deve ser trata da e re-
solvida em terreno neutro! Nós, conservadores, dizem 
os nobres deputados, somos adhesos ao ministerio, 
apoiemol-o; e, para que não haja dissidencias quanto 
á qu·estão elo estado servil, aventada na faUa ela abertura 
e proposta no projecto apresentado, queremos liquidal-a 
com a emenda, arrecla nuo-a da controversia política t 

Sr. presidente, realmente esta manifestação, como a 
fez o nobre deputa do que encetou o debate, ele sua na tu-
rcza cahe de per si, e é para admirar que fosse assim 
formulada perante esta <1ug us ta camara. 

Cada um dos nobres deputados bem sabe cDmo ella 
se elaborou, em que sentido e por que meios se tem 
procurado agei tar adherentes; cada um dos nobres de-
putados não desconhece que, bem longe de tratar de pôr 
a questão em terreno neutro, pelo conti-ario, procu-
rou-se aprovcital-a como arma de guerra. (Apoiados .) 

E, senhores, cabe em razão acre:ii tar por um só mo-
mento que uma emenda desta ordem não seja ma'nifes-
tação de opposição poli tica; que ha mero proposito de 
neutralisar a questão ? . 

Em terreno neutro está ella apresentada para ser dis-
cutida convenientemente. Ser, porém, trazida .para @ 

voto de graças com tamanha alteração <lo topico res-
pectivo, quando pelas praticas parlamentares de todos os 
paizes basta muitas vezes uma simples mudança ele re-
dac~ão para significar voto de desconfiança, é neutrali-
zai-a? E' possivel que uma tal emenda, desenvolvida 
como foi, e commentada como vai sendo, tivesse esse 
alcance conciliador que express_ou o nobre deputado? 

E' crivei que, pelo sentido, conceito, alcance e ap-
parato · que encerra e ostenta, tivesse essa innocencia 
qu·e pretende dar-lhe o illustre proponente? 1 E, como 
foi ·explicada pelo orgão muito autorizado do nobre de-
putado pela província do Rio de Janeiro, que com toda 
a franqueza e incisão declarou que o ministerio se re-
cuasse ficava desmoralisado, . e desmoralisado não podia 
logicamente continuar na administração; se passasse, 
maior ainda seria a desmoral isação do governo; e final-
mente se fosse r0jeitada, e o governo tivesse esse triüm-
pho apparentc, nem por isso lucrava o mesmo governo, 

7 ' 
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visto ter contra si todos aquelles que a tinham oITereb 
cido, e que, havidos em conta de .amigos, passavam a ser 
adversarios declarados 1 

O nobre deputado fez realmente o commentario o mais 
conforme á moralidade da emenda apresentada com 
feição de laço ft'a terna! sendo uma arma de guerra. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: - Não precisava de com· 
menta rios. 

O S11. SAYÃo LonATO: - Eu assim o entendi. 
Sr. presidente, desta questão, que por sua na tu reza 

devin. impôr a maior reserva, fazendo calar todos ós 
resentimentos pcssoaes, que devia ser tratada com a 
maior circumspecção, que cleniandava toda a attenção e 
o mais patriotico empenho para que se pudesse chegar 
a uma solução a menos cletrimentosa possível, desta 
questão fez-se demanda politica. Procurou-se de plano 
assentar o manejo ele opposição em uma materia desta 
ordem, porque era bem de ver que offerecia ella vanta-
josissimo terreno e forte cidadella ele refugio pelo apoió 
decidido da lavoura, ela classe importantíssima do paiz 
que mais pócle dar; com ella a salvo ou o mais possível 
precavidos se deviam jul'gar contra quaesquer eventua-
lidades das lides poli ticas. 

Mas, Sr. presidente, aquelles que aggridem este pro-
jecto, e se ostentam os defensores da lavoura, vão cer~ 
-teiros e a t tendem e defendem as verdadeiras necessidades 
e interesses ela lavoura~ Não, Sr. presidente, porque é 
principalmente no interesse da lavoura como cumpre 
decidir esta questão, que o projecto procura, quanto é 
possivel, attender a esse grande fim, precavendo e res-
guardando contra forças superiores, que é mister dirigir . 
e conter para que não absorvam ainda aquillo que por 
tão necessario não póde perder sem completa r.uina. O 
project.o o!Ierecido, como foi, á consideração e sabedoria 
elo corpo legislativo é rnateria sujeita á sua discussão, e 
o nobre presidente elo conselho muitas vezes 'tem ·dito 
e repetido que requer da discussão todos os melhora-
mentos accitaveis e convenientes para que o projecto 
tenha em justo limite a devida emcacia. Opposição cega 
ao que não pócle ser evitado tudo perderá, porque exci-
tará arrebata dora reacção. 

Senhores, nas cir.cumstanci~s de que não é dado pres-
cindir,' é empreza mais do que temeraria, é tentar o 
impossivel, procurar perpetuar no Brasil a escravidão . 
Aquelles que incutirem no animo elos nossos lavradores 
a possibilidacle ele um triumpho no sentido de resguardar 
intacto o statu-qno, a m:rntcnça de seus escravos ao pre ~ 
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sente e no futuro, os precipitarão no abysmo de ruína, 
se, credulos, forem levado.~ a fazer a má demanda de 
disputar pelo captiveiro das geqções futur~s . 

Quanto á escravaria existente e sua propriedade legi-
tima e necessaria, a ninguem é dado despoj;al-os sem 
trazer a ruína do paiz. 

Os escravos actuaes, instrumentos do trabalho .de que 
precisa a lavoura e não podia ora perder sem completo 
aniquilamento, sã:o~ll1e garantklos e resguardados. 

Ma&, por isso mesmo cumpre se attenda para as gera-
ções futl]ra s , que ainda não. cahiram no c<Jptiveirn e não 
podem nem devem irremiss ivelmente ser a elle con-
demnadas desde que este assump.to é ohjei.: to da ac tiva 
deliberação do corpo legislativo. Não lia direito do se-
nhor, nem O· mesmo. interesse da lavoura que se lhe 
opponha, e tudo,, :JJO• contrario, recommenda; impõe e 
obriga que em um futuro. mais ou menos proximo sé 
acabe com esta lepra q:ue insulta a nossa ci vilisaç·ão .... 
E' um imposs ível ·perpetual-a. 

E quando· po-r toda a parte sem excepção de&apparece 
a escr<lviclão por incompatível com a civilisação do se-
culo, poderá o J3.r<Jsil conservar-se e-ternamente neste 
estado anomalo '? 

Quando. marchamos a par com o velho mundo, neste 
tempo em que a imprensa, o vapor, ,o telegrapho elec-. 
trico espalham por toda a parte a faisca da civilisação, 
nesta terra americana, no Brasil, calando ern todos os 
pontos, sendo fecunda a todos os r espeitos com a adopção 
immediata ele todos os prog resws sómente quanto á li-
bertação de uma parte da sua população ainda no, por vir, 
que não é cousa possuída por alguem, que é olrjecto da 
livre disposição elo legislador, ha de ser impotente? 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
· O SR. SAYÃO LOBATO: - Não, não é poss ivel que as 
gerações futuras sejam conclemuadas á e terna escravidão, 
e que nesta t erra de liberdade haja ·uma r aç.a a protes tar 
perpetuamente contra as. verdadeiras liberdades da 
patria. · 

Ora, diz o nobre deputaclo que é declamação ! qual 
é, pois, a realidade, e por que face cumpre c.ons.iderar 
positivamente a questão ? No qne devéra.s toca ao in-
teresse maximo da nossa lavoura, que é a fonte da 
r enda e a subsistencia da sociedade brasileira, cumpre 
principalmente encarar a questão e resolvei-a; e neste 
intuito ha mister attender ,ás ex:igencias ela civilisação 
e a tti.do quanto arrelia e tem fci to por toda a parte 
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desapparecer a escravaria e imperiosamente o·pernrá 
no Brasil. . 

E, portanto, ainc~bsLrahindo da parte cleclama-
.toria, se ha clechirnaçao em mencionar o que a verda-
deira · civilisação exige, a religião christã determina, 
o direi to dispõe e o inter esse economico-geral requer, 
basta ponderar quaes serão ·os resultados praticas da 
sentença a todo transe do sta.tn-quo. 

Se o interesse material, como encara o nobre depu-
tado, preponderar sobre tudo , se fõr travada a dtm1anda 
da parte dos senhores ele escravos, se, dando estes 
ouvidos aos conselhos elo nobre deputado, resistirem, 
qual será o resultado? E' possível que prevaleça esse 
interesse material dos senhores de . escravos contra 
todas as forças que o reprovam e condemnam '? E' pos-
sível que contra o direito sagrado e humano, as exi-
gencias da civilisação e os bem entendidos interes3es 
economicos subsista o facto de que todas as geraçõ.es 
futuras de certa raça sejam conclemnaclas a vir a es te , 'tl 
mundo para sofrrcr o jugo elo captiveiro? E' crível 
que possa sobre tudo prevalecer semelhante facto, 
que haja forças que o sustentem e defendam nesta terra 
americana, e com as instituições livres que nos re-
gem'?! Eu não admi.tto a possibilidade, não concebo que ' 
possa subsistir quando a razão , direito e conveniencia 
pub.lica o repellem; e não cruer e não póde querer 
a vontade nacional que seja perpetuada para todo o 
sempre a escravidão no Brasil. 

O SR. ANDilADE FrGUEIRA:-Eu tambem não quero. 
O Sn. SAYÃO LOBATO: - Niio quer nem pócle que-

rer, porque seria o mesmo que querer um impossí-
vel, e porque, se houver rei uc taru.: ia ,. a r eacção será 
temível; e alli está a ttemencla lição elos Estados-
Uniclos que, em .outras condições, quiz arcar e f'c:;:; 
má demanda neste sentitlo, e os proprietarios não só 
perderam todos os seus escravos, como ' toda sua riqueza. 

O presidente Linco ln dizia: " eu não quero nem ad-
mitto a emancipação ela escravatura dos Estados do 
Su l, requeiro só que se tomem medidas adequadas 
para modiücal-a convenientemente e tr:.izer no futuro 
a cessação. Os seri\10res de escravos repelliram uma 
justa composição que lhes era offerccida e fizeram a 
má demanda, cujo resultado foi soffrerem completa 
ruina. » 

A mesma sorte teria a nossa lavoura, se por ven-
tura, o que Deus não ha de perrnittir, houver re-
luctancüi:da parte dos scnho_1·es de escravos, se levan-
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tarem e arcarem cegamente ; se po-rém , forem bem· 
dirigidos, se ouvirem os conseJ.hos da prucl encia, e 
se convencerem-se de que é necessario aceitar esta 
medida , visto como é impossível evital-a; que é im-
possível a perpetuação do facto do captivei ro das ge-
rações futuras, irremissivelmente condemnaclo e que 
tem necessi).riamente de dcsapparecer por virtude de 
força maior contra a qual não ha resislencia possivel; 
se ouvirem estes verdadeiros conselhos que por sua 
índole pacifica e pelo proprio interesse devem aceitar: 
por certo, senhores, que não só nunca poderão ter a 
sor te cruel que tiveram os proprietarios de escravos 
dos Estados-Unidos, como não soffrerão nos seus inte-
resses assim resguardados. · 

Mas, Sr . presiden te, · V. Ex. ouviu que o nobre 
deputado pela província do Rio de Janeiro, no seu 
discurso, conselhos muito ·diversos deu aos nossos la-
vradores, lastimando até que elles se mostrassem tíbios 
e esquecidos dos seus direitos deixando el e fazer ener-
gica explosão lle opinião. S. Ex . não duvidou como 
que provocar revolta dos senhores de escravos . .. 

O SR . ANDUADE FIGUEIRA:- Hesistencia no exercício 
ele um direi to . 

O SR. SAYlo LoB.\TO : - Da r esistencia passa-se á 
revolta. 

( H a varias apartes.) 
Então, sem contradizer a ninguem, repito, que o 

nobre deputado não se limitou a aconselhar a resis-
tencia dos senhores de escravos, contra uma medida 
desta ordem·, mas foi mais avante no seu proposito de 
hostilidade ao projccto. 

S. Ex. avançou que a origem clelle era a iniciativa 
ele quem não póde ser objccto ele discussão, que não 
póde soll'rer censuras , vis lo que a sua pessoa é sagrada 
e inviolavel, e não lhe recalte responsabilidade. S. Ex. 
chegou a dizer que es t.e projec to, que cst.igmatisa va, 
não passava ele uma carta ele creeli to pua o augusto 
viajante. _ 

Ora , senhores, quando por tal modo se acoima o 
grande principio que é a ancora tutelar .da náo do 
Estado, quando por outro lado se commove e provoca 
essa classe principal do paiz, a la voura , que é o grande 
elemento da ordem publica , é directamcnte fazer 
des ta ques tão, que devia ser tratada em terreno neu-
tro, com todo o comedimento, circumspecção e com 
patriotica e reflectida r eserva , uma questão poli tica 
de pcior espe'.:ie (apoiados), que a nada menos tende 
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do que desprestigiar e ·altamente comprometter o grande 
principio adoptado na nossa constitui;ão, e solapar 
pelas bases a maior garantia de segurança e ele ordem 
publica, provocando a ex.cessas a classe que por sua 
natureza e proprio interesse sem)_}re foi a ' primeira 
segurança ela ordem no paiz. 

Sr. presidente, se o Brasil faz uma excepção ás 
turbulentas agitações que tanto vexam as relrnblicas 
que o circúmdam, seguramente is to se explica pela 

. fórma de nosso governo ,adaptada á monarchia repre-
sentativa, e pela industria principal que professa a 
nossa população. (Apoiados.) · 

Os proprietarios agricultores, arreigados ao. solo, na-
turalmente são homens avessos ás agitações; seus i·n-
teresses e a nature;rn ele sua indust ria os lev<im a ha-
bitas pacificas, ao amor da ordem, e os arredam dessas 
correrias de caudilhagem que tanto perturba m as re-
publicas vizinhas. 

O grande principio monarclüco, temperado como 
está na nossa constituição, é sem duvida a principal: 
das salva-guardas de todos os direitos , da liberclade-
inclividual, ela ordem consorciada com a liberclacl e 
(apoiados). Se ele tal arte forem seduzida s e co.rrom-
JJidas as classes agrícolas, fazenclo-se -Ities acreditar que 
o seu interesse principal não é attendido , que é de 
plano contrariado e arruinado pelo proprio que está, 
na cupola do poder; que devendo ser o primeiro. a 
zelar e defender o bem publico, é a origem cio mal , 
isto, Sr. presidente, trará pessimo resultado, a-mais. 
fatal commoção e desmantelamento elo paiz. (Apo iados. } 

E é o m esmo nobre deputado que, ao passo que· 
por tal modo formúla tão t emera ria e injusta acc usaç_ão, 
faz notar que no paiz já se observam grandes ma-
nifestações ele opiniões políticas , contrarias ás nossas. 
instituições,. que ha clubs r epublicanos e folhas que 
apregoam a republica! E quando o nobre deputado, 
tão judiciosa mente assim obser va esses máos symptomas, 
e essas sé rias clifficuldades senão perigos eminentes, 
que já se derivam elas clissidencias.cle opiniões politicas,. 
é que entende ser asada occas'ião para tratar da questão, · 
sujeita cori10 aprouve encaral-.a por modo odiosíssimo, 
es forçando-se por persuadir _ás classes agricolas que-
ellas são arruinadas por uma proposta elo governo , 
de ordem daquelle que só deve querer o bem e que 
na verdade só quer o bem ? (Apoiados.) 

O S[\. AND[IADE FIGUErnA :-E' melllur aconselhar elo. 
que lison gcar. 

i ' 



·O Sn. SAYÃo LoBATo ;,-E de mais, Sr. presidente, 
tomo ainda o nobre deputado se manifestou seguindo 
o fio de suas idéas? Trouxe-nos o caso da pena de 
morte nullificada pelo poder moderador. 

O Sn. ANDRADE FtGUEIRA :-Systematicamente. 
O Sn. SAYÃo LOBATO : - Ousou levar a sua cen-

sura até este ponto eminente naquillo que mais es-
sencial é da privada prerogativa do poder irres:pon-
savel; foi até á censural-o porque tem commutado 
penas de morte . em galés perpetuas; aceitando o con-
selho de seus conselheiros, homens 1 ela lei, chamados 
a manifçstarem um voto autorizado, principalmente 
em assumpto semelhante! ! . 

Queria o nobre deputado que, não obstante o pa-
recer . ela secção elo conselho ele estado, quasi sempre 
unanime, aconselhar ao poder moderador de modificar 
na especie a crueldade da pena ele morte, elle inexo-
ravel desprezasse-lhe o conselho f! Quando homens com-
petentes, provectos julgadores, tão espcciaes para conhe-
cerem e apreciarem a moralidade dos julgamentos em 
todas as suas circumstancias, por tal modo se mani ..'. 
festam, era natural, concebe-se, Sr. presidente, que 
o monarcha não désse ouvidos ao conselho desses varões 
respeitaveis, antigos servidores elo Estado e abalisados 
jurisconsultos com tanianha autoridade em tal as -
sumpto? · 

E' objecto de censura, porque em taes circumstan-
cias não mandasse executar a pena de morte?! E, em 
todo caso, Sr. presidente, podia ser essa ma teria mo-
tivo de censura, e da censura que fez o nobre de-
putado, se realmente não fosse· arrebatado no propo-
sito em que está de contrariar a todo transe este pro-
jecto, que dá por inspirado pela entidade suprema? 

Senhores, eu devia protestar, e cumpro este dever 
que me impõe a minha posição, os meus princípios e 
a · coheréncia de procedimento contra tamanho excesso, 
perinitta-se-me a expressão, que commetteu o nobre 
deputado . 

Sr . presidente, pelo deploravel estado de minha 
saude não posso continuar . 

Devo concluir as minhas observações acrescentando 
uma em relação a acto meu, isto é, quanto ás refor-
mas· que indico no meu relatorio, a respeito da lei do 
processo judiciario e da guarda nacional. 

Ao nobre deputado pelo município neutro pareceu 
poder tirar argumento desse complexo ele propostas de 
r eformas, para cone! uir pela . conven iencia de se sobres~ 
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tar nesta, de que agora nos _temos occupado, e que 
devia vir depois de outras. . 

S. Ex. começou pela reforma judiciaria e entende 
que clá ella tal elasterio ás franquezas individuaes, e 
coarcta a acção da política, tornando menos efficaz o 
seu vigor, que realmente fica muito exposta a sorte 
dos senhores de escravos, ameaçados por este projecto, 
e mais que nunca wecisando da guarda attenta e vi-
gilante da au toriclacl e ; e assim, pelo que diz respeito 
á rdorma ela guarda nacional, deduz a mingua ele força 
activa para apoio ela autoridade. 

Sr. presidente, na reforma judiciaria, como foi pro-
posta, deliberada e votada nesta augusta camara, e 
como me parece que pócle ser modificada, não se res-
tringe a acção policial, não se coarcta nenhum meio 
de prover a segurança inclivicl u:il e de propriedade. 

A acção policial extremada da jurisclicção ele julgar, 
restituído o julgamento á autoridade competente e 
mais capaz, nem por isso a policia fica desarmada. 

Os julgamentos ganham mais força moral, a auto- ' t-; 
ridade policial collocada dentro dos justos limites ele 
suas attribuições melhor tleve proceder; e em todo o 
caso mora lisa-se a acção da autoridade. E neste paiz, 
senhores, a força moral sobretudo é que pócle habilitar 
a autoridade para cumprimento elo seu dever. 

Nas nossas circumstancins notorias, nesta extensão 
immensa do paiz, população esparsa, clifficulclacle ele 
communicações, não é possivel que haja força physica 
bastante para por meios materiaes poder-se, em maxi-
ma parte, fazer o serviço ele policia; este serviço melhor 
se alcançará moralisando-se a acção ela autoridade, e 
é o que se procura com a reforma. _ 

Agora quanto á guarda nacional, se o nobre deputa-
do tivesse attcn<taclo para o que exponho quanto a esta 
reforma, veria que a não. recommendo no sentido de 
abater e suppr imir o serviço ela .guarda nacional privan-
do a autoridade deste meio auxiliar e necessario; pelo 
contrario, a iclQa que offereci á sabedoria elo corpo le-
gislativo é que -seja substituída no serviço ordinario 
por uma força mais prompta, diligente, mais vigilante 
e melhor clistribuicla, por isso mesmo que é retribuí-
da, permanente e escolhida para este mister. 

Sr. presidente, limito-me á estas observações. 
(Muito. bem, muito bem.) 
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Depois do Sr. MINISTRO DA .rusTIÇA fallou por parle 
elos clissiclen tes o Sr. .l\h:LLO MATTOS. Seguiu-se-lhe 
o Sr. PRES!DENTE DO CONSELHO, que respondeu aos 
discursos elos Srs. SouzA B.E ts, PEREIRA DA SILVA E 
ANDRADE FIGUEIRA. ' . 

O Sn. V rscoNnr~ Do Rro-BRANCO (presidente do con-
selho) (movimento geral ele attençllo ; profmiclo silencio) : 
Sr. presiclen te, são verdadeiramente nota veis as duas 
phascs que tem apresentado a emenda offerecicla ao 
voto ele graças. Ach:rnclo-se nessa emenda concen tracla 
toda a impor·tancia elo debate, que prende a attenção 
cl:.1 camara elos Srs. depntad os, será sobre este ponto 
principalmente que versará o meu discurso. 

A principio o illustraclo autor ela emenda nos disse, 
como ha potfCO o recordou o meu illustre collega 
Sr. ministro cfa justiça : « Não nos move nenhum 
sentimento de hostilidade ao gabinete; pelo contrario, 
nós esperamos estar ele accôrdo nas questões po líticas, 
sal vas as restricções que mr.3mo os amigos políticos 
não podem deix.ar de ter a respeito ele certas ques-
tões. A nossa intenção, que determinou a apresenta-
ção desta emenda, foi evitar que o nosso voto ficasse 
comprometticlo na proposta do governo. r• 

Desde logo respondemos em nome elo ministerio, e 
até em nome ela commissão do voto ele graças : - não, 
não póde haver voto algum com,promettido na res-
posta á falta elo -throno a favor ela proposta elo gover-
no. O voto ele graças não exprime senão que a camara 
reconhece a necessidade ele prestar sua attenção a este 
assumpto, reconhecendo tambern que ellc não póde 
mais ser adiado, qilc ex:ige resolução tão prompta e 
breve quanto lhe possa dar a sabedoria da camara. 

Parecia que esta respo::;ta devia ter posto termo ao 
debate. (Apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : ~Não apoiado. , 
O SR. V. no Rio BRANCO : - Se ti vessemos diante de 

nós aclvctsarios raclicaes, elles ficariam por certo sa-
tisfeitos á v-ista desta declaraÇão franca e explicita; 
1~1~s os illustres deputados, nossos correligionarios po-

· ht1cos, os nobres deputados, que não querem a di-
visão elo partido conservador procederam cliffercnte-
mente ! Retiraram-se sob a impressão do debate que 
antc-hontem teve aqui lugar, reuniram-se, tomaram 
conselho toda a noite, e, depois de decorridas 24, horas, 
aqui se apresentaram, sustentando a emenda, não .iá 
com o fim de salvaguardar o seu voto a respeito do 

8 
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projecto, mas com o proposito deliberado de intimar 
o ministerio a retira r -se ante a minoria que ~e ar-
regimentava nesta camara, e cuja existencia era in-
compativel com a do gabinete ! (Apoiados . ) · · 

Esta segunda declaração, que es tá expressa no dis-
curso do illustre deputado p8lo Rio de Jan eiro , assim 
como, embora não tão franca men te, no do illustre depu-
tado pelo municipio neutro, deve ser considerada sob 
o ponto de vista elos princípios, dos dictames da pru-
dencia e das conveniencias politicas . 

O illustre deputado nos disse: A propos ta do go-
verno está r ejeitada, está condemnacla . Qual foi, per-
gunt:arei eu, o tribunal que a conclemnou? Onde func-
ciona esse tribunal 9 Voltámos ·por ventura aos tempos 
da inquisição? Como é que o nobre deputado com 
tanto açoclamento nos vem annunciar, que está desde 
já condemnada uma proposta sobre materi a tão grave 
e delicada , e proposta que ainda não foi dada para or-
dem do dia? E note a camara, que, segundo o nobre 
deputado, não ha para o ministerio mais sallicla po~
sivel, porque S . Ex., tomando -nos todas as avenidas, 
disse alto e bom som : se aceitais outras id 6as, ficais 
desmoralisaclos : se não aceitais, não ha tambem sàlva-
ção para vós 1 

O governo da regencia (continúa o illus\re depu-
tado) não póde mudar situações poli ticas, o adiamen-
to seria uma r evolução, a disso lução seria o nosso 
triumpho, porque os proprie tarios agri::olas escolhe-
rão os votos dissidentes, e nós voltaremos para dar 
aqui a lei ao paiz sobre esta questão! 

E' sobre este procedimento que eu peço aos meus 
nobres amigos e alliaàos (porque os · considero como 
taes , não obstante suas demonstrações ele pronunciada 
opposição), é sobre este procedimento que lhes peço 
que meditem e me indiquem um exemplo em que 
se tenha decidi do ela sorte de um minister io por uma 
proposta, que não póde ser sustentada e defendida , 
porque ainda não es tá em cliscussã-o, e pelo mesmo 
motivo não póde ser atacada; proposta que versa so-
bre assumpto de tanta magnitude, que não pócle ser 
considerado e resolv ido em um lance cl'olhos, em 
reuniões mysteriosas, que o publico não vê , cujos de-
bates não lhe é permittido apreciar. 

Sr. presidente, . quando se levanta uma opposição 
para derribar o gabinete, quando deste conflicto po-
dem resultar consequencias, que até importem a mu-
dança ele . uma situação poli tica, é inclispensa vel que 
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a opinião publica conheça quaes são as causas que 
afastaram o gabinete de seus .oppositores, quaes os 

·pontos de sua divergencia. i\'.Ias como poderemos nós 
esclarecer o paiz sobre os verdadeiros motivos que 
aconselharam uma parte desta camara a exigir que o 
ministerio retire-se, se a proposta não foi ainda dada 
para a ordem do dia, e não se a.cha em discussão? 

.Quaes são as vossas icléas a respeito da proposta ? 
alguem por ventura as conhece? (muito bem) E' por 
este modo que se fórma urn a questão de gabinete? E' 
assim que se pretende forçar o ministerio a abando-
nar a posição que occupa? 

Era necessario, Sr. presidente, que e estabelecesse a 
diséussão sobre a materia principal, e que os no-
bres deputados nos dissessem qua es são as suas idéas. 

O gabinete foj assaz franco, e não foi franco por 
conveniencia, mas pelo sentimento do seu dever, apre-
sentando a· proposta, sujeitando-a ao exame elas ca-
maras, e declarando que acompanharia os debates, 
cuja luz de bom grado aceitaria; em uma palavra, o 
gabinete annunciou solerfmemente que, procurando 
convencer, estava igualmente dispos to a ser conven-
cido. A isso respondem os nobres deputa dos que não 
precisam convencer- nos, e, recusando -se a tratar deste 
assumpto, apenas desejam e exigem que nos retiremos! 

E quem ha ele succecler-nos? Nesle seu açodamento 
em crear o conflicto, não ha outro recurso senão que 
os nobres deputados, cujas idéas sobre o assumpto aliás 
não são conhecidas ainda, os nobres deputados que se 
'dizem ele accôrdo comnosco a respeito elas demais 
questões ela actua lidade, nos substituam. Mas, senhores, 
se nós, porque temos a desgraça de não pensar como 
vós nesta questão, não nos podemos conservar neste 
posto honro~o, porém difficil e espinhoso, dizei-me: se 
aquelles que não pensam como vós encontram taes em -
baraços, acaso vós não os enc;ontrareis tambcm? (Apoia-
dos). Tendes em tão pouco apreço a todos nós, que ou 
não importe a nossa clivergencia, ou acreditai:, que 
ele facto o poder executivo é tão prepotente, conto o 
disse o nobre deputado pelo municipio neutro, que pôde 
transformar as,. nossas consciencias e jungi r-nos ao 
vosso carro triumphal? (M·uito'bem.) 

:N' em entre adversa rios assim se procede, quanto mais 
entre amigos político~ t (Apoiados.) 

O terreno do conflicto, se os nobres deputados o 
querem levantar, foi mal escolhido; não se póde esta -
belecer conflicto sobre uma emenda que nada significa 
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contra a proposta, que nada signi fi ca a respeito das 
idéas, que por ventura se queira oppôr a e$sa proposta . 

E' nec,essario qu e a opinião publi ca saiba se ha algum · 
desaccôrdo entre os nobres deputados ele um laclo e o 
gabinete e seus sustentadores de out ro lado, qnae3 
são os pontos da cliss idencia, quaes as razões que a 
produzem. 

O SR. ANDRADE Frn u1<: rnA :-As nossas idéas são co-
nhecidas . 

O SR. V. DO Rro BRANCO :-O nobre cleputàdo me in-
terrompe, e eu não o interrompi quando orou , mas 
aceito o seu apar te . O nobre deputado, peran te esta 
camara, pennte o publico que nos está ouvindo, as-
segura que suas icléas são conhecidas; se são conhe-
cidas, então devo crer que o nobre de putado é aclvcr-
sario radical ela idéa da emancipa ção na quadra actual. 
(Apoiados . ) 

Ü SR. ANDRADE F IGUEIR A E OUTROS SRS. DEPUTADOS:-
Não apoiado. 

O Sn . V. DO Rio BRANCO· - -E ntão devo crer que vós 
quereis as icléas capitaes do projecto, como as ,1ueria 
o nobre dep utado por :M inas Geraes, o Sr. Perdigão Ma-
llieiro, cujos escr iptos correm impressos ... 

O SR. PERDIGlo MALHEIRO : - Em tempo respondere i. 
O SR. ANDRADE F IGUEIRA :-As nossas icléas são as 

que V. Ex. tinha no anno de 18ü7. 
OSn. V. DO Rrn BRA NCO :-Sr. presidente, ::i nobre 

deputado pelo 4. º dis tricto do Rio de Janeiro diz que as 
suas idéas são as que eu tinha cm ·1867. S. Ex. neste 
seu aparte al lucle ao voto .de graças do senado naquelle 
anno. . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E ení 1858. 
O SR. V. no RIO BRANCO :-ii'Ias qut: dizia esse voto ele 

graças? Dizia simplesmente que a reforma era cligna ele 
sério exame, e não podia ser Ie.vacla a cffeito sem ma-
dura reflexão e muila prudencia. Exprimia, porém, 
al guma idéa positiva a respeito elo assumpto? Não. 

Como, pois, o nobre clepu taclo que não nos cleíl.niu 
ainda as suas icléas a respeito desta questão, appella 
para· o voto ele graças do senado em 1867? Sem duvida 
é porque esse voto de graças ex prime o voto do nobre 
deputado ainda hoj e, entendendo S. Ex. que não se 
pócle tratar da ques tão. (Apoictclos . ) 

Sr . presidente, a camara é mui to esclarecida, tem 
da~lo a este negocio a maior a ttenção, mas não posso 
dei xar ele recordar o que ella aliás não ignora. 
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E~l.a propost:i, que algrrns dos nobres clepu tauos rece-
Jrnram com tal esi.ranheza, que a querem repelli r ú ponta 
ele baione ta, antes de todo e qua lquer ex~nne, é fi lha 
de muito estud o, e resulLado de um ex.ame reflect ido 
e aturado; não é simplesmente o frncto das elucrrbrà-
cões do ministerio . .. . 
· O Sn. AN DR ADE: FIGUEIRA :-A li ! é obra clivinà ! 

O Sn. V. no füo Ba ~Nco :-... tem por si a opi nião 
de muitas das primeiras illrrstrações des te paiz, com 
as qua es o nobre dep utado p:>de comparar- se em ta-
len to e amor ao paiz, mas não cn'l expe riencia , nessa sa-
berlori a 11ue só os annos podem dar . E aqui mais se 
vê toda a inconveniencia eles ta discussão prematura . . 

O Sa . ANDnADfi: FrGu1rn:u:-llecàia a responsab ilidade 
sobre o ministerio . 

O Sn. V. DO B.w BRANCO: -- .... des;,e coní1icto provo-
cado sobre uma emenda, que ali ás se dizia terreno rnmtro 
para que nos puclessemos dar as mãos e procLLrar meios 
de chega r a um accó['(lo. o Sn. PimDIGÃO ·MALHEIRO. - O per iodo da resvosta é 
um circulo de ferro, a emenoa é campo mais vast.o . 

O Sn. V. no füo BnANCO : -AcciLo o apar te do nobre 
deputado. S. Ex. . dá ao voto de graças, que lia ele ser 
lido por todos que sabem ler neste vasto Imperio, a 
denominação ele um circulo ele fer:·o, e diz que a emenda 

. é campo brgo ond e se podem abrigar todas as opi -
niões., . . 

O Sn. PEn DmÃ o MALHErno: - Sem duvida. 
O Sn. V. DO füo BRANCO : --Ü Ll ha nes ta proposição do 

nobre deputado uma irr isão ao nosso bom senso .... 
O Sr.. PERDIGÃO lVLu.irnmo:-Não apoiado . 
O Stl. V. DO lho BRANCO : - . . . ou o nobre deputado 

está dominado po:· alguma pai ;~ão que nes te momento 
oifosca o se u espirita tão lucicl o ... 

O Sn. PEnorcÃo l\'Lu,rrnmo :-Hei ele clemémstrar o con-
trnr io. 

I o sn: V. DO Rrn BllA.NCO : - Já demonstrei que a resf 
posta á folla do throno é identica á elo senado, que se 
ma nifestou no mesmo sentido. Porq ue .não aceitará a 
cama ra essa resposta? Porqu e insistem os nobres de-
putados pela sua emenda, quando nós vemos nella ou 
uma corroeção escusada, ou um pensamento politico 
co ntrario ? 

O Sn . ANonADE F.rnuErnA: - O governo é que faz 
questão pol i tica. . 

O Sn. PEHDIGÃo MALHEmo :-E' nm coro.la rio elo que 
se disse no discurso da co rôa. 
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OSn. V. DO Rrn BRANCO :-De sorte que, por esta logica 
de ferro, por esta justiça inexora vcl, não haveria outro 
remed ia senão trner já para o voto ele graças a proposta 
do governo, discutil-a e decidir da sua sorte 11\fas a pro -
posta do governo não está cm discussão, já o tenho dito 
mais ele uma vez . . . 

O Sn. PERDíGÃo MALHErno:-Está impli ci tamente . 
O SR. V. Dci Rro BRANCO: - Quando a discussão chega a 

este ponto, diz Thiers, deve ter um termo, porque não. 
ha luz para quem fecha os olhos, não ha convencer a 
quem cerra os ouvidos á razão . Eu, portanto, passo 
adiante. 

O Sn. ANDRA DE FrcuEmA :-Mas é questão de gabinete? 
Sim,. ou não? 

O Sn. V. no RI0 BRANCO : - Eu aceito a qu estão nos 
termos cm que a estabelecem os nobres deputados; mas , 
por minha vez, lhes pergunto: quacs são as vossas idéas 

·a respeito da emancipação? qual é o vosso proj ecto? 
apresentai-o, defini -vos ... 

O Sn. ANDRADE F1cuEm .. dá um aparte . 
O Sn. V. no Rrn BRANCO: - Sr. presidente, os nobres. 

deputados, levantando uma questão desta ordem, devem 
manifestar francamente as suas icléas ; mas SS. EExs. 
encerram-se n'um denso myster io. ... . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Mysterio é o ele V. Ex. , 
q ne não responde. (!la oiitros apartes,) 

·Ü SR. V. DO Rro B!uNco:- Nunca chegarei a responder, 
desde que me interrompem sem cessar .. . . 

O Sn. ANDRADE FrnuEmA:-A resposta é simples, sim 
ou não . . 
_O Sn. V. DO Rrn BnANCO:-A dicladura do nobre de-
pu tado pelo 4.• districto, não ha ele traçar o fio elo meu 
discurso 1 .. . 

Vozes:-Muito bem ! . 
O Srr. ANDRADE FIGUEIRA :- Dictadura é a do governo. 
O Sn. V. DO Rrn BnAr 'co: - .•.. hei ele seguir · o curso 

. ile minhas icléas ; não posso receber a imposição do 
nobre depu tado! (Apoiados, nwito bem!) 

Os nobres deputados não nos dizem quaes são as suas 
idéas, e todo o publico está no conhecimento de que os 
nobres deputa dos não se acham de accórclo entre si, que 
não têm Jincla idéas assentadas sobre es.ta mat.eria; e 
o nobre deputado pelo 4.º distr icto, que se apresenta 
como orgão mais autorizado e genuino elo pensamento, 
que dictou a emenda ao vo lo ele graças, em todo o seu 
discurso, r evelou-se contrario a qualquer idéa de eman-
cipação. S. Ex. disse -nos que esta idéa não estava·no 

-· 
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sentimento publico, nem era uma verdadeira necessi-
dade, mas apenas uma imposição que nos ha ele trazer 
grandes ma les. Acoroçoando dest'arte ·quanto pôde a 

. resistencia dos proprieLarios agricolas, procurando exa-
gerar os effeitos da medida para incutir os maiores ter-
rores , cliegou S. Ex. ao ponto de dizer-nos que pretender 
a emancipação é o mesmo que abalar pela sua base as 
nossas instituições, que tem a sua mais forte columrra 
nos proprietarios agricola3 ; e acrescento u que a solução 
que se procurava dar a esta questão tinha par tido de 
inspiração nascida ele regiões inacccssive is á censura . 

.Mas, Sr. presidente, dizendo que a proposta do go-
verno não serve, os nobres deputados declaram que têm 
cousa muito melhor na algibeira. Entretanto porque 
não apparece esse trabalho, porque 1· ecusam-nos esse 
prazer? Porq ue negar-nos asa tisfação ele abraçarmo-nos 
com SS . EEx. e dizer : o Brasil está feliz, porque os 
nobres deputados, sem ter os auxiliat'es que tem o go-
verno, descobriram a verdadeira solução deste grande 
problema? 1 

Longe dis to, o nobre tl13putado sa l ta por todos os 
agentes responsaveis , e va i procurar uma origem inac-
cessivel á discussão. (Apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR. EVA NG ELISTA LonA TO:-A pessoa do Imperador 

é inviolavel e sagrada, e não pócle ser trazida para adis-
cussão. Protesto em nome elo par tido conservador. 
( flfüitos apoiados.) . 

O SR. V. oo Rio BRA;ico : - Sr. presillcn te, as a ilusões 
do nobre deputado são injus tas (apoütdos); e se ellas 
fossem verdadeiras, lança riam o descreclito sobre 
aqueltes que têm sido min istros ela corôa e têm sus-
tcn t~ cl o estas mesmas icléas 1 (npoiados); é preciso , Sr . 
pees1clente, fechar os olhos, oa não abrir as paginas ela 
nossa historia contempora nea, para dizer que a icléa ela 
emancipação nasceu !Jan tem por uma inspiração irres.:. 
ponsavel e arbitraria 1 (Jlfüitos apoiados . ) 

O SR. AN ORADTI: FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sn. V. no R10 BRANCO : -Desde o seculo passado, 

quan~o era mos ? inda col onia de Portugal, já se reco-
nhecia a necess1cla:cle de pcnsnr na solução deste pro-
blema . Quem não sabe que os fundadores da nossa inde-
penclencia procuraram a Lé inscrever na constituição do 
Imperio d is posições ·ª esse respei to? 

o.sa. COELHO ~OO!J!IGUES : ---Apoiado. No art. 2M elo 
proJecto da constitumte . 
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O SR. V. uo Rro BruNco:-Seria ocioso estar eu dizendo 
á camara o que ellá sabe, mas recordarei que na lei de 20 
<le Outubro de 1823 já se recommendava aos presidentes 

.das províncias que pensassem nos alvitres necessarios 
para a emanei pação elos escravos . Não estavam, pois, 
estas icléas no coração ele todo_s osBras il eircs,,no coração 
ele toda a lrn.manidade, desde a nossa indepenclencia, e até 
mesmo mui to an tes della? (Apoiados.) 

Quando, Sr. presidente, o illustre Visconde do Uru-
guay veio nesta casa defender -se dos dissabores por que 
passou a nação brasileira quando os cruzeiros inglezes 
aU'rontavam a nossa bandeira, elle nos disse que fôramos 
impreviclentes na repressão do trafico de Africanos, 
conch~mnaclo por tratados, por to ele o mundo civilisaclo, 
pela moral e pela rel igião : que não podia esse escanda lo 
continuar no Brasil, e que a imprcviclcncia lcvúra -nos 
a olvidar as medidas necessarias para não passarmos 
por transes como aquellcs. 

Quem niío sabe, senhores, que entre nós a complela 
ex:tincção elo traíico produziu os mesmos eífoitos que 
nas::colon ias francezas e inglezas e nos Estados -Unidos? 

Quem não sabe que es ta medida só por si foi o golpe 
mais profundo que se desfechou na instituição que nos 
dúe, e é uma mancha cm nossa bandeira ? Quem não 
sabe que a ex tincção completa elo tra lico pl'oduziu uma 
grancl e transfo rmação em nossos estabelecimentos agri -
colas , nas'rclações cios senhores para com os escravos ? 

O que era islo senão o triu rn pho lento mas seguro 
ela grande icléa ela emancipação, como uma claqucllas 
que cs lão gravadas, não cligo só no cora ção cloG ho -
mens generosos, mas no ela humanidade inteira ? 
( 111-uito bem, ; apoiados . ) 

V cio a guerra dos Estados-U niclos, e, durante essa luta 
colossal, qual foi o pensador bra ilciro, que, vendo cles-
apparncer o ultimo exemplo, qu_c podia servir de con -
solo e ele apoio ni.oral ao nosso atrazo na manutenção 
do trabalho servil , não comprehcnclcu que era preciso 
pensar no que devia ser ele então cm diante a escravi -
dão no Brasil ? 

Não foi este o sentimento gera l ? E não deviam estas 
icl éas merecer a aHcnção dos estadistas deste paiz ? Seria 
prec iso qac uma vontade irrcsponsavel, uma entidade 
que esl~t inacccssive.l ó censura , lhes dissesse : E' tempo 
ele cuidar deste assumpto ? 

SL'. pl'csidente, se esta a Ilusão fosse verdadeira, não 
impor taria uma censura, porém o mais cxplenclido elogio 
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ao poder irresponsa vel (apoiados), e, ao mesmo Lcnipo a 
mais grave accusação aos estadistas do Brasil ! (Apoiados.) 

Nas camaras , na imprensa, em jiscursos, como aquel le 
que o nobre deputado pela província de l\í inas, o 
Sr. Dr. Perdigão i\'Ll lheiro, recitou perant0 o inst i-
tuto da ordem dos advogados, foi este assump to muito 
bem t ratado; recordo-me que o nobre deputado to~ 
mára en tão por ti tuto de um de seus discursos •. . 

O SrL Pu:nD1G:\oM:A11rnmo dá um apar te . 
O Srr . V. DO Rro BMNco :-Eu sinto que fossemos cha-

mados a esta discussão com tan ta so freguidão, sem 
que ao menos se nos clésse tempo para decidir se a 
ques tão dev ia ou não ser tratada em sessão sececta, 
porém os nossos prnc1cn Líssimos amigos, que querem a 
união elo partido conservador , offcreccram-nos este 
cou flic to . . . 

No áiscuno, a que me referi, o nobre deputado por 
l\iinas Geraes discutia e procurava d.~mons tra r a illega-
liclade ela 'prop rieclacle constitui da sobre o escravo . 

O Sn. Prnowfo l\fALHEmo :-No -direito absoluto. 
O Sn. V. DO B.ro BRANCO :-Quem enuncia e sustenta 

theses como esta no Brasil, não é, não pócl e ser .aclver-
sario ela proposta elo governo. Eu tenho aqui os seus 
projectos, e o iUustre depu tado ha ele chegar por força 
a um accôrclo comnosco, porque nesses proj ectos es-
tabelece que, depois ela lei, nascerão livre.s os filhos 
das escravas ; consti tue o peculiQ elo escravo, e lhe clá o 
direi to ele alforria mediante indemnização 'ao ' senhor . 

O SR . PEnDIGlo l\iALHElllO dá um aparte. 
O SR. V. DO Rro BRANCO : :_O nobre deputado, quando 

apresentou essas icléas, que são as capitaes nesta questão. 
O Sn. PERDIGÃO MALHEmo dá um aparte. 
O .SR. V. DO Rro BRANCO :-Mas quem cliz que não 

póde ser o projec lo modifica elo ? . . . 
Sr. presidente, os nobres clepu taclos collocaram-se em 

terreno falso e balofo. Para sç manterem nessa posição 
são obrigados a lançar sobre o seu partido a pecha ele 
inimigo da emancipação. A camara ouviu o nobre de-
putado pelo 4º districto dizer . .. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sr.. V. DO Rro-BRANco: - .. . ouvimos, lhe dizer que 

a idéa da emancipação não é elo partido conservador, mas 
sim do liberal,que a gloria da iniciativa pertence a este. 

Sr. presidente, é preciso repetil-o bem alto: A 
gloria não compete exclusivamente a nenhum do1> 
dous partidos , como nenhum clelles é r esponsavel 
pela nossa inacção a esse respeito . 

9 
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A id é·a da emancipação dominava l1a muito nos sen-

t imentos de todos os Brasileiros, e foi apregoada até 
mesmo antes de nossa independencia politica, quando 
não existiam ainda os partidos actu.aes. Se é desse 
tempo, como se arroga o nobre deputado o·- direito 
de ser o unico interprete do par tido conservador, e 
vem dizer-nos que a idéa nasceu elo partido liberal ? 
Ahi estão os factos para provar o contrario. 

Não pertence, nem ao partido conservador, nem ao 
liberal ; a causa clp_ emancipação pertence verdadei-
ramente a todos os Brasileiros (apoiados); e merereria 
l<lstima e muita lastima o partido conserYaclor se 
inscrevesse na sua bandeira. -náo queremos emanci-
pação- ( avoiados) ou -queremos adial-a para as ka-
lendas gregas-o que seria o mesmo. (Jffoitos avoiados .) 

Sr . presidente, quando em França muitos mem-
. bros da commissão especial no,mead:i para dar parecer , 

a r espeito de materia identica, concernente ás colo-
nias francezas, impugnaram a solução dada na pro-
posta da maioria, que opinava pela emancipação immc-
diata e simultanea, o meio suggerido pela minoria 
dissidente foi o que se contém na proposta do go-
verno brasileiro. E tão ponderosos pareceram á propria 
maioria esses votos dissidentes , que ella apresentou 
'um segundo projecto, como iniciativa digna ele ser 
apreciada e quiçá preferida . 

Entre nós uma proposta analoga , uma proposta que 
está apoiada nos parecer es de ::onselheiros de estado, 
e nos trabalhos elãborados por uma commissão espe-
cial desta camara, encontra essa resistencia calcu-
lada, que fecha os olhos e cerra os ouvidos a toda a 
discussão! Ao ouvir tanta intolerancia e tão exage-
rados r eceios, recordo-me das palavras do nobre de-
putado pela província de Minas no discurso a que já 
allucli, e com ellas me alento : 

« Mas é impossi vel que no seculo XIX as cousas 
continuem do mesmo modo por todo o correr dos 
seculos. 

« Vozes generosas se têm levanta do por toda a parte ; 
as nações christãs ma is civilisadas convergem em 
uma icléa, e a t~m espalhado e feito fructificar. , 

« Essa idéa, que na ordem moral e poli tica se torna 
característica do seculo em que temos a felicidade ele 
vive~, é ct aboliçcio dei escravidão. 

« Parece -me estar ouvindo um · susurro, e o éco 
repetir : Sois abolicionista; qiwreis conflagar o paiz; 
destr11ir a lavourei, já Uio acabrunhada ; estancar 1tma 
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rlas fontes da ·l'iqneza pnblica, e privada; finalmente, 
destruir a propriedcule constituüla sobre os escravos. 

« A semelliantes censuras direi, como Tllemistocles 
a Eurybiades: Dai, mas ouvi. >> 

E' o que nos está aconteGendo, e os nobres de-
putados não seguem o conselho do illustre oratlor do 
instituto da ordem dos atlvogados: elles dão e não 
querem ouvir, Sr. pfosiclente 1 (Apoiados.). · 

O SR. ANDRADE FrnuErnA: - Era um emancipador 
convencido, e não desses improvisados ... 

O Sn. · PEnDIGÃO M\LHEIHO :-- Hei de explicar tudo 
isso a seu tempo. Quanto a<;i fim, estou ele accôrdo; 
quanto aos mei os da proposta, discordo. , 

O SR. V. DO Hrn BllANCo:- M:as o que eu não esperava 
elo nobre deputado é aquillo que elle tanto receiava em 
i853, aquellas exprobrações .. .. Não esperava deli e que, 
co mo disse, tem idéas iclenticas óu pelo' menos, muito 
proximas ás nossas, que viesse levantar esta questão, e 
conrlemnar a proposta sem exame e sem debate. Este 
procedimento é que eu não esperava do nobre de-
putado; e se elle votar pela emenda , não ,haverá juiz 
imparcial no Brasil que o absolva. (Apoiados.) (Oh! 
Oh! diversos apartes.) 

Sr. presidente, bem se vê de que lado está a pru-
clencia e o es pirita conciliador que deve trazer a um 
só gremio esta familia conservadora! V. Ex . note que 
nós ouvimos in;noveis e silenciosos os nobres deputa-
dos quando discorrem e censuram desde a cupola so-
cial até ás ultimas r.amadas; ninguem os interrompe 
(a,poiados). Os nobres deputados (rindo-se), exemplos de 
prudencia' os apostolas ela união elo partido conserva-
dor, não nos podem ouvir sem interromper quando que-
remos mostrar pcran te todo o Brasil, que não têm mo-
tivo plausível para a apresentação desta emenda, e que 
é preciso clar-1,he algum outro! · 

Sr. presidente, esta mater-ia não póde ser rejeitada 
in limine ; os nobres deputados têm o poder ele fazel-o, 
mas não têm o direito, porque para ter o direito, seria 
preciso que pudessem convencer o paiz de que este 
seu procedimento é prudente, e de que a proposta elo 
govcn~o não contém solução que possa ser tomada em 
consideração. 

E para demonstrar quanto é prematura essa ·con-
clemnação, sem exame e sem debate, eu quero antepõr 
ás opiniões d,os nobres deputados opiniões de autori-
dades, que ellcs não podem deixar de reconhecer co mo. 
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muiLo íllusLradas, e muito dignas de todo o apoio do 
Brasil. 

Senhores, o projecto da commissão especial ela camara 
é conhecido; debalde levantaram-se aqui vozes dizendo 
que esse projecto é muito diverso. A seu tempo, quando 
o confrontarmos com a proposta do goyerno, ver-se-lia 
que estão ambos quasi de inteil'o accórdo. 

O meu honrado collega Sr. ministro da justiça leu 
já o parecer elo sempre lembrado Euzebio ele Queiroz 
sobre a idéa capital des te projecto. No conselho de 
estado votaram lambem por esta idéa homens ela im-
portancia elos Srs. Abacté, Nabuco, Salles Torres Ho-
mem, Visconde de Sapucahy, Visconde de S. Vicente, 
Visconde ele Jequitinhonha, Euzebio ele Queiroz, Vis-
conde ele Itaborahy , e a humi !ele pessoa que tem a 
honra de dirigir-se á camara neste momento: 

O SR. ANDRADE FrnuEmA:-- O Sr. Barão elo Bom Re-
tiro, com restricções. 

(Ha outros apartes.) 
O SR. V. DO RIO BRANCO: - .Sr. presiden te, não me 

incommocla que os nobres deputados digam que votei 
neste ou naquelle sentido, no conselho de estado, e 
V. Ex . vê como elles se irritam só porque citámos duas 
autoridades a que SS. EEx. não podem deixar ele cur-
var a cabeça, os Srs. Euzebio ele Queiroz e Visconde 
ele Haborahy. 

O Sr. PAULINO DE SouzA: -V. Ex. autoriza-nos a ler 
todos os pareceres? 

O Sr. V. DO Rrn BRANCO :-QLiando os nobres cle1mtados 
quizeram apresentar a emenda, não me pedir<Ún con-
selho; por conseguinte, a este respeito, aconselhem-se 
comsigo mesmos. (Apoiados e l]iilaridade.) 

O Sr. ANDRADE FIGUEmA : - E VV. E'Ex. pediram con-
. selho para apresentarem a proposta'! Atiraram aqui es-
sa bomba sem ouvirem a ninguem. · 

O Sr. PAULINO DE SouzA: - Nós não temos dever 
ele pdir conselhos para apresentar idéas, e o governo 
deve consultar as camaras. 

O Sr. V. DO Rrn BRANCO :- Tenham paciencia os nobres 
deputados, esta questão não póde ser levada por este 
modo; exige muita calma, muita tolerancill. (Apoiados.) 

Vou ler a opinião que emittiu o Sr. Visconde ele Ita-
borahy: · 

« Assim, penso que o meio que temos ele abolir a es-
cravidão no Brasil é decretar a liberdade elo ventre, a 
contar ele um prazo que dê ao gov'erno tempo de prover 
o modo de executar esta medida . A emancipação se 
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fará le11La e gradualmente, mas de uma maneira emc,1z 
e infallivel, e satisfará ás aspirações elos que desejam ver 
i:I raça escrava recuperar os direitos que lhe deu o 
Creador, sem ser Ú' cu:> ta do aniquil :11nenLo dos seus 
senho res . Não acredito, toda via, que tal meclicla mesma 
seja isenta ele perigos . 

O Sn. ANDHADE FrGut<:rnA: - Leia o resto. 
·O Srr . PAULINO DE SouzA:- Sini., leia até o fim . 
O Su. ANDRADE FrGUEI!lA: - O conLrario é defraudar 

o pensamento alheio. Leia até o flm . 
O Sn. V. DO B.10 BHANco: -Sr. presidenLe, o que se vê 

neste período ; e que debalde tentaram obscurecer os 
nobres deputados, é que o Sr. Visconde el e Itaborahy 
votou pela liberdade elo ventre. Era o que eu pre -
tendia mostrar . A continuação do que está neste im.: 
presso, o nobre ex-ministro elo imperio o possue; leia -o 
clle, se quizer; essa publicidade não ha ele correr por 
minha conta 1 ( 111uüo bem! Oh! oh!) 

O Sn. ANDfül.DE FrGUEIM: - E' pouca lealdade. 
O Sn. V. DO füo BrüNco: - Sr. presidente, peço a V . 

. Ex.. que convide o nobre deputado pelo 4. º clistricto 
do Rio ele Janeiro a respeitar-me, par a que eu ores-
peite tambem 1 (Afoitos apoiados.) O nobre deputado 
não póde dizet que ha deslealdade no meu procedimento, 
quando leio um perioclo que contém uma icléa completa , 
e que é attinente ao meu fim, que é provar que esse 
illustre estadista votou pela liberdade do ventre 1 
(Apoiados; muito bem.) Não julgo necessario por minha 
conta ler e dar publicidade a todas as considerações que 
elle fez cm uma sessão secreta do conselho de es ta elo. Os 
nobres deputados que as leiam e tirem clahi o partido que 
quizerem em favo l' ele sua causa; mas não podem dizer 
que sou desleal , porque não quero tornar a responsabi-
lidade de tudo lJ:Uanto alli se disse . ( Mttito bem!) ~· 

O que importa saber é se foi aceito. o principio ela 
liberdade elo ventre. Que esta solução, como qualquer 
outra, tem inconvenientes, Sr. presidente, sabe-o todo 
o mundo, e não o ignoramos nós (apoiados). Quem não 
sabe que na solução elos negocios humanos não se póde 
conseguir cerrar a porta a todos os males e incon-
venientes, mas evitar o mal maior , nfo o de uma 
classe sómente, porém o de todas as classes ela socie-
da :le? 

Venha a solução que os nobres deputados estão ela-
borando , e veremos se ella remove todos os incon-
veni c11 tes que offerece a solução eles ta grave questão . 
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O Sn. . PREsinENTE : - Eu não ouvi que o nobre de-
pu Laclo pelo Ptio de Janeiro tivesse proferido palavra· 
alguma que fosse offensiva ao caracter ele V. Ex:.; se 
ouvisse, irnmediatamente pediria que a retirasse. 

O Sn. ANDRADE F1GUEIRA : - Não proferi nenhuma. 
Is Lo 6 recurso de rlietorica. 

O Su . V. DO B.ro BRANCO .: - Ora, Sr. pres idente! O 
nobre deputado, que conclernnou o part ido conser-
vador a ser escravocrata, já quer tambem agora con-
demnar até a rheLorica, ·entrelanto que elle hontem 
usou da rh etorica com a maio r liberdade 1 (Hila.ridade. ) 
Os quadros sombrios que S. Ex. aqui nos descreveu, 
essas regiões a que remontou-se., regiões in accessi-
veis, tudo isto o que foi. senão rhetorica a bom de sua 
causa? Portanto, tenha o nobre deputado tolerancia; o 
publ ico nos observa, o paiz ha de ler.-nos e ha ele dizer 
de que lado está a prudencia_, lia de ver se os nobres 
deputados querem , com effeiLo, chegar a uma solu-
ção sat isfacLoria, digna deste pa iz, ou se o proqecli-
mento que têm tido é com o fim de ent.,regar es te gravis-
simo assumpto á mercê ele acon tecirnc~1tos que ningnem 
pócle prever. Tenham, po is , os nobres deputa cl os pa-
ciencia para ouvir, respondam, contestem, mas não dêm 
apartei; que possam azedar o debaLe , e não procurem a 
todo o momento interromper os orndores que sus -
tentam esta causa, que é a causa ela justiça, e que a cles-
pei to ele todos os esforços de se us antagonistas, ha ele 
triump!'iar , estejam disso certos os nobres deputados . 
( AJJoiados geraes.) 

Ouço sempre com prazer os npartes que podem elu-
cidar a questão ; a partes, porfan, como os que se tem 
da ~lo, certam ente não os desejo ouvir. E sobretudo o 
que eu temo, Sr. presídente, é essa excitnção que appa~ 
reco cm nossos cleba tes, porque es te publico que nos 
observa e que sabe que esta camara unanime é de con-
servadores , não poderá deixar de perguntar: - Como 
póde uma idéa tão generosa produzir essa cliscordia 
entre amigos? (Apoiados.) 

E quem Já a conclemnou quer outra medida que 
possa substituir a esta? · 

Sr. presidente, já mostrei que uma, proposta desta 
na tu reza não pód e ser recebida nas pontas de baione-
tas, ser condemnada úi l inúnc ; é digna da cons ide-
raçãb da cama ra e ele um cleba te refle cticlo . Já mos-
trei tambem que o nobre deputado pelo H. io ele Ja-
nr.iro dormiu o somno ele Epimenidcs r[uando nos 
disse que es ta idéa da emancipação surgiu irrnspe-
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radamente, que não estava no sentimento publico, e 
não tinha conqu i;;taclo os esp irilos; que os grandes 
pensadores deste paiz a julgava m ainda muito longe 
da ac tualidade. · 

Agora, Sr. presidente, devo cons idera r as proposi- , 
çües do nobre deputado a respeito do part ido con-
se rvador. · 

O nobre deputado esforçou-se por demonstrar que a 
idéa lla c1ua ncipação é dos liberae;;, que o seu par-
tido nunca a inscrcvê ra em sua bandeira. · 

Eu esperava que, seg undo a consequencia logica elos 
seus principios, reconhecesse e dissesse tambem que 
são os liberaes que devem r ea liza r es ta id éa; mas a 
logica do nobre deputad o não o levo u a essa solução, 
e então S . Ex., clelinindo-nos ·o caracter e a missão 
tle cada um dos dous partidos, disse: o partido co n-
servador é de r es is tencia, o liberal é ele ini.~iativa, é 
o que explora os tern;nos desconh ecidos. 

Quererá, Sr . pres iclen te, o partido conservador ele 
1870 aceitar a missão, que lhe dá o nobre deputado 
pelo 4.º districto? Estará elle privado ele iniciativa? 
Não será mais que a remora do partido liberal '! 
( Apo'iados • ) 

E por sua parte quererá o partido liberal aceitar 
tambem a missão que lhe deu o nobre deputado, de ir 
explorar o desconhecido, e, quando tiver fe ito alguip.a 
descober ta, chamar então o partido conser·va:dor para 
que lhe vá tomar o privilegio da invenção, e encar-
regar-se de levai-a a effe ito ? (Risadas e apoiados.) 

Pois o partido conservador, senhores, está condem-
naclo á inercia, :í inacção ? Não cuida dos factos so-
ciaes? Não pensa do futuro deste paiz? Não pôde 
ter iniciativa? E' preciso que esta venha do partido 
contrario? E o lado liberal, para que esta theoria, 
eminentemente commocla para o partido conservador, 
seja uma realidade, presc indirá das v'an tagens de sua 
invenção, deixando que esta ·seja apro;veitada e execu-
tada pelo partido conservador? 

Sr. presidente, não é esta a missão do partido con-
servador, e não o tem sido 1 (Apoiculos.) 
-O partido conservador tambem tem iniciat iva, tam-

bem tem· previsão (apoiados); não é só um partido de 
resi s tencia e reacção, e o tem· provado muitas . vezes. 
( Avoiados . ) · 

Quem promoveu, , na ordem dos melhoramentos ma-
teriaes, os caminhos de ferro no Brasil? Quem cleu 
desenvolvimento ú sua navegação fluvial ? Qnem ext in-
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guiu o trafico Ll os afri canos?· Quem tomou sobr e s i a 
grande responsabilidade de arrostar os preco nceitos 
.desse poder, com que ta n to nos assus tou S. Ex ., o 
poder que dá os diplomas de deputa d~? Quem fez a 
eleição por circulos? O partido conservador : a ini-
ciativa lhe pertence, 

Ag;ora mesmo estamos iniciando refo rmas el o accôrdo 
com o que diz o nobre depu tado. O i llustrc ex -m i-
nis tro do imperio não se mostrou um con&ervador elo 
prOQTe3so iniciando tantas reformas? Como é, pois, 
que~ o nobre deputado , empenh ado em deter-nos os 
passos nesta questão, em impedir que se fa ça ·alguma 
cousa a bem ela emancipação dos escravos, chega ao 
ponto de nega r iniciativa ao seu par tido, con cl em-
nando-o a um papel tão triste, e impondo· ao mesmo 
tempo ao partido cont rario a pena do Tantalo, poi s 
que ao aproximar -se do poder terá que r enunciai-o 
para que sejam as SW).S idéas, as suas descobertas. 
r ea lizadas pelo partido conservador ? 

Não, Sr. presidente, não é esta a missão do partido ' f-
liberal , nem o partido conservador está r eduzido ao 
unico papel de pôr calces nas r odas do ca rro do pro-
gresso dirigido pelos libera,es, quando veja que elle 
vai cahir . no precipício ! (Apoiculos; muito bein.) 

E quem não vê, Sr. presidente, que o nobre de-
putado, deprimindo assim a.missão do seu proprio par-
tido, está em terreno falso, advoga uma causa que não 
póde ter os votos nacionaes; quem não vê que o nobre 
deputado quer · interessar o. seu partido em favor de 
uma idéa que é contraria á opinião universal no Brasil 
e fóra delle ? ( Miti.to bern ! ) . 

Sr. presidente, não desprezemos essa opinião publica 
estrangeira, em que ha pouco com tanta razão fallava 
o meu nobre amigo Sr. ministro da justiça. Ella tem, 
quér o queiramos quér não, um'! grande influencia sobre 
nossos sentimentos, nossos costumes e nossas idéas. 
Hoje os povos estão em communicação mais frequente· 
entre si, do que ha annos estavam as differentes fracções 
de uma mesma nacionalidade. Não podemos encer-
rar-nos dentro dos muros da .China, e dizer : Não nos 
importa a opinião estrangeira ; prevaleçam por toda 
a parte a moral, a religião, as verdades das sciencias 
política e economica : os exemplos do mundo civili-
sado não podem influir sobre nós , .não nos devemos im-
portar com elles ! . 
· Não, nrnus senhores, esta icléa , não cessarei de re~ 
petil-o, penetrou no espíri to nacional elo Brasil , e não 
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póile deixar de ficar victoriosa ! ( llfnitos apoinrlos; 
mni tó bem ! ) 

En nada poderei acrescentar, Sr. presidente, ao 
que disse o meu illustre amigo Sr. ministro da justiça, 
no sentido de offerecer aos proprietarios agrícolas do 
Brasil c0nselhos mais prud entes e salutares do que 
aquelles que lhes deu o nobre deputado pelo 4. 0 dis-
tricto elo Rio ele Janeiro. 

Ningnem .prcl'ende pôr em perigo a sorte ela lavoura 
no Brasil; não ha in sensato que não reconheça quanto 
tem ele sagrado e respeitavel essa propriedade; mas 
Lambem todos reconhecem que não é possível man -
ter-se o stcttn-quo, que está no interesse ela propria 
lavoura não oppôr-sc a essa idéa ; que é preciso con-
ciliar os interesses bem entendidos da propriedade 
agrícola com os ::le todas as out_ras classes da sociedade. 
(Apoiados. ) 

O nobre deputa elo fo llou-nos em mecliclas prepara-
torias , em meios materiaes ele execução; citou-nos 
tambem o parecer do Duque de Broglie. 

Quando, porém, assim se exprime o nobre deputado 
perde sempre .de vi sta este ponto capital: o Duque de 
Broglie, como aqueHes que o acompanharam nesta ma-
ter ia, não queria a solução que lhe dá a proposta elo 
governo; não queria a emancipação lenta e gradual, 
queria a abolição simultanea e immediata. 

O Su. ANnnADE FIGUEIRA :-Não apoiado. 
O Sn . V. DO Rro BHANCO : - O nobre deputa do 

obriga-me a trazer para aqui os livros e a ler ... mas 
de que serve tambem ler ? Não · está ahi o voto de 
graças? Todos nós não o entendemos como inoffensivo 
elas intenções elos nobres depu tados a respeito ela pro-
posta? De que serve trazer testemunhos ? O nobre 
deputado contesta sempre o que digo. Pois a camara 
não sabe que o Duque ele Broglie ofTereceu um projecto 
que tinha por fim a abolição simultanea e immediata 
ela escravidão? ( Apoiados.) . 

Eu desafio o nobre deputado que conteste isto! 
O Sn. ANDfyADE F IGUEIRA :- Tem dous projectos; 

. segundo as circíunstancias. 
O Sn. V. DO Rro BRANCO: - O nobre deputado con-

funde o proj ec to ela maioria ela conunissãQ. franceza 
com o ela minoria, de que ha pouco fall ei, que era 
ele emancipação lenta e gradual ; o elo Dur1ue ele Broglie 
era para a abolição ünmed iata . 

O Sn. A c;nR ADE F.icusmA : -- Mas o rclatorio era 
commum; era da maioria. 

10 



, O SR. V. no Rro Br.ANco : - O aparte que me deu 
o nobre deputado foi ouvido pela camara. Quando eu 
affirmava que o Duque de Broglie queria a emancipação 
inimecliata, o nobre deputado disse:- Não apoiado. 

Explico as cousas, sustentando o que havia dito: o 
nobre deputado concorda nes te ponto, mas salta para 
outro, e 1cliz: o relatorio era commum ! Que importa 
isto, porém? , 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - E approvado por todos 
0s membros da commissão. · 

O SR. V. no Rrn BRANCO :- Gon tinha a solução mais 
grave e extrema que offerecia a maioria da commissão. 
Então eram precisas essas medidas preparatorias, 
porque, dizia o Duque ele Broglie, é preciso preparar 
aquelfos que vamos destinar a uma condição nova, para 
que possam entrar nessa condição. 

Sr. presidente, eu procuro impôr-me nesta ma teria 
todas as limitações possíveis; não discuto com plena 
liberdade, posto que os nobres deputados tenham provo-
cado este debate antes mesmo que a camara, como 
já observei, pudesse tratar da preliminar, se devíamos 
discutir o projecto em sessão secreta. 

As medidas preparatorias, Sr. presidente, não sã(} 
neste caso necessarias. Refiro-me a todas aqnellas que 
indicava o Duque de Broglie, porque de ha muito 
tempo ternos tomado algumas medidas preparatorias 
e indirectas; ahi está em nossa legislação tudo quaato 
se tem feito para melhorar a condição elo captiveiro, 
e expellir a escravidão elas cidades, e leval-a para os 
estabelecimentos agrícolas. 

Medidas, elem~ntos materiaes para a execução, meios, 
diz o nobre deputado, de manter a ordem publica, a 
segurança individua!, clisso é que precisamos. E' este o 
pensamento de S. Ex. 

Estes meios, senhores, me parecem suillcientes, e o 
seu aperfeiçoamento não .escapou ú previsão do gabinete 
actua l. A reforma judiciaria e a da guarda nacional são 
os meios com que melhor poderemos prevenir os abusos 
da autoridade, os vexames do cidadão, e tornar mais 
efücazes os esforços de todos para defesa da propriedade 
e da segurança individual. · 

E, pergunto aos nobres depu tallos que nos faliam em 
riscos qus esta medida pócle trazer: no presente não ha 
tambem perigos? Não se lembram os nobres deputados: 
de tempos não ainda mui to remotos? E com que meios 
tlesfizernos esses perigos? Não conheceis a historia ela 
lei de W ele Junho ele 1835? O projecto actual offerec~ 

,, 
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os mesmos perigos? Não; ahi está o nobre deputai.lo 
por Minas Geraes, o Sr. Perdigão Malheiro, que res-
ponde por ' mim nesta parte, quando via tão poucos 
perigos nesta reforma, que prop11nha a revogação da lei 
de 10 de Junho Tle 1835. . 

O S!l. ANDRADE FrGUEIIlA :-E' melhor revogal-a do 
que sacrifical-a na execução. · 

O S!l. PERDIGÃO MALHEIRO :-V. Ex. tenha a bon-
dade de ler o que eu prqpuz, e verá que o que propõe 
o Sr. ministro da agricultura é muito mais adiantado. 

O S!l. V. DO Rrn BRANCO :-A' vista destas denegações, 
nãoha,remedio senão ler o que propóz o illustre deputado 
(risadas) para ser in:;erto em meu discurso: 

« Art. Lº Ficam revogados o art. 60 do codigo cri-
minal, a lei de 10 de, Junho de 1835, salvo o disposto 
no art. 2.º, e o art. SOda lei de 3 ele Dezembro de 1841. 

« Reputar-se -ha comprehendida na disposiçãd do 
art. 16 § 7. º do codigo criminal a circumstancia de 
ser o offenclido alguma das pessoas referidas no art. 1.º 
da mencionada lei ele 1830. 

« Paragrapho unico. A pena de açoites imposta pelo 
art. H3 do codigo crimi4al fica substituida pela de prisão 
com trabalho por 10 a 20 annos. . 

« Por cabeça entende-se o principal tratador. » • 
Não está aqui revogada a lei de 10 de Junho de 

1835? (apoiados) E se fossem reaes todos os perigos 
que se afiguraram na imaginação do illustre deputado 
pelo 4. º districto do Rio de Janeiro, o illustre deputado 
pela provincia de Minas proporia ao mesmo tempo a revo-
gação daquella lei excepcional, decreta da para época 
cm que taes perigos se deram? 

Os perigos, pois, não são os mesmos, não são tão 
graves ; o que cumpre, e é isso que eu peço á camara, 
o que cumpre é considerar que perigos e perigos muito 
grandes podem e hão de trazer as pretenções daquelles 
que julgam possivel impedir est~ reforma. (Apoiados. ) 

Sr. presidente, não imitarei o illust.re deputado con-
servador, que nos ameaçou com uma revolução, se 

- acaso houvesse adiamento da camara, aliás faculdade 
dada pela constituição do Imperio.ao poder moderador; 
não, não ca hirei em taes ex:cessos, mas devo e posso dizer 
ao nobre deputado, que essas suas idéas absolutas, e a 
tenacidade que mostra e com que pretende arrastar o 
partido conservador, serão funestas aos proprios inte-
resses de que elle se julga o melhor iht~rprete e o mais· 
esclarecido advogado. 
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Ên espero que os proprictarios agric:ohs, e todos 
aquclles que têm a perder, porque mesrno aqnelles que 
não possuem riquezas, nem escravos, estão interessados 
em que esta questão se resolva do mocl.o o mais paci!ico 
e regular; eu espero que todo o Brasil não se deixe 
levar pelo paniim que se lhe está incutindo; espero 

. que os proprietarios agrícolas, não cedendo a seme-
lhante pressão, confiem nos poderes do Estaclo, porque 
afinal hão ele reconhecer, que melhor consultam os ver-
clacleiros interesses da propriedade territorial deste 
paiz os que querem prever o futuro, tratando desta 
reforma, quando as circumstancias são tranqui llas, do 
que aquelles que pretendem que não se façam reformas 
desta ordem senão em caso ele força maior. (Apoiados. ) 

E' o qlw querem os illustres deputados . Não resol-
vamos .isto agora, deixemos a onda ir crescendo, e 
quando já não houver meios de .evitai-a, en.tão sejamos 
arrastados 1 

Esta politica de inercia, de laisser faire, laisserpasser,. 
que os illustres deputados querem inscrever como ' 
emblema elo partido conservador, jú tem sido prejudi-
cial, em alguns perioclos ela nossa viela politica, ao mesmo · 
-partido, e seria no caso actual funestissima não sú aos 
lavradores elo Brasil, mas a todos os interesses desta 
soe iedade. ( Jl.füitos apo'iados.) 

O illustre deputado nos disse que seguia a política 
do gabinete de '16 ele .folho, e acrescentou que esse gabi-
nete nas falias elo tllrono ele ·1859 e 1870 não inseriu 
a icléa da emancipação. 

Senhores, acaso isto prova que o iJlustrado Sr. Vis-
conde de Itaborahy, chefe· desse gab inete, que havia 
tratado ele tão melindroso assumpto no conselho ele 
estajo, que ahi bavia dado scbre elle um voto , se ti-
vesse inteiramente ol viela do desta ma teria e n:Jo reco-
nhecesse CJLle ella devia ter uma oportuniclade? Elle 

. não quiz imitar o gabinete de 1867, ánnunciando uma 
proposta, quando não tinha ainda uma solução formu-
lada, nem era opportuno ~usei tar esse debate, porque 
a guerra durava, ou apenas acabava ele cessar ; mas o 
illustraclo Sr. Visconde de Itaborahy ele certo cogitou e 
muito neste assumpto, e a prova está nos factos ulte·· 
ri ores que o ilustre deputado passou em silencio. 

Não conhecemos todo o procedimento que teve o 
gabinete ele 16 de Junho nesta camara a proposito da 
lJUestão elo elemento servil? Recordei-o ante-hontem; 
será preciso que o repita hoj e? Não se sabe que esta 
materia foi estudada por uma commissão especial, que 
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não represenLava sómen te a opinião de um lado, mas 
a opinião de toda a camara? Não se sabe que o minis-
terio de iô ele Julho, pelo orgão de seus membros no se-
nado , declarou que es te anno -apresentaria a so lução 
do problema de que ora tratamos ? ( 11foitos apoiados . ) 
Como,.pois, o illustre deputado nos diz que aquelle 
gabinete não quena tratar da reforma elo eslado 
servil ? l 

Se ella es tava annunciada desde o aüno passado, e, 
consid erando o governo como entidade mo ral, direi 
mesmo que desde 1867 ; se na fa lla elo throno deste 
anno está ella tamhem enunciada ; onde a causa da 
sorpreza, onde o fundamento elos r eparos elo illustre 
deputado ? 

E u não estra nhar ia as clissidencias neste assumpto . 
Sei bem quanto elle é grave, conheço que é do maior 
alcance, porquanto trata-se de mn problema complexo . 
Sei que, se em questões mais simp les e menos impor -
tantes as clissidencias ;;ão na turaes, menos ha que es-
tranhar, e impossível é evita i-as, sobre ma teria ãesta 
na tureza . Mas eu pergunto aos illustres deputados: Se 
vós entendeis que esta questão não el eve ser entregue 
ao amor -proprio, ao capricho,- ás ambições, e ainda 
menos ás animos idades ele pa rtidos; se vós entendeis que 
eleve ser considerada, não como uma lide de partidos, mas 
sim como uma questão social ; e ainda ma is, se enten-
deis que para a solução deste problema, o mais impor-
tante ela sociedade brasilei ra neste momento, é neces-
sario o concurso de todos: para que asses tam os i-llustres 
cleputadus suas baterias contra nós e nos repeli em elo 
seu seio? Para que nos dizem desde já, an tcs de tocla 
discussão, que não ha accórclo possíve l, que os votos 
estão con tados, e o ministerio fique sabendo que não 
tem outra sab ida senão a ele entregar-lhes o poder? 

Qu:al era a política elo rnini sterio nesta questão, nos 
perguntou mais el e uma vez o illustre deputado pelo 
4.º di str icto do Hio ele Janeiro . Teillos sido muito 
francos e muito explicitos. 

Sr . pres idente, perguo tara um ministerio que offe-
receu á consideração ela camara uma proposta se faz 
dessa proposla questão governamenta l, é pôr em du-
vida o que está manifesto, é susci tar questões inoppor-
tunas. ( Apofoclos. ) 
·Quando o governo apresenta uma proposta, está 

convencido ele sua utilliclaclc. Emqua nto não fôr con -
vencido do contrario, não pócle dizer que abandona as 
suas. icléas (apoiados). Como r1ucrem, pois, os illust:·es 
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deputado~, que não correram ainda a sua cortina, que 
ainda não disseram a sua opinião, que o governo declare 
já sê sustenta o projecto tal qual está, ou se o aban-
dona? Não se vê nestas interpellações intempestivas 
que os illustres deputados sentem alguma anxiedade, 
mas que não a querem manifestar? Não se vê que 
vêm forçar-nos a dizer aquillo que faremos, quando 
não se trata do debate sobre a proposta, sendo preciso, 
para nos reconciliarmos com os illustres deputados, 
ou para que SS. EExs. nos concedam o seu apoio, que 
abandonemos a proposta, ou que então desde já nos 
retiremos? 

Não ha exemplo, Sr. presidente, de perguntar-se a 
um ministerio se elle sustenta uma proposta que apre-
sentou (apoiados) ; não ha exemplo· de perguntar-se 
a um ministerio se fará .questão de gabinete 'de uma 
proposta sua , quando ella não está em discussão t 

~ (Apoiados. ) 
As questões de gabinete dependem não só da ma- 1 ~ 

teria em discussão, mas ainda da significação que possa 
ter o voto dá camara, em relação ao gabinete ·e em 
refação à marcha dos negocios publicos. (Apoiados.) 

As questões de gabinete não se levantam previa-
mente, não são decididas com essa antecedencia. 

Emendas como estas podem sér .offerecidas e susten-
tadas contra um ministerio amigo, ao mesmo tempo 
que se protesta querer ~ união do pàrtido conservador, 
que se está ele accôrdo nas idéas politicas; mas um 
gabinete, que sabe qual é .º seu dever, não pódc dizer 
se fará OLl não questão ele gabinete de uma medida 
que não está sujeita ao debate (apoiados), quand.o não . 
se sabe quaes são as icléas a respeito desta JUedida , 
que terão o voto da camara neste ou naquelle sentido. 
(Apoiados. ) 

O que eu posso dizer á camara é que a proposta 
assenta em convicções profundas dos ministros. 

O Sn. SAYÃO LOBATO (ministro <Ia justiça) ,:- Apoiado. 
O Sn. V. no Rro BRANCO : --,- E que clles hão de vir 

aqui com todo o empenho e ca.lma sustentar essa.s 
icléas, e applauclir-se-hão, se por ventura a camara des-
cobrir melhor solução para o problema que a ,todos 
inter essa. (Apoiados. ) . 

Não se preoccupem os nobres deputados com os exe-
cutores ela reforma que projectamos. Tratemos . ela 
causa publica; e quando chegar o momento decisivo, 
cumpra cada um o seu dever. Se é nobre atacar estas 
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posições, o illustre deputado el eve reco1:hcccr que 
tambem é . nobre defendei-as cmquanto o dever assim 
o exige. ( Apoiaclos. ) 

Nós sabemos bem até oncfo chega o dever ele sus-
tent'ar estas posições; asseguro aos nobres deputados 
que não as abandonaremos senão quando a dignidade 
do governo e os interesses publicas o exigirem! (Muitos 
apo'iados. ) 

Voz1,;s: -Muito bem! 
O SR. V. DO Rrn -I3l)IANCO : - Sr. presiclen te, espero 

que a proposta do governo seja opportunamente con-
siderada pela camara dos Srs. deputados. Eu não 
posso crer UJn só momento qne a maioria desta ca-
mara dê o passo precipitado que lhe foi aconselhado 
pelos nobres deputados, o el e levantar uma questão de 
gabinete sem motivo conhecido; não posso crer que 
declare desde já que uma proposta, fructo ele opiniõe;; 
t~o respeitaveis e uma das soluções conhecidas para 
o problema de que trata, seja desprezada in limine, 
corrio querem os nobres deputados, e que o seja sem que 
o paiz conheça quaes as icléa:i que os nobres deputados 
querem substituir a essa proposta. ( Muitos apuiaclos.) . 

E' necessârio que venl~a o momento opportun'o, que 
os nobres deputados saiam desse mysterio e nos digam 
francamente para onde nos querem levar e o que desejam. 

Já disse e repito: ás vezes as proprias questões que 
cncontrnm a sympatb ia geral de um povo levantam 
grande opposição. A independencia da nação nortc-
americana passou por um voto! E Franklin, que tivera 
;issento na convenção de Albany, dizia nesse tempo : 
« E' impossível a união das colonias ! » 

Quando nesse paiz se tratou elo primeiro canal em 
larga esca1a, a medida só pôde passar depois de uma 
discussão t.umul tuaria e acrimoniosa. Devemos, pois, 
ser tolerantes para com o nobre deputado pelo 4. º dis-
tricto elo Rio de Janeiro, e esperemos que clle ta~bem 
o seja para comnosco. 

VozEs : -1\foi to 1hcm ! muito bem ! 
1 

Falia depois o Sr . FERREIRA VrANNA. Sustenta a 
emenda , porque entende tambem que o voto de graças, 
approva a ·proposta elo governo, que S. Ex. não póde 
aceitar, , 

Depois que o orador concluo o seu discurso 0 
Sr. ANG ELo DO AMAHAL obser va que quando o go~ 
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verno estabelece ou accit::i uma questão de gabinete 
deve cessar o debate e proceder-se á votação: não 
lia vantagem nem para o go'\rerno nem para a opposi-
ção na prolongação ele uma crise ministerial. Pas-
sando o orador a outra ordem de considerações é a 
todo o momento interrompido, e pede o encerra-

, monto da discussão. Estando dada a hora, o Sr. PA-
RANHOS requer que seja prolongacla a sessão por· mais 
dez minutos. E' approvaclo esse requerimento e em 
seguida o do Sr. AMARAL. Fica a votação para o dia 
seg·uin te . 
. No dia 1. º de Junho teve lugar essa vota cão. A 

emenda do Sr. Paulino foi rejeitada por 63. votos 
contra 35. 

Volaram contra a emenda os Srs. : Angclo elo Ama-
ral, Pinheiro, Fausto de Aguiar, Siqueira Mendes, 
.Jansen do Paço, Barão de Anajatuba, Heraclito Graça, 
Coelho Rodrigues, Aureliano. de Carvalho, Bandeira 
de Mello, Pinto Braga, Moreira da Rocha, Domingues, 
Araujo Lim:i, Alencar Ara ripe, Raposo ela Camara, 
Gomes ela Silva, Carneiro ela Cun]Ja, Pinto Pessoa, 
Diogo Velho, Henriques, Corrêa ele Oliveira, Theocloro 
ela Silva, Ferreira ele Aguiar, Bci.rão ele Araçagy, Por-
tella, Augusto de Oliveira, l\follo Rego, Pinto de Cam-
pos, Manoel Cle~nentimo, Barão de Anadia, Casado, 
l\iello l\ioraes, Sobral Pinto, Menezes Pr3clo, Fiel ele 
Carvalho, Guimarães, Affonso de Carvalho, Augusto 
Chaves, Bahia, Dionysio Martins, Cícero Dantas, Gon-
çalves da Silva, Pereira Franco, Barão ela Villa da 
Barra, Araujo Góes,. Junqueira, Teixeira ·Junior, Ben-
jamim, Cunha Figueiredo, Ferreira Lage, Candido ela 
Bocha, João Mendes, Paula Toledo, Floriano ele Gocloy, 
Duarte de .Azevedo, Cardoso ele Menezes, Camillo Bar-
reto, Paranhos, Corrêa, Barão da Laguna, Evangelista 
Lobato e Bittencourt. 

Votaram , a favor da emenda os Srs.: Leonel ele 
Alencar, Souza Reis, Leandro Maciel, Taques, Fontes, 
Silva Nunes, Ferreira Vianna, Duque·Estracla Teixeira, 
Francisco Belisario, Paulino ele Souza, Pereira ela Silva, 
Anclracle Figueira, Lima e Silva, Diogo de · Vascon-
cellos, Perdigão Malheiro, Canedo, Pinto l\foreira, Mon-
teiro ele Castro, José Calmon, Gama Cerqueira, ·Pe-
niclo , Capanema, Ferreira da Veiga, Cruz i\fachado, 
Candiclo lVIurta, Joaquim Pedro, Luiz Carlos, Rodrigo 
Silva, Costa Pinto, Antonio Prado, ílifollo 1Vfat1.os, Dias 
ela Rocha, Azambuja, Joaquim ele Mendonçà e Simões 
Lopes . 

' ' 
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IV. 

Mcz de Junho. 

A discussão da proposta do governo só começou em 
10 de Junho, mas póde-se dizer que depois da primeira 
victoria alcançada . pelo ministerio na sessão do 1. º de 
Junho a questão elo elemento servil foi , como dissemos 
á pag. rn, o :issumpto obrigado de quasi todos os dis.-
cursos da opposiçãÓ. As leis de forças e o orçamento deram 
lugar a extensos discursos sobre essa questão . Desde 
a apresentação da proposta do governo e~ 12 de Maio, 
começou-se a fallar ·da reforma a proposi Lo de tudo. 

Na sessão ele 10 de Junl10 , alélh do discurso do 
SR. MINISTRO DA AGRICULTURA (que já demos ·em ex-
tracto á pag. 19)teve o SR. JAGUARIBE (ministro da guerra) 
de responder a varios.' deputados dissidentes que se 
haviam occupado largamente da questão do elemento 
servil (discutia-se a lei de fixação de forças de terra). 
Declarando que lhe parecia inopportuno discutir a re-
forma , pois havia um projecto do govtrno que · seria 
brevemente trazido á discussão, o Sr. ministro da guerra 
fez diversas consideracões no sentido ele demonstrar· 
que era tempo ele resolver essa questão, e que o go-
verno não havia feito mais elo que consultar os in-
teresses e os votos ela pação. · 

Na sessão ele 22 de Junho um outro membro elo 
gabinete, o SR. DUARTE DE AZEVEDO (ministro da ma-
rinha) teve tambem ele tratar elo assumpto, respondendo 
(ha discusEão da lei de forças de mar) ~ varios depu-
tados opposicionistas, e particularmente ao Sr. Antonio 
Prado. Do discurso de S. Ex . destacaremos os trechos 
relativos á emancipação : 

O SR. DUARTE DE Azr<:vEno (ministro da marinha): -
Sr. presidente, o nobre deputado por S. Paulo enxergou 
um desvio da índole do partido conservador, das tra-
dições desta camara, elos precedentes clest:t situação, 
na proposta que o gabinete de 7 de Março apresentou 
á camara dos Srs. deputados ácerca do estado servil. 

Reconheço que o partido cons~rvador é mais mo-
derado em suas aspirações do que o partido libernl, 
e procede mais retlectidamente; se por ventura se pu-
desse condemnar a índole elos dous partidos, as duas 
escolas conhecidas do direito, eu diria . que o partido ti . 
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liberal pertence á. escola racionalista ou philosophica 
e o partido conservador · á escola historica. 

Não duvido disso_; mas teremos por ven'tura aberrado 
dos nossos princípios com a proposta que apresén-
támos? Seria mister !provardes primeiro que lançamos 
a barra adiante das aspirações do progresso reflectido 
(mititos apoiados), que comniettemos uma exageraçã_o, 
desfigurando a physionomia do partido conservador, 
quando temos a mais profunda convicção de que mar-
chamos com a opinião publica que professamos e, o 
que é melhor ainda, com a opinião geral do paiz. (Muitos 
apoiados), 

O anno passado, já. o disse, e re'petirei até a sacie-
dade, esta camara votava por quasi unanimülade a no-
meação ele_ uma commissão que clésse com iirgencia 
(notem bem os nobres deputados) o seu parecer a res-
peito elas medidas que se deviam çidoptar sobre a grave 
questão do estado servil. 

A oomara reconheceu, portanto, que esta questão pre-
cisava ele se:r discutida; e, ainda mais, que eram nrgentes 
medidas apropriadas para a sua solução. Isto é incon-
testavel, é um facto ele hontem, é a historia de hoje, 
é a tradição que está ainda fresca na memoria de todos 
nós, testemunhas presentes do successo. 

Não é tudo: o ministerio de 16 de Julho, embora em 
tal ou qual dissidencia com as aspirações da camara, a 
respeito desta questão foi cedendo pouco a 'pouco o ter-
reno (apoiados); e membros desse gabinete declararam, 
uns que neste anno se havia ele apresentar por parte elo 
governo qualquer proposta para a decisão ela questão : 
outros, como o honrado Sr. Visconde de Itaborahy, que 
aceitavam, a não ser no orçamento, a idéa contida na 
emenda offerecida por diversos membros do senado, a 
qual comprehenclia , além da decretação ele fundos para 
a alforria de escravos, a manumissão forçada daquelles 
que pelo seu peculio, por liberalidade ele outrem, ou por 
contracto a e prestação de serviços, obtivessem meios 
para a indemnização do seu valor. 

Isto, senhores, era nada menos do que a promulgação 
de meios directos para a emancipação, e, salva a medida 
da liberdade dos nascituros, tudo quanto o governo 
propõe hoje para a regeneração dos servos. Quem clava 
ao escravo no anno passado direito perfeito á sua al-
forria, e por força da autoridade judicial mediante a 
indemnização elo seu y.alor, quem aceitava a formação 
de um fundo ele emancipação, era inquestionavelmente 
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abolicionista, e não se limitava a simples medidas pre-
liminares. . . 

Se os ministros do iô de Julho.afagavam, como se vê, 
a idéa ela emanei pação, não ha maior injustiça do que 
dizer-se que os ministros de 7 ele Março es tão em con. 
traclicção com Quas opiniões ou com seus precedentes 
ácerca ela questão do elemento servil. 

O nobre Sr. Sayão Lobato já se expl,icou aqui devicla-
:mente, e em termos que não careço de ampliar mais. 

O actual Sr. presidente do conselho fói exactamente 
aquelle que declarou que neste anno se clevêra apre-
sentar um projecto ácerca des te assumpto. A camara 
sabe qual era o modo de pensar elo nobre ministro elos 
estrangeiros. 

O Sr. ministro ela agricultura associou-se ao pensa-
mento ela emancipação servil; os Srs. ministros ela 
guerra e elo imperio não disseram palavra pela qual 
houvessem manifestado as suas opiniões. 

Quanto ao humilde orador que falla nesta occasião, 
não precisará dizer palavra tambem para justificar que 
não é novo para elle o pensamento ela emancipação. 

O BR. l\foüo MATTOS :-Mas foi vencido pelo voto de 
seus collegas . · . 

O Srr. DuAllTE DE AzEVEDO (ministro da marinha ): -
Não fui vencido. Os illustres deputados querem a cada 
passo confundir a votação que por mot ivos ele confiança, 
e por circumstancias estranhas á questão servil, embora 
aproposito clellct, deu a maioria ela camara elos deputados, 
com o pensameúto intimo elos membros ela camara. E' 
preciso distinguir as duas especies. E' possível que se 
dei xe de parte a solução ele um,a questão para se não 
comprometter a viela ele um minis terio. Com razão ou 
sem ella , acamara elos Srs . deputad os entendeu que 
clev-ia conservar o gabinete ele 16 ele Julho; por conse-
quencia, a votação dada a este respeito, por motivo ele 
ordem superior ou estranho, não póde ser argumento 
contra os precedentes ela camara e contra as opiniões 
livremente manifestadas na nomea cão da commissão 
alludicla, na apresentação ele projectos e na communi-
ca ção elas idéas. 

E ba por ventura algum desvio ela índole elo partido 
conservador com a apresentação elo prcij ecto ? . 

O Sn. ME110 ~ÍATTOS :-Sem os estudos necessarios ha. 
O Sn. DUARTE ne AzEVED.o (ministro ela marinha):-

Não se trata disto. Trata-se ,dê saber se o projecto 
contém idéas exageradas ou não, se o projecto concilia 
o mais que é pos$ ivel (não apoiados), salvas as · moclifi·· . 
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cações que por ventura se possam suggerir, os interesses 
dos lavradores com o grande interesse ela solução da 
questão. . 
1 • (Crnzarn-se diversos apartes.) -
· Desta maneira é impossível continuar ! Os illnstres 
deputados podem fallar, mas não mQ interrompam, 
porque com isto só fazem-me consumir mais tempo. 

Eu rião pretendo agora discutir o projecto do governo 
sobre o estado servil, o que farei opportunamente. Digo, 
entretanto, a V. E:c que, tendo examinado todos os 
projectos .que têm apparecido ácerca desta materia, as 

' represen taGões elos fazenclei ros, senhor elas icléas que 
circulam ácerca do assumpto, digo que ainda não vi 
combinação mais vantajosa para a solução da qµestão 
do que o projecto do governo. . . -

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA: - Quem ha de elo-
giar a noiva? ' -

O SR. DUARTE DE AZEVEDO: - En em ten1po mos-
trarei que o 'partido cons.enraclor votando o projccto elo 
governo irá com as aspirações elo partido. l\Ias, se o 
programma do partido conservador neste ponto, resu-
me-se na decretação de meios remotissimos para a 
emancipação, claquelles que os honrados dissidentes 
chamam preliminares, como a estatistica dos escravos, 
o desenvolvimento elas vias ferreas e a expans_ão da 
colonisação, o que deve adiar indefinidamente a solução 
ela questão; se é ser conservador cerrar ouvidos ás no-
bres aspirações elo tempo em que vivemos, as icléas 
christãs e civilisadoras do seculo; se é ser conser-
vador não dar um passo para confundir os elementos 
heterogeneos ela população brasileira, suavisar as as~ 
perezas ela legislação concernente ao estado servil, e 
manter o principio ela igualdade de todos os homens 
perante a lei: se é ser conservador não prepararmos 
as condições para possuirmos um dia uma patria livre, 
e devemos cruzar os braços ante a idéa do progresso, 
e parar, e retroceder e morrer; nesse caso, Sr. presi-
dente, eu que sou membro ele um gabinete que pare-
ce-me ter sahido do seio elo partido conservador, eu, 
que me prezo de ser conservador do mais puro quilate, 
declaro á camara e ao paiz que não -sou conservador. 
(Mititos apoiados.) · _ 

O SR. CARDOSO DE MENEZES E OUTROS MUITOS SRs. 
DEPUTADOS: - Mui to bem. 

O Sn. DUARTE DE AZEVEDO :-E se para conservar a hon-
rosa. cad~ira que occupo na representação n~ciona~ é 
preciso hsongear os temores exa'gerados de uns e as 111-
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quietações infundadas de outros; se devo eslar ' J?Or· 
aquillo que não considero do interesse do meu pa1z; 
se hei de transigir com a minha eonsciencia, então 
direi a V. Ex. que aceito resignàdo a condemnação 
de não voltar a este augusto recinto, porque a pena terá 
por motivo a púreza das minhas intenções e a genero-
sidade dos meus sentimentos. (.M1tito bem.) E quando 
volverem os tempos, quando o paiz gozar do beneficio 
immenso desta explendida regeneração, qu,e lhe prepa-
ramos, ha de surgir no juizo dos vindouros algum as-
somo de gratidão para aquellcs que foram os martyres, 
os Christos da sua idéa. (.Muitos apoiados, muito bem, 
nmito bem.) . 

(Cruzam-se repetidos avartes.) . . 
Nem posso deixar, nesta occasião, ele repellir a iJ1St-

nuação que o illustre deputado por S . . Paulo dirigiu 
áquelles qne como eu defendem a questão da emanei pação 
servil. Não posso deixar de repellil-a em nome dos pre-
ceitos constitucionaes e cio dever de dignidade. Em 
nome dos princípios constitucioriaes, porque, seja em-
bora a idéa de quem f ór, desde que o m in isterio a adopta, 
não se póde, não wdeve lançar vistas para regiões inac-
cessiveis ás especulações da política, mas simples e uni-
camente aceitar a responsabilidade de quem defende a 
medida, segundo o prec'ei to constitucional. (Apoiados.) 

Em nome dos principios ele moralidade, porque, mercê 
de Deus, todos e cada um dos ministros do gabinete ele 
7 de .Março têm bastante dignidade para não fazerem 
seu o pensamento que não é delles, e para não especu-
larem com opiniões estranhas na tarefa ingrata de man-
terem-se no poder. (Jlfuitos apoiados.) 

o illustre deputado foi soberanamente injusto quando, 
lanç~ndo os olhos para todos os ramos do serviço 
publico, entendeu que o governo não lhes prestava 
solicitude alguma : Já nesta casa se disse uma vez que 
o governo era sofrego de reformas; hoje se diz que o 
governo não presta attenção aos serviços puhlicos, nem 
de colonisação, nem de viação publica, nem ele outros 
ramos da administração! O ministerio, cjue discute a 
esta hora no senado a reforma judiciaria, que trata do 
prolongamento das nossas vias ferrea~, que promove a 
colonisação quanto em si póde; o ministerio, que ma-
nifesta as vistas mais largas e mais francas sobre refor-
mas e melhoramentos ele varios se não ele quasi todos 
os ramos do serviço, é accusado ele inacth•o !· 

Digam, se quizerem, que caminhamos ele modo acce-
Jerado; mas dizerem que somos inactivos, nós, que nos 
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propuzemos . a apresentar tantas reformas ao corpo 
legislativo, é .a maior injustiça que o illustre deputado 
nos podia fazer. 

für SR. DEPUTADO pergunta quaes as reformas que 
o governo nos tem apresentado 1 

O SR. DuARTE DE AzEVEDO : - V. Ex. sabe que o 
discurso da corôa é a revelação do pensamento do ga-
binete, e fique mais · sabendo que, dentro em pouco, 
serão presentes ·á ca mar a projectos sobre a reforma da 
guarda nacional, sobre a reforma da lei eleitoral e ou-
tros. Estes trabalhos, assim como o da emancipação dos 
escravos, demonstram a acti vida de do ministerio, que 
apenas está ha tres mezes no poder. Os illustres depu-
tados que apoiaram o ministerio de 16 de Julho, que 
tinba por pendão as reformas, nunca disseram que esse 
tninisterio era inactivo, entretanto que a nosso res-
peito, e quasi logo depois de bavermos tomado conta 
das pastas, proferem uma accusação qu·e os factos e o 
senso publico repellem .... 

(E~i seguida entra o Sr. ministro dà marinha em oittra 
ordem de consider(lções.) 

V. 

2.ª Discussão da propostn. ~a camara <los deputadós. 
(tOdeJul!toa 14 tle Ayosló.) 

Na sessão ele 30 de Junho o Sr. deputado PINTO DE 
CrnPos pediu a palavra e leu o parecer da comrnissão 
especial, eleita em H:i de Maio, sobre a proposta do go-
verno. A commissão concluía submettenclo á appro-
vação da camara a proposta do poder executivo conver-
tida em projecto de lei, . com as emendas adiante apon-
tadas : 
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P1•oposta do gove1•no para a reforma do estado 

se1•vil , e emendas dâ eommissão espeeial da 
ea1na1•a dos Srs. deputados· sobre a 1nes1na· pro• 
posta. 

Proposota. 

Augustos e Dignissimos Senhores 
Representantes da Nação. 

Não convindo que continue in-
decisa a solução da questão servil, 
urge dirigil-a com acerto, por causa 
da fortuna particular e_ publica. 

Disposto o governo imperial a 
concorrer para que adapteis pro-
videncias qu~ realizem pausad~, 
mas success1vame11tc a emanci-
pação da escravatura no Brasil, de 
ordem de Sua l\fagestade o Impe-
rador tenho a honra de apre-
sentar-vos a proposta seguinte, na 
qual a sorte das gerações futuras 
e os dfreitos da propriedade exis-
tente são attcndidos: 

Art. 1. 0 Os filhos da mulheres-
crava, que nascerem no Imperio 
desde a data desta lei , serão con-
siderados de condição livre, e ha-
vidos por ingenuos. 

§ 1.º Os ditos menores ficarão 
em poder e sob a autoridade dos 
senhores de suas mãis, os quaes' 
terão a obrigação de criai-os e tra-
tai-os até a idade de oito annos 
completos. . 

Chegando o filh© da escrava a 
esta i<iade, o senhor da mãi terá 
a opção, cm de receber·do Estado 
a ifülemnização de 600,~000, ou de 
utilisar-se dos serviços do menor 
até áidade de 21 annos completos. 

No primeiro caso o gove.rno re-
cebera o menor, e lhe dará destino, 
em conformidade da presente lei. 

A indemnização pecuniaria aci-
ma fixada será paga em títulos 
de renda com o _juro annual de 
6· º/o, os quaes se conside1'arão cx-
tinctos no fim de 30 ::.nnos. 

Emendas. 

Antes deste artigo acrescen-
te-se-A asscmbléa geral decreta. 

Supprimam-se as palavras - e 
havidos por ingenuos. 

A este paragrapho acrescen-
te-se:- A dec:aração do senh<ir 
deverá ser feita dentro de 30 dias 
a contar daquelle em que o menor 
chegar á idade- (le oito annos; e, 
se a não fizer então, ficará enten-
dido que opta pelo arbitrio de 
utilisar-se ·dos ser.viços do mesmo 
menor. 
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P1•011osta. 

§ 2.º Qualquer desses menores 
poderá remir-se do onus de servir, 
mediante prévia i·ndemnização pe-
cuniaria, que por si ou por outrem 
offercça ao St'-nhor da sua 1l1ãi, pr.o-
cedendo-se á avaliação · dos ser-
viços pelo tempo que . lhe restar a 
preencher, se não houver accôrdo. 
sobre o quantum da me:;ma indem-

- nização. 
§ 3. ° Cabe tambem aos senhores 

criar e tratar os filhos que as /i-
lhas de suas escravas possam ter 

. c1uando aqn.cllas estiverem pres-
tando serviços. 

Tal obrigação, porém, cessará 
logo que Jindar :t prestação dos 
serviços das mãis. Se estas falle-
·cerem dentro daquellc prazo, seus 
filhos poderão ser postos á dispo-
sição do governo. 

~ 4. 0 Se a mulher escrava ob'ti-
ver liberdade, os filhos menores 
ele 8 annos, que estejam em poder 
do senhor elella, por virtude do 
~ 1.0 , lhe serão entregues indepen-
dentemente de indemnização, ex-
cepto se preferir deixai-os, e o 
senhor ann uir a fi car com elles. 

§ 5. 0 No caso de alienação da 
mulher ~sc-rava, seus filhos livres, 
menores de 12 annos, a acompa-
nharão, ficanclo o novo senhor 
da mesina t,scrava subrogado nos 
direitos e obrigações do ante-
cessor .• 

§ 6. o Cessa a prestação dos ser-
viços tios filhos elas escravas antes 
do prazo mar cado no~ 1. 0

, se, por 
sentença do juiz , reco11,1tecer-se 

.que os senhores das mãis os mal-
tratam , infligindo-lhe easti;rns ex-
cessivos, ou faltando á obrigação 
de os criar e tratar. 

§ 7 .• O direito conferido aos 
senhores no§ 1. 0 p.oderá scr_trans-
feridO nos casos d -~ successao ne-

. . cessaria , devendo. o fil~o da es-
crava prestar s~rv1ços a pessoa a 
quem ·l,lªS parl.llhas pertencer a 
mesma escrava. 

Emendas. 

Supprirna-se neste paragrapho 
as palavras~ independentemente 
de indemqização. 

. Neste paragrapho em ltigar da 
pa_Iavra- juiz -diga-se -jufzo cri-
mmal -. E supprimam-se as ulti-
mas-:-- ou faltando á obrigação de 
os cnar e tratar. 

Em lugar dag palavras - poderá 
ser transferido-, diga-se - trans-
fere-se. · · 
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ArL. 2. 0 O governo poderá en-
tregar a associações por ell e au-
torizadas os filhos das esc ravas, 
nascidos desde a data desta lei, 
que sejam cedidos ou abandona-
dos pelos senhores clellas ou ti-
rados do pod er ri este em \'irtude 
do al't. 1. 0

, * (i.• 
* 1. º. As ditas assoc iações terão 

direito ;.os serviços gratuitos dos 
rnenores ató- a idad e de 21 annos 
cornp letos, e poderão a.lugar esses 

.serviços, mas serno obrigadas : 
1. ~ A criar e tratar os mesmos 

menores. 
2.0 A constituir para cada um 

delles um peculio, consis tente ua 
qu ota -dos salarios que para este 
Jim fõr reservada nos respec tivos 
estatutos. 

3. 0 A procurar-lhes, findo o 
tempo de serviço, apropl'iacla co l-
locação . 

~ 2.• As associações de que trata 
o p:1ragr;qi l1 0 anteteclente serão 
sujei tas á inspecção elos juízes de 
orp lt ãos. 

Esta disposição é a[J[llicavel ás 
casas de expostos, e as pessoas á 
qu em os juízes de orphâos· eucar-
re!!arem a educação dos ditos. mc-
noh~s, na falta de associaçõçs ou 
<.'Stabelecitneutos creaüos para tal 
fi m. 

~ 3. ° Ficta salvo ao governo o 
direi to de mandar recolher os re-
feridos menores aos estabeleci-
mentos publicas, transferindo-se 
neste caso para o Es tado 3s ob ri-
,gações qu e o ~ 1.° impõe ,ás asso-
ciações autorizadas. ' 

Art. 3. 0 Serão annualmente li-
bertados em cada provincia do 
Impcrio tantos escravos quantos 
corresponderem á quota a.nnual-
rn ente clisponivel do fundo desti-
nado para ema_nc.ipação. 

§ 1. 0 O fundo da emancipação 
compõe-se : 

1. 0 Da taxa de escravos . 
2. 0 Dos impostos geracs sobre 

transmissão de propriedade tlo3 
escravos . 

89 -

Emendas. 

Surprimam-sc as palavras-dos 
salarius. 

No fim do primeirn período 
deste paragr~pho acrescente-se'-
quanto aos menores . . 

O seg·undo perioclo do mesmo 
paragraph o deve formar uiu novo 
paragrapho, l[Ue será o 3.", subs-
tituindo-se as palavras - Esta di s-
posição- pelas seguintes- A dis-
11osição deste artigo. 

Aqui a numeração será § 4.° 
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3. 0 Do producto de seis loterias 
annuaes, isentas ele impostos, e 
da decima parte das que forem 
concedid as cl'ora em diante, para 
correrem na capital do Imperio. 

4. 0 Das multas impostas em 
virtude <lesta lei. . 

5.o D.1s rruotas que sejam mar-
cadas no orçamento geral e nos 
provinciaes e municipaes. 

6. 0 De subscripções, <loações e 
legados com esse destino. 

§ 2.0 As quotas marcadas nus 
orçamentos provinciaes e muni-
cipaes, assim como as subscrip-
ções, doações e legados com des-
tino local , serão applicaclas á 
cm:rncipação nas províncias, co-
marcas, municípios e frcgu ezias 
designadas. 

Art. 4.0 O escravo tem direito 
ao peculio proveni ente de seu tra-
balho, economias, doações, lega-
dos e heranças qul) lhe aconteçam. 
O governo providenciará cn\ seus 
regulamentos sobre a collocaç.ão 
e garantias do mesmo peculio. 

§ 1.0 Por mor.te do escravo, seu 
peculi o se transmitte aos ascen-
dentes e descendentes, segundo 
a ord em heredilaria estabelecida 
pela lei; na fal ta de licrcleiros ue-
cessarios, ao eoilju ge ; e na fali.a 
de uns e outros, será o peculio 
adjudi cado ao fundo ele emanci-
pação, de que traLa o arL. 3.o 

§ 2.0 O escravo que, por meio 
de seu peculio, ou 1wi· libcrali-
d.acle de outrem, ou por contracto 
de prestaç.ão de futuros serviços, 
obtiver meios para indemnizaç:ào 
de seu valor, tem direito à al l'or-
ria. Se a indemnizacão não fü r 
fixada por accõrelo, o será por ar-
bitramento. Nas vendas jucliciaes 
ou nos invcnLarios o preço da al-
forria será o ela avali ação. 

Emendas. 

Substitua-se pr;Io seguin te: 
Ar t. t, .o E' pcrmi tl.irlo ao escrayo 

a foru1 aç.fto de um pcculio com o 
que lhe provier de doaçõ es, Je .. 
gatfos e licranças, e com u qúc, 
por conse11 timenLu do senhor, _o b-
t iver de seu trabalho e econo111ia5. 
O governo provid enciará nos_ re-
gulam entos sobre a collocaçao e 
segurança elo mesmo pecul.io. 

SulJ stiLua-se pelo seguinte: · 
[\ i. 0 Por morte. elo escra vo, ,me-

tade do seu pecul10 per; en ce ra ao 
eonjuge sohrevivenLc, se o houver, 
e a outra metad e se 1.ransm11.t1 ra 
aos seus herdeiros, na fórma d a 
lei civi1. . . 

:"la fa!La ele herclc;iro, o peculio 
será adjudicado ao funüo de em:m-
cipação tl e que trata o ar!.. 3. 0 

Supprimam-se as palavras- ou 
por contl'acto de prestação ele f1H 
t.uros serviços. 
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~ 3. 0 O contracto de prest::ção 
de fu1u1·os serviços, para o escravo 
obter sua liberdade, é dependente 
da :1pprovaçã,o do juiz ele orphãos, 
e nao podera exceder do. ma·ximo 
de sete armos. 

§ 4. 0 O escravo que pcrten'ccr a 
co udomiuos, e. f'ô!· libertado pot· 
11111 destes, tera tl1retto a sua al-
fol'ria, indemnizando os outros 
senhores lia quota do valot· que 
lhes pqrLencer. Esta indemnização 
podera se r paga com serviços pres-
tados por prazo não maior de sete 
annos, em ctinl'ormidatlc do ]Jai·a-
grapho antecedente. 

§ 5. 0 A all'orria com a clausula 
ele serviços durante certo tempo 
não ficará annullada pela falta de 
implemento da rncsnrn clausula, 
mas o liberto será compcllido a 
cumpril-a, por meio de trabalho . 
nos estabelecimentos publicos, ou 
por coutrnctos de se!'l' icrs a par-
ticulares. -

~ G.o As alfonias, quér gratuitas, 
quér a titulo oneroso, sel'ão isen-
Las de quaesqu et <lirei Los, emoiu-
mcnLOs ou des pc~as. 

~ '7. 0 Em qualquer caso de alie-
nação ou Lransmissão tle escravos, 
é prohibiüo, sob peua de nulli-
t,!adc, ~epa rar os conjugcs, e os 
ltil10s , menores de 12 ann ns, do 
pai ou rnãi. '" 

§ 8.0 Se a divisão de iJens entre 
herdeiros ou socios não comportar 
a reunião de uma familia, e n.c-
nhum delles preferir conservai-a 
sob o seu dominio, mediante re-
pos ição da quota-parte dos outros 
interessados, será a mesma familia 
vendida, e o sen proclucto rateado. 

§ 9.° Fica derogada a Ore\. liv. 4, 0 

til .. ü3, f1a parte que revoga as al-
i'orrias por ingratidão. 

Emendas. 

Substitua-se pelo seguinte: 
§ 3. 0 E', outrosim, permittido ao 

e~cravo, c111 favor de sua liber-
dade, contractar com terceiro fJ. 
prestação de fuLuros serviços por 
Le'mpo que não exceda de sete 
annos, lllediaute o consentimento 
do senhor e approvação do juiz 
de orphãos. 
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P1•oposta. 

Art. õ.? Serão sujeitas á ins-
pecção dos juízes de orphãos as 
sociedades de emancipação já ot·-
ganizadas e que de futuro • se or-
ganizarem. 

Paragrapho unico. As ditas so-
ciedades terão jwivilegio sobre os 
serviços dos escravos que liberta-
rem, para indemnização do preço 
da compra. 

Art. 6. 0 Serão declarailos 1 i· 
bertos: 

E1ne1ulas. 

§ 1.o Os escravos da nação, dan- Em luga r de-escravos ela nação, 
1lo-lhes o governo a occupação que diga-se·- escr:wos pertencentes á 
julgar conveniente. nação. 

§ 2. 0 Os escravos dados em usu-
fructo á corôa. · 

~ 3. 0 O~ escravos elas ordens re- Supprima-sc este paragT:ipho. 
ç:ulares, cientro de sete annos, me-
diante accôrdo do governo com 
as mesmas ordens religiosas. 

§ 4. 0 Os escravos das heranças Passa a 3. 0 este paragr:1plto. 
vagas. 

§ õ. 0 Os escravos qile salvarem Supprima-sc. 
a vida de seus senhores e dos as-
cendentes ou descendentes destes. 

§ 6. 0 Os escravos :ibandonados Passa a 4. 0 

por seus senhores. 
Se estes os abandonarem por 

invalidos, serão obrigados a $115-
tental-os, salvo caso de penuria, 
sendo os alimentos taxados pelo 
juiz de orphãos . 

§ 7. 0 O escravo que, por con-
sentimento expresso do senhor, 
se estabelecer por qualquer fórm:;i 
como livre. 

§ 8. 0 Em geral os escravos liber-
tados em virtude desta lei ficam 
durante cinco annos sob a ins-
pecção do governo. Elles são obri-
gados a con Lrac Lar seus serviços, 
sob pena de serem constrangidos, 
se viverem vadios, a trabalhar nos 
es tabelecimentos publicos. 

Supprima-se. 

Pass~ a õ.o 



- 93 

Proposta. 

Cessará, porém , o constrailgi-
men10 <lo trabalho sempre que o 
liberto exhilJi r contracto de ser-
viço. 

E111e1ulas. 

Substitua-se pelo seguin te : ArL. 7 .. 0 A p1·imeira inst:mcia cm 
todas as questões civis de liber-
dade será a do .inizo de orphãos. Art . 7. 0 Nas 

da liberdade. 
ca nsas cm llnor 

fil 1.º O processo será summario. 

32. 0 Haverá appellação ex· officio, 
quando as tlecisões forem contra-
rias á Iiberdacle . 
s 3.o Os promotores publicas S uppr inrn-sc. 

poderão promover os direitos e 
favores que as leis conceclam aos 
liber tos e esc ravos, e represen-
ta i-os em LO(Jas as ca usas de libcr-
badc, em que forem partes . 

Art. 8. 0 O governo m:rnd::irá pro-
cederá matricula espec ial de todos 
os escravos existentes no Imperio, 
com rleclaração do nome, sexo . 
idade, estado, aptidão .rara o Lra-
ba ll! o e tiliação de cacla um , se 
fôr conhecida. 

* 1. 0 o prazo em que deve co-
meçar e encerrar-se a mat1·icula 
será an11nnciado com a maior an-
Lecedencia possível por meio de 
editaes repetictos , nos quaes se·rá 
inserta a diS[JOSição do paragrap ho 
seguinte. 

* 2. 0 Os esc ravos que, por cul [>a 
ou omissão dos in teressaclos, nao 
forem dados á 111aLricula , até 
um :u1110 depois do encen·amento 
<lesta , serão por es te facto con-
siderados libertos . 

~ 3. 0 Serão tambcm ma tri cu-
laclos cm livro distincto os filhos 
ela mulher escm.va , rru e por es ta lei 
fi cam lincs. 

Acrescente-se : 

~ 3.0 Pela malricu l:i rl e cada 
escrav\1 pagarú o .sc11h r. r por uma 
ver, somen te o emolu men to el e 
500 rs., se o ll zer dentrn do prazo 
marcado, e ele '.I H, se exceder o 
dilo prazo. O producto de,:t.e e111 0-
lumen1.o se 1·á des tin:HJo ás des-
pezas da rnat1·ic11la, e o ex cedente 
ao f'tmclo de 1:m :111 c ipa ç~10 . 
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- --------------
Incorrerão os senhores omis-

sos, por negligencia, n:i mul ta de 
100$ a 200$, repelida tan1.as vez es 
quanLOs forem os indivíduos omit-
Lidos; e por fraude, uas penas do 
art. 179 do codigo criminal. 

~ li. 0 Os parochos serão obri-
gados a ter livros especiaes para 
o registro <los nascimentos <! obi-
tos dos filhos de escravas 11asciclos 
desde a da La desLa lei. Cada ornis· 
são sujeitará os parochos á multa 
de 1008000. 

"Emen<las . 

) 

Al'L. 9. 0 O governo é :w toriz:ido: Subslitu:i-se este ar Ligo pelo sc-
guinLe: 

§ 1.0 Para regular a jurisdicção 
voluntaria e contenciosa do ju ízo 
de orphãos com relação aos es-
cravos e aos indivíduos livres ou 
libertos em virtude desta lei, su-
jeitando o regulamento á appro-
vação llo poder legislativo. 

' § 2. 0 Para, ouLrosim, regular as 
funcções dos promotores publicos 
conforme o an. 7. 0 

~ 3. 0 Para impôr multas até 10üH 
e prisão até um mcz, 11os regu-
lamentos que lizer para execm;ão 
des ta lei. 

Art. :LO. l'ic::un revogadas as clis-
posições em contrario. 

Rio de Janeiro, 12 de !lfaio de 
1871. - Theodoro Machado Freire 
Pereira da Sili·a. 

Art . H.0 O govel'!lo em seus re-
gulamentos podetá impôr multas 
at~ 1oos e penas de prisão simples 
ate um mez. 

Sala das sessões ela camara elos 
deputados, em 30 de Junho de 
1811. - Joaquim Pinto de Campos. 
- Ra,ynmndo Ferreira de .4 raujo 
Lima.- L. ,intonio Pereira Franco. 
-João Mendes de Almeida. - ,in-
gelo 1'fwmaz do Amar al. 
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Só na sessão de iO ele Julho começou o cleba (e sobre a 
reforma. · 

SESSÃ.') DE 10 DE JULHO. (Questâo de vreferencia levantada 
.velei opvosiçãq. l 

Indo entl'ar em discussão o proj ec lo , o Sn. FERREIRA 
VIAl'iNA oblem a palavra e fundamenta o seguinte re-
querimento que é lido, apoiado e entra em discussão: 

cc Que seja preferido para a discussão o projecto ela 
comrilissão especial ela camara elos Srs . deputados ácerca 
el o elemento servil, apresentado na sessão de 1870. 

cc Sa la das sessões, 1.0 ele Julho ele 1.871..-Ferreirn 
Vianrict. ii · 

o Sn . PRESiDENTE DO CONSELHO levanta-se para comba-
ter esse requerimento, que a opposição apresen tava com 
o fim de demorar a abertura do debate sobre a proposta. 

O Sn . VrscONDE DO Rro BnANCO (presidente do conselho ) 
(movimento ,qernl de attenção) : - Sr. presidente, pensei 
que me fosse hoje dada a honra de assistir ao clebate 
do importante projecto posto na ordem elo cl ia des ta 
augusta camara; com sorpreza, rorém, ouvind? ao 
illustre deputado pelo município neutro , reconheci cr.ue · 
em vez ele adiantarmos neste grave e urgente negoc10, 
~inhamos retrocedido ao voto de graças, já discutido e 
votado por esta camara. 

As declinatorias, qué eu creio nascerem de impulsos 
sinceros da. parte ele SS. EEx., estão revelando aos 
olhos ele todos que o proj ec to elo governo encerra uma 
verdade, verdade tão . l'umin osa, verdade que tein ca -
lado tanto no espírito publico, que os illustres depu-
tados não querem affrontal-a ele frente, aceitando o cle-
ba te no seu verdadeiro terreno. ( Mititos apoiados. ) 

No voto de ·graças appareceu uma emenda para con-
demnar a proposta sem discussão; agora surge uma 

· questão de preferencia ! Mas como nos é apresentada esta 
questão de preferencia , Sr. presidente ? Acaso os illus-
tres deputados aceitam as idéas do projec to que .pre-
fe rem discutir? 

Não; elles o haviam mani fes tado antes, disse-o ha 
pouco o nobre deputado pelo município neutro. Não se 
trata de apreciar o morito rela ti vo desses dous projectos, 
declarou -o o ornclora quem respondo ; a queslão é pura-
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mente politica 1 Elle a capitulou nas prerogativas 
parlamentares ; mas todos comprehendem que os illus-
tres deputados o que querem, o que unicamente de-
sejam, é conhecer se têm aqui uma maioria com a qual 
possam rejeitar a proposta sem discussão .alguma , 
sujeitando o ministerio a uma derrota sem plena de-
feza . ( Apoiados. ) 

Senhores 1 por amor desses grandes inter esses que de-
fen deis, em nome dessa pruclencia que tão sabiamente 
nos aconselhastes, eu vos peço que ;ibandoneis esses 
meios indirectos (muitos apoiados ), esses adiamentos 
sem fim !'°Vamos á discussão da reforma, discutamol-a 
com toda acalma,· vejamos de que lado está a razão, 
vejamos quem bem comprehende os interesses presentes 
e futuros elo Brasjl, sob o ponto ele vista da emanci-
pação, se vós dissidentes, se nós outrns que defen·-
demos aquella medida, tão razoavel e tão cautelosa ! 
(A po'iados. ) 

A que veio essa passagem da historia política da 
França, Sr. presidente ? Quem já contestou que esta 

" camara tem o direito de iniciativa~ Ao nobre 
deputado pelo município neutro é que incumbia 
apresentar os argumentos cl 'onde se devia deduzir 
que a iniciativa , que cabe ao poder executivo pela 
constituição do Imperio, está revogada na presente 
ques tão. (Apoiados . ) . 

Disso não se encarregou o illuslre orador ; S. Ex . só 
ponderou-nos as vantagens da iniciati va parlamenrar , 
mas creio que não nos contesta nem ·pócle contestar 
que a iniciath1a do poder executivo em iíossa ºfórma 
de governo é principio essencial e salutar , que 
nunca foi desconhecido, nem por liberaes nem por 
conservadores. 

Senhores, ha dias os illustrcs deputados dissidentes 
diziam que aberrav_amos dos clogrrias da crença conser-
vadora ; se isso é verdade, é preciso reconhecer tambem 
que nesta questão SS. EEx . estão avançando muito 
além das r:aias do partido liberal, que nunca pôz em 
duvida nem estranhou o uso de semelhante direito. 

Ahi estão os exemplos ela nação mais affeita ao sys-
tema representativo, a b i estão os fac tos p::irlamen tares 
ela lnglaterra, Sr . presidente. Quando alli se contestou, 
em questões desta na turcza, em ques tões essencial .. · 
mente governamentaes e aclministrati vas, que o execu-
tivo toma sse a iniciativa? Pelo contrario , quando a 
iniciativa pai·lamenlar naque!Ie paiz se adianta ao go-
verno , e o ·governo, provocado por ella, pede que se 
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espere pela sua solução, as camaras se retrauem, dão-se 
lJOt' satisfeitas e aguardam a propo~ta do governo. 

Entre nós, porém, porque o governo estuda uma 
questão vital, questão U.e alta monta, e auxi liando-se 
com as luzes ela camara e com a autoridade de 
pessoas competentes, que tinham feito elu cub1·ações 
sob re a maLeria, apresenta o seu trabJlllv e sujeita-o 
ú discussão da camara, os nobrns deputa cios vem logo 
uma offensa á > preroga li vas parlamen ta rcs ! . 

Acaso a existencia de qualquer projecto apresentado 
por um membr6 do parlamento poderá acabar com a 
iniciativa do poder ex:ecntivo 'l Quan tos prnjecto~ não 
exis tem nesta camarn que têm sido postos de lado e 
subslituidos por novas iniciativas ela mesma origern ou 
do governo? Se temos tantos precedentes, para qu1~ 
estas questões de preferencia, de melindre, de cornpc-
tcn cia , senão para consumir tempo precioso ? 

Nas proprias republicas, Sr. presidente , respeita-se a 
inicia tiva do governo,· e elle muitas vezes· usa desse 
direi to .. .. · · 

Uilr SR. DEPUTAno:-No mesmo caso'? 
O Sn. V. no lllo Ilrrrnco :- Já me ré feri aos exemplos 

da Inglaterra, em que a ínicia tiva individual ou parla-
mentar abstem-se desde que o executivo se compromeLte 
a apresenLar uma solução das questões que se procura 
re~olver. 

Já mostrei que existe, mesmo nos annaes desta ca'-
mara, mais de um e:-:emplo de serem abandona:los pro-
jecLos de iniciativa parlamentar para se attender ele 
preferencia aos ele iniciativa do governo, e vice-versa . 

A questão, pois, não póde ser estabe lecida no terreno 
em que a col locou o nobre deputado que acaba de 
fa ltar. Se os illustraclós membros da opposição aceitassem 
as id éas da .commissão espécial elo anno passado, a 
questão mudaria de face, e só assim SS. EEx:. seriam lo-
gicos e teriam razão de instar por esse projecto. Mas 
não, Sr. presidente, SS. EEx . por cmquan t.o se abstêm 
de todo e qualquer juizo, e esLá pa tente a todos que 
não aceitam nem as déas da proposta do governo, nem 
as idé'as do projecto da commissão especial do anno 

. passado. . 
A questão, portanto, se acaso fosse resolvida no sen-

tido em que o illusLre cleputaclo deseja que esta aug usta 
camara a resolva, sem que houvesse coníl icto entre as 
duas iniciativas, em nada rhenos importaria do que na 
condem naçào do exercicio de um direito constitucional, 
a iniciativa do poder ex.e cu ti rn. ( Apoüulos.) 

. 1.3 
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O illustre deputado foi longe em suas observações 
polilicas. Pintou o Brasil corno um paiz em que o go-
verno se tem constituiclo prepotente, absorvendo as 
attribuições qu e,compet.em unicamente ao parlamento. 

Eu não desejo nem devo acompanhar a S. Ex. nesta 
sua digressão poli ti éa, inteiramente extranhà- á ma teria 
da ordem do dia; mas não posso deixar de dirigir-lhe 
uma pergunta, assim ·corno áque1les que tão vivamente 
o apoiavam em seus apartes, chegand-0 um illustre de-
puta do pela provincia de Minas Heraes, quando o illus-
tre orador, a quem me rellro, descrevia as phases elas 
questões da iniciativa parlamentar em França, a inter-
1;ogal-o se estava fazendo a historia do Brélsil ou da 
França. (Tanta semelhança achava entre uma e outra !) 
Eu perguntarei aos nobres deputados de quando data · 
essa usurpação dos direitos da cam.ua pelo poder exe-
cutivo? E' do ministerio actual? E' do- ministerio pas-
sado, que apoiastes? •.. Já 8e vê que os illustres depu-
tados, não têm razão, que são injustos para com o seu 
proprio partido, que levantam queixas com as quaes 
ferem a si proprios 1 

Ainda o anno passado, durante o ministeri'O de 16 de 
Julho, vimos mais de um projecto desta camara posto 
de parte pela iniciativa d-0 gçiverno. 

O SR. PAULINO DE Souu :- Apresentei projectos como 
deputado e não como ministro ... Não eram propostas 
do governo. 

O SR. V. · no füd BRANCO:- E que importa, Sr. 
presidente, que uma reforma seja apresentada pelos mi-
nistros em fórma de· proposta ou em fórma de projecto? 
(Afoitos apoiados da m.aio'.ria ; reclamações.) 

O SR. CRUZ MACHADO: - Foi um deputado pelo Rio 
de Janeiro que apresentou a reforma eleitor;il, não foi 
membro do poder: executivo. 

O SR. EVANGELISTA LonATO :- A questão é que sejam 
consultados os in teres~es publicos. 

(Ha miiitos apartes .) . 
O SR. V. DO Rro BnA NCo :-As estrondozas interrup-

ções cl os~nobres deputados são acaso argumentos que 
possam destruir o que eu estou dizendo?!.. (Miiitosapoia-
dos da maioria ; interrnpções da minoria. ) 

. .. E' aqui o caso de applicar as palavras de The-
ini stocles : a vossa irritação é a prova de que a causa 
que, defe ndeis é má, de que não tendes razão! (Muitos 
apoiados e não apoiados.) 

O SR. CRu z MA CHADO :--Como V. Ex. vai como não 
querendo a t tender, por isso falia mos mais allu : V. Ex . 
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corilmett.eu uma inexacfülão, porque foi LI'lll clerutacfo. 
do Rio de Janeiro e não um membro do gQveruo. 

(Ha outros apttrtes.) . 
O Sa. V. Do RIO .BR.\Nco :-Peço aos nobres deputa-

.do>, e muito especialm1mte ao nobre deputado· pela pro-
vincia de Mina~, vice-presii,!.en te desta.ca mar a, qu'e me 
consintam enunciar minhas proposições. Depois vejam 
se tenho_ ou· não razão, e contestem-me a seu tempo. E 
como se trata de reivindicar prerogativas parl-ament'a-
res, permíltam-me o direito ela f)alaVt'a e a liberdade 
da tribuna, que é sem duvida uma elas principaes prero-
gativas do parlamento. (M·1citos apoiados dei maioria:.) 

Diz:ia eu, S·r. presidente, llle o projecto apresentado 
por um ministro membro. desta camara só deixa ele ser 
proposta na fórma, mas é a expressão da iniciativa do 
poder execut ivo, é o pensamento do ministerio de 
que esse deputado faz parte. (Apoiados.) Não se preten-
da, pois, crear mais essa ficção. (Mmito· be1n.) Quando o 
ministro, como orgão de um gabinete, apresenta um 
prQjecto de lei , p·ondo de parte outros antes ini.ciaclos por 
membros da mesma camara, esse ministro antepõe a 
iniciativa ministerial á iniciativa parlamenta.r. 

O SR. Cauz MACHÀDO :-Neste sy~tema as formulas 
sigui.ficam muito. 

O SR. PAULINO DE SouzA :- E:ntão V. Ex:. é rnliclario 
no projecto de ,reforma eleitoral apresentado por mim. 

( Ha outros apartes.) 1 
• 

O SR. V. DO RIO BaANCO:-Não obstante: o meu pro-
. posito., responderei a este· aparte, porq.ue Yejo q1ie· os 

nobres clepu ta dos gostam mui to destas digressões .. 
O nobre deputado pelo Rio ele Janeiro, meu collega 

no g~binete de 16 ele Julho, acaba de dizer-me que, se 
o projecto por elle apresentado, sobre reforma eleitoral, 
era pensamento elo gcrverno, o actual ministro da fa-
zenda, que então tambem pertencia a esse· gabinete, 
deve ser solidaria com S. E.x. naquelle· projecto. 

Sr. presjclente, mais de um reparo merece este-aparte 
do nobre deputado pelo lho de Janeiro. 

Em primêirn 111gar, notb que S. Ex:. parece ass im 
sustentar a doutrina erroNea~, sem d.uvida alguma inad-
missivel, de que um ministro póde apresentar um pro-
jecto sobre . reforma eleitoral, sobre questão poli tica de· 
tanto alcance para a nossa fórma ele governo, proceden-
do individualmente, não exprimindo o pensamento do 
governo. Em segundo lugar·, observarei ao nobre de-
putado que seg11ramcnte, se eu continuasse nesse mi-
nisterio, quando a reforma viesse á discussão, havia de 
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;icei tal-a ou retirnr-me. Mas jú ~.xpuz no senado, e muito 
rninnciosarnente, o que aconteceu comigo a esse res-
peito. · 

Acllanclo-me fóra rlo paiz rrnando se apresentou essa 
reforma, sllbre a qual não fui ouvido, escrevi lagoa 
um elos mcmbr;os do gabinete, manifr.stanclo-lhe minhas 
duvidas, e duvidas nrnito sérias, sobre a constitucio-
naliclacle do proj ecto pelo que toca á eleição directa; 
e, como o disse no senado, declarei tenninantemente 
que, se niio fo~3e convencido pelos mem illustres colle:-
a:.as, não aceitaria a responsabilidade desrn medida . Asse-
gu ro ao mm honrado ex-collega que eu saberia qual o 
dever que me cumpria desempenhar em tal conjunc-
tura .. . 

Voms :- Mnito b'om ! 
O .SR. V. no Rw BRANCO:- Portanto, o aparte de 

S. Ex.. obrigou-me a uma explicação escusada, e não 
destróe o argumento de paridade que apresentei. 
( Apoiarlos. ) . . , 

O nobre deputado pelo municipio neutro , Sr. pre-
sidente, na sua questão de ordem ou preferencia, foi 
ao ponto de crear um mysterio, e sobre elle fozer 
graves conjecturas , começando por perguntar-nos 
porque apresentamos uma proposta, quando havia um 
projecl'o já initiatlo nesta camara, e que não con-
tém solução diaQietralmente opposta á elo governo, 
S. E'(. não púde atinar com os verdadeiros motivos 
desse facto, e outro i !lustre membro ela e.amara disse 
em aparte, alto e bom som, que os motivos não eram 
confessa,feis ! 

Deixo passar sem reparo a aspereza desta expressão 
elo nobre deputado por Minas ; acc.ito .tudo corno re- -
missão da gra11cle culpa ele ter, com os meus collegas 
e com homens eminentes d0ste paiz, aceitado a res-
ponsabilidade de iniciar a reforma çlo e~tado servil .. 

Ü:> motivos :ine determinaram a proposta do governo 
nós já os mrnifestámos m:iis de uma vez ; era di-
reito e era lambem dever elo poder executivo ms cir-
cumstancias actuaes. ( .Mnitos apoiados do maiorin. ) 

Em o anno passado esta augusta e.amara pediu ao 
governo que tornasse a iniciativa nesta ma teria. ( Mni-
tos apoiados e nilo apoiarlos. ) 

O SR. EVANGELISTA LOBATO :-Foi até muito censu-
rado por isso, não ha duvida. 

O SR. V. no llro B!1ANCO :-Quando se trata do pro-
jecto cio anno passa do, os nobres clepuUclos dizem que 
é da· ini ciativa da e.amara, e qU'rnclo reüro-rnc à in-
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tcrpellação qne precedeu a nomeaçfo da commi!l~ão 
especia l que elab1rou esse projecto, os no.bres depu-
tados declinam' a responsabilidade dessa de li beração 1 
( Apoin.dos e não apoia.dos . ) · 

Membros illust res des ta augusta camara interpella-
ram o governo sobre a questão do esr.ado servil, no-
taram a sua abstenção, e convidaram-o a sahir della , 
a iniciar suas idéas. 

O Srr. Crrnz MACHADO: - São actos inclividuaes, e 
não acto lia camara. 

VozEs: - Es~a é hoa ! 
O Sr. V. DO Rio BaAN :o : - Os illustres i n terpelan-

tes reconheciam. que essa questão mais cabia á ini-
ciativa do exe.:utivo do que á iniciativa parlamen-
tar, e foi quando o ministerio declarou que não podia 
então manifostar jaizo, mas que deixava plena liber-
dade aos seus amigos para que iniciassem o que jul-
gassem conveniente a esse respeito, que a ca mara, 
em sua grande maioria, elegeu uma cornmissão especial 
para estudar a materia e apresentar o fructo de seus 
trabalhos. 

VozEs : - E' ex:acto. 
O Sa. V. DO R10 BRANCO :-Qual foi, porém, a idéa 

que prevaleceu nesse debate? Que a iniciativa devia 
partir cio governo! ( Mnitos a.poilldos e não apoiados.) 

E se acaso a iniciativa parlamentar tinha tanta força, 
como nôl-o quiz persuadir hoje o nobre deputado pelo 
município neutro, pergunto: porque ra .zão não se deu 
andamento a essa iniciativa, porque razão o projecto 
da ili ustre com missão especial ficou sopi ta do, dor-
mi nllo nos arçhivos desta camara '? 

Foi porque todos · reconheciam que o governo niio 
podia ser neutro , como ora nos aconselha o nobre 
deputado pelo municipio neutro, em presença de uma 
questão que, até certo ponto, é tambem uma que:itão 
de ordem publica ( muitos apoiados ) ; todos reconhe-
ceram que o governo estava mais habilitado para pro-
pôr a solução des ta importantíssima questão social. 
E, por fim, o ga binete de 16 de Julho as~im o com-
prehendeu tambem, quando perante o senado decla-
rou que no intervallo de uma a outra sessão a ·ma teria 
seria accuradamente examinada, e o governo apresenta-
ria o resultado ele seus estudos. ( Apoüulos e reclama-
çoes. ) 
. Pois, senhores, é esta promessa do gabinete ele 16 

de Julho que o gab in ete ele 7 de· Março ve io sat isfazer. 



- 10'-2 - -

O SR. PAULINO DE SouzA :-Nunca fez essa -promessay 
appello para o testemunho dos meus nobres collegas 
desse gabinete; V. Ex.. disse que o ministerio havia 
de apresentar a sua opinião, não que havia de trazer 
uma proposta. 

O SR. Dwao VELHO :-0 ministerio de 16 de Julho 
tomou o compromisso de apresento.r nesta sessão uma 
solução· sobre a materia. (Muito bem, e apoiados.) 

UMA voz :-O Sr. conselheiro Diogo Velho tambem 
fazia parte desse gabinete. 

O Sr. V. oo Rrn BRANCO :-0 nobre deputado pelo· 
Rio de Janeiro está fazendo questão de nomes,. mas-
º negocio é muito grave para ··que possam ser iUudi-
dos os seus compromissos. Quando o goveTno diz que 
apresentará seu pensamento, implicitamente se com-
promette a formulai-o! (.llfoitos apofrtdO's e não apoiados.) 

Sr. presidente, as palavras que eu entáo proferi 
como membro do gabinete de rn de Julho estãQ im-
pressas nos annaes do senado; a essas palavras me 
reporto, e a deducç-ão que se tira desse compromisso-
eu a deixo á sabedori•a da camara e- ao bom sei1s-0 do· 
paif. (Muitos apoiados, muito bem.) , 

UM SR. DKP-UTADO :-Todo o senad'o entendeu assim 
as palavras de V. Ex. ; haja vista os a partes dos o-ra-
dares da opposição libera.l applaudindo a declaraç,ào' 
do· governo. . 

O SR. V. no Rro BRANCO :-0 nobre deputado pelo· 
município neutt'o entendeu que era tarnbem rabão para 
a preferencia do projecto do anno passado a exposi-
ção de motivos que acompanhou o parecer d:a illus-
t1~ r,ommissão especial, a quem foi commettido o exame 
da proposta do governo. 

Todos sabem que as camaras, quando deliberam so-
bre os pareceres de s-uas commis-sões, nã,o votam sobre· 
a exposição de motivos; esta corre por conta e sob-
a responsabilidade de seus auto11es. (Apoiados.) 

Não ha, pois, razão para que o nobre deputado tire.-
dos fundamentos do parecer da· com missão especial 
apprehensões para não entrarmos com sa·ngue--frio e· 
sem receio no exame da p_ropos-ta e das emenclas olfe-
recidas pela mesma illustre commissão. 

O SR: ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O SR. V. no Rrn BRANCO: ...:..::. Hei de sev . explicito , 

não pense o nobre deputado que pretendo fi:Jgir ái 
interpellação que me dirigiu tão formalmente o no-
bre deputado pelo municipio neutro-; vou coo.side-
ral-a, mas 1~ãi.> posso acompanhar o nobre deputado-
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na sua soffreguÍdão, permitia-me o termo . ( Apo'iado& e 
.não apoiados.) , 

O que disse, Sr. presidente , a nobre commissão 
especial EO seu relatorio que não tenhamos lido nos 
autores que têm trata do deste assum pto? O que disse 
que não tenhamos lido em Cochin, ·nroglie, Wallon; 
nos trabalhos do i!lustrado Sr. Dr . Perdigão Malheiro? 
(Muitos apoiados.) 

O Sn. PINTO DE CAMPOS :-'Foi um dos meus mestres. 
O Sn. V. no Rro BRANCO:- Ha pouco, Sr. presi-

dente, se nos reclamava pela iniciativa parla:iilentar; 
permittam-me os nobres deputados que eu reclame 
agora para a illustre commissão especial a liberdade 
do p·ens_amen to. 

( Ha 11iuitos apartes . ) 
Sr. presidente, estes apartes (rindo-se) me estara 

agradando - muito, porque vejo que as verdades read-
quirem o seu imperio, que o systemâ representativo 

,· vai receber um grande progresso com estas mutuas 
reclamações. (Risadas.) Ds no'bres deputados recla-
maram, dizendo-nos qµe offendemos uma prerogativa 
parlamentar; já lhes démos plena satisfação, ren-
dendo a devida homenagem a esse principio : por 
nossa vez reclamamos · liberdade de pensamento para 
a illustre commissão especiál desta camara, e os illus-
tres deputados reconheceram que não podiall). recusal-a. 
Portanto, estamos em pleno systema representativo . .. 

( Ha vario_s apartes. ) 
O SR. - V. no Rio B.RANCO :-Sr. presidente, não se 

póde levar a mal que a commissão especial, depois de 
tudo o que .se tem publicado pela imprensa, depois 
das idéas falsas que se têm incutido nos espíritos 
dos nossos proprietarios agricolas, depois dos ter-
rores exageracl os e chimericos com . que se tem· pro-
curado impedir esta reforma; não se póde criminar 
à illustre comniissão o ter ella levantado esse pharol 
para mostrar aos proprietarios agrícolas e a todos os 
pensadores deste paiz os perigos das opiniões extre-
mas. ( Miúto bem ; apoíados da maioria. ) 

( Ha varias apartes. ) . 
Por outro lado a illustre commissão especial não 

podia ser mais prudente do que foi em zelar os ver-
dadeiros e legitimos di reitos da lavoura e do com-
~ercio, que com ella se acha entrelaçado . 

Aqui estão .(mostrando o parecer) as palavras da 
illustrada commissão especi 0l, e eu peço aos nobres 
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deputados. que em assumpto tão sério sejamos reci -
procamente justos · uns para com os outros. 

Pergunto á conscien::ia dos nobres deputados se a · 
i!lustrada commissão es pecial, escrevendo as palavras 
que vou. ler , quiz ou não respeitar os direitos legi-
timas dos proprietarios agrícolas: · (Lendo) « Sim, 
« reco nheçamol-o bem alto: têm elles '(os proprietarios 
« de escravos) interesses rea es, ex tensos, respeitaveis; 
• se da natureza os não receberam como tlireito, con-
« feriu-lh'os a sociedade, que faltaria a outro dever 
u sagra :lo se os es lrnlhasse do que a lei considerou, bem 
• ou mal , propriedade circumscripta, mas pro-
priedade. 

(fla varias aprwtes da minoria e rcclrimaç;ões da maioria.) 
• Os fóros do proprieiario de eserarns estribam-se, 

" pois, não em direílo natural, mas em razão poli-
ª tica de ordem publica. Disse-lhe a lei que respei-
« t.aria aquella propriedade; nessa fé adquiriu ou con-
• servou seus haveres n'uma dada fórrna. Não póde 
a o Estado burlar os cidadãos, que na sua palavra de- ,-
~ positaram cqidito. Fóra uma extorsão e um desllon-
ª roso abuso ele confiança. >1 . 

( Ha varias apartes que cobrem a voz do orador.) 
Nossos lavradores, que por ventura assistam a este 

debate, e aquelle;; que lerem os üossos di!.'cursos, dirão, 
Sr. presidente, de que lado está a prudencia, se está 
da parte daquelles tiue, ouvindo essas palanas, cujo 
sentido não póde ser contestado, não se satisfazem com 
dias e requerem que se leia o que· julgam perigoso, 
interpretando o texto do parecer em sentido oppost.o 
á verdadeira intelligencia que lhe dá a commissão 
espec ial. Os nossos lavradores que reflictam, e res-
pondam se, procedendo assim, os nobres deputados 
são os que zelam com prudencia os interesses que fi-
guram ameaçados 1 ( M'uito bem..) 

O nobre deputado pelo município neutro fali ou no 
protesto de lavradores e negociantes, que lia dias foi 
publicado nesta côrte, contra os princípios exarados , 
uo pa rccer da com missão especial. 

Pcrmitta-me S. Ex.. que eu, respeitando muito os 
autores desse protesto, não possa todavia ace ital-os 
como t1'ibunal superior e infallivel, para julgar do 
acerto e fundamentos ju~idicos do parecer da illus-
trada commissão. (Apoiados.) 

São elles parte nesta questão; e os proprietarios 
agrico las e negociantes, tomados dos terrores que a 
opposiçào, seguramente de muito boa fé, tem procn-
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rado incutir e espalhar por todo o paiz, é natural que 
tenham por melhor o statii-quo. Tudo quanto não seja -

· este· statu-qiw . ... 
O 3R. CRuz MACHADO:·- E' necessario conceder ao 

paiz e aos lavradores mais bom senso; e os lavra-
dores não são cr iancas.' 

(I-la varias apartês . ) 
O SR. V. DO Rro BRANCO :-Sr. presidente, os no-

bres deputados ·estão tomando a defeza dos lavradores, 
do seu bom senso e da sua illustração, corno se eu 
os oITendesse e puzesse em duvida essas qualidades 
sociaes ; mas o certo é, Sr. presiclen te, que não são 
sómente as crianças que se assustam; os velhos, como 
nós, tambem se assustam, e ús vezes os que mais 
gritam são os mais medrosos. (Hilaridade.) 

( lia varias a.partes.) 
Ao terminar o meu discurso, peço a esta augusta 

camara que ponhamos de parte as excepções dila to-
rias, e en tremos na discussão elo projecto, qualquer 

- que seja a clissidencia que nos separe. (Apoiados .) 
Os nobres deputados não 'podem deixar ele reconhe-

cer comnosco que esta questão eleve ter uma solução 
prornpta, porque, se não a resolvermos agora, essa resis-
tencia que se procura levantar contra a proposta ... 

O Sn. PAULINO Dt~ SouzA : - A resistencia levan-
tou-se espontaneamente. 

(lia outros apartes .) 
O SR. V. DO Rro BRA 'CO :-Tolerem os nobres de-

putados que eu commetta estes erros, e que enuncie 
estas apreciações que lhes parecem[inexactas deixem-n'as 
passar, e o paiz nos julgará ... (Apoiados.) 

Esta questão, senhores, como eu ia dizendo, eleve 
ter uma solução prompta. A agitação que apparece. ele 
um lado póde tambem provocar agitação em sentido 
contrario, e convem que tão importante negocio ... 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIR.11. dá um aparte. 
O SR. V. DO Rro BRANCO :-Não tenha medo da pa-

lavra agitação, ella é propria ... 
Essa agitação, Sr. presidente, póde tambem provocar 

reacção em sentido contrario, ·e então perderemos a op-
portunidade ele resolver a questão com aquella calma e 
prudencia que os importantes interesses que a ella se 
J igam, inter.esses individuaes e nacionaes , o exigem. 
( Apoiculos). 

O nobre deputado pela cMte disse-nos ainda, no 
final de seu di~curso :-0 que ambicionais? Afaloria? 
Vt\de que a gloria que vos pódtl trazer essa proposta é 

i!J, 
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gloria ephemera é perigosa, porque, como consequen-
cia desta reforma, podeh1 vir grandes calamidades sobre . 
o nosso paiz 1 . 

Senhores, se ha gloria na apresentação desta pro-
pos ta , se a houver na adopção ele medidas no sentido. 
della, esta gloria não pertence nem pertencerá , ex-
clusivamente ao ministerio actual ; pertence e per.-
tencerá a esta camara, a todos os que têm tomado a 
iniciativa para esse grande melhoramente social. A 
gloria será de todos nós! Será gloria verdadeiram.entfl 
nacional ! (Muito bem; muitos apoiados.) · 

E, quanto ás apprehensões, aos tristes vaticínios com 
que o nobre deputado procurou a terrori'sar-nos, d irei 
que, para crer em S. Ex. como em um verdadeiro 
propheta, fôra preciso que desconhecessemos o fundo 
de verdade e ele justiça que se encerra na proposta do 
governo. (.llfoito bem.) Longe ele acompanhar o nobre 
deputado em seus propositos e em soas predicções 
aterradoras, se eu visse ::iquelles principi.os postergados 
por mais tempo, exclamaria como Washington em cir-
cumstancias analogas :-0' meu Deus, tremo pela minha 
patria quando me recordo que sois justo t Washington 
referia-se a quem condemna va: principias tão justos 
como os que dictaram a proposta do governo. 

VozEs: Muito bem! muito bem! (O orador é coin-
primentado por rnititos senhofes deputculos) . 

O SR. Jos1t DE ALENCAR pronuncia um discurso e ele- · 
clara que não vota a preferencia porque não aceita, nem 
o projecto do governo nem o ela commissão especial do 
anno passado. · . 

Quando .o orador concluiu o seu discurso o Sr. presf-
dente (Conde de Baependy), declarou a discussão adiada 
pela hora. O SR. Ar,ENCAR AnARIPE pediu e obteve a 
palavra pela ordem. ' 

Ü SR. ÁNDRADE FIGUEIRA E OUTROS SENHORES: - Já 
querem arrolhar a discussão? 

( Crtt.zam-se muitos e vehementes apartes; o Sr. presidente 
reclama a orclem.) 

O Sr. ALENCAR ARA.RIPE (em vo.z alta): -Já acabaram 
de gritar? Quem tem razão não usa c~a força , não grita ; 
a razão discute; os nobres deputados dissidentes gritam 
sem saber ainda o que vou propôr ! Quanta int'ole-
nincia 1 Peço-lhes seriedade e collledimen to ... 

( ContinMm as intei-rnpções. ) 
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O SR. l':fyESIDENTE : - Peço toda a moderação nes La 
questão, que é 1nuitp grave. (.Muitos apoiados. ) Tem a 
palavra o nobre deimtado. 

O Sn. ALENCAR ARARIPE: - Sr. presidente, estando 
concluida a hora em que a camara deve tratar da 
i." parte ela ordem do dia, e parecendo-me que convem 
que cpntinue esta discuss·ão ele preferenc'ia á materia 
dada para a 2.ª parte dos nossos trabalhos, proponho a 
prorogação da hora, para que possa continuar a mesma 
discussão. 

(Continitam as interrnpções; o Sr. zwesidente .reclama a 
ordem. ) 

Consulta da a e.amara, resolve pela affi rma Li va. 
Continúa, portanto , a discussão do requerimento. 
O SR. TEIXEIRA JUNIOR: -Eu falta ria, · Sr. presidente, 

á franqueza com que costumo pronunci\lr-me nesta casa, 
se procurasse dissimular o meu constrangimento, in-
tervindo em um debate cuja agitação acaba de chegar 
ao ponto de impossibilitar o nobre deputado pelo 3. º 
districto do Ceará de usar da liberdade da trihuna !. .. 

A carnara presenciou a scena que nos offereceram os 
nobres depu tados divergentes, quando aquelle illustre 
membro ped iu a pala vra para requerer urgencia, a fim 
de continuar a discussão elo requerimento sobre apre-
ferencia elo proj ec lo apresentado em 1õ de Agosto de 
i870, ácerca ela grave questão da r eforma do estado 
servil . 

E' des te fa cto que resulta o meu constrangimento, 
porque receio que iguacs provocações me impossibi-
litem de explicar o meu voto cont.ra o requerimento do 
nobre deputado pelo município neuti·o, que pede pre-
fe rencia para o· trabalho , da commissão especial ele qu e 
tive a honra de fa zer parle. E esse constrangimento ag-
grava-se pela convicção que tenbo de que serão cle-
ploraveis as consequenci;:s do fatal antagonismo que 
di vide esta camara em uma questão, cuja solução, para 
ser conveniente e proficua, exige o concurso de todos 
os Brasileiros e o apoio de todos os partidos. (Apoiados . ) 

Receio, Sr. presidente, que possa realizar-se a pre-
visão que assignalei na sessão elo anno passado, quanclo 
cl este lugar fiz ardentes votos para que esta questão 
não se tornasse uma bandeira de agitação, e que em 
lugar de resti tuir-se á lav oura a confia nça e o credito 
de que ella precisa, se encutissem maiores terrores e 
pltan tast icas calamidades por meio de uma cxci tação Lão . 
inconveniente quão infundada ! (Apoiados.) -
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Assim como seria benefica a previden,cia dos poderes 
do Estado, evitando uma solução inesperada, assim 
tarnbem póde ser ella precipitada pela propria resis-
tencia que s·e oppuzer ás medidas salutares que desde 
a sessão do anno passado foram iniciadas nesta casa. 

Só a calma, a reflexão e a prudencia podem auxi-
li'ar-nos no desempenho da ardua e' difilcil tarefa de 
que nos occupamos. 

As ameaças que nos fez o illustre deputado pelo i. º 
districto do Ceará, que me precedeu na tribuna, só 
podem servir para contrariar aquell as condições egsen-
ciaes em u.m debate tão momentoso. S. Ex., cujo ca -
racter e talento sempre respeitei, fez grave injustiça 
aos membros da maioria desta camara, attribuinclo-lhes 
motivos inconfessaveis no seu procedimento, quando· 
ainda nenhum ele nós procurou investigar os motivos 
de suas opiniões 1 .... O a.nathema lançado pelo nobre 
deputado foi muito amplo para que possa passar sem 
reparo. 

Entretanto, Sr. presidente, o nobre deputado, que 
tão enthusiasta parece-nos de Rober~ Peel, e que mais 
de trinta vezes nos citou esse notavel estadista , de que 
se orgulha a Inglaterra, esqueceu-se de que aquelle 
mesmo habil ' politico, convidado a apreciar um conflicto 
parlamentar entre seus amigos, principiou .declarando 
que não precisava indagar dP, que lado eslava a razão, 
quando a ca lma e a prudencia o revelavam : procnrai 
onde está a calma, d i"sse el\e , e ahi encontrareis a razão. 
(lltfititos apoiados. ) O exemplo edificante do proprio mo-
delo que nos offereceu o nobre deputado pelo Ceará é, 
portanto , um protesto solemne contra a sua argumen-
tação. , 

Relator da commissão especial que esta augusta ca-
mara eleg-eu na sessão passada para estudar a questão 
que actualmente faz objecto da proposta do governo, e 
havendo tomado parte' muito activa na marcha deste 
assumpto, vejo-me comprehendido necessariamente no 
ana thema lançado pelo nobre deputado sobre os autores 
dos dous projectos cuja preferencia se discute. Apezar 
disso, porém; eu não repelliria as insinuações formu -
ladas pelo nobre deputado se ellas não pretendessem 
marear o procedimento que tive nesta casa, interpel-
lando, primeiro do que qualquer outro, ao governo im-
perial, então representado pelo gabinete de 16 de Julho, 
e promovendo logo depois a nomeação da commissão 
especial, cujo trabalho ,os honrados deputados dissi-
dentes pretendem preferirá proposLa do governo. 
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Prezo muito a coragem c1v1ca pai'~ não baratear os 
dissabores por que passei, vencendo a repugnancia que 
sentia em romper a solidariedade que me ligava áquelle 
gabinete, e desprezando os preconceitos elos interesses 
mal cornpreliencliclos que affrontci. 

Prezo muito o nobre caracter elos illustrcs signatarios 
elo requerimento inicial í[UC pediu a nomeação claquella 
commissão, e que enthusiasticamente sus,tentavam com-
migo a necessidade ele uma direcção a este grave as-
sumpto, para que possa consentir que seja contestada a 
espontaneidade com que procederam, e a indepenclencia 
com qüe esta mesma camara sancdonou tal procedi-
mento; approvando-o por grnnde maioria. (Apoiados.) 

O requerimento .com que se inaugurou a iniciativa 
párlamentat desta ques tão foi muito explicito, e eu o 
lerei para mais uma vez patentear o seu pensamento: 

(Lendo) " Requeremos que se nomêe uma commissão 
especial para dará camara seu parecer, coin iirgencia , 
sobre as IIJ,edidas que julgar Cionveniente acloptar-sc 
ácerca ela importante questão elo elemento se,rvil no 
Imperio, ele modo que, respeitada a propriedade actual, 
e sem abalo da nossa primeira industria, a agricultm'a, 
s~jam attenclic\os os altos interesses qne se ligam a este 
assumpto. Paço da camara dos Lleputaclos, em 21 de 
Maio de 1870. » 

Claramente, Sr. presidente, ésta iniciativa contra-
riava de frente a inercia que então apresentava o p;ah i-
nete ele 16 ele Julho; e quando limito a inercia áquella 
época, é porque pouco tempo depois, como já em outra 
occasião clemo-1strei, esse mesmo gabinete apresentou-se 
muito mais adiantàdo elo que os iniciadores daquelle 
requerimento . 

A presente discussão é assaz importante para não 
comportar o silencio a respeito elos nomes elos signal.a-
·rios daqu:elle documento historico, e eu me bonro re-
petindo-os. Acha-se assignaclo pelos Srs. ( lendo) João 
111anoel Pereira da Silva, Antonio Ferreira Via·nna , João 
José rl e Oliveira Junqueira , João Mendes de Almeüla., 
Angelo Thomaz do Amaral, Joaquim de Souza Reis, 

· Candído Torres Filho , José Joaquim de Lima e Silva 
Sobrinho, Manoel Antonio Duarte de Azevedo,. Agos-
tinho Marques Perdigão Ma !beiro, Francisco de Paula 
Toledo, e pelo humilde orador que ora occupa a attenção 
eles ta camara. 

Se é verdade que um destes sig'na tarios poderia ser 
instigado pela condescenilencin que hoje se pretende at-
Lribuir a todo~ qLu; enrno reclamavam uma solução 
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p;ira a questão do estado servil não é menos evidente 
que este requerimento não podia deixar de ser clesagra-
davel ao gabinete de 16 de Julho. E para que não res-
tasse duvida a respeito dos motivos que nos influi.i ram 
a ap resental-o, eu os assignalei com toda a lea ldade, 
quando em nome dás meus illustres collegas o 1.mbme tti 
á consideracão da ·carnara. . 

(Lendo.) ; B.esponcleu-me então o illustraclo presiclentê · 
do conselho que o gabinete não achava opportuna a 
occasião para inic\ar medida alguma; e limitando- se 
S. Ex. a pôr em relevo as d ifficuldades desta questão, 
consagrou mais uma vez a verd ad e constitucional jámais 
contestada de ter o poder legislativo, se não mais direito, 
pelo menos mais autoridad e tlo que o poder executivo 
para iniciar qualquer medida legislativa . 

« O discurso ele S. Ex., disse eu, a consagração deste 
preceito constitucional , e as observações que necessa-
riamente se deduzem da sua respost3, collocaram em 
uma po~i ção de necessariaíiniciati va aquelles que pensam 

' de um modo cont-rario, que entendem que muito ha a 
fazer para auxiliar e dirigir a opinião publica . " 

Estas ponderações revelavam francamente que con la-
vamos com o desagrado do gabin ete. · 

E' verdade, Sr. presid ente, que assim prncedenclo, 
eu consultei apenas os legitimas interesses do paiz, sem 
me irnporta-r com a impopularidade do momento, sem 
cortejar as influencias do dia , sem curar elas convenien-
cias egoísticas da minha propria posição em relação 
áquelles que, mal comprehendendo os seus in teresscs, 
julgam que- nada el evem conceder a uma reforma lll'gen-
temente réclàmada pela propr ia garantia da ri queza 
publica e·particular; e recusando-se á prudente previ-
são do futuro, preferem es tar expostos ás incertezas de 
uma solução, que aliás reconhecem inevitavel, e cuja 
demora só póde aggravar a precaria siluaçao em que 
se acham os avultados capitaes empregados em braços 
escravos. 

E' verdade, senhores , que longe de indagar se a idéa 
vinha llo alto ou se part ia de baixo, eu só procurei veri-
fi ca r se era uma necess idade publica de natureza impres·· 
cindível; e reconhecendo que a reforma do estado 
ser vil era uma aspiração nac ional, cuja satisfa ção seria 
não só uma grande medida el e progresso como ele pre-
viclencia, para evi tar que a sua solução nos sorprenclesse 
quando menos a esperassemos, cu preferi convidar os 
poderes rlo Estado a prnpararmos essa solução, em 
qtpnto ella póde sujeitar -se ás regra s ele prudencia , em-
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quanto a podemos regular , emquanto nos é li ci to pres-
crever-lhe regras e condições. 

Se errei não me esquivo á responsabilidade do meu 
procedimento, e a aceito em toda a sua plenitude. 

Ent retanto, o procedimento dos proprios membros 
.divergentes é o argumento mais forte que se offerece 
para justificar-me. Os nobres deputados unanimemente 
declaram que tambem julgam necessaria a reforma elo 
estado servil, tambe1n a reputam urgente, e só di'vergem 
quanto ao modo. · 

Este in tento, porém, acaba de sei' contrariado pela 
questão . de ordem que estabeleceram pedindo a prefe-
rencia de um proj ecto que em sua essencia contém as 
mesmas icléas da propos ta do governo, cuj a medida ca-
pital os nobres deputados protes tam não aceitar! O 
que, pois, adiantaremos éom essa preferencia ? Conce-
clicla ella, não fica riamos no mesmo terreno, ria mesma 
divergencia ? . .. (Apoiados. ) 

A historia desta questão aconselha a necessi'clacle de 
abordar-se a sua difficuldade sem subterfugios e di-
lações. . 

Approvado o requerimento inicial a que acabo de 
referir.-me, foi eleita, a co inmissão que apresentou o 

/ seu parecer a ,15 de Agosto elo anno proximo passado, 
mas que não entrou na on lem ele nossos trabalhos por 
que o nobre ex-ministro elo imperio do gabinete de 16 
de folho , suscitando uma ques tão de confiança a pro-
posito ela discussão ele um requerimento iclentico ao 
que ora se debate, confundiu assi!ll a questão social 

, com a politica , e embaraçou que es ta camara se occu-
passe com o projecto offereciclo pela commissão. 

Na presente sessão, ó ga binete actual apresentou 
uma proposta que, contenda. algumas disposições mais 
adiantadas do que as daquelle projecto, foi todavia 
moct·etada pelo traball10 da camara, e é iden tico nas 
idéas capitaes. 

Longe de aguardar-se a discussão dessa proposta 
para ser devidamente apreciada, pretendeu-se prejul-
gal-a provocando-se uma discussão tão impo rtuna 
quão inconveniente no voto de graças. Os nobres de-
putados divergentes apressaram-se em condemnar, hão 
só a proposta coino o procedimen to elo gove rno, e uni-
sonos declararam que não adl11 i t tiam as idéas ca pi taes, 
quaes eram : a liberdade da futura geração, o peculio 
independente ela vontade dos proprietarios, e a ;:unu-
missão forcada. 

Debalde ·o nobre presidente do conselho declarou 



- H2-

formalmente que a approvação do voto- de graças não 
importaria adhesão completa á proposta do governo 
sobre o estado servil; debalde pediu aos nobres depu-
tados divergentes que se reservassem para manifesta~ 
as suas divcrgencias a tal respeito quando se abrisse o 
respectivo debate! A nada attenderam, e foram inexora-
veis votando contra o voto ele graças. · 

Pela minha parte, manifestando-me então a favor da 
proposta do governo, ponderei que, com quanto admit-
tisse a idéaprincipal consagrada no art. L .º sobre a liber-
tação da futura geração, não aceitaria o pectilio inde-
pendente do consentimento dos proprietarios, nem a 
manumissão forçada por mf'io da locação ele serviços 
senão com o accOrclo elos proprios senhores ; - e final-
mente que parecia-me ind.ispensavel não determinar a 
intervenção ela autoridade nas relações domesticas en-
tre os proprietarios e os seus escravos wnão nos casos 
já estabelecidos pela.> leis vigentes. 

Assim manifestando-me, declarei que estas mocliflca-
cões, que eu oifereceria em tempo, não podiam impos-
sibilitar -me de prestar a minha aclhesão ao gab inete, 
tanto mais quanto a questão do estado servil era uma 
questão social que não podia ser adulterada pela po-
li tica. 

Foi depois apresentado a esta augusta camara o· 
luminoso trabalho da illustracla commissão especial 
incumbida ele dar parecer sobre a proposta do go-
verno; e com satisfação eu vi que a illustre commissão 
não só havia attendido ás modificações que acciden-
talmen te cu assí gnalára por occasião do debate elo voto 
de graças, como até se clignára distinguir o tra-· 
halho da ·commissão especial de que tive a honra de 
ser relator, collocando-o tão alto, que considerou a 
quas i tota lidade claquclle parecer como formando parte 
integrante do seu. . 

As modificações oITerecidas pela commissão á pro-
posta elo governo são satisfactorias para aquelles que, 
como cu, desejam sinceramente uma solução prudente 
mas emcaz para a grave questão que preoccupa o paiz ; 
e a sua admissão tornará a proposta do governo quasi 
identica ao projec to da commissão especial elo ann-o 
passado. . 

Nestes termos, pois, Sr . presidente, pretende o meu 
illustrE amigo o nobre deputado pelo município neutro 
que seja prefericlo·para a discussão o projecto ela p,ri-
meíra commissão especial, porque. entende que foi 
desprezada a·iniciativa parlamentar, e que o governo 
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não devêra iniciar um outro projecto, existindo o da 
camara. S. E:c recorrendo ao seu elevado talento pro-
curou demonstrar que o poder executivo não podia ter 
es ta iniciativa quando já havia sido anticipada por esta 
augusta cama ra. 

Acabámos de ouvir o brilhante discurso do nobre de-
putado divergente, mas, infelizmente para a causa que 
S. Ex. sustenta, foi elle refutado pelo nobre deputado 
pelo L • districto elo Ceará, que não menos eloquente-
rnen te demonstrou á evidencia a legitimidade da ini-
Ciativa do poder executivo. (Apoiados.) 

Embora o nobre deputado pelo Lº districto do Ceará 
se ache ao lado daquelle illustre deputado, e ambos 
sejam divergentes, estão todavia ,divergentes tambem 
entre si, ao menos quanto ao ponto capital em que 
S. Ex. fundou o. requcrimen to de prefercncia que ora 
se discute. 

Diu Sn. DEPUTADO: - Um refotou o outro. 
ÜU'.fRO Sft. ,DEPUTADO: - E ambos refutaram a pro-

posta. . · . 
O Sn . TEIXEIRA JUNIOR : - O nobre deputado pelo mu-

nicipio neutro pediu ao gabinete que aceitasse a prefe-
rencia; mas corno pod eria ter deferimento o sen pedido, 
quando todos sabemos que os illustres deputados diver-
gentes não aceitam as idéa~ capitaes de nenhum elos 
projectos? Foi por esta razão que o nobre presidente 
do conselho, a precianclo as ponderações daquelle nobre 
deputado, as qua es eu não reproduzirei para não alongar 
es te debate, declarou que nenhtuna duvida teria em 
acquiescer a tal desejo se com isso pudesse harmonisar 
a dissiclencia elos nobres deputados; mas que, sendo 
apenas uma estrategia para ltostilisar o gabinete, não 
podia haver vantagem em satisfazer esse inutil capricho. 

Co1ü effeito, Sr . pres idente, eu tambem não duvidaria 
unir a minha voz á do nobre deputado para instar pela 
preferencia pedida, se ella pudesse restabelecer o ac-
côrdo que todos desejamos em tão ponderoso assumpto. 
Que importava ao governo ceder da sua proposta para 
ser adaptado 1J.m projecto quasi totalmente identi co '? 
Poderia emendal-o ·na discussão, se assim julgasse ne-
cessario. Ma.s por outro lado, o que adianta. tal prefe-
rencia, se os nobres deputados rejeitam tambem o pro-
jec to que querem preferfr para a discussão ? Se um é o 
original e outro a copia, como disse u nobre deputado 
pelo :l. º districto elo Ceará; se ambos são iniquos, re-
voluciona rios e repellidos, segundo asseveram os il-
lustres dissid entes'? .. . 

1.5 ~ ... :' ,. ; 
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O nobre Jcpu tado pelo mnni cipio neulro penh ora-me 
com essa preferencia elo proj ec to offéreciclo pela com--
mi~são es11ecial ele qac Jiz parte; ma s eu sou o primeiro 
a repcllir .tal preferencia, ·ponrue não desejo ser prefe-
r ido para a ílagellação. (Hilaridade .) Nego o meu voto 
ao requerimento do meu illustre amigo, porque não 
qu ero ver aquelle parecer tão torturado, e a sua intel-
ligencia tão contrafeita,-como está sendo o trabalho da 
iliust re comrn issão especia l incumbida de examinar a 
proposta do governo. Opponho-me á preferencia pedida, 
porque, ao passo que prejudicaria a adopção da idéa ca-
pital J1ostilisanllo o gabinete , que tão dignamente a 
susten ta, expo1·ia debalde os meus illust res co llegas mcm-
b!'os da commissão especial elo anno passado aos dissa-
JJores E) provações que es tú soffrendo o illustrado relator 
da commissão actual. 

Se o melt jllustre amigo au toi' elo teqtrnrimento que 
se di scute tem alguma consideraç~o para com aqut:llc 
trabalho que parece tan to apreciar; se os seus :rnto r·cs 
mei'ecein a sua benevolcncia, eu peço a S. Ex. que nos 
dispense do martyrio que reserva ás ·nossas palavras, ús 
nossas idéa.;; e ás nossas intenções 1 Por m,1ior que seja a 
honra que pretende fazer-nos, eu dec la ro em nome dos 
rnens co ll e13as que declinamos ele Lão ed ificante prcl'c-
rencia ! (li ilnrülacle.) 

Cabe agora, Sr. presidente, apreciar o protesto .com 
que o nobre depulaclo pelo 1. º districto do Ceara encetou 
o seu 'discurso aproposito de uma observac;ão feita pelo 
J1 on ra-clo presidente do conselho. 

O nobre deputado protestou cnerg ic:11nentc conlra a 
iiléa de q1te os di ssidentes pro voc:issem esta questão de 
orde m po rque tenham receio de affrontar a cliscusS':Io 
t!a prn pus ta e a pre tendam demorar . 

Como é possível, exclamou S. Ex .. , insinu:1r-se tal 
receio quando a camara presenciou a manifestação a 
mais franca e . a n1ais energica dos diss identes con tra 
a proposta do governo po1· occasi5o do debate do voto 
de graça5 i O nobre deputado, porem, responde cabal-
mente a si proprio lembrando . aquella cnergica man! -
fcstação dos ill ustres diss identes , por isso que se não 
admi ttem as idéas do projecto offorecido pej o pouer 
executivo, então qual o se u intui tu preferindo um oulro 
projecto ident ico '? Para que esta discussão de ordem'? 
Em que apro Ye iLarú ell a aos illustres dissidentes scn5o 
demorando a éliscfossão ua prnposta '! (Apoiados. ) 

Dern tamlwm l'azer um breve renaro sobre o caracler 
tia Jll'e~en 1.r di scu%iio ., qnc pela sn;\ natureza i:· r es l ri e l:i 
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ao objcclo elo reqner imcn Lo que versa sobre a p.reíl'-
rencia el os pi·ojectos. Entretanto, a discussão lem co11-
sist ido no exame do parecer da illustx;ida commissão 
especial , e continúa deslocada de seu verdadeiro 1 er-
reno. Accusada a com missão como tem sicl o, ca ber-rnc-
h ia tambem a faculdade de apreciar as accusações elos 
nobres deputados, mas parece-me inconveniente agora 
essa discussão (apoiados), tratando-se apena s da ques tão 
de preferencia. Se me fosse li cito entrar na analyse da " 
ob 3ervações que se têm feito a proposi to de algumas 
phrases e_mpregad.as na exposi"Ção .ele .mo~ivos tia illustre 
r·.ommissao especial, eu pro.cura n a J ns L1fical-as, ·resta -
i;elecendo a idéa· que claramente se conclue dessa expo-
si cão uma vez' que não haj a o proposito ele adultera r-se 
0 j)e~samento dos se_us autores . . <Avoi~dos.) . 

Ileservando, porem , essa d1scussao para ocf'.as 1ão 
opportuna , limitar-me-hei por agora a fazer urna obser-
vacão. -

;\ commissão espec ial do anno passado não julgo u 
necessario discutir a natureza do direito de propri edade: 
que os senllores têm sobre os seus e;seravos, porque pa-
rec ia então que todos esta vamos accorcles cm c0ns1dcrar 
r.sse rlircito comonmfacto legal, que coin quanto não se 
fnnde nos principios absolutos da lei naLural.. é todavia 
estabelecido pela lei .civil, e como ta l eleve ser r espei-
tado (a1Joiaclos); mas as contestações que se tem susci -
tado pela imprensa deviam ter a conseq uencia neces-
saria de obrigar ·a illustrada commissão a entrar em uma 
analyse de pi·incipios, aliás inconcnssos, para chegará 
conclusão ele que. o projecto não offende a pronriedade 
rlesde que se procurar a origem elo dirnito. Quando a 
.Primeira co.mmissão especial deu o seu parecer não 
curou dessa questão, porque. a julgou prejudicada pelas 
proprias exigencias do interesse publico. A commissão 
actual, porém, desenvolvendo esses princi'pios absolutos , 
não atacou a propriedade, e, pelo contrario, concluiu 
opinando claramente pela rigorosa necessidade de ser 
el l:i respeitada. (Apoiados.) · 

Estas recriminações, portanto, só têm por fim incitar 
receios infundados, e despertar uma injusta apreciação 
a respeito das idéas ela illustre commissão. 

Se houvesse duvida sobre este proposito hostil , clla-
clesappareceria á vista elo incidente que acabámos de 
presenciar quando orava o honrado presidente do con- · 
selho . S. Ex.., querendo justificàr a illustre commissão 
e mostrar o seu pensamento no período do parecer em 
que se encontra a phrase-dcnominados proprietarios de 



- '110 -

escravos- , leu o periodo todo par~1 prova r que a wm1ui s-
são, longe el e pretender atacar tal direito, reconhecia-o 
de um modo explicito; mas como ness4! periodo se diz que 
a lei considerou bem oii mal es3a propriedade, os nobres 
deputados proromperam em protestos vehementes con-
tra a duvida que encerra esta outra phr.ase- bem oii ?nal ! 

Ora , Sr . presidente, não será uma infundada suscep-
tibilidade a :conclemnação de ta l phrase ? Pois os nobres 
deputados que protestam todos quererem reformar o 

· es tad o servil , os nobres deputados que não querem 
manter o statu-q1io ela escravidão, podem por ventura 
d·uvidar de que a lei que ga rantiu a propriedade elo 
homem sobre o seu semelhante consideron mal uma tal 
propriedade? ... Por certo que não, pois se tivesse con-
siderado be~ , nada tinha mo~ a reformar. (Apoiaçlos; 
risadas.) Deveríamos manter o statu-quo. O que disse a 
illustre commissão? 

(Lendo) 11 Sim, reconheçamol-o bem alto: têm elles 
(os proprietarios ele escravos) , interesses reaes, exten-
sos, r espeita veis; se da natureza os não receberam como 
direito, conferiu-lh'os a sociedade, que faltaria a outro 
dever sagrado se os esbulhasse cio que a lei considerou , 
bem ou mal, propriedade. » · 

Parece-me evidente, Sr. presidente, que esta phrase 
só . podia ser censurada pela timidez que revela, por-: 
que no seculo . XIX não póde haver duvida que a lei 
que garantiu a propriedade do homem sobre seu se-
melhan te considerou mal tal' direito; é por isso que 
todos nós estamos accórdes em reformar o estado servil, 
e só divergimos quanto ao modo. 

O que me admira, portanto, é que os illustres mem.bros 
da commissão , e especialmente o seu digno relator o 
Sr. monsenhor Pinto de Campos, um ministro ela igeja , 
ainda tenha duvida se a lei gue ga rantiu a escravidão 
consid'erov-n bem ou mal! Faço, porém, ju.stiça á il-
lustrada commissão ; sacrificou a verdade ás cpnve-
niencias , e apezar do escrupulo nem assim escapou 
á flagcllação do seu pensamento 1 Que violencia não 
fez o illustrado monsenhor ao seu caracter para con-
sagrar semelhante duvida? (Risadas.) 

Resignem-se, porém, os illustres membros da ~com
missão especial ; é essa a sorte de todos os reforma-
dores ; os quaes raramente colhem os fructos da sua 
propria abnegação expondo-se á' injustiça e á invectiva. 
A causa sustentada pela illustrada commissão é digna 
desse sacrificio momentaneo . Confiemos na justiça do 
nosso paiz. (Apo·iados . ) 
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Passarei Sr. presid cn te, a considerar uma g.rave ac-
cusaçào que o nobre deputa do pelo L º di s tric to do 
Ceará dirigiu a todos os ministerios, sem mesmo ex-
cluir aquelle ele que S. Ex. tão dignamente fez pa.rte. 

As ponderações do nobre deputado não podem deixar 
de ter a gravida de que lhes dá o seu elevado talento 
e a sua merecida reputação; e quando prindpalmente 
se refere á politica, a palavra brilhante ele S. Ex. as-
sume séria responsabilidade, porque exprime a opinião 
do estadista que ainda recentemente .teve assento nos 
conselhos de corôa. Eu, pois, não podia deixar de im-
pressionar-me ouvindo a revelação que nos fez quando 
declarou que era sua convicção que os ministerios, 
longe de representarem o seu partido , machinavão 
contra os seus legítimos interesses , e logo que subião 
ao poder enchião o espírito de apprehensões e sacri-
ficavão suas id éas! ..• 

A accusação, Sr. presidente, é assaz grave para a dip;-
nidade dos nossos es~adistas, e por isso lamento que S. 
Ex. não completasse a sua revelação, indicando os fun-
damentos de uma convicção tão fatal para o conceito 
em que a opinião publica deve ter os membros do 
poder executivp. A bem do systema representativo, 
e em nome dos mah nobres impulsos do patriotismo do 
nobre deputado, eu peço a S . Ex:. que nos dê a luz, 
fazendo a accusação dos culpados. (Apoiados.) 

Eu tambem tive a honra de sentar-me nos conselhos 
da corôa, mas a propria lea ldade obriga-me a declarar 
á cama:ra e ao paiz que o gabinete de 29 de Setembro, 
de que fiz parte, não machinou contra o seu partido, 
não sacrificou nenhuma das suas icléas, não aceitou im-
posição de quem quér que seja 1 Retirou-se do poder 
com as mesmas idéas com que à elle subira; e fóra do 
poder ainda os seus · membros estão sustentando as 
mesmas convicções. (Apoiados.) · 

Cone,luinclo o seu discurso , o nobre deputado, impres-
sionado pela icléa dominante ém seu espírito de que 
a proposta do governo não é uma aspiração de todos 
os Brasileiros, pretendeu tirar o merecimento real e 
incontroverso da sincera convicção que todos temos, 
de que a escravidão é um mal cuja regeneração devemos 
preparar; e fazendo-a derivar exclusivamente da von-
tade da corôa, esforçou-se para incutir no espírito pu'" 
blico a suggestão de que todos os sustentador~s desta 
rP.forma, urgentemente reclamada pelos interesses vi-
taes do paiz, são apenas os servos humillissimos do 
poder irresponsavel a quem não ousão affrontar 1 .. . 



Os nobres deputados divergentes , que tambem querem 
- reformar o estado servil, responderão ao illustre orad or 

e o convencerão ele que a inclependencia de caracter não 
é privilegio de nenhum predestinado. O proprio nob re 
deputado que assim se exprimia, tambem quer esta 
.reforma , embora por clifferen te modo , pois que na 
sessão do ann0 passadoiniciou nesta camara um projecto 
sobre ella. S. Ex., portanto, responderá a si proprio. 

Quanto a mim, Sr. presidente, o procecl. imento que 
tenho tido responde satisfactoriamente ao nobre de-
putado. Levantando esta questão do abandono em que 
estava, e obstando a que a riqueza publica e particular 
continuasse exposta ás funestas consequencias da im-
previdencia e ela inercia , estou convencido de que prestei 
um serviço ao meu paiz. (Apoiados . ) 

Para assim proceder, eu não indaguei se a idéa vinha 
do alto, mas sim quaes os graves perigos a que se 
expunha a ' sociedade brasileira, deixando a solução 
desta questão á iniciativa particular e aos azares elo 
abandono. Pedi e instei pela direcção dos poderes elo 
Estado, porque essa intervenção é uma sol ida garantia 
da prudencia com que deve ser dirigido tão meJindroso 
assumpto; e, ainda instigado pelos mesmos motivos , 
voto contra a preferencia ora pedida , porque ella é 
apenas uma arma de guerra para hostilisar a reforma. 

O nobre deputado pelo Geará vota contra a prefe· 
rencia por:que em sua opinião ambos os projectos vieram 
do alto; um é o original e outro a cópia. A origem 
que attribue á proposta é, portanto, a causa essencial 
da sua divergencia. 

Eu, porém, q.ue aceitó ambos os projectos e que de-
rivando-os da opinião publica, vejo nelles as medidas 
necessarias á nossa futura regeneração, não posso acei tal' · 
a preferencia, porque zelo a reforma que o gabinete 
de 7 de Março tomou a peito realisar. . 

Não me impressionam os phantasticos terrores do poder 
peswal. nem conheço general de uma idéa que não é privi-
legio de ninguem, pois que não póde deixar de ser a con-
vicção de toda a nação brasileira. (Apoiados da maioria..) 

Não, senhores 1 Pela minha parte declaro ao nobre 
deputade pelo Ceará que tambem do alto · de minha 
independencia posso asseverar, sem perigo d·e contes-
tação, que nunca sacrifiquei as minhas convicções a 
nenhuma paixão, nunca soube tecer a lisonja para 
agradar, nem a tortura para subir 1 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem. O oradür· 
é felicitado.) · 
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SESSAO DE 11 DB JUNHO. (Começa a diswssão do art . 1.º 
da proposta. 

O SR. JoÃO MENDES requer o encer t·amen to ela clis· 
cussão elo requerimento do Sr; Ferreira Vianna. E' ap~ 
provado o encerramento e rejeitado o requerimento do 
Sr. Ferreira Vianna. Começa 1 pois, a 2." discussão ela 
proposta. 

Entra em discussão o art. 1.º 
O SR. BAnfo DA V1LLA DA fl..l.nnA rompe a discussão . e 

combate a proposta 
O Sn. JuNQUE lRA (movimento de attenção): ·-Começo; 

Sr . presidente, foliei tando o honrado deputado que 
acaba ele sentar-se, meu illustre comprovinciano, pela 
maneira calma e moderada por que encetou o debate . 
( Apofodos.) Se em alguma occasião a moderação foi pre-
cisa e inelispensavel nos debates desta casa, é segura-
mente nesta. (Apoiados.) 

E' por isto que eu parodiarei as phrases de um homem 
celebre, tão celebre nas armas, como nas lutas da tri-
buna, que, fallando perante uma elas assembléas mais 
conspícuas que o mundo tem visto, o senado romano, 
declarava que quando se agitam questões importantes 
e difficeis, é mister que todo aquelle que tem dé in-
terpôr sua opinião, se dispa inteiramente de qualquer 
prevenção, de qua !quer sentimento ele odio, de amizade, 
ou de outra diversa paixão. E' por isso que eu entendo 
dever felicitar o orador , que acaba de sentar-se, porque 
collocou a questão no verdadeiro terreno de moderação, 
do qua l ella não deve sa hir . (Apoiados.) 

Espanquemos , senhores, as paixões políticas ; dei -
xemos de parte' çonsid erações de outra ordem; tratemos 
só e sómente ela grande questão social, que precisa de 
uma so lução pruelen te e prom pta. . 

Sr. presidente, desde que dei os primeiros passos na 
carreira política, compreheneli, como qualquer no meu 
caso terá comprehenclido, que a ques tão momentosa do 
elemento sel'vi l, mais ou menos proximamente, em um 
dia que não estaria long~nquo, se apresentaria na tela 
da discussão; e então, nos momentos ele intima reflexão, 
dizia com migo mesmo, que, dado o caso ele que eu tivesse 
a honra rl c occupar: um assento nos conselhos ela nação, 
e a questão l'osse apresentada , o meu voto ser ia em favor 
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das idéas que , tivessem por fim libertar o nosso paiz 
dessa anomalia, e modificar o actual estado servil, que 
não póde ser conveniente, nem aos interesses ela moral, 
nem aos interesses da religião, nem ,aos interesses eco-
nomicos e poli ticos deste vàsto lmperio. 

Eu dizia· isto, Sr. presidente, e pretendo cumprir a 
palílvra que dei a mim mesmo. 

Certamente que entendo que esta questão não clev·e 
ser resolvida, nem pela -pressão de propagandas alheias, 
nem pelas idéas, sem duvida generosas, mas poetica~, 
daquelles que estão col!ocados muito longe do theatro 
elos acontecimentos. Mas tambem entendo que a sã phi-
losophia, a moral e a religião devem ter uma grande 
parte na resolução deste problema. (Apoiados.) 

Se nós aqui temos ele resol-ver como homens poli ticos, 
é porque, quando entrámos nesta casa, já estavamos 
preparados daquelles elementos que devem caracteTisar 
o homem civilisado. Incontestavelmente devemos solver 
a incande~cente questão pelo lado pratico,' que deve ser 
muito meditado por ~quelles que têm de resolvei-a; 
mas certamente as lições de philosophia, que elevam e 
esclarecem o espirito elo homem, não devem ser esque-
cidas, e nem as lições da moral, que depuram e elevam· o 
coraç.ão, e desenvolvem os sens sentimentos generosos. 

Não devem ser olvidados os preceitos da santa reli-
gião que professamos, visto que trntamos de dar um 
voto que tem de passar á posteridade, e de firmar uma 
nova ordem de cousas para o futuro de uma parte da 
humanidade; mesmo para que esses espíritos inquietos 
e agi ta dores., que têm feito tantos ma lcs · á sociedade 
moderna, não possam com razão dizer, como um já 
disse : « Ha dons mil annos que a humanidade ajoelha aos 
vés da cruz adorando naqiwlle que alli quiz morrer o Sal-
vador domundo. tO Redemptor veio, mas a redempçâ:o quando 
virá? • 

Se eu não quero que se resolva esta questão pelas 
bellezas da poesia; se até não' quero que sómente influam 
na sua resolução os princípios, aliás verdad.eiros, ela 
philosophia e ela moral, entendo tambem que não têm 
razão os nobres d~putaclos quando querem que esses 
sentimentos fiquem inteiramente no olvido, quando 
ousam (se a expressão não é muito parlamentar eu a 
sllhstituo), quando levantam a pretenção ele que não 
podemos invocar em favor desta idéa, que tem agit.aúo 
não só o nosso paiz, como o mundo inteiro, outro: pcn-
sa~ento que não ~ejn o do interesse mãterial. (AIJotados ; 
mmto bem.) · 
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O SR. DUQUE-ESTRADA Tr,:1xErnA :-Quem fez isto, qu em 
descuidou~se da alma, e só pensou no corpo , .foi a pro-
posta do governo. 

O SR. JuNQU8IRA :- Sr. presidente, quero considerar 
os varias argumentos apresentados pelo nobre clcptitado 
pela minha provincia, e tenho convieção ele que com 
o auxilio, não de minha intelligencia, que é pequena 
(não apoiados), mas com o brilhantismo ela luz que a 
cruestão contém em si, hei de mostrar a S. Ex. que o 
seu plano, que o seu caminho será mais prejudicial e 
inexequivel no nosso actual reg imen ele cousas do que 
as idéas consignadas na proposta. (Apoiados.) 

Sr. presidente, o nobre deputado, querendo criti car 
a proposta elo governo, começou por dizer que ella 
afrouxava os laços entre o senhor e o escravo, es tabe-
lecia em favor elos ultimas muitas garantias : que os 
I::iços ele cliscipli11a tinham ele se afrouxar e ele quebr::ir. 
Mas, Sr. presidente, enca rando a questão pelo lado por 
que eleve ser encarafla, deixando ele parte a poesia, fal-
lanclo cm prosa, como qu·er o nobre deputado, o que 
achamos? Vemos que a proposta contem varias irléas 
importantes, como sejam matricula dos escravos, liber-
rlacle cios nascidos depois ela promulgação ela lei, peculio 
(que os nossos costumes já toleram), reclempção por 
meio de locação ·ele serviços, com consentimento do 
senhor, ou ifor meio de justo preço; forma de processo, 
e outras providencias para a gradual emancipação. 

Algumas clispopições, que constituem uma grande 
parte cla proposta elo governo, já estavam consagradas 
no direito romano: muitas j~t erai'n consuetuclinarias en-
tre nús. (Apoiados.) 

A commissão especial, como aquella do anno passado, 
a que ti vc a honra de pertencer, não fez mais elo que 
compenclial-as, codificando-as para crear a uniformi-
dad e. 

Ora, se a proposta elo governo estabelece que a re-
clempção não seja forçada, seja com o consentimento elo 
senhor, não posso comprehencler como o illustro clepn-
tallo enxergou em tal proposta afrouxamento elos laços 
ele disciplina. 

Portanto, a primeira objccção levantada pelo nobro 
cl cpn tãclo não tem fundamento nem proccclcncia. O se-
nhor conlinúa a ser o arbitro ela reclempção , e o escravo 
n:to púclc deixar ele querer conservar as suas boas graças. 

Lo nge ele realizarem-se as apprc l1ensõcs elos terror.is-
tas, cu penso que uma · lei no senticln ela qua discutimos 
sc r;'t ai tamente conveniente. N<io ficaremos no vago e 

rn 
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indefinido que aclualmente impera . Todas as nações ci-
vilisadas que tiveram escravos, muito antes ele tra tarem 
da ema ncipação, seculos niesmo antes, fizeram suas leis 
e regulamentos sobre as relações do senhor com o es-
cravo . 

A situação actual, indetlnida e incerta , é que est[t 
cheia de l)erig'DS. Melhor 6 deHnil-a e esclarecel-a do 
qüe deixar suspensa sobre a lavoura a espada de Da-
moctes. 

O individuo que actualmente vive no estado servil 
te1·á necessidade ele ser um bom escravo, ele agradar a 
seus senhores; e então, longe de vir afrouxar os laços 
de disciplina, o projecto em discussão vai dar-1l!es mais 
força e vigor. (Apoiados.) 

Se o nobre clepu ta do qll'ei' que se faça alguma cousa 
em prol da emancipação; se, como o nobre deputado 
conduiu, tem um plano completo por r' esolvér, em um 
per iodo mais ou menos largo, es ta questão, como pensa 
que pócle traduzir em lei este se u pensamento sem qnc 
haja disposições que, apreciadas por um espiri to pre-
venido e subtil, não tendam a afrouxar os laços da dis-
ciplina entre o escravo e o senl10r? 

Pelo contrario, senhores, eu entendo que a proposta 
do goyorno veio melhor fi rma r essas refações en tre o 
escravo e o senho r; e, que, vo tada esta lei, como a 
ui Lima palaua que devemos dar sobre a ma ter ia , a 
autoridade senhoril fica co nsolidada , porque então o 
escravo comprehenderá que inra obter a sua libcrcla1lo 
precisa do consen timen Lo elo seu senh or, e de se llte 
tornar arrraclavel. ' 

O honi:ado deputado enxergou outros defeitos: disse 
que não comprehendia corno se da va liberdade aos 11lllo:; 
lias escravas proporcionando o Eslaclo um Li tu lo ele 
renda de 6001) , e ao mesmo te1npo não provide11cianclo 
para os casos em que, ou o menor fallc ça antes de atlin-
gir aquella idade, ou acom panhe sua mãi, que obtonba 
a liberdade por meio ele vantagem pecuniaria, offere-
cida por ella ou por alguem. 

A camara comprellende facilmente que o projeclo elo 
governo, assim como aquelle outro que tive a honra 
de collaborar juntamente com os meus nobres co ll egas, 
é emi nen temente logico (apoia.dos) : antes da idade de 
oito annos o menor não póde prestar scnr iço algum: 
é ex<i clamente quando all inge es ta idade que eJ!e tem 
um corto valor co mo elemento el e trabaihn, qu e a sacie-· 
dacle aprec ia; e então represcn la nm ti t l1lo d1·! renda. Da 
mesma sorte que, no reg irn L' n ac tual, se a cria pl' rcce 
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311 tes ele chegar á j uvcn tu de, is to é, á ida ele de prestait 
serviços, o senhor perde o seu valor. 

Se, por ventura, a mãi do menor, querendo obter a. 
sua liberdade por meio de dinheiro, quer conduzir com-
sigo seu filho, certamente que ha cio apresentar igual-
mente ao senhor o, preço convencionado e que cornpute 
logo a perda da probabilidade de receber o titulo de 
renda; se não quet leval-o comsigo, se não quer que 
compartilhe a sua sorte, ou se os seus meios pecuniarios 
não chegam para remir-se e a seu filho, então elle per-
manece no seu antigo estado. 

Não vejo, porta11to, como o nobre deputado pôde en-
xergar o absurdo que notou no proj ec to que está em 
discussão. (Apoiados .) O projecto é perfeüamen te logico 
e harmonico; tem cm vista obviar todos.os inconve-
nientes, quanto é possível, em obra. ele homens. 

Da mesma sorte, quando a menor que tem obtido a 
sua liberdade ao nascer , mas que está. obrigada á pres-
tação de serviços até 2·1 annos, chegando á puberdade 
tem algum filho, o projecto com toda a razão in-
cumbe ao individuo que está usufruindo os serviços cb 
mãi o cuidado d·elle, até que attinja aquella á maiori-
dade. 

Outra cousa não poderia se-r; seria o desconhecimen t(} 
de todas as leis naturaes, u,ma deshumanidade, se por 
ventura se decretasse a separação do filho e da mãi, 
quando el la está obrigada a prestar serviços até á-
idade de 21 annos. 

Este plano de emancipação ou liberdade do ventre, 
meus senhores, não é novo; sabe a camara quo foi o 
pl ano adoptaclo por Portugal desde o seculo passado. 
(Apoiados.) 

O Sn. TEiXEIRA JUNIOR: -Alü é que está o original. 
·O Sil. JuNQUEmA: - E' o plano que Portugal neste· 

seculo pôz em pratica em r elação ás suas ultimas co-
lonias ·; é o plano pelo qual a republica da Nova-Gra-
nada pôde fazer a libertação ele seus escravos sem aba-
lo social (apoiados); é o plano seguido ultimamente em 
relação á ilha ele Cuba. (Apoiados.) 

Mas quer a carnara saber se este plano tem por si a 
sancção mais brilhante que se pod eria desejar ? Vou 
dizei-o; é o plano adaptado por diversos Estados da 
America do Norte. ( Apoiaclos.) 

O Sn. TAQUES: -Não por todos. 
O S!l. JUNQUEIRA: - Por diversos Estados da Ameri-

ca elo Norte, foi o que eu disse, e o nobre deputado,. 
a.ttendendo-me, verú que sou incapaz de, nesta com.o, 
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em outra qualquer ma teria, commetter um erro his-
torico volunLariamente. 

O Estado da Pensylvania em 1780 deu o exemplo, 
cledarando livres os filhos nascidos desde então de ven-
tre escravo, com .obrigação de servirem até uma certa 
idade . Em 17811 o Connecticut declarou que os filhos 
nascidos de ventre escravo seriam livres com obrigação 
de servirem até os 25 annos. Da mesma sorte pro-
cedeu o Rhode-Irlanda.- Nova-York seguiu o exemplo 
em 1799, e Nova-Jersey em i80!i,. Ou foram logo de-
clarados livres, ou ficaram livres condicionalmente . 

O Sa. TAQUES dá um aparle. . 
O SR. JuNQuEmA : -O nobre deputado pócl e procurar· 

em varia s obras sobre o assumpto, inclusive na mo-
nument:ll obra do Sr. Perdigão Ma lheiro, que ahi 
achará. (Apoiados.) Em todo o caso o nobre dcpulado 
vê que, apresentando eu uma lista ele Estados, se houves-
se equivoco da minha parte, quanto a um clelles (o que 
não tia), ainclâ assim não valia a pena a sua inter-
rupção, porque fica ele pé o que eu disse, quan Lo ao 
facto de ser adaptada a idéa ela liberdade do nasci-
turo, com -ou sem condição ele servir até cer ta idade. 

Ha varios Estados ela União-Americana, portanto, que 
chegaram á emancipação completa sem pa ssarem por 
nenlrnm abalo, quér social, qué r politico, empregando 
os meios que a proposta elo governo aconselha á camara 
dos Srs . deputados. (Apoiar.los.) 

Tendo, pois, nós estes brilhantes exemplos seguidos 
por oulros paizes, que ,chegaram ao mesmo fim, como é 
q ne se vem dizer que esle plano é novo, que póde con-
duzir a uma hecat,ombe ele victimas, que renova a 
triste scena ela morLe de todos aqnelles infelizes que, 
apenas entram no mundo , não têm ampa ro, e hão ele ser 
~onclemnados a clesapparecer naqueila degollação ele 
rnnocentes, que decretou a mão terrivel de um rei ela 
an ti guiclade ? (Muito bem . ) 

O actual estado , Sr. presidDrite, é que conduz a esta 
hecatombe de innocentes. Estou fallando perante uma 
camara que tem sciencia completa elo que se passa no 
paiz . O;; instinctos de mãi, que ha pouco fo ram obj ec lo 
de discussão nesta' casa, querendo-se ridicula r isar esse 
sentimento sublime, a superexci lação nas escravas, uma 
falsa aprec;iac;ão, Lalvcz, têm produzido entre nós 'uma 
verdadeira lleca tombe de innocen tes. ( Avoiculos. ) 

Toei os sabem que este amor extremoso, inspirado em 
libica a!Livez, ás vez~s levaclo por pri ndpios exagera -
dos entru as es::ravas, tem grandemente conGoniclo i1ara 
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que antes se façam victimas do que escravos ( a1wiaclos); 
para que haja rn immensos abortos e infan ticidios, que 
estão demonstrando que na c.onstancia elo · actual sys-
tema, em que a humanidade geme, todos os sentimen-
tos são atropellad.os, a religião esquecida por esses entes 
ignorantes, que preferem antes ver os seus filhos mortos 
elo que escravos. , 

Eu direi á camara que já vi um livro ou registro 
escripto por um fazendeiro intelligente, em que, em um 
per iodo ele cerca ele 20 annos se apresentava o numero 
de perto ele 400 crias mortas ; era um verdadeiro re-
gistro ele cemilerio t E isto não se pócle explicar mtu-
ralmente só pelas causas crue de ordinario concorrem 
para a mor talidade das crianças, ( Apoiaclos,) 

Sei bem que na primeira ' infancia a vida não é mais 
do que uma esperaliça. Até aos se te annos a mortalidade 
é immensa; segundo os ca lculos elos que sr. t13m occu- · 
pado eles ta ma teria, segundo as tabe.llas de iVIo ntferrand, 
de l\'Ia thieu e ele ou~ros, 40 º/0 dos nascidos têm ele fal-
lecer até aos sete ou oito annos; mas applicanclo-sc a inda 
este calculo mais exagerado ele mortalidade, compa-
rando-se ainda . com os organizados em paizes onde a 
mortalidade excede á médi1 de outros, pelas suas más 
condições, vemos que a mortalidade entre os recem-
nasciclos escravos entre nós é extraorcl inaria. / 

Comparado, portanto, o systema ela mortalidade pro-
vavel para os üascituros, depois da lei que se discute, 
com o systema actual, não vejo que no terreno ele via-
bilidade para elles no terreno ela hmnanidacle possa 
levantar-se uma olJjecção séria; pelo contrario, todos 
os argumentos hão de ser inteiramente favoraveis ào 
c1ue está contido nesta proposta. ( Apo'iaclos.) , 

Ainda para provar aquillo que vinhri dizendo á ca-
mara, declaro que tanto nos Estado-Unidos se reco-
niieceu que os escravos en tregucs a si proprios condu-
ziam-se de 1110.Jo que não era possivel obler numero 
sufficicnte ele cr ias para povoar as fazendas, que o fructo 
desapparecia diante darruella susceptihilidacle, fundada 
ou não, elas mãis, que tomaram-se medidas excepcionaes 
nos Estados elo sul para evitar a mortandade das 
criancas. 
Dir~i á camara que :Jlli, com horror para a humani-

dade, se estabeleceram verdadeiras f'azendns de criaçilo, 
<lnde, sob a inspecr;ão inunecliata de pessoas cnca1Te-
gaclas daqllelle triste mister, se providenciava para que 
houvess.em bastantes crias, e depois um numero grauclc, 
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suffl cient.e, de escravos para o commercio que era, en-
tret ido nesses Estados. 

Já vê, portanto, a camara que, segundo o systema que 
va i ser inaugurado, de maneira nenhuma se offencle a 
lei evangeliéa ela r.aridade, que devemos ter para com 
os filhos ainda mesmo das escravas. 

l'tias tem-se dito nesta casa, pr incipa,Jmente por parte· 
de alguns elos honrados deputados, membros ela diss i-
déncia, que a icléa grandiosa que hoje nos occupa não 
está inoculada na mente ela nação, que é uma idéa ,in-
teiramente official. ... 

O Sn. ANDRADJ<: FIGUEIRA:- Profündamente oifíciaL 
O Sn. JuNQuJ<:mA: - ... que nós podiamas demorar 

a solução do ,problema ; que não havia conveniencia. 
alguma em trazel-a para a discussão . Discordo intei-

, ramen te elos nobres deputados. 
O Sn. F. fü:Lrn.uuo:-Antes ele nós disse-o o Sr. pre--

siclente elo conselho. 
O Sn. JuNQui;;mA :- Sr. presidente, se li ouve uma 

idéa que tivesse merecido geraes applausos, antes que 
a proposta , do governo foss e <lpresentacla, foi a da , 
emancipação por meio da liberdade da geração futura, 
e sem atacar-se a propriedade actual. 

O Sn. l't'.IIN rsrno DA MARINHA :- E' idéa geralmen-
te aceita. 

O Sn. DuQui;;-EsTnADA TmxmRA : - Em 1867 não 
era. 

O Sn. JuNQUEIHA : - O anuo passado a commissão 
especial, de que fiz par te, apresentou o seu traballlo 
nesse sentido. A imprensa e a tribuna elogiaram-n'o ; o 
paiz não reclamou. (Apoiados.) 

Na minha província, que certam.ente nunca foi in-
d ifferente ás grandes questões do Esta do (apoiados), não 
se têm levantado vozes para se opporem á proposta elo 
governo. (Apoiados.) · 

E os nobres deputados sabem que a província ela 
Bahia tem grand e riqueza agrícol a (apoia.dos), tem 
grande copia de escravos. A minha província tem-se 
levantado sempre para discutir todas as questões de paz 
e de guerra, ele interesse puhlico e naci0nal. (Apoiados.) 
Agora não tem protesta elo. 

l'tfas é porque a prov incia da Bahia está conscia de 
qu~ a prnposta elo goven1ú,, respeitando a propri edade 
aclual, mas lançando os fündamentos ela libertação da 
fu Lura geração, provê de remedi o a um grande mal 
soc ial, e estabelece o esteio , solido em que o Brasil. ha, 
de ficar perrnanen!emente .. 

( 
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O Sn. PERDIGÃO MALHEIRO dú um ap<irte. 
O S1t. JUNQUEIRA :-A' província da füh ia pensa 

como o nobre deputado por Minas, que me dú o aparte, 
e que na sua obra monumental diz que nós elevemos 
cuidar ele prover ao futuro ela nossa sociedade, porque 
o que exi&te é uma cousa transitoria, não tem o menot' 
cal'acter de permanencia. (Apoiados.) 

E a província ela Bahia, qLrn se illustra com a lei-
tura da obra do meu nobre amigo, e de varios outros 
escriptores, tem confiança no governo, nos altos poderes 
do Estado; ella sabe rrue a questão não ha. ele ser re· 
solvida senão ele um modo condigno e muito prudente. 

O Sn. P1mnwfo Th!AL1rnrno :- Deus queira que assim 
seja 

O Srt. JuNQU EHL\ :--Mas para que os illustres depu-
tados vejam que realm ente naquella província a idéa 
tem feito progressos, cu lhes d irei que ha fundadas 
v;ir ias sociedades abolicionistas; mas apenas apresen-
tar ei o nome daquellas que tem os seus esta tutos ap·-
provadcs, e uma ex is tencia legal. 

Existe na cap ital a Soc iedade Libertadora Sete de 
Sptembro. E' uma sociedade da qual fazem parte pes-
soas mui to honradas, conspícuas e mesmo proprieta-
rios de escravos. Esta sociedade tem um orgão na im-
prensa, aqui está o periodico intitulado A.bolicionisllt 
(mostrnnrlo w1w ·gazetlt) . Nelle se agitam questões elo 
maior alcance; e neste numero que tenho presente se 
acha agitada e ele alguma maneira resolvida a questão 
Llo trabalho rural por braços livres , em um artigo mui-
to bem escripto pelo Sr. Dr . . João Garcez elos Santos, 
proprietario cio engenho Pimentel, e que tem feito já 
por alli ensaios elo trabalho com pessoas que não per-
tencem á condição servi 1. 

Além desta existem outras sociedades: existe a Socie-
dade Abolicionista Commercial, e outra I-Iumanitaria 
Abolicionista. 

Na cidade de Lençóes, cidaclé importante, que faz 
parte do districto que represéÍJ to, ex is te Lambem a Socie-
Llade Abolicionis La Treze de l\íarço. 

Na cidade ela Cachoeira existe a Sociedalle Abolicio-
nista Vinte e Cinco ele Junho. 

Ora, senhores, todos estes daclos, tod os estes fa ctos 
sem protesto provam que a idéa da emancip2ção llos 
escravos , sem abalo ela act.ual industria agríco la, ex iste 
em g1·:n1dr, pnrtc . da populc ção tfa minl::1 p ro v in c i ~i. 
(Apoiwlos.) 
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Mas os illustres deputados têm dito que esta idéa 
não ve.m de baixo, não sahiu das camadas sociaes, e 
que sahiü de cima, como Minerva sahiu armada ela 
cabeça de .Tupi ter. 

E' contra isto que nós devemos protestar. (Apoiados.) 
Pois qua ndo a questão estava tão estudada, quando 

houve no paiz tanta discussão, quando em 1856 já o 
honrado e illustrado presidente elo conselho dizia em 
conversação com muitos estrangeiros nesta côrte, en-
tre outros com o Sr. Scarlett, citado por Cochin, 
que era opinião ,cJos poderes publi cos elo Brasil rJ ue a 
emancipação se fizesse de um modo a resolver os inte-
resses ela lavoura ; (1uando o meu amigo, cujos talentos 
eu respeito, deputado por Mina5 Geracs, publicamente 
pres idindo ao Inst ituto dos Advogados nesta cô rle, 
dizia em 1853 palavras tão eloquentes, que renovou na 
sua obra monumental; que clcYia se r conside rada corno 
urn.a das obras mafs importantes do Brasil ( apoiados); 
qu ando a imprensa do norte e sul do Imperio tem 
apontado quasi quotidianamente factos tend entes a mos-
trar este pens:imcnto; quando assembléas provinciaes 
têm-se pronunciado nesse sentido, nós havemos de di-
zer que esta idéa vem de cima ? Isto é injuriarmos 
a nós mesmos (apoiados), é injuriar a nação. (Apoia-
dos .) . 

Não foi de uma só cabeç1 ele divindade mytholo~ 
gica que veio a icl éa ; cabeças tão divinas então seriam 
todas aquellas que se occuparam com esta questão; ca-
beça de tal ordem seria tam'bcm a elo honrado depu-
tado por Minas Geraes. (Apoiados.) 

Eu não conheço pressão ela corôa. E' facil estar accu-
sando constantemente uma entidade qu0 se não póde 
defender. (Apoiados .) 

E a este respeito eu recordo-me do que dizia aqui 
um liberal distincto, o Sr. Dr. Martinho ·Campos. 
Dizia elle que neste paiz não ba coragein alguma cm 
atacar a familia imperial, que é i.nolfensiva. (Apoiados.) 

Se ha razão para. essa accusação, porque os illust rcs 
deputados não formulam a accusação séria e legal con-
tra os ministros responsaveis; porque não os arrastam 
á barra desta camúa, porque não se apresentam flr-· 
mes e armados diante elclles e 1bcs clizem :- Governo, 
vós trahistes a vossa mi ssão; aqui estamos nós para 
cumpri rmos o mandato de re1J rescn tan tes ela nação ! 
(A poiados.) 

Se os mini stros não cumprem com sens clcvere:, se 
os mini stros viol am a constituição aprese ntand o pra~ 
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unicamente para agradar a alguem que lhes possa pro-
teger, então 'os illustres deputados devem formular 
a sua accusação legal e precisa, e não atacar o poder 
irresponsavel, que é inoífensivo. (Apoiados.) 

Depois do que hontem disse nesta casa o honrado 
membro da dissidencia a respeito da questão da ini-
ciativa governamental, eu pouco direi, porque ficou 
.bem provado que nos paizes, ainda os mais felizmente 
regidos pelo systema representativo, a questão das 
reformas é sempre iniciada pelos ministerios. Foi o 
honrado deputado pelo Ceará quem se incumbiu nesta 
parte ele responder ao illustre deputado pelo muni-
cípio neutro, tambem dissidente. . _ 

E, Sr. pr%iclentc, desde que a sociedade se tem 
agitado e a·presentaclo mais QU menos o seu pensa-
mento, o governo tem necessidaje indeclinavel de ma-
nifestar lambem o seu (apoiados): o governo, que nesta 
cnsa é a syntbese da opinião da nação, que eleve estar 
dirigindo o seu partido, e que é o verdadeiro piloto 
ela náo em procelloso mar. 

Por isso, longe ele censurar o a ctual rninisterio, eu 
só tenho louvores a dar-lhe , porque uma medida desta 
ordem deye ter a cumplicidade ele todos os pod_eres: 
é necessario que todos i11tervenham, para que se não 
diga em tempo algum que foi por mera condescen-
clencia para com a camara elos Srs. deputados que o go-
verno concordou adoptar esta medida (apoiados); é mis-
ter que a posteridade e a historia saibam que clóse 
ele responsabilidade cabe a ca:da um dos poderes pu-
blicas. 

O SR. ANTONio PRADO :-Eu não desejo ser complice. 
O SR. JUNQUEIRA:- Se o illustre deputado não deseja 

ser complice, a historia, que ha ser severa e impar-
cial, nos julgará (apoiados): o seu voto ahi fica; e quér 
o illnstre deputado colloque no caminho desta questão 
o grão de arêa , ou o maior e mais pesado rochedo do 
mundo, ella ha de passar agora, ou mais logo, porque 
as idéas generosas e convenien t.es aos povos e que se 
resolverão depois em fac tos providenciaes, essas idéas 
não se m.atarn, e abrirão caminho, quér os illustrcs 
deputados queiram, quer não. . 

Eu repetirei em sentido inverso ao que disse o 
nobre deputado , e cujo discurso respondo, o que de-
darou Gallileu:-Epnr se nmove. 

Ainda que os illustres deputados, compactos e unidos, 
usancJ.o de todos os recursos que o parlamentarismo 

·17 
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lhes offerece, procmem retardar a solução da q uesLêlo , 
será isso emba lde; resolvamos com prudencia , para 
que ella nêlo passe por cima de nús todos. ( Apoicidos .) 

Se me fosse licito recordar ao nobre deputado, que 
encetou o debate, a regra lk sabedoria ela sciencia 
em que ell e é mestre, eu llle {(pontar ia o sera medi-
cinei parntw'. · 

Sinto ver no seio elo partido conservador uma llissi-
dencia eles ta ques tão . 

Queria que marchassemos todos ao lado da regene ~ 
ração do trabalho e ela civilisação (apoiados) ; queria 

. que o partido conservador pudesse dizer ao partido li-
beral que esLá em fa ce de nós, nos1 cr iti cando com 
alguma razão :-Sim, vós i'ostcs Lambem nobre coope-
rador nesta idéa ; mas agora, qlle se trata de realiza l-a, _ 
quiz a Providencia que o partido conservador tivesse 
nas mãos as redeas elo poder, e que este pal'Liclo des-
cortinasse e firmasse para a nossa patria estes llo n-
rados futmos a que devemos a ttingir. E então, mall- <I 
ten do, como cumpria manter , a ·unidad e do partido 
glorioso que exLinguio o trafico, cli'l.ermos á lavoura: 
«Aquietai-vos, os vossos braços ficarão ond e es Lão; 
nem uma só charrna serú arredada da agriculLma. 
Nós não commetteremos isso. '' 

Empunhemos o laharn da ci v1lisação, marchemos á 
frente cio partido conservador , 'ci frente da nar;ão ! 
( fipo·iaclos . ) 

A scisão dos illusLres LlepuLados não tem ra úío de 
ser. Não a comprehendo, por mais tratos que de ú 
minha imaginação , pois que os nobres cleputallos declaram 
que não são escr::ivagistas . 

Se eu visse os nobres deputados, tomallos de uma 
grnnde coragem, chegarem nesta casa e dizerem : -
Nós não concordamos com cousa alguma ... · 

Unr SR . DEPUTADO clá um aparte . 
O SR. JuNQumn_.1. :-- ... Estou estabelecernlo uma Jiy-

pothese . Se eu visse os nobres depuLê<dos chegarem 
nesLa casa e dizerem :-Queremos conser var-nocs nas 
trevas, não queremos marchar ; não fazemos con ces~ão 
alguma sobre o elcmGnto servil-, eu di"ria que os nobres 
deputados têm a coragem das Ú:ranll es convicções ; 
seriam logicos e éoheren tes ; as trevas Lambem podem 
ter os seus adoradores. Mas eu veio os nobres de -
putados fazerem nas suas r)alavras "concessões muito 
importantes, e então não comprehenclo como é que 
es tando nós separados por uma pequena mul'allia ., clla 
nJo é Lrans pos la .. . 
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UM Sn. DEPUTA no :- Porque é rruc o governo a não 
l.!'311SpÕe? 

O Sn. JuNQUEmA: - •.. a fim ele que possamos fazer 
ao nosso paiz o hem que elevemos fazer. 

(I-la varias apartes. ) 
Se. presidente, o n.obre deputado pela minha prn-

vincia cri,i cou tambem o projecto elo governo por 
considerar os filhos das escravas como ingenuos, e 
disse que resultaria uin grande perigo da convivencia 
tlclles co m os escravos. Disse mais rrue o projecto era 
um systema, e que, como todos os systemas absolutos, 
clle pecca'' ª. · 

O nobre deputado esLú completamente eq ui vocado. 
Não lla o meno l' perigo, a pratica o demonstra , na 
convivencia elos menores ingenuos com aquelles que 
tiverem sido libertados . A nossa viela e pratica social 
o está demonstrarnlo ~1 t;oclos os momentos. Nós não 
estamos legislando para paiz que não conhecemos. Entre 
nós .iú existem. ingenuos, libertos e escravos, os quaes 
co.nvivem sempre., sem que dalii r esulte mal para a 
sociedade . 

Além disto., o nobre deputado pela minha província 
etru ivocou-se completamente quando suppôz que o pro-
jecto da comm.issão inaugura um systema absolüto. 

A proposta do governo com as emendas ela com-
missão especial deste anno, bem. como o projecLo da 
commissão especial elo :111110 passaclo , não sffo systemas 
absolutos, mas sys temas mixtos . 

Portanto, jú Vt~ a camara que as obsenações clo·nobrc 
deputado pela minha provincia não têm a menor pro-
cedencia, pois que o projecto que estú presente ú dis-
cussão. é um systema inteiramente mixto , contendo 
providencias de caracter djverso, e não sacrificando á 
bclleza da fórma , ou mesmo às liarmoni;_;s ele um todo 
as considerações. praticas . ' 

Inquiriu mais o nobre deputado por que razão nem 
a commissffo do anno passado, nem o governo , nem a 
commissão especial deste anno ,aconselliaram um a! vitre 
unico e decisivo, 

E' porqae., Sr. presidente ., se viu que não se poderia, 
no estado actual , adaptar qualquc1· meio unico e rapiclo 
sem causar ao paiz um · grande clamno ; e o nobre 
cleputarlo , quernnclo criticar as . palavras da illustrada 
commissão deste anno, não foi fe liz em sua critica, por-
que as exigencias politicas e econom icas elo paiz não 
pernüttem que se estabe leça· emancipação simultanea 

' e immerl ial a . 
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Certamente a commissão seria de uma terrivel logii:;a 
se quizesse applicar ao mal social o fcrfo em braza; 
mas a commissão, pelo cont.rario , usou claqufdlcs 'mei0s 
progressivos e gracluaes ; usou mesmo de todos aquelles 
meios que a medicina aconselha para que o doente, 
durrnte a operação, não soffra ·uma clôr que elle não 
possa supportar. 

A morbidez elo estado social não eleve ser curada de 
modo que se comprometta a força vital. · 

Esta é que seria a cxper iencia in anúna vfü. Taec; 
conselhos não podiam ser acloptaclos. 

A commissão empregou os m(l ios necessar ios para que 
a sociedade brasileira possa receber o remedio sem 
grande abalo. Alguma clôr ha ele existir. Não se fazem 
reformas sem reclamacões e rcsistencias . Mas a rcaccão 
fa voravel ha ele apparêcer. · 

Sr. presid ente, depois que o nobre clepu ta elo pela 
minha prnvincia criticou a proposta elo governo, por 
julgar que não se devia. concetler liberdade ao friicto, 
S. Ex. iU<rngurou um systema que chamou liberdade da 
arv@re . 

Eu penso que se alguem procurasse nesta materia 
um systema que trouxesse mais inconvenientes, mais 
absurdos na pratica , e que atacasse mais ele fr ente a 
dignidade do homem e a disciplina nas fazendas e en-
genhos, não se encontraria um semelhante úquelle que 
foi inagurado pelo-nobre deputa do. 

Por que princípios, senhores, havemos ele declarar 
que as mulheres escravas, attinginclo uma cer ta idade, 
sejam c·onsideradas livres, e ao mesmo tempo havemos 
ele conclernnar ao captiveiro os seus irmãos? O varão 
cm toda a parte e em todos os tempos foi sempre consi-
derado como chefe ela familia, como tendo a primazia, 
e como aquelle que eleve ser o primeiro a gozar dos 
direitos inhcrentes ú personalidade humana. 

Pois o nobre deputado entende que pócle assim curar 
o mal social estabelecendo estes tres gruuos ele cidadãos 
livres, mulh'eres liber tas e homens escrâvos? 

Não vê o nobre deputado que a cl ivergencia levan-
tada nesta casa tem principalnrnnte por origem, se-
gundo se allega, o dever Gear intacta a auloridacle se-
nhoril nas fazendas ? 

O seu systema introduz a scisão e a anarchia entre 
os escravos. 

Se os nobres deputados dizem que querem salva-
guardar essa autoridade senhoril, como podem admittir, 
a não ser por um esquecimento iujustificavel das regras 
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ela logica, que sejam consideradas livres todas as mu-
lheres moças, e considerados escravos todos os homens? 

O plano inaugurado pelo nobre deputado pela minha 
província vem tambern. trazer o gravíssimo inconve-
niente de lançar de repente no meio da sociedade esses 
grupos numerosos ele jovens liberta s, com 15 annos de 
idade, que iriam povoar os lupanares, e viver na maior 
devassidão. Seria o incentivo tJara a prostituição em 
massa. 

Além clisLo grava-se extraordinariamente o thesouro 
publi co, pois rrue todos os annos ha a liliertar uma serie 
numerosíssima ele mullrnres de H5 e ele 35 annos, 
indemnizando-se aos senhores o seu justo valor. Orçaria 
a despeza annual em muitos milhares de contos, cl es-
peza que aliús não extinguiria a escravidão senão depois 
de um. período muito -longo, pois- que continuavam a 
na scer escravos. 

O nobre deputado, a -quem tenho a honra ele r es-
ponder , bem vê que pelo .;;eu plano só seriam libertadas 
as escravas que fossem chegê!nclo a certa idade; e po r -
tanto todas aquellas que fossem nascendo , até a idade 
ela puberdade, conservavam-se na escravidão. 

Ficaria aberta a fonte da reproducção elo elemento 
servil. 

Este plano do irnbre· de.putado poderia servir para 
urna memoria acaclemica, mas nunca para um plano 
pratico. 

Os nobres deputados sabem que os nascimentos no 
Brasil na classe escrava . estão na razão de 2,3/10 %, 
o obituario regula entre cerca de ~,1./10 º/., e as alfor-
r ias, segundo a es tat ística feita nesta côrte, importam 
em 2,~/ lO % . Des ta fórma temos por estes dados que 
a ·diminuição ela escrn\;a tura orça por lJ,.,2/10 º/0 annual-
ménte . , 

Applicando estas regras ao numero el e escravos exis-
te ntes no Imperio, que será ele cerca ele dous mil hões 
(talvez menos) , chegaremos ao resultado de que nas-
cerão todos os annós 46.000 indivicluos de ambos os 
sexos, os quaes, c;egundo as regras da mor talidad e, es -
tarão aos oi to anuos de idade computad os em o numero 
de 27. 600 . 

Ora, appl ic:rndo-se a es te algal'ismo de 27,500 crü1s 
as regras r,onheciclas, teremos 13. 800 crias elo sexo 
feminino com oito annos ele idade. Assim, segundo 
o plano do nobre deputado pela minha provincia, ve-
remos que o sacrificio elo Estado tem ele ser olevélllo 
annualmente a uma quantia tão avultada, que , por 



mnito granrlcs que soj:1m os recurso:;; clcstr, pa iz o J'er-
Lil idarlc de suas !erras, não poclcriarnos corlamentr 
aclmiltir no orr:arnenlo uma verba tão nesada, quanclo 
estamos comp1;omettidos com outras êlespezas inde-
clina veis. 

·Portanto, ·o que f1ca do systema cl::i liberla(.ãO. d::i 
mulher? Fica o absurdo moral, o absurdo f1nance1ro, 
o absurdo politico e o absurclo em direito natural. 
Na da mais flca. , 

Desculpe o honrado clep'utaclo . esta linguagem, é a 
ling~1 agem cla argt1mentar;ão, mas não de o[fensa a 
seus talcn tos. , 

1 O nobre deputado sabe que dessas 13.600 jovens 
quasi toclas a tLingcii1 a puberdade, porque, como j~t 
disse, a idade mais r.ritica <~ a do nascimento até 
aos sete annos; e dos sete nnnos ú puberdade a mor-
talidade é muito diminuta. Por consequencia, nós 
podemos calcular que clessas . 13.GOO, serie ele' um anno, 
cerca de 12.000 chegarão á idade escolhida pele nobre 
deputado para conferir-lhes a liberdade, e dizer. a 
essas jovens incxpericntcs:-Ide vagar por es te mundo 
sem obccliencia nem preceito ! 

Calculando cm 1: 0008000 cada escra va 11:1 Jlôr dzt 
iclarle., tem o Estado de pag::ir 12 .000:000/;\000 annual-
mente, sem qne extinga a escravillilo dos perten-
cen tes ao sexo masculino. 

, .T:'t vô :1 camara a rruc absurdos vai o projecto do 
nobre deputado pela minha proY:ncia . 
.. E' por isto, Sr. presidente, que nesta n1atcria gosto 
de fallar não só cm prosa, como mcsrno com os dados 
ari thmcticos e estatisLicos. São ellcs ele uma cloqu'cn-
cia irresistivel. · 

Se a prosa e a pratica tivessem ele tomar a si a 
solução desta questão, não vcriamos tántas vezes a 
apresentação ele projcctos que não tôm razão alguma 
de ser, quór moral, juridica ou economicamente con-
siderados. -

Nes ta questão, Sr . presidente, vemos de um làdo 
homens praticos e do outro vemos homens que enten-
dem que sómente aquillo que pensaram no seu gµbinete 
é procedente. 

Não devemos dar rnzão completa áquelles que en-
tendem que tudo é a pratica, assim como tambem 
não elevemos dar :í qucllcs sómente de grande talento, 
que vivem no mundo dos sonhos e illusões. E' mister 
conciliar os impulsos do talento co m. as convenien-
cias r e:1es cl8 socieclaclc. 
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Se não devemos aceitar sem exame as opiniões dos 
p11blicistas .pllilosophos europeus, lambem não deve-
mos repellir in limine as suas idéas. Ha muita co usa 
boa nesses cscr i p tos . · 

Reconheço que mesmo na Eúropa lrn muitos male?, 
mui.Los cancros que se elevem destruir : lá pret~isam cm-
dar de si e de s-cus males antes de lancar-nos em rosto 
os males que soffremos. ( Apoicidos.) º 

:Mas por isso mesmo q ne ell es -nos tem _pre~; taclo al-
guns serviços, por isso que das terras de a lérn-mar nos 
tem vindo a ci vilisação que gozamos, não podemos 
tambem fechar os ouvidos a Lodas as s11as opiniões e 
conselhos, e nem podemos atloptar como opiIÚão mai s 
consen tanea e justa aqnella que tenha si elo repellida pelos 
circu l. os mais adiantados ele Londres, ele Pariz e. ele 
outros pontos da Europa . 

Se é certo que elles têm enLre si a miseria dos Irlan-
c1ezes, a miscr ia dos Polacos, que gemem deba ixo da 
manopla de 1'errn do moscoviLa; se elles perto de s1 , 
na .Sy ria, têm os martyres clJl'is l.ãos clegollados pelo 
alfange elo Maliometano, não elevemos po11 isso repellit· 
Lollas as suas opiniJes em rnateria de plülantropia. 

Não podemos deixar de nos con vencer qne todas essas 
obras ele muitos esi.; riplorcs que tC·m fa ltado üa escra-
vidão , tem sido no i1Hcl'e::-sc da lnun::rniclade; e nós 
elevemos até certo ponto agradecer essas inspirações 
LJUe nos apresentam as elocubraçõcs, calculas o -estudos 
ele eminentes oradores e escr iptores sobrn esta grave 
lJUéstão, não parn chegarmos á ema ncipar;ão simallan ea 
e immecliata ; isso seria um mal para o paiz ; mas, se 
não acloptamos esta; Lemos obrigação de adoptàr uma 
outra solução que resolva o .futuro elo estado servil , e 
que, sem atacar a lavoura ele cl10frc, dê tempo ú suh-
st i tuição gradual lle braços escravos por braços livres . 

Se nós queremos viver no conselho clá s na ções civi-
lisac:as, quando essas inspirações são oriundas elos pre-
ceitos da ph ilosophia, da moral e da economia políticas 
não podemos flca r smclos a ellas . · 

Se não podemos aceitar todas as medidas aconse-
lhadas, havemos ~ cl optar aquellas que nos convierem, 
porque, senlwres., não t emos remecl io sen ão caminhar-
mos; não podemos Jica t· parados como marcos mil ia rios. 
Aproveilemo-nos ela ficção elos ouLrns povos ; e isto para 
nós 6 um grande beneficio . -

Ah i est i1 a historia , que é a lanipacla colloc<Hla no 
porL1 c.o cio pa ·saclo para illurninar o futuro: olla no::; 
c:;t á memorancl o o llllC Lcrn sempre arnulec iclo; e a 
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ella llevemos nós seguir. Não nos podemos iso lar elo 
resto elo mundo. Neste assnmpto havemos tambem de 

· at tencler ás lições ela experiencia, assim r.omo respei -
tamos as producções elos genios antigos ela Grecia e de 
Roma, assim como respeitamos tudo que têm fei t o ele 
mai or e de melhor na velha Europa os seus grandes 
estad istas ; ass im como r espeitamos a opi ni ão amadu-
recida daquellcs homens que têm êncanecido pensando 
nesta ma teria. 

O jus ~o e o bello têm o seu typo universal. Não po-
·demos desprezar o fructo da sabellor ia dos grandes pen-
s~clo res . da Europa e da America, philosophos e publi-
c1~tas , da mesma maneira que não podemos, nas bel-
las ar tes, deixar ele admirar as obras primas de Ticiano 
ou Raphael. · 

Porque razão , qua l serú o motivo , para qüe não seja 
nobre, para que não seja confessavel, o incentivo pelo 
qua 1 homens eminentes, publicis tas ela primeira o r-
elem, têm escr ipto obras impor tantes a respeito d1 mag-
na questão elo elemento servil ? E' porque esses ho-
mens devem e tar ele boa fé, porque têm um sentimen-
to vercl acleil'amenLe humanitario. . 

Eu não '}nero que aclopiemos idéas extremas, para 
nós extravagan tes e peri gosas, mas que aclo pLemos o 
meio te l'mo ; in media fatissimits ibis , direi Lambem 
eu por minha vez ao nobre deputado . 

Não adaptemos idéas exageradas , sobreLndo por -
que conhecemos que a nossa sociedade não está prepa-
rada para is5o. · 

Se a pyramide social não es Lá assentada sobre a base, 
tenhamos tento e cuidado em collocal-a sobre o ver -
dadeiro ponto. 

Nós não vamos fazer como os demolidores de Par iz, 
dest rninclo a columna ele Vcndome, e fa i endo-a cm 
mil pedaços, não ; nós procuramos com todo geiLo e 
prudencia recollocar a pyramide na sua posição natura l. 

Se. nós quizessemos outra cousa, então diverso e cen-
suravel seria o nosso procedimento : iriamas estabelecer 
a liberdade immediata; e então é que se renova ri ~ a 
imagem ela violencia da communa, fazendo derrubar 
aquella columna, que recordava as glorias francezas . 

A inst itui ção servil, cer tamente, não é gloriosa, mas 
tem por si a legalidade do tempo ; é preciso fazer des-
a pparecel-a, porém .de modo que a sua quéda não Lraga 
choques, e desgraças publicas e particulares . 

Nós havemos chegar ao r csul tado que queremos, sem 
abalo ; es ta refonm. tem por si o futuro, porém o futuro 
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sem :i.ltei:ação notavcl para o presente. ilfas para cl1e-
garmos a esse resultado é necessario atacar c~se ele-
mcnt.o no seu proprio reducto, e esse reducto é o ven...: 
tre escravo. (Muitos apoiados.) Assim tam bem o de-
clarou o nobre deputado pela província de l\'linas. 

Sr. presidente, eu não comprehendo como se póde 
inaug-urar a legenda que inaugurou o nobre deputado 
por Minas Gerae~, o aelenda servitus, eu não compre-
hendo como se póde levantar e$sa bandeira e ao mesmo 
tempo se deixar em pé, constante e perenne, a pro-
duccão da escravatura. 

Séria um plario inteiramente absurdo (neto cipoiados 
da opposiçcio); pois importa o mesmo_ que desej ar e não 
desejar que .se estanr1ue a fonte de reproducção. 

Admiro como os nobres membros dissidentes que não 
querem o projecto do governo, porque julgam que póde 
afrouxar os laços de disciplina entre o senhor e o es-
cravo, opinam tão de repente em favor do plano apre-
sentado pelo meu nobre collega. de deputação 1 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Tão de repente, não 
apoiado. 

( H a ontros apartes. ) 
O Sn. JUNQUEIRA: - Não faço nisso injuria alguma; 

eu respeito mu i to o nobre deputado e venero os seus 
talentos ; mas digo que no campo da argumentação é 
absurdo o seu plano. 

J:í disse, e apenas referirei de novo, muito summa-
riamente, que o plano do nobre deputado ataca a digni-
dade ao homem, porque colloca nas fazendas ao lado 
do escravo a mulher liberta, que com elle nasceu e 
conviveu sempre, faz mu ltidões de mulheres perdida.s, 
anarchisa os escravos, e grava o thesouro com uma 
quantia que não será inferior a 12.000:000~000 annual-
mente. . 

O nobre deputado nos observou que muitas vezes em 
uma fazenda, querendo-se conceder a liberdade a um 
li lho de esçra va ou a ella mesma, as cousas Gonser-
vam-se no mesmo estado; mas é preciso que o nobre 
deputado veja que não se póde argumentar cla.exccpção 
para a regra. Estes casos são excepcionaes; entretanto 
que o plano do nobre deputado é vasto, abrange todo 
o sexo feminino ; e os escravos do sexo masculino fica-
rão na condição inferior, nessa condição contrari a :í so- · 
ciedade moderna e aos primitivos tempos, a superiori-
dade de A'dão , sobre sua mulher. (Muitos apoiados.) 

Sr. presidente, cu me recordo da aclvert~ncia que 
V. Ex:. me fez ácerca Lfa s horas de cl.iscussão , por isso 

18 
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não me alongarei; mas devo ainda dizer algumas pala-
vras em relação ao nobre deputado pela minha provincia . 

S. Ex. foi mesmo quem reconheceu que o seu plano, 
sendo posto em execução, ha de trazer resultados lentos, 
ele modo que só daqui a 40 annos, mais ou menos, po-
deremos chegar ao estado ainda proxirno da emancipa-
ção geral. 

Ora, no rstr1do actnal da questão, sendo nós hoj'e 
o uníco povo da christandade que ainda conserva n o 
mesmo pé, ou quasi no mesmo pé, a escravidão, corno 
é possi vel esperar ainda 40 annos, como é possível 
dizer ª ' esta ampulheta temível: parai? O curso do 
tempo pócle ser calculado da{JUÍ sómente a 40 annos ? 
Nessa época esse plano , que ha de ter empobrecido o 
paiz, que ha de ter feito sahir do thesouro centenas de 
milhares de col'ltos, que lia ele ter indisciplinado os es-
cravos, estabelecendo a desigualdade contraria ao 'di~. 
rei to natural e civil entre o homem e a mulher, ainda 
não estará completo, pois que depois ha de ser ihdís-
pensavel tratar-se ele uma emancipação directa· e si-
multanea, porque a emancipação por esse modo nunca 
será completa, visto como o fructo, ao nascer, não 
verá o sol ela liberdade. · 

Será um plano sem futuro certo; e, entr·etanto, at-
tingiremos aos liO annos, r, ainda o Brasil terá no seu 
seio a escravidão, em escala notavel ! 

Mas o honrado deputado desconheceu ainda os prin-
cipios de direito natural, os pri11cipios mesmo da phi-
losophia, quando disse que o ventre não podia ser con-
siderado livre, porque sendo a mulher escrava, o seu 
filho_ não póde ser considerado ingenuo, poJ:'.que tinha 
nascido de um ventre escravo ! 

O Sn. PINTO DE CAMPOS: - E' verdade~ desconheceu 
o direito natural. 

O Sn. JUNQUEIRA: - i\feus senhores, quem tornou este 
homem ingenuo, clivre, foi a natureza (nmitos apoiados) ; 
o direito escripto e superveni>0nte, a lei, a obra do ho-
mem, .é q.ue esta])eleceu essa desigualdade, essa dis-
tincção de.livre, ingenuo, liberto e escravo. 

Porque razão o homem constituinte, o legislador 
não terá o direi to de dizer :-Vamos recollocar as cousas 
no estado de igualdade, que nunca deveria ter sido vio-
lada-? (Mtlitos apoiados.) 

A questão, vista pela face do direito natural, não 
pôde ter outra r esposta. A escravidão é uma Yimitação 
da personalidade humana e de seus direitos; é um facto 
legal que póde tamhem pela nova lei ser modificado . 
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Sr. presidente, eu não me alongarei, repilo ; talvez 
ainda volte a esta tribuna para sustentar es tas idéas, 
das quaes tenho profunda e intima convicção. 

Rematando estas considerações que tenho feito à ca-
mara , ·pedindo-lhe venia por ter abusado por algum 
tempo de sua attenção (não apoiad9s), ainda elevo diri-
gir-me a meus illustres collegas, membros dissidentes 
desta camara. 

Devo dizer-lhes : Senhores, attentai á discussão , vêdc 
que se trata de uma reforma importa n Lissima ; é um 
negocio para o qual todas as attenções são poucas, é 
um negocio que dev ia ser a honra e gloria do partido 
conservador . (Apoiados. ) Porta1üo, se vós, como nós, 
querei s que se respeite a propriedade actual, se não que-
re is que se relaxem os laços de disc iplina do escravo 
para o senhor: e se nós assim o queremos tambem: 
porque razão, vós que declarais que igualmente quere i :~ 
que se fa ça alguma cousa em prol destas idéas ele eman-
cipação futura, não vos abraçais com es ta proposta, e 
não preparais o paiz para um cstavcl porvir , a fim de 
que depois, quando o t rabalho estiver regenerado, e 
fó r ~ornand o - se livre essa população víndom a lenta e 
gradualmente, sem aba lo, sem que bnja o menor indicio 
de per turbação, qualquer de nós, se Deus nos conceder 
uma longa viela, em nosso lar , nas fazendas mesmo elo 
interior , ouvindo o canta r alegre elos trabalhadores 
que reg ressam elo campo ao cahir dessas noiLes ~ ra:n
quill as e serenas ela terra ame ricana, possa dizer: -
Eis-ahi o fructo de .no sso trabalho ; nada fizemos ele 
reprovado; fizemos o melhor que foi passivei, decre-
tando a emancipação gradualmente! 

Ten 110 conCl ui elo . (M'uito bem ; muito bem .) 
. (O orador é comprimentado por muitos Srs. deputados.) 

SESS ÜES VE 12 E13.DE J ULHO .. (Contimía a discussão do a)'t . 1 .. 0 

da proposta . ) 

- Na sessão de 12 o Sr . PERD IGÃO l\fALHEmo occupou 
toda a hora. Pronunciou-se contra a propos ta. 

- Na sessão el e 13 falbram os seg u.intes Srs. :. 
O Sn. THEOD ORO DA S tLVA (rninistro da agricnltura) : 

.:- Sr. presidente, o illustre deputado pela província de 
1\iinas, a quem hontem ouvi com at.tenção; mas com 
alguma sovpreza, me li::i ele perrni t t. ir rn ::inifestar- lhe na 



!'espbsla qne ltie devo dar todo o meu pensamenf.o com 
a precisa franqueza, sem que deixe comtuclu de guardar 
as con veniencias da c"or Lezia e de polidez que lhe devo, 
porque esto u habituado a respeitai-o pelo seu caractet; 
e pelos seus talent0s. , • 

V. Ex., Sr. presidente, assim como eu, como toda a 
camara, havia de ter notado que o digno deputado a 
quem me refiro parecia achar-se hontem sob a in!luen-
cia tle duas idéas oppostas, que collabor'avam intima-
mente no seu espírito. 

Erá patente a todos que não podia elle desprender-se 
de um passado bem recente, illustrado pelo seu nome, 
e esquecei-o, para vir a esta camara declarar-se em dia-
metral opposição ús idéas que tantas glorias lhe deram. 

Não ; o illustre .deputa elo ainda hon tem mais uma vez 
revelou a esta camara a influencia que sobre elle pro ~ 
prio exercia a conv,icção profunda que tinha outr'ora 
úcerca da alta conveniencia de promover-se a emanci-
pação servil. Fez-nos assignalado serviço, pois o governo 
não poderia ter melhor defensor de seu procedimento 
do que teve hontem pelo orgão autorizadissimo do illus-
tre deputado. (Apoiados.) • 

E' certo que S. Ex. não ' nos disse claramente o ,que 
pretende, quaes sejam as suas vistas praticas e o modo 
de realizai-as, posto que mais de uma vez nos declarasse 
que hoje funda suas esperanças na acção do tempo, o 
qual entretanto elle não considerára outr'ora senão 
como um palliativo que mais augmenta a intensidade 
do mal, que mais pócle aggraval-o elo que resolver a 
crise da questão do estado servil. 

E agora o illustre deputado, aquelle preclaro iniciador 
e defensor elas idéas aboliciollistas neste paiz, e a cujos 
estudos eu, como toda acamara, como todos os Brasi-
leiros, tanto devemos (apoiados); o illustre deputado, 
que inspirando-se nos monumentos da sabedoria, isto é, 
da religião, da philosophia, do direito e da sciencia eco-
nomica ; o que elle propriQ o disse na in trodncção ele 
um de seus escriptos; o illustre deputado, embora por 
motivos que eu quero respeitar, que resp0ito, mas não 
comprehenLlo, abandonou suas antigas idéas ácerca da 
solução daqnelle gi·avjssimo problema, quando estava 
em termos de ser resolvido; idéas que o governo hoje 
sustenta e que o nobre deputado combate 1 

E' vedade que S. Ex., entrando na nova phase em 
que o contemplamos, mas na qual eu não o quizera ver, 
e não clevêra permanecer, e Ll e, cuja l'esponsabilicladc 
pelo ad iauL;nnen to ela opinião aboli c ioni ~ l a ü iuco1it cs-
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tavel (apoiados), soccorre-se agora á acção do tempo 
como solução da crise, quando outr 'ora a' considerara 
um meio simplesmente dilatorio que não póde dar em 
resultado cousa alguma . que garanta a propriedade 
servil contra as aspirações energicas da emancipação 
servil. (Apoiados.) · " 

Senhdres, o nobre deputado, a qnem não posso deixar 
de considerar como um distincto abolicionista, não 
obstante suas manifestações actuaes, disse hontem por 
vezes que a proposta não podia ser aceita e não devia 
ter sido iniciada pelo governo, nem só por motivos po-
liticos, como pelo estado elas rendas publicas, abati-
mento da lavoura, e igualmente r>orqÚe a segurança pu-
blica não inspira confiança, nem ha força publica para 
mantêl-a. 
E~ ta linguagem, elevo dizei-o á camara, é a claquelles 

que, sem quererem fazer cousa alguma, recorrem a 
meios dilatorios para que nada se faça. (Apoiados.) 

Tinha por ventura o nobre deputado por 1l\iinas, que 
cm seus escJ'iptos e na sessão do anuo passado julgou 
ser opportnno que se tratasse quanto antes ele solver a 
questão do es tado servil, não pelos meios que agora 
indica, mas pelos meios cmcazes adaptados na proposta; 
tinha o direito de imitar áquelles que na Inglaterra , 
França, Hespanha e Portugal, e em todos os paizes onde 
se tratou ele substituir o trabalho servil pelo livre, en-
tenderam que deviam entorpecer a solução de tão clifficil 
problema sob o fundamento de que é precjso esperar 
melhores tempos? Esperar por espei;ar nada resolve, 
e só complicaria as nossas condições act\iacs. ( Avo'iados.) 

No proposito de difficultar a aclopção da proposta 
tornando-a suspeita, no proposito de suscitar cle~con
fianças contra o gove~·no, o illustre deputa elo chegou a 
dec1arar que considerava ter sido inopportuna a sua 
apresentação em consequencia ele achar-se ausente o 
Imperador. 

Eu observo, senhores, que estamos em paiz qü e se 
rege pelo systema consti tncional. O facto da ausencia 
do Imperador, satisfeitas as exigencias Lla constituição 
como foram, e continuando os poderes políticos a func-
Gionar llarmonicamen te, não tem o alcance que se lhe 
quer dar , nem devia _ impedir a soluçãq urgente que 
reclama o gravíssimo problema que occupa a todos nós, 
como o entendeu o governo, qu~e de sua proposta torna 
para si a inteira responsabilidade, pois estava bem 
rerio de qnc, aprcsentanclo-a, o paiz a aceitaria. 

Daqucll e fado ~ó mc nl e se póclc. conl'lui r 1prn a nu,sa 
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organização politi,ca está firmada em bases tão seguras 
e tão radicada no cspirito publico que, não obstante a 
ausencia do Imperador, póde-se promover aquella so-
lução, sem risco de perturbação de qualquer ordem 
que seja. ( Azioiados .)~ 

Eu confesso que me sinto dolorosamente impressio-
nado sempre f[Ue neste debate se tem trazido á discussão 
a corôa, irresponsavel como é pelos actos· do governo, 
segundo a constituição que nos rege. . 

Nenhum dos ministros actuaes e entre elles o mais 
obscuro que vos falla, nenhum de nós declina ela. res-
ponsabilidade elos actos que pratica. (A.poiados .) 
· O Sn. ANDRADE F1GuEmA:-:-E' o que fazem: Tomam 
a responsabilidade. 

O Sn. T1rn0Dono DA.SILVA: -Allucle-se, segundo ouço, 
á influencia pessoal do Imperador, entretanto que se 
esquecem de que elle eleve tel-a bencfica e legitima, 
uma vez, que circumscripta aos termos consti tucionaes 
sendo, como é, o guarda da harmonia elos poderes 
(azioiados) ; e ao ·mesmo tempo figura-se os ministros 
não como representantes ela opinião publica, mas pura 
e simplesmente da corôa, conforme hontem se disse. 

Porém se é inutil demonstrar que as virtudes, opa-
triotismo e a sabedoria do Imperador hão de ter a ascen-
dencia que lhes é propria sobre os conselhos ela nação, 
quem poderá com fundamento provar a sua intervenção 
e influencia invasora elos outros poderes? (Apoiados.) 
O que fazem os i Ilustres deputados que não formulam a 
a c~usação aos ministros fracos que não sabem cumprir 

, o seu de'ver ? O que fazem, se não os accusam ele traição 
ao paiz? E' sem razão que o illustre deputado censura 
a ausencia do Imperador, quando esta circnmstancia 
devia pe lo contrario induzir-nos a respeital-o, como 
na Europa estranhos povos· lhe estão dando tantas 
provas de respeito e admiração pelas suas incontesta-
veis virtudes e assignalados ser viços ao -Brasil. (Muitos 
apoiados .) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -Por ventura faltamos-lhe 
ao respeito. ? 

O Sn. THEonono DA SrLVA : - O ministerio entendeu 
, que era de seu imprescindi vel clev1er . promover ante 
o parlamento a solução da ques tão do estado servil; 
e nes te elevado empenho cedeu unicamente á pressão 
da opinião publica, que respeita . Que esta pressão 
existe, e cada vez mais exigente, foi o que demons-
trou o illustl'e deputado por Minas no seu b-rilhante 
discurso, quando se referiu á crescente espontaneidade 
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com que de dia em dia · se manifesta aquella op101ao 
no paiz. (Apoiados.) Eu peço licença á camara para 
comprovar esta asserção com documentos ele incon-
tes'tavel procedencia. Antes, porém , de fazel-o devo 
render a devida homenagem ao nome ele tantos Bra-
sileiros distinclos que, desde os tempos coloniaes, con-
sideravam funesta para ô Brasil a permanencia da es-
cravidão e preoccupavam-se com o estudo dos meios para 
extinguir tão grave mal que nos legou a metropole. 
São dignos de memoria o padre Rocha , bispo Azeredo 
Coutinho, Moniz Barreto, o i\farquez de Queluz, José 
Bonifacio o p:rtriarcha da nossa independencia, Eloy 
Pessoa, Burlamaque, desembargador Vellos_o de Oli-
veira, Dr. Caeta no Alberto, Tavares Bastos, a sociedade 
Auxiliadora da Industria Nacional. ... 

O SR. ANDRADE FwuEmA:-E outros em que potler 
não teve a morte. (Apoiados.) 

O SR. THEODORO DA Sn.vA: - . . . o Dr .. Perdigão 
l\Ialheiro, presidente elo Instituto dos Advogados, o 
conselheiro Pereira da Silva com suas publicações feitas 
na Revista Contemporanea, e tantos outros, cujos escriptos 
formaram a corrente não interrompida da opinião e cada 
vez mais animados pensadores pa frioticos , que se occu-
param com a solução ela emancipação dos escravos. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Ahi ainda falta o general 
da idéa. 

O SR. THEODORO DA SILVA : - O general da idéa é 
precisamente aquelle que, com toda a sua louvavel 
modestia, hontem se declarou pura e simplesmente 
seu soldado ; o general da idéa está com os nobres 
deputados, é o nosso distincto collega o illustrado Sr. Per-
digão Malheiro, de quem eu já fiz menção honrosa. 
(Apoiados.) 

. O Sn. EVANGELISTA LOBATO:-, Ninguem lhe rouba 
essa gloria. 

O Sn. ARAUJO LrnA:-E agora volta o rosto de me-
droso! 

O Sn. Cnuz MACHA.Do:-Se elle era o general da idéa 
devêra ter feito parte do ministerio. 

O SR. FERREIRA DE AGUIAR:-Esta é que é a questão! 
(riso.) 

O Sn. THEODono DA SILVA: - Para provar que foi 
S. Ex. quem despertou e desenvolveu a vitalidade 
da idéa, como seu apostolo mais adiantado no Brasil, 
bastaria ler integralmente diversos capítulos do seil 
notavel livro sobre a escravidão, o que dispensaria o 
melhor discurso sobre o assumpto; mas antes de ler 
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alguns 'topicos desse livro que ma is interessem pela 
muita luz que trarão ao debate, peço licença para não 
interromper a ordem das icléas em que proseguia para 
demonstrar como a opinião publica se manifesta cada vez 
mais vigorosa , sobretudo nos ultimas tempos, impel-
linclo os poderes do Estado a encarar de frente a resol-
ver o problema ela questão' servil. · 

Eu poderia demonst rar que desde 1850 o prologo da 
emancipação servil foi lavrado pelo illuslre estadista 
de saudosíssima memoria (apoiados), a quem o paiz 
deve tão proficuos serviços (apoiados), sendo um clel\es 
talvez mesmo o mais assignalado, o da extincção do 
trafico de africanos (apoiados), para cujo fim a fortaleza 
de seu espirita e o seu patriotismo não desanimaram 
diante das susccptibilidades nacionaes que se encandes-
ccram comas aggressões inglezas á nossa soberania. nem 
tão pouco, em face dos temores da lavoura que julgava 
i ndispens(lvel para a sua prosperidade e manutenção 
do trafico; temores que hoje, como então, assaltam a 
tantos espíritos, mas · que es pero em pouco2. annos se ·~ 
terão desfeito pela prosperidade. ela mesm ,1 lavoura de-
pois que se haja completado a transformação elo traba-
lho servil pelo livre. Eu poderia demons trar que desde 
aquella época memoravel ficou julgado que a escravidão 
no Brasil não poderia manter-se por muito tempo, vi-
go rando cada vez mais a opinião publica de que aos 
poJeres elo · Estado cumpria eswdar e promover a adop-
ção de meios prndentes, mas efficazes . para a sua extin:::-
ção . Cessára uma das fontes que alimentava a instituição 
servil, só restava a outra das nascimentos que a pro-
posta pretende estancar. ( Apoictdos.) . 

Duvida-se do espontaneo desenvolvimento da opinião 
publica? . 

Pois bem ; vejam os iltustrns deputados como nas 
províncias se ma11ifestam os seus ·presidentes e as assem-
bléas provinciaes representantes immediatas e genuínas 
elas mesmas provincias. 

Eu lerei em resumo o que pude colllCr dos relatorios 
elos presidentes de províncias. 

O do Amazonas assim se exp rime: 
« O citado artigo da le-i dispõe riue o preço da ma-

numissão não exceda de 1.:0006, sem distincção do sexo, 
conforme a idade e c-o nsti tuição. 

" A idéa humanitaria que elle encerra facilmente do-
mina todo o coração bem · formado ; mas convinha que 
não se fixasse o preço maximo de cada m~mumissão, 
o que pórle embaraçar a sna- cxecuçã~. 
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« Sobre isto accresce que, começando a libertação 
pela classe productiva, as gerações vindouras serão 
todas livres. 

« Dos 581 escravos existentes, 1.84 são do sexo fe-
minino, entre 1.6 g 40 annos de idade. i\fanuttenidos os 
desta classe, os fructos seriam desde logo livres como 
as rnãis; e dentro em poncos annos estaria a província 
isenta , cio elemento servil. » 

No Pará, assim se exprimia o presidente no seu rei 
latorio ele 1870: · 

(( Tendo a lei n. º 553 de 25 ele Setembro de 1868 
autorizado o goveri10 a despender até a quantia de 
20:000$ com festejos e actos de beneflcencia por occa-
sião cl(l terminação ela guerra contra o Paraguay, em-
pregou- se a qüantia de 2:9506 com a manumissão de 
escravos m enores . » 

No l\'Iaranhão, dizia o respectivo presidente o se-
guinte no rela torio ele 1868: 

(( Convem que . habiliteis a presidencia a empregar 
para a acquisição de colonos todas as sobras que 
forem bavenclo das r endas provinciaes, tendo sempre 
em mira que o espirito ela civílisaÇão moderna protesta 
energ icamente contra a escravidão e exige com todo o 
direito a ext incção, ainda que g radual , do elemento 
servil por meio de emancipação. » 

E n 'outra parte acrescentou o seguinte : <( Assim, 
pois, se quizercles um augmento de nossas rendas, não 
penoso para a população, repelli o quanto é possível o 
trabalho servil; ennobrecei o trabalho livre , que facil-
mente conseguireis tão justo desejo. » 

No relatorio ela mesma província, que este anno leu 
o seu presidente, um dos mais distinctos membros desta 
casa, pela lucidez do seu espirito e incontestavel pa-
triotismo, o nosso digno collega o Sr. Dr. Gomes de 
Castro (apoiados), assim se exprimiu elle: 

« Entendo que, se não eleve deixar a solução desta 
mesma queiltão da actualida.cle á acção lenta , isolada 
e fraca elas · causas a que se eleve aquelle resultado 
(refere-se ás manumissões por generosidade individual). 

(( Cumpre-nos fazer alguma cousa, como hão feito e 
vão fazendo quasi todas as províncias. Auxiliemos a 
iniciativa particular e votemos uma somma am1ual 
para ser applicada .a este fim. » 

No r elatorio ele '1870, o presidente do Piauhy diz á 
asscrnbléa : ~ Se quereis auxiliar · a . grande causa ela 
emancipação, tão generosamente aceita pelo paiz in-
teiro, me parece que deveis fixar para isto quantia de 
- i9 
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'outra verba do orçamento, que não a que foi deter-
minada, cuja arrecadação é difficil e nem sempre dá 
os resultados esperados. » 

Eis tambem como falla . o presidente do Ceará no 
seu re latorio de 1870 : « A lei provincial n. º 1254 de 
28 d1: Dezembro de 1868 autorizou a presidencia ades-
pender annualmente a quantia de 15:00011 com a eman-
cipação de 100 escravinhos que fossem , nascendo, de 
preferencia elo sexo feminimo, os quaes deviam ser li-
bertados na pia á razão ele mos cada um. 

« O modo solemne por que dei execução nesta ca-
pital a essa lei e o dia que para esse fim designei em 

· artigo expresso elo regulamento, bem revelou o meu 
pensamento com relação a tão melindroso assumpto . . 

« Do mappa annexo verifica-se que o numero elas 
manumissões em toda a província attingiu a H2. 

« Insisto nas considerações que a respeito fiz aos vos-
sos antecessores, para que o pensamento cardial do le-
gislador não possa ser em sua execução mis tificaclo ; 
entendendo q11e em todo o caso deve -se preferir o sexo 
feminino ao masculi110, independ'ente de sua idade e da 
circnmstancia de serem ou não as crianças baptisadas. '' 

O presidente ela Parahyba assim se manifesta no 
seu relatorio ele i859: « Para que a idéa humanitaria 
dessa lei consiga seu fim é preciso completai-a com 
providencias que garantam a felicidada da alforria. Po-
der-se-ha harmonisar os interesses oppostos, obrigan-
do-se os senhores a cuidar da eclucacão e sustento das 
crianças libertadas, dando -se-lhes o "serviço dellas por 
alguns annos, ou compensando-se de qualquer moclo 
esse serviço . '' 

E assim no relatorio ele 1870 proferiu o mesmo pre-
sidente as seguintes palavras: cc A extincção do ele-
mento servil ele nossa sociedade é questão julgada, e 
não ha sobre ella duas opiniões no paiz: todo• o emba-
raço está na sua solução, tendo em attenção a princi-
pal fonte ele riqueza entr_e nós, a agricultura. As ·assem- , 

, bléas provinciaes têm com louvavel empenho facilitado 
a solução da q·uestão, concorrendo para a alforria elos 
escravos, segundo as forças de que dispõem. '' 

Do mesmo moclq se manifestaram os presidentes elas 
provincias de Pernambuco, de Minas Geraes, e acrecli to 
que ele outras províncias mais cujos relatorios não pude 
obter, inspirando -se elles, não em recommenclações que 
recebessem do goyerno, mas no espírito espontaneo elas 
províncias que administravam. 

E a camara bem conhece o modo explicito e cheio 



'ele convicção por que o illusLrepresiLlente da província 
ela Bahia, o Sr. Barão ele S. Lourenço, um dos nossos 
amigos que mais se distingue pelo seu apurado cri-
terio (apoiados), enc.;aranclo ele frente a eminencia da 
crise ácerca da questão ·servi l, assim se exprimiu no 
rclatorio ele '1870 : ' 

« E' c0 ta amai» grave que se apresenta ao paiz, neste 
momento, nuts cuja sol1tçdo d inevitavel, convindo, por-
tanto, encarhl-a ele frente. 

« As grandes difficuldadcs não se evitam, illudindo-as 
com o tempo ; o <Ybanélono aggra va as. situações que 
aqucllas dominam afinal. 

cc Quando a pedra tom rolado do alto da montanha, e 
no seu curso precipitado tem saltado os grandes valla-
dos, não se qevc esperar que paro à beira do um pe-
queno rega to. · 

cc A emancipação é inevitavel', hoje nos pertence esco-
lher o modo, o caminho e a marcha; amanhã tudo nos 
pódc ser imposto. O estadista deve ter co1;agcm para 
resolver, e vontaclc. para executar o' que as circum-
stancias imperiosas exigem. J> 

Mas não bastam as precedentes provas, par:i mim 
inequívocas, de que o espírito publico nas províncias 
solicita o emprego de medidas efficazcs para a cxtinc-
ção prudente e gradua 1 da escravidão ? 

Foram presidentes de províncias os que fallaram , 
segundo ouço dizer, e clles eram delegados do governo 
geral. Pois bem; ouçamos ·agora as asscmbléas pro~ 
vinciaes, cujo procedimento tanto differc dos que 
tiveram cm circmnstancias iclcnticas os conselhos co-
loniaes elas possessões inglezas e Francczas; cujos actos 
foram sempre obstaculos e rcsistcncias às vistas hu-
mani tarias elas duas metropoles para a emancipação 
elos escravos . . , 

Não possuo as leis ele todas as províncias cio Im-
pcrio ; mais eis aqui uma demonstração ele que o 
crescido numero ele 15 provincias, quasi a totali-
dade .dcllas, votaram o anno passado a importancia 
ele H>2:000,'~ para realizarem-se manumissõcs n 

(* ) Amazonas. -A lei n. 0 200 de 1i de Maio de 1870, ~ 11 do 
art. 11, dispõe o seguinte : "Para a emancipação do elemento 
servil, Lenüo preferencia as mulheres de 12 a 30 annos de idade, 
que serão sortearias conforme o presidenLe da província esta-
belecer, ou independenLcmente ele sorteio, como fôr mais con-
veniente, 12:000$000.,, 

Pará.-A lei n. 0 503 de 21> de Setemllrn de 1868 autoriza a 
presidcncia a despenller até a quantia de 20:000H em fe stas de 



- t4-8 -

Ap!=lnas cinco provincias não estão incl uidas, a sabei': 
a de Mato Grosso, llio Grande do Sul, Espirito Santo, 
Rio ele Janeiro e S. Paulo; todas as outras, desde o 
Amazonas até Santa Catharina, desde a Báltia até 

. Goyaz, em suas leis annuas ele 1.868 em diant~ têm 
votado diversas consignações com o fim especial ele 
promover-se a manumissão de escravos. 

OSu. JoÃo MENDES :-A ele S. Paulo votou 8:000~000. 
O Sn. TttEODono DA SJLVA: - Ignorava isto, mas folgo 

de comprehencler a illustre província ele S. Paulo entre 
as outras suas irmãs.· ' 

O Sn. CRuz MACHADO· -Nós tambem votámos; mas 
isso não vem ao caso. 

O SR. Fol'\TES: - Se o governo quer esses meios, eu 
voto por elles. 

regozijo 1rnblico e actos de beneficencia, quando receber a 
noticia da conclusão da guerra, considerando aclüs de bencfi-
cencia a manumissão de algumas criauÇa$ escravas do sexo <- • 
feminino. 

i\'Iaranhão.-Por portaria de 26 de Julho de 1869 foram11ela 
presi'dencia approvados os estatutos da sociedade beneficente 
manumissora - Vinte e oito de Julho . 

Piauhy.-A lei n. 0 657 de 4 de Dezembro de t869 altera a 
resolução de 18 de Agosto de 1868, relativa á alforria de cs-
cravinhos. 

A lei n .o 681de30 de Dez()mbro de 1869 isenta de pagamentos 
de dízimos mieinços relativos á lavoura os individuos que não 
possuem braços escravo~. 

A lei n. 0 71.1 de 30 de Agosto de 1870, no 3 99 do art. 1. 0 , 

votou 1l:OOOSOOO parn a alforria de escravinhos-. 
A lei n.o 717 de 2 de 'Setembro de 1870 votou igual quantia para 

escravinhos. 
Na proposta da lei de 187-L-1872 pediu a presidencia 10 : 000,~000 

para a alforria de escravos. 
Ceará.-A lei n. 0 254 de 28 de Dezembro de 1868, art. 1. 0 , 

autoriza a despender-se annualmente 11l :OOOSOOO com a eman-
cipação de 100 escravos que forem J.lascemlo, os quaes serão 
libertados na pia a 1508000 cada um. 

Idem, idem, 11ela lei u .0 1302 de 2 de Novembro de 18(i!J. 
A ele n. 0 '1334 de 2 de Outullro de 1870 mandou vigorar a 

de n.o 1264 ile 28 de Dezembro de 1868 com algumas alterações. · 
A de n. 0 1363 de 12 de Novembro de 1870 consignou a mesma 

quantia. · 
Rio Grande do Nortc.-A lei n. 0 617 de 3 de Junho de 1870, 

art. 14, autoriza o presidente :i !lespenclcr por conta das verbas 
do orçamento em que verificar sobra, mais a quantia de ():0008 
com a manumissão de escravos, devendo para este fim uom ear 
commissões nos diversos pontos da província. 

Parahyba do Norte.-A lei n. 0 3H de 1.0 de nezemlJro de 
1868 autoriza empregar aunualmente na libertação de crian ças 
!lo sexo feminino a quantia de 1l:OOOSOOO. 

A lei n. 0 341 de 3 rle Dezembro de f869 autoriza o presi-
dente a clespender a quantia de 2.'S:OOOS com a libcrta<;âo <le 
c rianças do ' sexo feminino, residentes na província. 



- 1f1!) 

o·s!l. TnEODORO D.-\ SILYA: - o que o governo de-
sejad é que acompanh emos o esp írito trnblico das pro-
vincias , dando solução a urna questão que as preoc-
:::upa . 

Sr. presidente, não foi sem proposito muito deli-
berado que fiz a lei tura elos trechos de cl i versos r ela -
lorios dos pres identes de províncias, e especia lmente 
referi-me ao proced imento das assembléas provi nciaes, 
legítimos e autorizados representantes elas mesmas pro-
vi.n ~ias, embora toma sse tempo e cansasse a paciencia 
da c:nnara . (.iJrfa'itos nclo apoicidos.) ' 

-'Tive por fim contesLa r a proposição que hontem 
mais ele uma vez se repetiu nest::. casa, ele que os 
ministros, em vez de serem da opinião . pulJ!ica, são 
unicamente ministros da corôa . Pois quando no Im-

A lei n.o 371 de 20 de Abril de 1870 autoriza a presiueucia' 
a despender a quan tia de ·12:ooos com a a lforria de escravos 
da man eira que eu tender mais eonvenieute . 

Pcr namlrnc1i. - As leis n. 0 • 885 e 891 de 23 e 2ü de Junlio de 
1.869 au tori zam a rl ~s p en de 1· a nnua ln)ente a quan ti a de 20:0008 
com a libertação elo maior numero poss ivel d<! c ri a nças do sex o 
fe minin o. 

Idem, idem na lei n . 0 973 de 20 de Jullio de 1870. .. 
· Alag-ôas .-A le i n .0 517 de 30 de Abril de 1870 au toriza o pre-

sidente · da proviucia a des pender :rnnualmcnte a té a r1uantia de 
12:000$000 para libertar crianças do sexo feminino. 

Sergipe.-A lei n. 0 870 de 2 r.le ~.Iaio r.le 1370 destina a qua n tia 
de 6 :000SOOO para a li be 1·tação rle escravos da província . 

Bahia.-A lei n. 0 908 de 24 ele Ou'"ubro ele 1867 auto riza o 
govel'uo a isenta r do im)iosto provincial de 3 º/o a torlo o cu-
ge :i!10 de assucar que, separanüo comp le tamente a cultura da 
canna de assucn r ele seu. fabrico, estabe lecer o trabalh o l ivre. 

A lei n . 0 1131 de t7 de JLmho tle 1870, art. 14, au to rizou a 
despender o qu e fôr strictameute irecessar io para obter a mai s 
perfeita es tatis tica elos escravos existentes ua provincia .. 

l'araná . ,.-A lei n. º 232°de 13 el e Abr il de 1870 consigna no~ 11 
a lfUautia de 10:000SOOO para auxili o ú man umissão. · 

Santa Catharina. - A lei n . 0 627 el e 11 ele .Junho de ·186\1, 
an. ií. o , de termina que os valores anecadar.los pelo § :11. da 
r ece ita (imposto de 1208000 sob re esc ravos tfue sahi re m da pro-
viu cia) serão excl usi v:uu entc app li eados il a 1 fo n 'ia üos esera vos, 
conforme o r egulamen te que será cxpccliclo se~nntio as bases 
es tabe lecid as na mesma lei. · ~ 

As le is n. º' 181$ de 19 <lc l\laio e 627 de 11 de Junho tlc 18G!l 
consigna ram 10:000SOGO para a emancipação do e lcmf'nto servil, 
preferin clo·se os menores . 

Miuas Gerat!S .-A lei n. 0 Úii5 de 28 de Outubro de 18!i\J au·· 
torizou a pres ideucia a despemle 1· 30:000HOOO co m a li bertarão de 
escravos de 8 a\) a nnos , designados á sorte. ' . 

Goyaz .- A lei n.0 461 de 30 el e Se tembro de 1s10, art. 3 t, dispõe 
qu e a impo rta ncia elos .vencimentos de l.res cmprc~os f: uppri·· 
mirlos fos :;e applicatla a manumiss~io de escravos d.e 10 a 40 
a11uos. · 



- 150 -

perio inteiro, todos ú porfia entram no pleito honroso, 
humanitario e santo da· ema ncipação servil, poder-se-há 
dizer qlle a opinião publica não lhe é favorave l e que 
o governo, cedendo a ella, obedece a influencia estranh a. 

O Sn. FONTES: -Obedece á influencia <le presidentes 
de provincia . 

VozEs :-Essa não é má! 
o s[\. BENJA liml: - E' a opinião ele todo o Imperio. 
(Jfa outros apctrtes.) 
O SR. THEonono DA S1Lv A·: - O anno passado o no):re 

deputado pela província ele Minas pensava como pensa 
o governo porque julgava opportuna a occasião para 
tratar-se ele resolver o melindroso proDlema do estado 
servil, para o qu~l reclinnava elos poderes elo Estado a 
precisa attenção . · 

Então, como agora o governo, entendia ell e, que já 
não era possível adormecer a opinião que acordára 
vigorosa e cheia de força impulsora, e entretanto agora 
nos dirige aquella censura. 

Ouçamos com que profunclissima convicção pensava 
outr' ora S. Ex:. : « De 1823 até agora, isto 6, lia perto 
de meio seculo, nada em fórma geral se tem fe ito ele po-
sitivo a tal respeito ; adiada sempre e indefinidamente 
a questão ou a solução a pretexto da inopvort1tnidade,. 
perigo da ordem pitbl'ica, ela paz elas familias, ela ordem 
economicci e da f"ortimct pitblica e privada . · 

« Dormiu-se assim o somno do. indifJerença sobre o 
vulcão, sobre o abysmo 1 De temor el e encaral-o, em-
briagavam-se com as insidiosas ílôres rrue o encobriam, 
o prod,ucto do trabalho escravo ! 
. . • ,• .. .............................. ............. . . 

« Deverá ainda ser adiada indefinidamente ? Poderá 
sel-o '? Ou convém resolvel-a, e quando 'l Por que modo? 

« De paizes christãos ella (a escravidão) se conserva 
apenas em Cuba e Brasil ! Mas a Hespanha prepara-se 
IJara abo lil-a naquella sua possessão. . 

« Deverá o Brasil ser o unico que persista em man-
tel-a ? Pode61 mesmo fazel- o? 

« As idéas no proprio paiz. vão-se pronunciando fran-
camente pela conven iencia e até necessidade da extinc-
ção da escravidão, já não sómente como principio hu-
manitario, porém ele ma is elevada utilidade publica 
e particular. Isto 'se não põe mais em duvida, nem mesmo 
se cliscu te. Ha para bem dizer quasi unanimidade neste 
ponto. Nem ha partidos (abolicionista e não abolicio-
nista) como na America elo Norte, nem os partidos 
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politicos divergem a esse respeito . As clivergencias 
versam unicamente quanto á Qpportunidade e modo .. .. .. . 
. . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

« Já não nos é dado, po is , resisti r á torrente elas icléas 
elo seculo ; somos e seremos por ella arrasta dos. 

« A opposiÇão seria impotente, qual a elo homem 
contra a impetuosidade elo Niagara ou do Paulo Affonso . 

« Preferi vel é cedermos emquan to nos é dado po -
dermos deliberar e resolver o que parecer melhoi: para 
chega rmos áquelle grande fim. Se ainda persistimos, 
com a nossa proverbial indilferença e adiamento, e 
nada fazemo G, não longe es tarit o dia, em que sejamos 
a isto forçados; e então talvez sem livre arb ítrio , 
sem tempo de r eflexão e escolha . A tempestade d is-
ponta no horizonte; breve póde desfechar sobre nós. 
Cnmpre e urge prepararmo- nos para recebel-a, evi-
tando o naufrag io. Coragem, perseverança e prutlencia 
nos levarão a salvamento . . .... . . .. . ...... . . . . . .. . 

« Se os senhores de .escravos no Brasil quizessem, 
pod iam extinguir a escravidão, sem dependencia de leis 
novas, e debaixo mesmo do regímen ela leg islação actual.

1 Bastava qne. : 1. º declarassem por si livres todos os 
que nascessem, fazendo-os baptisar por Laes; a exem-
plo da nobre e sa nta reso lução tomada pela ordem 
elos Benedictinos em capitulo geral de 3 de l\'laio el e 
1866 ; 2 . º facili tassem as alforrias , a t i tu lo gra Lui to 
e oneroso , preferindo as familias, e o sexo femi-
nino. Se is to se fizesse uniformemente, desde certa data, 
a ex tincção se operaria suave e naturalmente; com toda 
a probabilidade, senão certeza, antes do fi.m do pre-
sente seculo, a escravidão não teria representan tes na 
terra de San ta Cruz. 

« l\'Ias infelizmente não é facil de esperar . Cumpre, 
portanto, que o legislador intervenha. » 

E é o nobre deputado , que considerava mais facil 
conter as aguas do Niagara ou do Paulo Affonso, do 
que conser var indecisa a ques tão do estado servil , 
quem hoje nos aconselha medidas puramente prote-Ia-
torias para a solução des ta questão ? (Apoiados.) 

O nobre deputado no discurso que hontem pronun-
ciou nesta casa, convencido da força elas opiniões qne 
Olltr'ora manifestou com tanta firmeza peran te o paiz 
inteiro, e pungido pela dolorosa allernativa em que 
se vê co llocado, procmou justificar-se com a assevera-
ção de que no livro, cujos trechos acabo ele ler, ellc 
apenas se manifcstára como clontrinario . 
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Não vejo, porém, na subtileza dessa a LLenuação , 
peço licença para clizel-o, senão uma no'va prova do 
incontcsta vel falen to do nobre deputado. Prescindindo 

, elo effeito que pócle produzir a iinponencia da pala-
vra-doutrinaria-que serve de colorido á explicação , 
o que rcalmcn te existe nella que sirva para a attenua-
ção pretendida ? O honrado deputado doutrinaria 1 se 
mfo doutrinaria fosse, não poderia justificar-se com 
t el-o sido; se, porém, concebeu, formulou e propalou 
mna doutrina sã como é a ele que foi apostolo , não 
tem boj e ele que retrahir-se; devia ter a satisfação 
de vcl-a aceita pelo.. paiz e pelo governo. (Apoia.elos.) 

Seria, porém, só nesse livro de doutrina sobre a 
questão de que se tra ta que o nobre deputado deixou . 
os vestígios de suas intimas e profundíssimas con-
vicções? . 

Não, senhores, o honrado deputado não era um dou-
trinaria, era um homem político quando, não obstante 
a sua reconhecida pruclencia, na sessão do anno pa s-
sado jJroferiu o discurso de que todos nos recorda-
mos, e tão caracterisado como o livro de que acabei ' 
de ler alguns fragmentos; discurso com o qual just i-
ficou os projectos que offereceu á nossa deliberação, e 
que estão quasi de perfeita uniformidade com a pro-
posta actual elo govenio. 

Nesse eloquente discurso, como nos seus proj ec tos, 
o principio c1o~s nascimentos, principio contra o qual 
só se oppõe uma velha ficção ele direito roma no, con-
tra ria aos direitos da personalidade humana, mas dian-
te da qual o nobre deputado agora recúa , é susten -
tado cm toda sua inteireza, com0 nós o fizemos . 

Não se limita S. Ex. a chamar libertos os filhos 
de escravas nascidos depois da lei , cha1nou-os de li-
vres e ingenuos, como devia, para q,uc não se creem 
duas raças clistinctas, uma com a plenitude dos di-
r ei tos políticos e a outra sein ella . Propóz, como o 
governo, a idéa elo peculio, que estando au torizaclo 
pelos nossos. costumes, é isso uma razão de mais para 
que a lei o r econheça; e, finalmente, como o governo, 
fundou o .d ireito para o resgate lega l em certos ca-
sos . ( Apowclos.) 
. Corno, pois, vem hoj e o nobre deputado, cuja pru-

clcncia apraz-me reconhecer , censurar o governo ele 
imprudente por t er propo_sto medidas. que são as mesmas 
que S. Ex . indicava e quasi nós termos ele que usára? 

UMA voz:~ O nobre ministro deve agora mos trar 
a sua coherencia . 



- Hi3 -

O Sr. THEonono DA SILVA;- Eu lá irei ; e espero 
satisfazer a anxieclacle do nobre deputado ; tenha a 
bondade de ouvir-me. 

Uma das razões pela qual o illustre deputado por 
Minas disse hontem. que tremia <li.ante ela proposta offe-
recida pelo governo, é porque ella revelava, como se 
havia dito em uma elas sessões anteriores, a supposta 
tenclencia ele absorpção por parte do poder executivo 
da prerogativa constitucional ela iniciativa do parla-
mento. -

Confess.o, SGnhores; que ainda neste ponto desco-
nheci a S. Ex., cuja solida illustração respeito .e que 
não ignora que quando se trata ele questões sociaes, 
por sua natureza complexas, tantos são os inter esses 
oppostos a que affectam, ao governo mais do que a nin-
guem compete conhecer ela opportunidacle e direc-
ção que devà dar-lhes para a sua solução. 

Collocaclo em uma esphera superior, sendo o cen -
tro para onde convergem todas as manifestações elas 
necessidades publicas, e apto assim para julgar elos · 
perigos que possam dar-se ácerca da aclopção de qual-
quér medida ; é ao governo que ele preferencia deve 
caber a escolha da opportunidade para a solução de 
taes questões. · 

Por ventura na Inglaterra, não foi lord Stanley, se- · 
cretario ele estado das colonias, quem apresentou a 
memoravel proposta do governo a 14 de Maio de 1833, 
iniciando perante o parlamento o systema ele eman-
cipação e aprendizagem? E tambem por ventura em 
França, não foi o ministro da marinha quem pelo go-
verno iniciou no parlamento as medidas sobre o pro-
tectoraclo elos escravos nas possessões francezas ? 

Depois, quando a França, que hesitava, acloptou um 
sYstema mais decisivo para conseguir a abolição ela 
escravidão nas suas coloüias, como o reconhecimento 
elo peculio, elo resgate e a designação ele fundos para 
as manumissões, não foi o ministro ela marinha, Barão 
ele Mackau, eni :L8411, quem apresentou e promoveu no. 
parlamento a aclopção de semelhantes medidas? 

Por ventura desconhece-se, como pareceu ao nobre 
deputado .pelo município neutro, que na Inglaterra o 
governo tem o incontestavel direito de propõr medidas 
ao parlamento, por meio de bills offereciclos pelos di-
versos chefes ela alta administracão? 

Finalmente, pergunto, não é incontestavel a facul-
dade que dá a constituição do Brasil ao governo, para 
c1ue us.anclo do direito de proposta, venha d.este modo 

20 
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auxiliar o poder legislativo, o que tanto c01icorrc para 
que os poderes se harmo1üsem, desidercitwn da mesma 
const ituição. 

Como, pois, disse o nobre deputado, que o facto da 
apresentação da proposta pelo governo foi para ell e serio 
motivo ele temor, vendo como qirn em risco a preroga-
tiva da iniciativa do parlamento? 

O Sn. PERDIGÃO MALHEmo :- Não tratei da inicia-
tiva. 

O Sn. THEODORO DA SILVA: - O governo não foi 
impellido pela ambição ele gloria, a vir ao parlamento 
suscitar a questão de que este se occupa ; apenas cedeu 
diante da opinião publica para bem servil-a, conten-
do-a nos justos limites que estabeleceu na proposta 
(apoiados); porquanto julgou que seria perigo menor, 
nas circumstancias expost1s, caminhar do que parar. 

Com que fundamento pois julgam os nossos amigos 
dissidentes que o governo procurou acobertar:-se com 
uma vã gloria que o não ennobreceria? · . 1· 

.Tambem o nobre deputado pela província de Minas 
attribue a proposta elo governo á r eacção, palavras suas, 
que se nota no paiz contra a icléa abolicionista, facto 
que julgou ser consequencia ela intervenção do governo 
com a sua proposta. 

Eu bem sei que os in tere~ses da propriedade servil 
são energicus e poderosos, q não me sorprenclo de 
que elles em alguns municípios do Rio de Janeiro e 
S. Paulo tenham-se manifestado ultimamente. Não 
cba'mo, porém, a isto reacção, é apenas excitação de 
momento. 

Declaro mesmo que eu e os meus éollegas não sen-
timos desgosto nem apprehensão algama com o uso do 
direito de petição, tão util nos paizes livres; porém ob-
servo que as representações até agora conhecidas não 
exprimem senão que ha alguns municipios de duas pro-
Yinci:is que as têm feito, mas esta manifestação loca-
lisa cla bem se comprehende que não ha de obrigar o 
governo a mudar ele seu proposi to. (Apoiados.) 

Do norte, como do st1l, de toda a parte as noticias 
que recebemos são ele que a proposta apresentada J?elo 
governo tem sido bem aceita . (Muitos apoiados .) 

O SR. PINTO D u: CAilIPOs : - E' . exac to ; todos nó$, 
temos recebido cartas nesse sentido. · 

O Sn . TnEonouo DA SILVA: - O jornalismo elo Irri~ 
perio vai-se manifestando da mesma fórma em todàs 
as provincias; por exemplo, ahi está um dos orgãos 
ela minha província, 6 Diarfo de Pernamlmco, cujo 
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curso é ex tenso em todas as provincias do norte nas 
quaes tem grande importancia (apoiados), a di scuLir· 
vantajosamente a conveniencia do proj ec to. Ahi está 
a importante prnvincia da Bahia, de cujo espir ita pu -
blico ácerca da questão elo es tado servil deu-nos noticia 
o nosso honrado collega deputado pela mesma provincia. 
Pois então quando sabe-se que o mesmo acontece nas, 
outras provincias, quando o estado do paiz é este que 
descrevo, quando nenhuma represenLação é trazida a 
esta camara por parte de outras províncias do lmperio, 
e apenas se conhecem as de alguns municípios do Rio ele 
Janeiro e S. Paulo, pretendem os nobres clepu'taclos que 
o governo as considere como a ultima expressão da opi-
nião publica de todo o Imperio?{ Apoiados . .ilfoito bem.) 

O Sn . TEIXEIRA JUNIOR :- Já veio alguma represen-
ta cão de Vassouras? 

b Sa . F. fü::.1sARIO :- Ha tle vir, asseguro -lhe. 
O Sn . EvANGEL1STA LOBAT O :- A ele Itú, da província 

de S. Paulo, tem apenas meia duzia de assignaturas. 
O Sn . ALENCAH AnARIPE : - Todas cllas têm vindo 

sem as assigna turas reconhecidas, e assim não cus la 
augmentar o numero. 

O Su . BifNJAllllM : - Tenho algumas cartas ele fazen-
deiros ele Minas, approvando a libertaç.ão do ventre. 

( Hn outros apartes, o Sr. presidente reclmnci cittenção.) 
O SR . TuEoooRo DA S1LVA : -Sr . presid ente , ape-

zar da convicção em true se acha o nolJre deputado 
pela província de Minas, de que o exemplo daquelles 
municipios venha a ser contagioso., eu tenho na gran-
deza da causa lrnmanitaria que pleiteamos, assim como 
na civilisação e espi rita de ordem das províncias, quér 
do norte, qaér do su l do Imperio, garantias de que 
ass im não acu ntecerú (muito bem); e n is to não as dis-
tingo, como S. E'\: . o fez hontem. (Apoiados.) 

Não posso acompanhar o nobre deputado na apre -
ciação que fez da impor tancia relativa elas províncias 
d o no l'te e cl o sul. (Apoicidos.) . 

O Sn . B8NJAllli ilI :- De Minas não veio uma só re-
presentaçjo contra a proposta. Fizeram-se algumas r eu-
niões, como em Ubá, e nada produziram . 

O Sn. Cnuz i\L\CHADO :- As vozes a hi estão longe, 
não chegam á côrte . . 

O Sn. Ttmonono DA Srt vA: - Diz ia cu, Sr. pre. i-
dente, que não pretendia entra r, e não entrarei na li -
rruiclaç~o da importancia r elativa elas nossas províncias . 
E' assumpLo demasiaclamenLe melindroso e no qual 
nem ao menos me quero deter. 
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Amigo da umao do Imperio, não serei eu, embora 
usando ele precauções oratorias, como o fez o nobre 
deputado, quem. introduza mais um elemento encancles-
cente e dissolvente nesta discussão . (Apoiados.) A ver-
dade pura e irrecusavel é que tanto o norte como o sul, 
a não serem alguns municípios das províncias elo Rio 
e de S. Paulo, nenhuma reclamação fazem contra a pro-
posta elo governo. 
'· ( Ha varias apartes.) 

Qual o mo.tivo destas reclamações de qne os nobres 
ele pulados tanto fallam agora, quando entretanto o anno 
passado nenhuma houve contraria ao projecto elaborado 
pela illustre commissão desta camara, que foi geral-
mente bem aceito e com o qual o govei·no actual pro-
curou conformar-se quanto pôde, poe ser um trabalho , 
muito recommendavel? 

Que motivo latente é este, que provoca taes mani-
fes tacões isoladas? ' 

(Há vá.rios apartes.-0 Sr. presidente reclama attenção.) 
Perguntava eu, Sr. presidente, qual a causa, qual 

o motivo que está operando a supposta reacção a que 
se referem os illustres deputados? Não quero, nem 
posso perscrutar intenções alheias; pelo contrario as 
r espeito; mas seja-me permi tticlo obse'rvar que 'até 
pouco antes de se manifestar a clissiclencia, que tanto 
deploro, a nação esperava tranquillamenle a solução da 
questão do estado servil. 

(Ha varias apartes. ) 
Eu lamento profundamente, Sr. presidente, lamen Lo 

elo mais intimo do coração que a· políti ca infelizmente 
se vá apoderando desta gravíssima questão social. 

(Cruzam-se diversos apartes.) 
E tanto mais intimo é o meu pezar, porque julgo 

que para qualquer soluçãb ser bem aceita por tantos 
interesses oppostos, seria indisp1msavel que nos man-
tivessem.os nas condições em que estivemos até pouco 
t empo, isto é, que a politica não interviesse no pleito 
de que ora nos occupamos. 

(Ha varias apartes . -O Sr>. presidente reclama cittenção.) 
Por ventura, não intervindo o espírito político na 

questão servil, como não intervinha , e o nobre clepu-
tad.o o reconheceu sempre em seus escriptos, o que 
infelizmente não aconteceu nos Estados-Unidos; não 
sendo manutenção da esaavidão no Brasil principio 
de nenhum elos seus partidos politicos; e representando 
o governo a maioria da camara , e esta a maioria ela 
opinião no paiz, terá o mesmo governo sido infiel ao 
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partido conservador, como· disse o nobrç deputado pelo 
Ceará'? 

(Ha varias ctpartes.) 
Pergunto se na ausencia da politica, que nunca in-

terveio na questão do estado servil, e quando o go-
verno se apoia na maioria desta casa, terá elle tra-
hido a bandeira de _ nosso partido? A accusação é in-
justíssima. , 

Já ouvi dizer, trazendo-se á memoria desta camara 
o procedimento dA lord Wellinghton e de sir Robert 
Peel, que o gabinete, como os gabinetes que elles pre-
sidiram em Inglaterra·, o pri moiro cm 1829, e o segundo · 
em 18'.i,6, commettêra a falta de infidelidade que a 
moral politi ca não perdôa, e de que o partido tory ~ 
tanto se queixára contra aqnelles dous ,estadistas in-
glezes, o primeiro na questão ela emancipação ela Irlanda, 
a que sempr,e fôra inf'enso, e o outro áccrca da reforma 
da lei dos cereaes que, proteccionista, combatêra ante-
riormente. 

Peço licença ao nobre deputado, que lembrou estes 
dons fa ctos notaveis da historia ingleza, para obser-
var-lhe que nelles só vejo uma applicação, e esta 
vem autorizar o proced im6nto que o governo tem a 
respeito do estado servil. 

Well ingllton e Peel com a conscicncia de que hem ser-
viam á Inglaterra, como serviram, pelo interesse publico 
cederam de suas opiniões, e realizaram as reformas a 
qu:e sempre se Linham opposto, não obstante os rcsen-
timentos do seus amigos poliLicos. 

Wellinghton reconhecendo que não era poss ivel re-
sistir mais ás justas aspirações <la Irlanda, para obler 
a sua ema·ncipação, preferiu ceder a tal aspiração diante 
da necessidade -de bem servir ao paiz, elo que ter de 
desembainhar a sua gloriosa espada para manutenção 
da ordem publica. 

Peel, o rep resen lante das classes agrícolas, em con-
sequencia da crise da má colhe i ta por que passou a In-
glaterra, julgou ser azada a occasião para a revo-
g·ação da lei dos cereaes, abandon:rndo a sua política 
proteccionista, o qne muito tem concorrido para a 

. prosperidade daquelle paiz. 
!\'Ias, Sr. presidcn te, semelhantes exemplos são sem 

applicação ao caso em que estamos, a não ser que é 
dever de todo o governo obedecer ~ts exigcnci.'.ls do 
bem publico. 

Digo que elles nJo autorizam a, applica<_;.ão que H1rs 
deu o nobre deputado, , _porque a manutenção do re· 
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gimen em que estava a Irlanda e dos principias pro-
teccionistas eram dous pontos políticos para o velho 
partido tory; desrespe itai-os, ·seria realmente infide -
lidade política; mas a questão cio estado servi l figura 
na bandeira de nossos pa rtidos? E' questão poUti.ca? 
Nunca o foi, V. Ex. bem o sabe. 

Assi m, pergunto, como somos nós infl eis ao nosso 
particlo porque entendemos que deviamos promovr.r 
a solução de uma questão social em . que.ª polit ica 
nunca interveio, nem eleve intervir? (Apoiados.) 

(Ha varias apartes.) 
Devo, Sr . presid ente, justificar os meus collegas e-a 

mim propr·io da increpação que por vezes se nos tem 
feito ele incoherentes ácerca da questão que a todos 
nos preoccupa. 

A meu respeito se disse, em apartes um pouco fugi-
t ivos, que em uma scssã0 nolavel do anno passado dera 
eu um aparte ao illustrc deputado pela província elo Rio 
de Janeiro, cujos serviços nesta questão não cesso ele 
reconhece_r e applaudir, no qual deixei manifestar 
que as mrnh as idéas ácerca da questão ora pendente 

· não eram as que são hoje. Eu podia oppôr aos nobres 
cleplltaclos qne procuraram assignalar essa supposta in-
coherencia um outro aparte que dias depois foi pro-
ferido pelo nobre deputado por Minas, e no qual cl lc 

- referia o facto da exist.encia de um projeclo meu que 
manifestava idéas abolicionistas . EsLc aparte era uma 
resposta aos outros cm que se me incrcpára de menos . 
coherente. 

Acama ra sabe, pois ~ons ta de seus archivos, que du-
rante o çurso ela sessão elo arrno passado, apresentei clolls 
projectos que tinham relaçáo com o estado serv il. 

Um dizia respeito á reforma da legislação penal, o 
outro era concernente á estat istica dos escravos no Im-
perio. Cada um cl elles demonstra que as minhas icléas 
anteriores são as qu e tenho hoje . 

Os meus amigos particulares sabem disso tanto como 
eu proprio ; e não preciso invocar o testemunho de um 
dell es a quem muito prezo que me ouve e que deploro 
esteja separado de nós. . · 

Quando o anno passado foi suscitado nesta c::imara 
o primeiro clehé\te sobre o tão diíflcil e complexo as-
sump to guc está pendente de soluf;ão, bem via eu que 
era preciso marchar para conter exagerações e dirigir 
º? ~dcos; v_i mais que ni::o era passivei adormecer o es-
p1nto publico; e embora o gabinete ele i6 el e Julho não 
tornasse a posif;ão q llC me pareüia a melhor, homem de 
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partido, entendi que cumpria-me esperar que elle se 
puzesse a caminho, pois de um lado receiava que a 
iniciativa indivi.dual agitasse sem resolver uma questão 
que só deve ser a tacada para de uma vez ser resolvida, 
e . de outro ladp previa que o gabinete por fim pro-
·curaria dirigir e conter os acontecimentos. 

Quando deu-se nesta camara o incidente, no qual 
proferi o aparte a que já alludi, tive unicamente por 
fim assignalar a responsabilidade do afrouxamento elos 
laços que uniam a todos nós. 

Foi ainda por motivos poliLicos que eu, sem enun-
ciar icléas bem assentadas que tinha ácerca do estado 
servil, para que o gabinete de 16 de Julho não se re-
tirasse por occasião de provocar-se uma questão de con-
fianca no fim da sessão, entendi ser meu dever de 
homem politico dar-lhe nessa occasião o apoio que 
sempre lhe dei, firme e leal. (Interrupções.) 

Em summa , eu não desejava entregar a solução da 
questão servil á má direcção ou impotencia ela inicia-
tiva individual, pois sempre entendi que ao governo, 
ácerca ele uma questão tão melindrosa, é que cumpria 
marchar á frente e · assignalar os limites a que se 
podia chegar sem perigo. Porém como procedem cliffe-
ren temente comnosco ~ ... 

O governo entendia então que não convinha e nem 
estava sufficientemente habilüaclo para manifestar com 
franqueza o seu pensamento ao parlamento; e eu re-
signava-me a esperar, porque previa que por fim elle 
tomaria a si a iniciativa que clevêra tomar, tal é a 
força sympa thica e impulsora elas iuéas abolicionistas. 
(Apoiados e apa,rtes.) 

Sim; a sua força impul sora provém ele que si icléa é 
humanitaria; germinou, lia ele progredir e está trium., 
phan te; ha ele fazer caminhar aos mr.smos nobres de-
putados, queiram ou não queiram. ( Apoiculos.) 

O SR. CAnnoso FONTES :-V. Ex.. dizendo estas cousas 
azeda a discussão (ora!) 

O SR. THEODORO DA SiLVA :- Não tenho o proposi to 
ele azedar a di scussão . 

O SR. PINTO DE CAl\IPO~ : - Nem pócl e ter. 
O SR. CARDOSO FoNTES:-Tem-n'o manifestado mais 

de uma vez. 
· O Sn. T1rnoD0Ro DA SILVA: -Na apreciação que 

acabo ele fazer ácerca ele acontecimentos politicos ela 
sessão passada, provoco o juizo ele quem quer que seja 
para que me assignale qual foi a inconveniencia que 
haja commcttido. (Apofoclos e diversos apcirtes.) 



160 -

i\fas, Sr. pres illen te , es tarão os meus honrados colle-
gas tambem em contradicção tão mani_fcsta como a 'CjUi;l 
se me imputou ? 

Quanto ao Sr. presidente do conselho, S. Ex. mais de 
uma vez tem demonstrado, a não deixal' a minima 
duvida, que não se acha em contraclicção alguma neste 
assumpto. (Apoia.dos.) 

Conselheiro ele es tado, quando a idéa começava a ser 
estudada, com uma previsão notavel, com uma expc-
riencia qL<e o abona, com um talento qüe todos llie 
reconhecemos, lavrou os pareceres que ainda hoj e podem 
ser lidos como a justificação completa d'a proposta; 
S. Ex.. dizia o que ainda lloj e eu e todos dizemos, a 
saber, que a questão servil não podia deixa r de serre-
solvida ; trazel-a indecisa seria um perigo, perigo maior 
do que o proveniente de alguma solução menos pru-
dente. Assim S. Ex. concluía que o meio de resolvei-a 
era a libertação elos fllhos que nascessem de mãis escra-
vas depois ela lei, unica fonte que reSliJ.Va estancar para 
que a escravidão clesapparecesse sem abalo .... 

O SR. CARDoso FONTES : - Quando, .e como? 
O SR. THEODORO DA SILVA:- •... mas observára que, 

por estarmos em guerra com o Paraguay, e as finanças 
perturbadas, era necessa rio espera·r pelo termo claquella 
luta, em que tanto se illustrou o Brasil. 

Não es tarão, porém, solvidos aquelles dous obs taculos 
q;iehavia? · 

ALGUMAS vozEs: - O estado financeiro é prospero. · 
O SR. THEODORO DA SILVA:-:- Respondo aos nobres 

deputados, que na Ingla terra , na França e na Hes-
panha sempre que se tratou da questão elo estado ser vi l, 
os espíritos, ou tímidos ou reta rdar ios, assim como os 
interesses empenhados na conservação do sta.tn-quo, os 
argumentos que produziam, e com que embaraçavam a 
solução ela crise, foram sempre estes, as fi nanças são 
más e a lavoura soffrerá mui Lo. (In terrupções.) 

Quan to . á França , observo qu e, demorada a solução 
definitiva, como foi durante o reinado inteiro de Luiz 
Felippe, consumido o tempo em inqueritos e estudos, 
assim como em medidas preparatorias, que nada pre-
pararam e só serviram ·para perturbar <rs colonias, ve io 
a republica e fez cm menos -de ·24 horas o que aquelle 
reinado não conseguiu durante 18 annos. E ass im tam-
bem o que a Hespanha não pôde realizar durante o ul-
timo reinado , o espírito demo::ratico o fez logo que se 
tornou dominante. Estes dous factos são cheios de lição 
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para nó.-; que somos os ultimos que ai nela possuimos 
escravos. (Apoiados.) 

O meu honrado amigo e coll ega o Sr. ministro ele 
estrange iros foi . lambem argu id o el e contradicção fla-
grante pelo honrado deputado por lVIinas. Quan '.lo ainda 
não se tratava neêla camara ele reso !lrer a questão ser-
vil; quando aqui não se cu idava della em 1869, o 
meu illnstre collega, com a previsão elo talento (apoia-
dos) , pretendeu estabelecer o registro ele escravos. Mas 
ele tel-o feito , o que presuppunha um regímen ele escra-
vos fJ Lle elle pretendia reg ular , poder-se-ba inferir que 
fosse adv2rso ás iLléas emancipadoras? Eu entrego ares-
posta a esta pergunta ao juiz ma is prevenido, quem quer 
qu e seja. · 
. Fi nal mente o meu honrado amigo o Sr. minj stro elo 
11nperio lam bem foi censurado fi e contracl itorio, tão 
sómente porque no come1;0 d<1 sess ão de 1869 formulou 
um rcqu er irn cnlo para qu e fosse ú comm issão respec-
tiva um p1ojecto relativo á estatis ti ca de esc ra vos. 

Devo ponderar que este facto se pa ssou uaquellcanno, 
época cm que, como ja disse, não se cuidava sériamente 
ele sol ve r a questão c!o estado servi l, a qual elle como 
ta1~tos outros considet·avam que não convinha que fosse 
agttacla senão para ser reso lvida. 

Disculil-a sem dar-lhe solução, agitai-a sem proba-
bilidaclc ele exilo, era e é cousa perigosa. (11pofoclos.) 
Eis o motim que teve o meu nobre amigo para assim 
proceder. (Apoiados.) 

( IJa. diversos apartes.) 
Agora, Sr. pres i(lente, que tenho respondido ás prin-

cipaes observações feitas pelo illustrc deputado por 
l\finàs, pergunto-lhe, pergunto ao& se us honrados corn-
panhei ros, aos nossos amigos dissidentes: quaes são as • 
vossas icléas? As nossas são conhecidas, as vossas não 
o são. Se tendes as dos lluus hourMlos deputados que 
já se lizeram ouvir, o di gno Sr. Barão da Villa :la fürra 
e o Sr. Perdigão Malh eiro , concluo que não vos en-
tend eis. 

O primeiro impugnou o projecto, não porque seja 
an li-a.bo licionista, não é; mas porque quer libertar Lo-
dos os fill1 03 ele escravas que nasçam de ora em ~iante , 
por u u1 meio d.ivet·so daquell c que a proposta 111d1ca. 
Nús t9marnos a base ncional e moralisadora el e que 
ninguern nas i.;e rá escl'a rn depois da lei; o nobre clepu-
ta1lo desa precia e moteja da philosoplüa que nos inspi-
ro 11, e qnc es tá fnendo caminhar a si pruprio e aos seus 
am igus, porqlle vrefere a pllilosopilia ulilitarla , porque 

2:l 
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tarnbem é philosopilia, e que domirlou a concepç_ão de 
seu projec-to. l\'fos cu trc as rJ uas, an tcs quero a ph iloso-
phia em que fortaleceu-se a illustre commissão desLa 
camara, quando elaborou o seu parecer. 

O nobre deputado, co m as suas id éas utilitarias, quer 
que as mulheres escravas que fo i·em aplas para are -
pl'Oclu cção vão sendo todas libertas, meclianlc indem-
nização. Opponbo sómente que o onus para o Estado 
seria superior ás suas forças, que o regímen da pro-
pri edad e s~rvil pertmbar-se-hin mais, do que com a 
libertação do ventr e, e que inutilizar-se-llia a grand e 
vantagem de terem os senhores os filhos livres de suas 
c~cravas obrigados ao seu ser viço, quando cumpre não 
desorganizar o trabalh o. (Apoiados.) 

Porém, noto qu e o ill us tre deputado pela Bahia, não 
obsLanLe a solidariedade que o liga ao nobr e deputado 
por Minas na opposição que fazem ao governo, estão 
divergen tes em idéas. 

S. Ex. o que pretende é que tudo esperemos .da acção 
elo tempo , is to é , elos o bitos, da cspon Lanea gencros i-
da tle dos particula res e elas alforrias que o govern o de-
cretar por meio de fundos que cslabc lcç,1 ; e só dis lo 
que fazia questão , segundo disse li ontem ma is de 
uma vez .... 

O Sn. PERDIGÃO MALHEIRO : -·E' um clemenLo que 
não devemos desprezar. 

O Sn. THEODORO DA S1LvA: - A acção do tem [10 junta 
à generosidade dos particulares e ao auxilio que o 
go1rcrno não póde deixai' de presta r à emancipação, 
tal foi o systema que o illust re deputado imaginou, 
inteiramente clifTel'ente daqnellc que outr 'ora susten-
tá ra e propuzera a esta cam ara; semelhante projecto, 

• porém, não ésa tisfac to rio , desde qne se mantcm o princi-
pio perpetuador elo nasc imento, pois embora por aquell as 
causas a escravidão lenda a diminuir , não se ex tingue. 
Portan Lo o que res La é o sy$lema ela prnposta, 6 a liber-
La ~ão elo vcn tre. (Apoiados.) 

8e, pois, os dous amigos nossos dissiden Les ll Ue se 
[izeram 0~1vir esLãv cliYergentes, cu só tenh o a peelir -
lhcs , senhores, que combinem as suas idéas. · 

O Sn. ANDRADE F1GuEmA: - Nós não temos os es-
tu_dos inclispensaYeis. 

O Sn. Aruurn LEúA : - Eulão não querem nad a . 
. O Stl. Cr..uz MACHADO: - Se dizeis que não queremos, 

d1rnmos que vóf' quereis Ludo . 
O Sn. 'fH EO DOBo DA StL VA: - EL1 vou concluir. 
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O .c:;Jl!, ANDl).'AnE FrnuEmA dá um aparte. 
O S11. Trrnoooao 0 .1 SILVA: - QL1anto á politica da 

siLuaç:Io,íj'1agra clcço o apar te que me rlá o illustre de-
putado ., p o l'qu : ~ mi; ia csq ueccmlo lle responclel' a uma 
grave i11 crepação :p~e nos fe z o lJonL"aclo deputado pela 
provincia de Minas. Disse-nos hontem S. Ex:. que se 
aclia co m os tirnillo·>, pO H[Ue nós fomos_p'.lrn o .~ arraiacs 
adversos. ' 

Ha incxactiLlão e graYe injustiça em semelhante ar-
guiçffo de S. Ex. 

Consc l' vado res de bom r1nilatc, permanecemos o qne 
fornos e o que somos . (Apoiados.) De que dala proveio a 
approx ima çJo ck gabinete pa ra os arraiaes :-i dversos? 

O Srt. h:nurGÃO -i\'Lu.lllmw : -- Está expl icado na J is -
cussti.o ú falia do till'ono no senado. . 

O SR. T11Eooouo 0.1 Str.vA: - 08 illustres deputados 
não tê m o dirni to el e referir- se á discussão elo voto de 
graças, como se nella se encontrassem, já não digo 
provas, mas apenas :vestigios dessa approximação. ' 

Se ella tive~se exisLillo, ou tão sómente fosse tcn-
t;1f!a. po1'f(tie ·razão inconceb ível os nobres deputados, 
disc:qtindo o voto de graças, .clec lúaram e prntestararn 
mais ele uma vez com a seriedade com que faliam ao 
paiz que, adhercnfos á política do gabinete porque era a 
spa propria, scparava'm-sc delle sómente quanto à ques-
tão se rvil? (Apoiados.) Como tmlo se muda cm tão pouco 
tempo! (Apoúulos.) 

Já se lliz que o gabinete emigrou para os ar raiaes 
;iclverso,s 1 Como se póde irroga r snmclhante injustiça! 
( Avoiaclos.) 

O Sn. Pirn. orGÃO MALHE mo : - Não ti ve occasião de 
f'allar na resposta ú falla do tlll'ono porque a discussão 
foi encerrada . Hontem foi que me pronunciei. 

O Sr .. THRonouo DA füLVA: - Eu vou concluir. la-
. rne nto os fa ctos que têm occorrido nes ta casa, e mais 

'.linda a ag itaç::i o qu e se pretende appareça, o que es-
pero não aconteça. Todavia, o mal está em que os nossos 
am igos dissiden tes flzel'am frustrar as esperanças ele 
longo tE@po concebidas, de que a questão do estado 
servil r esolver-se-hia sem as excitações da politica que 
jámais se cnvo lvêra nella. Nunca precisamos tanto ele 
placidez do an imo e serenidade ele espirilo co1no agora, 
par1 que não surjam obstinações em torno das quaes 
vonllam g rupnr-se os interesses cegos ela propriedade 
agricola, po rque o eixo da reforma que proj ectamos 
es tá na boa vontade elos pro;:irios senhores de e~cravos; 



e conto que a teremos mesmo daquell e.> poucos que an-
dam i lllididos. 

Desejamol-o, porque o e'í:ito fe liz da reforma não 
depende só mente elo governo Q do poder leg isla tivo; 
depende especia lmentc dos agricultores e propei etarios 
de esc ravos; e por es tar profundamente disto convencido 
é que deploro se !Jaja transviado o espír i to · de alguns 
co m apprchensões vãs, que foram desperta r-lhes na sua 
JwlJilual quietação e tra11qu ill iclade. · 

Aos agr icultores e proprietnri os el e escravos cu sL> 
darei nm conselho. B.es peitai a lei, se fôr adoptada, 
como esperamos. Approxi m:li- vos do govern o que não é 
vosso inimigo, que o não pôde ser (apoiados); approxi-
mai- vos delle com seg llricl ade, pois vos li a ele manter 
seml ws itação na vossa propriedade existente (apoiados); 
e confia i na lei, porque nella achareis garantias , dire itos 
e clefeza que não vo~ ser(io nega'clos . 

(O orado!' foi conipl'imentndo p:Jr grande nwnero de 
depittctdos.) 

O SR. JosÉ og ALENCAR respondeu ao Sr. min istro 
da agricultura. 

, SESSÂO DE H OE J ULHO. (Continúa a discussiio do al't. t .º) 

o Sn. PllESlD i<:NTE DO CONSELHO occupou toda a hora, 
profer indo o seg uinte disc ul·so ; 

O Sn. V1scoNDEDofüo BnANCo (presidente elo conselho) 
,(profundo süencio) :- Sl' . presiçlente, depois d:i nossa 
constitui ção politica nunca veio ao parl amento ass umpLo 
tão digno el e suas !uzes e de seu patriotismo . (11poiado.>.) 
Esta questão merecia ser considerada em si mesma com 
toda a calma, com todo o rigor da observação,- pesa n-
do-se a ouro e fio suas van tagens· e seus inconven i~n tes ; 
conviria, e era meu ardente desejo , que, tendo nós tantas 
oppor tunidacles, como temos tido, e ainda teremo3 nes ta 
sessão, para questões po líticas, a grande reforma tlo 
es tado ser vil , não obstante quaesquer diss idencias de 
opinião a respeito deli a, fosse considerada indepb1den-
tenrnn te elos an togonismos par t idar ios, elas dissenções 
pessoaes, ele guaesq uer outras prevenções est ranhas a 
esta materia , que não podem senão obscurecer os espi-
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ritos e impedir o accót'clo que é nece3sario a todos, que 
o paiz tem direito a exigir Je todos nós. (Muitos apoia-
dos ; iiiu.ito !JeJn.) · . 

Infelizmente, senhores, não me é dado circumscrever 
este debate aos seus limites naturaes, nem V. Ex:. 
mesmo, Sr. pr,esiclente, o poderia conseguir, se o qui-
zesse. A questão foi levada elo seu terreno natural para 
o terreno elas velhas e novas questões poli ticas. Ella tem 
siclo antes consiclcracla ú luz do antagonismo politico 
traclic i ona l ele nossos par ticl os, sob a intl uencia mesmo 
de di ssenções Lransitorias o lamenta veis, do que sob o seu 
verdadeiro ponto ele vis ta . 

Foi assill1 que nós vimos tambern neste debate, que 
devia ser sereno, e que clevêra ter por base os interesses 
moracs e ma teriaes que se prendem a esta reforma ; foi 
assim que nós vimos apparecer ainda uma vez a c1ucstão 
elo governo pessoal, desse espectro terrível com qu e a 
imaginação, algumas vezes romantica, elo illustre clepu-
t1clo pelo Ceará nos tem querido atemorisar. 

Foi assim que ouvimos dizer aqui que os ministros 
ela coróct, os illustres membros da maioria e todos 
aquelles que, segundo os illustres deputa elos dissidentes, 
tôm a desgraça ele pensar com o governo nesta ma teria, 
não procedem conforme a sua consciencia, são verdadei-
ros automatos, instrumentos servis. Repito a expressão 
e repito-a sem indignação, porque ella não nos pócle 
o ffe.nder. (Apoiados.) 

Somos instrumentos servis elo um1 vontade estranha, 
ele um poder invisivel, que tuclo pócle nesta terra, só 
não póde com os illustres deputarfoi dissidentes! (ripoia-
dos da maioria.) 

A monarcllia não es·;apou a e:ises devan eios e ame:iças . 
Agora, como em outras occasiões, 'se nos d i ss:; que o 
ecliücio s·ocial vai desabar, porque vamos destruir-lhe 
:1 base ; offenclida a classe agrícola , como o figura a illus-
Lre opposição, perdem as instituições do p:ü z seus mais 
fortes alicerces, e a monarchia será como uma ilha flu-
cLu1nte batida pelas ondas do oceano clcmoc n;tico. 

V. Ex. vê , S1'. presidente, que por mais sincaro 
qne seja o meu ·desejo ele en trar na di scussão , u unica-
mente nJ discussão da proposta , nao posso passar in-
sensi velment.e por essas accusações ú corôa, aos seu:.; 
ministros e ú illnstracla maioria desta camara. E' ncces-
sario que eu destrua os ohstaciilos com que os illustres 
deputados procuram obstrnír os caminl10s ela razão, pelos 
quaes se deve concl uzir e esclarecer o bom senso do povo 
ürasileiro , 
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Ha uma upm iao publica no Beasil que queira a re-
forma do estado servil? SB existe esta opinião, como 
foi cl!a forméHla ? São clua :; c1 ucstões ele certo dignas 
deste debate. 

Eu reconiicço, com. os illustres clepu'tados clissiclcn-
1es, que em paizes livres como o nosso quem deve go-
vernar é a opinião publica; mas cumpre indâgar quaes 
são os meiospot· que ella se póde manifestar e se tem 
manifestado. E' necessario que os illuolres deputados 

- não se juiguem hoj e e sempre iclentif1caclos coma opi·-
nião publica elo fü asil. (Apo'irulos .) 

Já se ponderou, senhores, que esta questão do estat.lo 
servil pt·eoccupon 03 primei ros pensaclo:rcs elo Brasil 
desde a l'unclaçiío elo Impcrio. Não t~ preciso que eu re-
corde á ca1mira o que está , presente á memoria de 
todos. Não só pela imprensa, não só cm meli1oria s, \nas 
ainda cm iüiciat ivas par lamentares , reconheceu -se que 
a escravidão era um mal, e que esse mal iria crescendo 
se não fosse tolhido em seu desenvolvimento. O inte-
resse, porém, os preconcei Los, os habi tos , tüm urna 
grande ·força sobre o homem e sobre as sociefüicles. 
Essas palavras de tantos pensadores sinee ros não foram 
efficazes., mas não foram inteiramente iiluteis; fonm 
como a gotta que pouco a pouco cavou o rochedo de 
que devia sahir a pedra angular eles ta refonna social. 

Ein •18313 ' uma respeitave l ássociação desta corte, a 
Sociedade Defensora ela Liberdade e Indepenclencia 
Nacional, punha em concurso um programma, cujo 
ohjecto era a repressão do traf1co e a substituição do 
trabalho escravo pelo ' trabalho livre. 

Abi está a memori<1 do fallecido Dr. Cesar Burla-
maque, um elos escr iptos mais dignos de ;;e rem lidos 
por aquelles que queiram attentamente reflectir sobre 
esta ma teria. · · • 

A lei ele 7 de Novembro de i83l falla hem alto no 
sen t_irlo desta idéa ; mas o interesse pr;ivado , como já 
disse, a força dos lrnbi tos, os prc(;oncei tos e a rotina 
foram por diante, e clrngámos assim ao anno ele 1850. 

Então a conscicncia nacional foi fortemente abalada, 
o pa vilhão bras ileiro foi affrontado, reflectiu-se, e re-
fl ectiu-se com pro funda dor: a conscq uencia foi a sup-
press:lo completa do traf1codc africanos. , 
· Arrui se tem dito qiie ·o partido eonservador op er~tra 
essa reforma depois (le longo meditar. A historia lla de 
testemunhar o contrario. (Jlpoiaclos.) Essa reforma fez -
se pela força das circumstancias, sem que ninguem a 
pudesse preve r, nem assignalar-llie o cl ia. ( Jlpoindos.) 
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O par Lido conser vaclor, porém, Leve a co ragem c o pa-
Lri o Lismo de alfronl.ar todas as resis tcncias que então 
se lhe offe reciam, o trafi co cessmi, e cessou completa-
mente! As prophecias que então annunciavam a ruína 
da lavoura do Brasi l, por effeito daqu ella grande.reso-
lução, essas prophecias, grnças a Dc.us , não se realiza-
ram até hoje. 

(Interrupções . ) 
A questão vale a pena ele que os il lustres deputados 

ouçam os seus adversar ias neste debate com Loda a pa-
ciAncia, não os interrompendo. Os a par Les n' out·ra qual-
quer discussão não me incommodam, mas na presente 
desviam-me do fio das min has idéas. Eu desejo manifes-
tar á cama ra, e ao paiz os fundamentos das mi nhas 

,convicções sobre a maleria. Peço licença para cumprir 
este sagrado dever do modo mais claro e explic i to que 
me seja possi vel. 

A aboliçiio elo traflco Ycrilicou-se cm 18õ0. Todos os 
homens pensadores viram desde logo nesse acto o pri-
meiro pass.o dado pata a emancipação dos escravos no 
Brasi l. Estancara-se uma das fonte;:; pe las quacs se per-
pcluava essa perigosa e nociva instituição. A necessi-
dade elo trabalho livre e suas vantagens dev iam, com o 
tempo, ir-se insinw\lldo em todos os espiritos, e a con-
vicção de qLrn o Br'asi l podia e devia passar sem escravos 
fo i ganhando terreno. 

A questão era só de tempo e de opportnniclaclc. Já 
cm 1fü>D cu o dizia cm conversação com o ministro .ela 
Inglaterra , re,ferinclo-mc á sociedade Ypiranga, ' con-
versação de que dá no ticia o.Sr . CaucJün em sentido 
exagerado . Desde então o governo começou a prolübir 
o Lraballio escravo nos estabelecimentos publicos e nos 
seus con trnctos ele obras. 

Ei1Lrntanto, 'scnltores, r1uc successos se deram depois 
cl isso no mundo civilisado? Os mais adiantados nestas 
refornia~ l.in li am contra si os cxerIJ.p los de onlras na-
ções ·: esses· exemplos poaco a pouco fo ram clcsappare-
cendo. Tinham desapparecido nas co lunias inglezas e 
franccza s. A Saecia a Dinamarca, a Hollanda e Por-
tuga l seguiram o mes·mo exemplo . A maior pal'Le elos 
Estados Su l-Amcl'icanos tiveram a· fortuna de extinguir 
esse mal quasi no a·l vorccer ele sua iuclependenc ia ; mas 
res tava1ü a Hcspanha e o~ Estados-Unido~. O exemp lo de 
um poYo amer.ieano e dcmocra ti c'o, como o Llos Estados-
Uni.dos, era argnniento rn.ui Lo forte cm que se podiam 
a11oiar, e cm qnu du facto se csLriJw·a111 a rntina., o prc-
coneci Lo e todas as prcoccupações do in Ler esse ind ividual . 
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.Pois bem, senhores, a ifü;a da emancipação foi por 
diante, e a União Americana, ultimo exemplo, depois 
ele uma guerra civil que fez correr rios de sangue, abo-
liu ele chofre tocla a sua escravidão t 

A Hespanha não pôde resistir a essa influencia, que 
lhe actuava de tão proxirno, e a abolição elo estado servil, 
tornou-se um facto quasi universal. E para qu'e 
seja universal, o que falta, senhores? que a reforma 
t enha tarnbem o seu fim no Brasil; e para isso é pre-
ciso que tenha o seu principio, · · 

Senhores, lembremo-nos CJlíe a repressão elo tranco 
de africanos tornou-se uma questão internacional, e 
foi obj ecto ele mais de um congresso e de varios trata-
dos, não pelo interesse de que a costa cl'Africa se não 
de s povoa~se, mas por um2 questão de consciencia. 
Basla csl~1 sim~les observação, para que os nobres ~le-

. putarlos, para que lodos aquelles que me ouvem, com-
prehendam que o empcrrn men to nesta rruestão, cm futuro 
mais · on menos proximo, 1101- poderia trozcr cDmplic:t-
ç0es, com que hoje não juta mos, ele que estamos in tei-
rn mente livres. ( Avoiaclos dn maioria.) : 

O Srr ANmHDI<: FIGUEIRA :- E' grave; carece de 
C.\ plicação. 

O Sn. V. no R10 BRANco:-Ogoverno, Sl'. presi-
cien I•;\ com razão não viu impassível os factos que 
occo1•rc ram de 186'1 a ·1857. O governo 1ircstou sua 
attenção a este assumpto; discutiu-o com pt'evisão e 
accnraclamentc nas conferencias· elo conselho de estado 
e no gabinete. Na imprensa ella tambem foi por vezes 
examinatb e rJebatida . (Apoia.elos.) Púcle-se tlizer afou-
tamen~e que nunca bollye no Brasil, mais privação 
sobre um grande ass1unp to nacional; póde-se assegurar 
que nunca questão alguma foi tão cstullacla como esta. 
(Apoiados da inaiorici.) 

O Sn. AN01t.\D1<: Frcui;;m\::_Ironia ! 
O Sn. V. no Rr ::i -BRA NGO: - Como se ma nifc·sl.on o 

~entimcnto publico nesse perio!lo '? Formaram-:;e :1s~o
ciar;ões emancipadoras por loclo o Imperio; a philan-
tropia incliviclu:d manifestou- se elo morlornais so lemnc, 
até por disposições de ultima·'vontade; as assemhléas 
provinciaes, esses grarnles conselhos loc"cs , entenderam 
íJnasi torlas qnr. rleviam auxiliar o moviniento ela ini-
ciativa incliviclnal, votando ftmdos para a r1;dcmpção 
de captivos. (111luitos apoiados.) 

E quanllo esSt'S for:t.os, senhorns, actuam sobre Iodas 
as conseienc ía$, es tão patentes a toclos os espiritos, 
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póde-se dizer ' que o governo veio sorprehder o paiz e 
seus legisladores, iniciando a refor~a do estado seryil ? 

Ha razão, senhores, para affirmar que esta idéa SÓ tem 
um protector no Brasil, e que nós que a esposamos, 
que a 'defendemos, não somos senão automatos, pre-
torianos? · · 
.A injustiça, a inconveniencia, a temeridade desta 

accusação resalta dos seus proprios termos! (Afoitos 
apoiados da ma,ioria; muito bem.) 

O SR. CARDOSO DE MENEZES:- O silencio do des-
prr.zo re.spondeu á inj_uria. (Apoiado~.) . . . 

O Sn. V. DO Rro BR.rnco:-A questão foi debatida 
no conselho ele estado; ahi tinham assento alguns 
elos clrnfcs mais encànecidos e mais respeitaveis 40 
partido conservador. Como se manifestaram elles? ~ãó 
l'econheceram que se approximava o momento de ini-
ciar esta reforma'? Não votaram quasi todos ell es 
pela idéa capital desta proposta? 

Pois-um Visconde de S. Vicente, um Visconde de Ita-
borahy, um Euzebio ele Queiroz, um Visconde de Sapu-
cahy... · 

O SR. G . .un CERQUErn.1.:-Visconde de Itaborahy, não 
apoiado. 

VozES':-Está escripto. Votou pela,_ idéa capital. 
O SR. V. DO Rro BRA Nco:- ... serão tarnb.em au -

toma tos? Não teriam a copgem de suas convicções, 
unia opinião proprià, quando reconheceram que, fossem 
quaes fossem as causas anteriores e determinantes, 
não se podia adiar por muito tempo essa reforma, 
e quaQclo, entre os meios conhecidos para a solução 
deste grande problema, preferiram a liberdade do 
ventre? 

.Os nobres cl~putados ha pouco rec!amarani cont ra esta · 
proposição, como se fosse inexacta ! Que· valem contra 
ella certas res tricçõr.s, _ou mesmo a rn.ocliGcação de pa-
recer por estuclos posteriores? 

Acaso não es tá escripto que o conselheiro Euzebio 
de Queiroz votou pela liberdade do ventre , que pre-
f'erio esla a qualquer outra solução? Que este foi tam-
bem o -\roto do Sr . Visconde de Itaborahy ? (Apoiado1.) 

O SR. PEREIRA DA SILVA:- Leia o voto ; é impor-
tante Iel-o, e não adulterai-o. 

O SR. CARNEIRO D.-1. ,CUNHA:- Está impresso e clistri-
buiclo na casa. · 

O Sn. An.1.uJo Luu:- Não é preciso lel-o agora 1 porque todos já o leram. 
(II a varias apartes .) 

2~ 
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o SR. V. DO Rrn BRANco:-Todos, po"i's·, reconhe-
ceram a necessidade da reforma, compr.ehenderam que 
a sua opportunidade se approximava, e se approximava 
rapidamente;· e sendo assim, como se vem, hoje dizer 
nesta camara, e. perante o paiz, q'ne as verdadeiras 
tradições do partido. conservador, a dynastia desse 
partido, se a tem, e . todos os seus primogenitps 
e successores legítimos são contra esta idéa '? Que do 
lado da maioria estão os conservadores bàstardos, os 
que não podem ter uma opinião conscienciosa nesta 
ma teria, os servos de uma opinião estranha? ! 

UJ\a Voz:- Somos servos dos servos. 
O Sn. AnAurn LrnA:- Os dissidentes chamam-se 

chefes a si mesmos ! · 
( H a outros apartes . ) 
O Sn. V. DO R.10 BRA.Nco:-Digam os nobl'e~ depu-

tados que não concordam com a solução que offere-
cemos, que no seu illustrado parecer a occasião não 
é opportuna : es~ão no seu direito, suas opiniões serão 
respeitadas: Mas contestarem-nos tambem . o clireilo 

. de termos uma opinião sobl'e a opportnnidade e sobre 
os 'meios de levar ao· cabo esta reforma, reppellir-nos 
sob o pretexto injurioso de que somos incapazes de 
proceder como deve proceder quem preza sua digni-
dade, quem tem conscienci.a dos fóros . _de homem 
livre .. , os nobres deputados não podem ter e não têm 
esse direi to ! (111ititos e repetidos apoiados da maioria.) 

Esta accusação violenta e extrema, Sr. presidente, 
está provando a to1os que os nobres deputados advogam 
uma ~ausa má ('m.ititos apoia.dos dn maioria) , e, á vista 
dos seus exces3os, a trevo-me a acrescentar, uma causa 
de todo perdida! (Muitos e repetidos apoiados) 

VozEs DA 111AIORIA: - Milito bem! muito bem 1 
O Sr. EVANGELISTA LOBATO : -A injuria minca foi ar-

gumento. 
· U)IA Voz:-H.everte contra quem a joga . 
. (Ha outros apartes.) . 
O SR. V. na R110 BRANCO: - O chefe deste Estado tem 

o direito e até o dever de pensar sobre os negocios pu-
blicas. Elle pódc ter, e sem duYicla alguma tem opiniões 
formadas a respeito elos grandes interesses nacionaes ... 

lhrA Voz: -Mas não o direito de impôr. (Ora!) 
VozEs DA MAIORIA:- A quem? 
O Sn. Cnuz i\iACHAno:- Nem de attribuir a um par-

tido inteiro suas idéas. · 
(Ha antros a.partes.) 
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O SH. V. no Rw BHA Nco:-Onde. está a imposição ? 
Sois vós que quereis impôr-nos a vossa opinião, não á 
força de argumeútos, mas á força de interrupções e 
apartes estrondosos ! (Muitos e repetidos apoiados.) 

O SR. ANDRADE FrauEmA: -Quem tem encerrado as 
discussões '? , 

O SR. ARAUJO Lna:-Que discussão? O encerramento 
da questão preliminar teve pot' fim apressar a discussão 
da proposta que VV. EEx. queriam evitar. 

O SR. BENJ.rnrn: - Quem tem mostrado tolerancía '? 
Não são por certo os dissidentes . 

O SR. V. DO Rw BRA NCO : - Dizia eu, Sr. presidente, o 
q ue .• se · pó de d ize'r em uma camàra livre , c0mo são as 
camaras do Brasil. O chefe elo Estado pócle ter opiniões 
prnprias no fôro da sua consr.iencia , e manifestai-as a 
seus ministros. Suas· altas funcçõe!i, seu estudo accuraclo, 
sua expei'-iencia, seus reconh ec idos talentos lhe uão esse 
direito (apoiados tla mct'ioria); mas é pr eciso, senhores, 
que digamos ao paiz toda a veruacle, já que esta accu-
sação parte d'onde se sentam ex-minis!.ros ela corôa ... 

O SR. PAULINO DE SouZA:-Se é insinuação, já disse a 
miuha 0pinião. . · 

O SR. V. uo füo Bn.rnco : - ... O monarcha brasileiro 
cumpre leal e dedicadamente seus altos deveres: umu.:a 
impôz suas opini ões . Ha casos em que o chefe do Estado 
tem o direi to de suj eitar-se a um conflieto entre sua opi-
nião e a do gabinete; a constituição previu e marcou 
os tramites segundo os quacs taes conllictos devem ser 
reso lvid os. C~sos de:; Les se lêm dado, são conhecidos, 
rnas são rarissimos. 

Fóra desse:; pouco:; casos, q'tic têm sido todos. lll<tni-
fcstados frant.:amente ao paiz, os minister ios entre nós 
se têm dissolvido espoatan ::iamente, e não por conflicto 
t.:om as 01úliões ela corôa. (Apoiados da maioria '. ) 

Se., pois, fosse certo, como nos disse o nobre deputado 
por l\l inas, que a posição ele ministro elle a não deseja 
porque não es tá ainda tão alta que possa chegar ao seu 
uivei. .. 
U~n Voz: I~ao foi isso que elle disse . 
O·Sn. V. oo füo BaA Nco:-... se fosse cer to que no 

Brasil os ministros são ministros da corôa e não da 
opin'ião publica., os Euzebios, os Itaborahys teriam per-
t.encido ao nnmqro desses ministros que o nobre deputado 
não se digna de imitar "? (.Mnitos npoiadoi; rla maioria.) 

O Sn. P~;no1Gfo l\lALHEIRo:-0 Sr. conselbcirn Eu-
zebio não if Uiz ser mais mini stro ; e di sse que nes te paiz 
não se jJócle se r ministro dnas vc;r,cs. . . · 
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O Sa. EVANGELISTA LOBA'ro:-Nunca disse que havia 

poder pessoal 1 Nunca inventou essa historia! 
(Ha O'utros apartes.) , . 
O Sn. V. no Rio BRANco:-0 gabinete de-16 de Julho , 

governando o paiz, teve o apoio da maior parte dos 
nobres deputados que me interrompem, e, quando clis-
solveu·se, não veio dizer aoparlamento :que se retirava 
porque havia uma vontade superior que llle não dei-
xava seus movimentos livres, que lhe violentava a 
consciencia. 

Como, portanto, senhores, insistis em ta es accusações 
e as trazeis para o debate ues ta reforma ' que eleve ser 
sereno e circumscripto ao seu objecto essencial ? 

( illfoitos apoiados. ) 
As tradições elo partido conservador Lambem foram 

invocadas. Disse-se que o partido conservador nunca 
inscrevêra no seu programma a eman cipação directa ; 
e eu acrescentarei-nem mesmo a incli recta. Mas isto 
mesmo se póde a,Jfirmar elo partiuo liberal , que nunca 
inscreveu em sua bandeirn es te artigo de reforma so-
cia l. (Apo'iados ; lw mn aparte.) · 

Essa icléa gyrou sempre na esphera dos pensadores 
independentes , nas elucubrações elo gabinete, elas so-
cieclades philantropicas e nas manifestações da im-
prensa. 

Todos nós sabemos e comprehenel emos que em seme-
lhante questão conservadores e liberaes estão confm1-
clidos (apoiados); se lia conservadores, como os vemos 
aqui, contrarios á reforma , Lambem ella encontra oppo-
sitores entre o parfido liberal; se vós nos creais clif-
fi culdacles , combatendo en_ergicamente esta reforma , 
tambem .é certo que do lado liberal encontramos apoio 
caloroso e votos sinceros pelo triump110 de tão grande 
icléa . 
. A que vem, pois, <lizer-se que o partido conservador 
nunca preiendeu a emancipação direc ta , e que, portanto , 
é. uma aberração de seus princi pios tradicionaes, ele sua 
historia gloriosa a iniciativa des ta r eforma? 

Senhores ! Quereis acaso insc rever na bandeira el o 
partido conservador-nada de emancipação, nem pelos 
meios clirectos, nem pelos indirectos? ! - Quereis fazer 
isso, e acreditaes que podereis ir longe com semelhante 
bandeira, que r eunireis em. torno ele vós a nação, como 
disse o nobre deputado por .Minas (o Sr. Cruz Ma cha'lo) "? 

Prosegui, senhores , nesse caminho., e eu vos asseguro, 
sem ler o dom proplwtico de que dispond es, que dentro 
cm pouco tempo a vossa grande familia conservadora , 
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jâ tão grande qu e se quer expellir do seu seio o governo 
e a maioria que o apoia, estará muito reduzida ! 
(Apoiàdos. ) . 

Sr. pres idente, o concurso daii opiniões politicas dis-
sidentes em ma teria desta ordem é facto el e que nos dá 
exemplo a historia clos ·ontros pa1zes. As grandes re-· 
forma s que, entendem com in tcrnsscs venJad eiramen te 
neutros; que não são aspirações unicamente de um par-
tido, mas que em suas variadas relações comprehendem 
a todo:, e s~as reformas cm nenhuma parle do mundo 
se têm operado sem o concurso ele todos os parlidos, 
e onde se não deu esse concurso appareceram successos 
como os ainda recenLes da America elo Norte. 

Diz um escriptor el os Esta'clos-Uniclos : « Tomai um 
largo pcriodo de nossa historia poli tica, ou dos annaes 
do nosso congresso , e vereis que a maior parte elas im-
portantes reformas tem passado mediant e o concurso 
de todas as opiniões, e que as forças se têm combinado 

< · por modo que essas medidas rctlectfl m as idéas ele toda s 
as parcialidad es . » 

En tre nós os nobres deputados pretend em pôr ao se r-
vi ço da manutenção .d 0 stcit-n-qiw nes~a ques tão todo o 
partido conservador , e, com . uma abnegação, que não 
lhes invejo, pre tendem que só ao partido liberal caiba 
a gloria e todos os enca rgos da refo rma ! 
· A opinião que manifes tei em 18G7, Sr. presidente , 
quando tinha a honra de assistir ús conferenci:is elo i;on-
selh o el e estado, foi trazida por al guns nobres deputados 
como accusação de incoherencia . Fel.izmentc, senh ores, 
os meus pareceres estão impressos . 

Nós estavamós então em principios de 18G7, e pela 
primeira vez nos cànsell1os da <.:orôa se agitava es ta 
grave qucslão . Conheci que jit haviam olJiniões m.uito 
adianta elas; fui, portanto, mui to cauteloso, pelo queres-
peita á questão de opportuniclade ; lllas reconheci que 
não era poss ível adiar por muito tempo a r eforma, e 
adop tei desde então todos os .1n eios qúe se achamcon-
sag-rados Ü O proj e ~to que ora uiscutimos. ( Apoiados.) 

Nessa época, Sr . presidente, cumpria considerar, 
pelo que respeita :~ opnortünidacle ela reforma , que a 
guerra intes tina dos Estacl os -Unitlos ch egava apenas 
ao s.eu termo, que a guerra do Paraguay nos assus-
tava, _e seu termo uão era previsto. Qual seria, qual 
pudernt ser o seu desfecho ? Oual o estado do Brasil 
depois d es~a grande e ri~c? -

Declarei por isso qu e cunvinli a preparar o projectu, 
mas que não se potlia desde !03·0 ass igmr i.:01110 cpoca 



de sua opvorluuidade a lcnninação lia guena do Pa-
ragliay. 
. Eu me achei, porém, Sr . presiJen te, depois disso, 
entre não menos de 50.0CO brasileiro~, rruc estiveram 
em contacto com os povos dos Estados vizinhos; e 
eu sei por mim, e por éon fi ssão de muitos dos mais 
illustraclos deites , quantas vezes a permanencia des ta 
instituiçã'o odiosa no Brasil nos vex·ara e nos hu-
milhava ante o estrangeiro. Cada vez mais me con 
venci de que uma das principaes causas, se não a 
mais influente, elas antipatlüa5-, elas prevenções, e algu-
mas vezes aLé cio desclem, com que somos vistos nos 
Estados Sul-Americanos , nascem ele uma falsa aprecia-
ção sobre o Brasil · em consequencia do estado se rvil. 

O Sn. A~DRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sn. V. oo Rio Branco :- Pergunte o nobre de-

p-uLado aos ma i~ esclarecidos desses nossos concidadãos 
que fizeram a carnpnnila do Paragua y, se t01los ell es 
voltaram ou não ardentemente desejosos de ver ini -
ciada esta rel'orma, e se a elles se eleve ou não em 
parte o mais forLc impulso que a idéa emancipadora 
adq ui rio nes Les ul ti mos tempos . 

Estamos em 1871 e não em 18G7: As circumstan-
cia s do paiz são diversas, os tempos são outros. Já 
então, cu adop,twa todos os principios contidos na 
proposta, e porr1ue sustentei true a reforma não era 
naquclle tempo opportuna , hei de ser forçado a ~ u s 
tcntar eLernamenLe a sua inopportunidacle "! Singular 
maneira de entellller a .coherencia , Sr. presiuen Le ! 
( Apoiltdos . ) . . 

Encarando es ta questão de perfil , unicamente por 
uma de snas faces, dizem os nobres deputados: « ·A re-
forma tem inconvenie11te's, . e até mesmo póde Li ·azer 
perigos. » E, senhores, podereis demonstrar á cam:i. ra 
e. ao paiz que a rnanutenç.ão elo statii-quo não tem pe-
ngos e grav i ~>simos incmwenientes? 

für Sa. DEPUTADO :- Não queremos o stata·qno . ( lfa 
outros apartes. ) 

O SR. V. no R10 BRANCO: - Mas, se os nobres cle'pu-
taclos não querem o st{1t'U-quo; querem al guma cousa, 
que ainda nos não disseram , que ainda se rião cfig-
naram rev~lar á camara e ao paiz, porque não o fa- , 
zem ? ( A11owdos.) Divergem uuicamente quanto aos 
mt! ios? Pois· vamos comparar os que pretende empre-
.<.:ar a ill m.t re upposição com os apont;1dos na proposta 
do governo. Se nos convencci:fl es de que o.- vossos meios 
sJo prefer i rnis, Llemons trawlo que e!fcs podem rcsol y~r 
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quem cleixari1 el e vos acompanhar ? - · 

O Su. A'RAUJO LrnA :- Não ; elles só querem estudos, 
estudos sem fim . ( Hilaridade prolongarla. ) 

( 1-Ia outros apartes. ) 
O SR.. V. no füo BRA NCO :-Sr. presidente ~ até o 

fol11eto que contém os pareceres do conselho fie-es-
tado sobre esta ma teria serviu hontem de argumenta 
para prevenir-se o sentimento publico, para levan-
tar-se a susceptibilidade nac ional contra esta proposta. 
O nobre deputado pela provin ~ ia do Ceará disse que 
esse folh eto, ant"es de sc'l' apresentado ao parlamento, 
fôra remcttido a sociedade emancipadora de Londres . · 

S. Ex . referiu- se ao anno de :1867. Não é, pois·, uma 
accusação ao gabinete actual ( apoiados); mas permit-
ta-me o n_obre deputado que eu duvide ele que esses 
pareceres impressos fossem enviados com o consen-
timento elo ministerio de então. Se o facto é l:al qual 
o referiu o nobre deputado , esse folheto cheg'on por 
outros meios que não pela- direcção do governo ; o 
que '-não admira , porque factos semelhantes, revela-
ções indlscre tas de doe umen tos reservados, já tôm occor-
r ido entre nós e em outros paizes .-

_No que toca ao gabinete actual, sabe a camara que· 
apenas ella pediu os trabalhos do conselho el e estado, 
o que existia lhe foi immediatamenl:e apresentado 
( apoia.rlos), e se o não foi àesdc ·o anuo passado a 
responsabilidade não é nossa. ( Apoiados. ) , 

Sr. pres idente, di scutindo uma questão tão grave, 
ques tão de tanta magnitude, uma reforma que, seg undo 
a honrada opposição, serú a boceta ele Pandora , mas 
que, espero em Deus, abrirá uma nova éra ele pro-
gresso moral e material para o nosso paiz ( apoia.dos ), 
desde que todos nós concorramos para a sua execução 
de boa vontade, e unicamente levados pelos impulsos 
do nosso patriotismo ; discut indo es ta importante re-
forma , digo, o nobre deputado pelo Ceará, que a con-
siderou imposição feita ao governo, e até mesmo a 
essa força supe r ior e misteriosa, que S. Ex. descqbre 
em tudo, não duvidou annunciar que ouvira, não sei 
onde , que se_ premeditava urri golpe de es tado ; que, 
se a's carilaras rião votassem a reforma llo estado ser-
vil, nm decreto dictator ial a imporia ao paiz !. .. 

Sr . pres id ente, onde estão as provas el e uma asser-
ção t.ão grave? 1 Quem 1Jód e crer que o governo ti-
vesse semelhante pensa mento? l Se estamos conven-
cidos de qu e es ta reforma tem por si a ma ioria da. 
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camara dos S1·s. de pulados e elo senado, . como pode-
ria mos cogilar em sqlução dessa natureza?! 

Se acaso a maioria do par lamento não quizesse. admit-
tir a reforma. nem neste nem em outro 1>enLitlo ; se en-
tendesse que não tem solidas fundam"ntos tudo quanto 
hei aqui exposto para :mostrar que a reforma 'elo est<tclo 
servil é uma aspiração nacional, que aão póde ser por 
mais tempo adiada; se acamara assim o entendesse, re-
solvendo o statu-qtw , Sr. presidente, o paiz nos jnl· 
garia a todos. ( Apoiado~.) A questão, senhores, chegou 
a p0nto tal , que o illustre orador que combateu hon-
tem a proposta animou-se ai.é mesmo a cli'zcr-nos que 
é preciso banir des te debate as inspirações ela reli~ 

, gião ! ( Apo1:ados , neto apoiado.;.) 
Sr. presidente, em que paiz christão, em que paiz ca-

tholico se disse que os legisladores não se devem ins-
pirar nos prccei tos eternos. da religião ? (Apoiados .) 

O SR. F. BELISAnro :- Não ·se disse semelhante cousa . 
YozEs: -Disse-se, disse-se . 
O SR. ANDRADE F1GuEmA: -Dei:le esta pari.e ao re-

lator da commissão. · 
. O SR. EVANGELISTA LOBATO: - A Lodos nós que 

somos ca tholicos t 
O SR. V. DO R10 BRAj\;co :-São justamente os prin-

cípios da philowplüa , os preceitos da moral e da re-
i igião que tornam cada vez mais urgente a allopção 
desta reforma. (Apoiados.) Sem duviua os interesses 
politicos, as questões ele economia social elevem ser 
mnito considr,raclos: é preciso que a refo rma, para 
benefi ciar a uns não sacrifique a antros; é preciso 
que todos os interesses leg ítimos, dignos de consi-
deração' , sejam attenclidos, e que se conciliem as 
as pi rações desta reforma com os fa ctos consurn ma elos, 
com direitos adqu iridos, com uma ordem de cousas 
que não póde ser ,alterada· ele um dia p11ra outro; 
mas ·cJizer que quando se trata des ta reforma não de-
vemos consideral-a á luz da religião e da moral!. .. 

·O SR. PINTO m: CAillPOS :-E' , cxtraordinario ! 
O SR. V. no Rro BRANCO :- Wilberforce Clarkson, 

Buxton, Necker, Broglie e tantos outros pensadores 
políticos ficariam horrorisaclos, se ouvi~sem Laes pa-
lav ras em seus parlamentos ! (Apoia.dos .) , 

Sr . presidente, como nas grnndes invenções do espi-
rita humano, cliz um illustre escript.or, os factos e 
os argumentos se produzem qnasi sempre na mesma · 
ordem e com o mesmo c~racter, assim acontece lam-
bem nas grandes controversias sociac~. O que es tamo& 
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vendo nó Brasil é o que podemos ler na hi storia 
desta questão, quér na Inglaterra, quér em França, 
quér nos Estados-Unidos. 

Quando se tratou da emancipação dos escravos das 
colonias, tambem se disse na ~nglate rra e na França: 
• Quereis a rui na das colonias,' quereis perdel-as 1 » 
Tambem da parte dos colonos se disse : · • Antes a 
inclependencia éom todos ' OS seus· inconvenientes, do 
qne a união com essa philantropia dos sonhadores de 
Pariz e ele Londres 1 » 

Nos Estados-Unidos viu-se o mesmo. As id éas do 
norte entraram em luta co m as elo :mi, e os Estados 
do Sul , sempre emperrad os, q·uizeram sujeitar com-
pletamcnle a legislação dos Estados elo Norte a todas 
as exigencias dessa instituição, que elles repelliam . 
. Qual foi , porém, o resulta do? Vós o sabeis, senhores. 
Ameaçou-se com a se paração e depois recorrev-se á 
guerra civil, a'r·voranclo essa bandei ra fra tricicla. 

Aqui , senhores, felizmente, não temos chegado a 
tão crueis ext remos ; mas vê-se bcrn as influencias 
das mesmas causas e das mesmas idéas ! O nobre de-
putado por Minas Geraes, o Sr. Perdigão Malheiro, 
aliás tão cordato, o nobre deputado, que no fundo 
ou nas questões de princípios está inteiramente ·de 
accórdo comnosco; o .nobre deputado, senhores, como 
berri disse o nobre ministro ela agricultura, fallou-nos, 
inda que com todas as precauções oratorias, em diffe-
rença de interesses entre o norte e o sul elo Imperio t 
Elle julgou necessario ponderar-nos que o sul produz 
muito mais ·do que o nor te. Não se vê, Sr. presidente, 
que nes tas con troversias os espir i tos clissiden tes se 
encontram, oomo hontem dizia-nos o nobre deputado, . 
que o bom senso cos Luma encontrar-se? Sr. presi-
dente, não ha esse antagonismo de interesse entre o 
norte e o sul. (Muitos apoiados.) 

V.ós estais illudidos, vós illudis o paiz, 'quando desLa 
tribuna dizeis que todo o .sul está comvosco contra 
esta reforma ! (Miâtos apoiados.) .Ti hontem o nobre 
ministro da agricultura o observou: não ha represen-
tação ele Minas, não ha representações da maior parte 
da provincia ele S. Paulo, não ha representações elas 
outras provi:ncias. (Apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Ainda não houve tempo 
para isso. · 

VozEs:-Oh ! Oh! 
O SR. V. DO R10 BRANco:-Os horisontes ela vossa 

opinião publica nem ao menos abrangem a província 
23 

1 • 
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do , Rio de Janeiro, de Campos até Paraty ! ( Mttitos 
apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:-Esperem, esperem. ~ .• 
·o SR. CARDozo DE MENEZEs:-E' preciso que vão as 

encommenclas daqui .... 
O SR. V. DO RIO BRANco:-As noticias que temos, 

o que está no conhecimento de todos, Sr. presidente, 
é que ·o norte está tranquillo, e Lambem quasi todo 
o sul. (muitos apoiados); e eu espero que dentro cm 
pouco tempo tambem esses mesmos municípios elo Rio 
de Janeiro fiquem tranquillos, quando os nobres de-
putados manifestarem as suas idéas e as puzerem em 
contraste com a proposta, quando a discussão desta 
camara e do senado tenham provado onde está a ver-
dade, onde estão os verdadeiros interesses, quér da 
nação, quér ela classe agrícola. (Numerosos apoiados.) 

'O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Dissolvam acamara. 
O Sn. Cnuz MACHADO :-Apoiado, e bebam. agua fresca 

ela fonte. (Hilaridade.) · , i 
O Sn. TEIXEIRA JuNion:-Estão com sêcle? . 
O Sn. V. DO B.10 BRANco:-0 nobre deputado, Sr. 

presidente, fallando tanto em dissolução, mostra mesmo 
que não quer a reforma, nem clirecta, nem indi-

. rectamcn te ( apoütdos) ; o que elle quer é que não 
tratemos disto agora, que a questão fique adiada. 
(Risadas.) · 

O Sn. Cnuz MACHADO :-Nós provocamos a dissolução, 
V. Ex. recúa. 

O Sn. V. no Rio BRNAco: '--Ora, Sr. presidente ! 
Uma dissolução ele camara não ·é gracejo nem füvor 
que se faça á mino ria. (Apoiados.) Os nobres deputados 
estão anciosos p6r mostrarem a sua immensa popu-
laridade; e 'O nobre deputado por Minas, sobretudo, 
quer provar que a nação o acompanhará ... (Risadas.) 

O Sn. ANTONIO PRAno:-E' um desejo muito nobre. 
O Sn V. DO Rlo,Bn.rnco:-Pois tranquillisem-se os 

nobres deputa elos: por ora o seu dever, assim como 
o nosso, é discutir a reforma, mostrar as suas van-
tap:ens ou os seus inconvenientes. (Muitos apoiados.) 
P<}Í· ora, en: r11 1311 to 'OS nobres deputados não vierem 
com torlo o poder de qae nos ameaçavam, emquanto 
forem minoria, sujeitem-se ao que (leciclir a maioria 
desta casa. (Mnitos apoiados.) 

E' a maioria desta camara quem governa, e não a 
sua minoria, por muito respeitavelque seja, por muito 
que vejamos nclla grandes esperanças ela nossa patria. 
(Apoiados . f 
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O Sa. DUQUE-ESTRADA TEtXELRA :-Ainda não houve 
votação pela proposta para se saber qual é a maforia, 
ou minoria. 

O SR. CRuz MACHADo:-Está predizendo; é credor 
hypothecario da lei. 

( H a outros apoiados.) 
O SR. V. DO Rto Ba..1.Nco:-Se VV. EE:c permit-

tirem, eu responderei ao aparte innocente tlo nobre 
deputádo pelo município neutro; mas peço a S. Ex.. 
que diga: a ohservaçãQ que fez é seria? Não é apenas 
um gracejo? 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEtXElRA: - Não apoiado; 
gracejo é dizer que ha maioria antes da votação. 

O Sn. V. no H.10-BRANco:-Não é certo que o·mi-
nisterio até este momento tem urna maioria na camara? 
( Niimerosos apoiados. ) 

O SR: DuQUE-EsTRADA TE1umA:-Sobre esta questão 
social ainda não se .sabe. · 

Unu voz:- Se se sabe, a discussão é inutil. 
O Sn. V. DO RIO BtuNco :- Peço aos nobres depu-

tados que deixemo-nos des ta questão, que realmente 
não é digna de nós: são icléas mui to corriqueiras. 
Nós sabemos que a maioria, no decurso ele um cle-
ba te, póde tornar-se minoria: mas foliamos do facto 
actual. Os nobres deputados dissit.lentes é que não po-
dem justificar o seu pr_oceclimento, quantlo manifes-
tam a esperança de constituir-se maioria, e, todavia, 
po1· cautela, querem qui:i a camara actual sej á dissol-
vi cl a . (Apoiados e hilaridade. ) 

Sr. presidente, aventada como foi a proposição de 
que póde haver uma clilierença sensível, se não an-
tagonismo, entre os interesses do norte e do sul; 
como o nobre deputado pela província de Minas, o 
Sr. Perdigão l\Ialheiro, 2 ssegurou que o sul produz 
muito mais elo que o norte, manifestando Lambem a 
i cléa ele que por essa differenr.ia o sul devêra ter mais 
preponderancia nesta questão, eu procurarei apreciar 
o juízo ele S. Ex:. com os dados unicos que p0ssui-
mos, e que fot~am sem duvida aquelles de que S. 
Ex. tarnbem se serviu. 

Segundo as estatísticas actuacs, a população escrava 
desde o Amazonas até a füllia a ele 8138.(133 almas ; 
da província do Espírito Santo até l\fato Grosso a po-
pulação de igual classe não desce de 871.51G almas. 
Não affirmo que estes algarismos sejam ex:actos, mas 
são os que dá o recenseámento oilicia!, e, segunu<J 
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ellcs, a clifferença não é tão grande · como suppoz o 
·nobre deputado por Minas Geraes. . 

Emquanto á producção , a elo norte no quinquenio 
de 18(->5 a '1870 foi ele 3(1,7.688:596#000, e a do sul de 
4(1,2.314:212~000. A clifferença não é grande. (Apoiados.) 

Logo, as considerações que aclcluziu' o nobre depu-
tado neste sentirlo não foram felizes. Não ha razão 
de preponderancia, não ha razão de antagonismo entre 
o norte e o sul. (Apoiados.) Esta questão é verda-
deiramente" nac ional. (llfaitos apoüidos.) As opiniões se 
divid em, quér ao norle quér ao sul , mas .estou firme-
mente convencido de que a grande maioria elo paiz quer 
uma reforma , e reforma efficaz, como a que inicia no 
proj ecto. (!rfaitos apoiados.) · 

Feitas es tas ,considerações politicas," a que fui obri- . 
gadó . pela inicia tiva dos nbbres deputados, passo, Sr. 
presidente, a examinar a proposta · em face dos dis-
cursos proferidos contra ella. 

O nobre deputaclo pela província da Bahia, o Sr . 
Barão ela Villa da Barra , que encetou este debate e, 
a quem rendo mil louvores e agradecimentos, pela · 
moderação com que se houve (nmitos apoiados), di ver-
giu elo pensamento da proposta, e apresentou sllas idéas 
nesta ,ma teria. '· 

Imitando o- nobre deputado, que, antes de justifl:-
car suas proprias id éas, antes de apresentar, para ser-
vir-me ele suas expressões; o seu diagnostico, procurou 
combater o diagnostico da illustrada commissão espe-
cia 1 e o remecl io que ao mal reconhecido se ·applicava 
pela proposta do governo; considerarei tambem, em 
primeiro lugar, o projecto de emancipação qu:.e o no-
bre deputado nos esboçou, _ e depois as icléas que o seu 
honrado collega por l\'Ii9as Geraes contrapôz á proposta . 
. . S1:- !!residente, o nobre deputado pela prov;ncia da 
1~ahia Julga que a solução proposta pelo governo, a 
liberdade do ventre, ou do nascimento, pôde trazer 
inconveniantes; entende que essa idéa capital e as que 
llte são correlat ivas podem enfraquecer a autoridade elo 
scnllor, perturbando a disciplina ele nossos estabele-
cimentos agricolas. 

Responderei depois a esta apreciação elo nobre de-
putado; ,por emquanto é meu dever apreciar o seu 
projecto ele emancipação. 

Em que consiste o projecto do nobre deputado, Sr. 
presidente? Em emanciparmos, diz S. Ex., o sexo fe-
minino da população escrava, proferindo as idades ele 
:15 a 35, e de 35 a 415 annos. 
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A' primeira vi~ta reconhece-se qqe este projecto, 
sacrificando inteiramente o principio moral, que deve 
ser o espírito desta reforma (apqfaclos), nada obtem, 
porque a escravidão, que perpetua-se pelo nascimento 
(npoiaclos), continúa a perpetuar-se . do mesmo modo. 

Por o.utro lado o que faz o nobre ,deputado ? Quer 
tirar dos estabelecimentos agrícolas a clas3e feminina ; 
mas o fundo de emancipação, que S. Ex. pretende crear, 
é um gravame muito pesado que se lança soJJre toda 
a população brasileira , ou então a emancipação par-
cial que S. Ex:. propõe é de effeilo quasi homceo-
pathico. 

Se o nobre deputado pretende crear um grande fundo 
ele emancipação, tributando toda a população bra~ileira, 
para ewancipar as escravas, então, senhores, teremos 
a separação em massa elo sexo feminino. E essa sepa-
ração não ha ele necessariamente despertar esperanças 
perigosas? não ha ele affligir e ip.quietar os escravos que 
fi carem nesses estabelecimentos? 
, Pois vós recei:üs que a medida da liberdade elo ventre, 
já ele facto aceita enp'. e nós (cipoia.dos), possa perturbar 
os estabelecimentos agricolas, e na ela temefa eles ta eman-
cipação em massa , separando viol&ntamente os dous 
sexos, que desde os tempos de Adão forarh,creaclos para 
viver juntos? 1 (Apoiados, muito bem.) ' 

O SR. CARD,ozo DE MENEZES :-Sem duvida. 
O Sn. V. DO Rrn BRANCO : - Quem, Sr. ifresiclen te, 

não imagina o desespero em que ficariam os compa-
nheiros dessas' libertas? 

Em vez ele mitigar o captiveiro, .em vez ele estancar 
a sua fonte principal, que é.o nascimento, o nobre de-
putado pela Bahia quer tirar aos escravos actuaes o 
maior consolo que possam ter, o ele viverem junto das 
suâs compaI1heiras ele trabalho, ele suas alegrias e tris-
tezas ! (A poiaclos.) 

S. Ex. não pócle deixar ele reconhecer qu<:) essa me-
di ela seria ele muito pernicioso effeito em todos os est?-
belecimentos agrícolas. A historia nos falia do rapto 
das Sabinas: aqui não haveria precisamente um rapto, 
mas haveria uma separação contra a lei da natureza, e 
cujas consequencias seriam desastrosas. 

Disse-nos o nobre deputado 'que a proposta seria uma 
experiencia in anima vili. Permitta-me o nobre depu-
tado que eu faça voltar contra S. Ex. este seu argu-
mento: se esta proposta, que já .tem prece.dentes em 
nosso p1aiz; se esta proposta, que foi adaptada por alguns 
dos EstaClos elo Norte da UniJo Americana e por Por-
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tugal; que foi apresentada nas camara·s francezas como 
uma solução razoavel e moderada, como a unica que 
guarda o meio termo entre as solu/ões ex. tremas, é uma 
experiencia in anima vili, o que será o pro}ecto do nobre 
deputado, que não tem exemplo, nem na pratica , nem 
nas concepções dos que an tes de nós pensa ram, e pensa-
ram muito, sobre es ta materia? (Apoiados.) 

O nobre deputado é quem nos aconselha u:ma expc-
riencia p.erigosa. Seu proj ecto não iniciaria a reforma. 
da emancipação elos escravos, sim aggravaria o capti-
veiro actual, separando os dous sexos ; lançaria um deHes 
em todos os azares de uma sociedade que lhe é desconhe-
cida, entregaria o sexo feminino á mercê das clrcum -
tancias, porque deixa l- o-h ia fóra inteiramente de seus 
antigos e naturaes pro tectores . (llfü-itos apoiados.) 

Com o seu projec to, ou a escravidão iria per petuan-
do-se pelo nascimento, ou então os estabelecimentos 
agrícolas serian) profundamente agitados, e a população 
brasileira ficaria gravada enormemente para que se pu-
desse constituir um grande fondo ela emancipação. A 
não ser assim, os effcitos ela semelhante projecto seriam 
impercept íveis; ou antes, seria elle a consagração do 
st·a.tii-qita. Hoj e já temos tambem rnanumi ssões parciaes. 
e feitas com mais discernimento, sem irem inte iramente 
contra as leis da natureza ; j á temos muitas manumis-
sões par ticulares. 

Reduzido, pois, a seus termos praticos .e razoaveis, o 
proj ecto do nobre deputado nad a mais seria do que o 
artigo da proposta elo governo que se refere à creação 
de um fundo para mannmissões . 

Passo agora, Sr. presidente, a consiuerar as idéas que 
a esse respei to nos manifes tou o nobre deputado por 
:Minas Geraes, o Sr. Perdigão l\falll eiro. Quero ver se 
acaso posso cle_scobrir no pensameuto do nobre deputado 
essa incognita que se nos es tú annunci anclo desde o vot.o 
de gra ças, e que nunca itppar ccc. · 

O Su. CRuz MACHADO: -Não sabia que o Sr. Pel'Cl igão 
Malheiro tinha-se convertido cm proposta . (Ril;arlcis.) 

O SR. V. no Rro BRANCO : -Este ap:.ir te, como a camara 
vê, não tem applicação alguma .• . . (Hilaridade prolon-
gada .) 

O SR. Cuuz MAciu no:-0 que vejo é que o ministerio, 
em vez de discutir a prnposta, discute as opi!liões dell e. 

O Sn. V. noRmBllANco:-V. Ex:., Sr. presidente, não 
poderá dizer ao nobre deputado que me interrompe, 
digniss imo vicc-presiden te des ta casa; r1ue eu estou 
consideraudó as id éas c{uc fo ram contrapostas ás do pro-
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jgcto·do governo, e que depois procurarei mostrar as 
vantagens da proposta ? 

Pois, senhores, nesta questão já não ha logica, nem 
ordem de raciocínio possível? E' preciso que vá tudo 
de tropel? 

O Sn. Cnuz l\hcHADO:-Façamos as pazes; V. Ex. 
demonstre a vantagem da proposta. 

O Sn. V. no Rw BEl.ANco:-0 illustre deputado por 
Minas Geraes, que se occupou propriamente da questão 
que devemos debater, nos disse, em substancia, o se-
guü:lte: « Eu pensei em outro tempo como vós ; minhas 
icléas, como philosopho, como jurisconsulto e como mo-
ralista, na questão de consciencia e ele princípios, são 
as que sustentais; na theoria, na questão abstracta, 
estamos de accôrdo ; mas hoje creiu que não é opportuno 
iniciar esta reforma. » E então o illustre deputado, não 
podendo querer que s~ mantenha o statu-quo, porque 
seria a negaçãÓ completa ele tudo quanto elle nos apregôa 
ha annos, o illustre deputado nos disse que qualquer 
medida directa não conviria, que é mister preferir os 
meios inclirectos. 

l\fas qual será essa medida, ou quaes serão esses meios ? 
S. Ex. nos apresentou o mesmo pensamento de uma 
resenha politica que tem sido publicada na imprensa 
desta côrte, 5 °lo de diminuição por anno .... 

O Sn. PERDIGÃO i\'lAurnmo :-Não, senhor. Não foi este 
o meu pensamento; apresentei esse facto estatístico im-
portante, que prova o decrescimento natural e progres-
sivo da escravatura: 

O Sn. V. no Rrn BnANco:-Eu vou mostrar ao illustre 
deputado que tenho razão no que estou affirmanclo. Vou 
ex pôr o seu pensamento com toda a exac ti dão. Segundo 
a estatística que possuimos, e este é o facto mais geral, 
com quanto as excepções sejam em grande numero, ha 
em nossa população escrava um excesso nos obitos em 
relação aos nascimentos; os nascimentos não compensam 
os .obitos. Esta differença é de 2 e 5/10 para o autor do 
artigo a que me refiro e a que se refiriu o illustre de-
putado. As manumissões, a estarmos pelo recenseamento 
publicado no relatorio elo anno passado, são tambem de 
2 e 5/iO. Temos, pois, um desfalque annual na população 
escrava ·de 5 °lo. 

Eis-aqui o plano da resenha que o nobre deputado 
pareceu aceitar; e. então com este desfalque ele 5 °/., 
parte pela lei fatal da morte, e parte pelas manumisspes 
dadas pela philantropia particular e official, disse-nos 
o nobre deputado que em 20 annos poderia ficar ex-



tincta a escravidão nu Brasil. Mas, senhores, este calª. 
culo é inteiramente inexacto: a algebra protesta con-
. tra elle. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - E' um meio que con-
corre . para o resultado, mas não é a unica cousa. 

O SR. V. DO Rw BRANCO: -Os illustres deputados di-
zem que têm outras idéas connexas com esta, que seu 
systema é mais complexo e mais emcaz: eu não o con-
testo. Desejare i que SS. EEx. nos façam a luz sobre 

. es ta materia. (Apoiados.) . 
O Sn. ANonAoE FIGUEIRA: -Por ora estamos espan-

cando as trevas d'a proposta do governo. 
füIA Voz:-:-1\'Ias para isso é preciso que empunhem 

ao menos· um archote. (Risadas.) . 
O SR. V. DO Rro BRANCO : - O illustre deputado apre-

sentou esta idéa: que os 5 °lo annualmente n,0 fim ele 
20 annos extinguiriam a população escrava. 

Ora, quando ouvi esta proposição, estive quasi excla-
. inando, como Archimedes: cc Descobriu-se a melhor so-

lução do grande problema ! )) E, com effei to , se por um 
meio tão simples em 20 annos ficasse extincta a po -
pulação escrava, com mais um pequeno esforço conse-
guiríamos tudo. Mas os 5 °lo não são quantidade con.s-
tan te ; são tomados sobre a população annual, e a alge-
bra, Sr. presidente, nos diz que o resultado é uma pro-
porção decrescente, cujo fim proximo não se vê. Eu vou 
mostrar o erro do ca lculo. 

O Sn. ANDRADE F1GUEIRA: - Não perca o seu tempo . 
O Sr.. V. DO Rro BRANCO: - Eu fallo para a camara e 

para o paiz. Quando aos nobres deputados da minoria 
não fizer conta ouvir-me (risadas), eu me resignarei, e 
ire i fallando para a illustrada maioria, para os especta-
dores e para aquelles que tenham de ler o meu dis- . 
curso . . . (A poiados.) . . 

O Sn. PINTO DE CAMPOS: - Para o paiz inteiro . 
O Sn. ANDRADE FIGUEIRA dá um aparte. 
O Sn. V. DO Rro BRANCO: - Não prestem attenção; 

mas não me interrompam ... 
O Sn. ANDTii\DE FIGUEIRA: - Estou prestando toda a 

at tenção ao discurso de V. Ex., mas não ' posso deixar 
de protestar de vez em quando. 

O Sn. V. DO Rro BRANCO : - Sr. presidente, eu consi -
derarei duas hypotheses, a de 1.500.000 almas, como 
pretende o autor da resenha, que é o àlgarismo de nossa 
escravatura, e a: de 2.000.000, como querem outros, e o 
suppóz em seus calculos a illustrada commissão do anno 
passado. 
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Suppondo que a população escrava. seja de U>00.000 

<ilmas, com a deducção annual de 5 °/o, teríamos os sc-
guin t.es resultados: no flm ele 10 annos, 898.105; no 
fi:n de Hi annos, 694. 9:37 ; 20 annos, 537. 729; 25 annos, 
416.085; 30 annos, 32i.958. 

Se aclmittirmos que tenhamos actualmente 2.000.000 
de escravos, os resul tados serão estes: no fim de 10 an-
nos ,,1 .197.!1'74 ; i5 annos, 926.582; 20 annos, 716.972 ; 
25 annos, 554.780; 30 annos, 429.278. . 

Ora, Dhi es tá demonstn1do que no fim de 20 annos 
não estaria cxt incta a escravidão. (Apoiados.) 

O SR. ANDHAD E FIGUEmA: -Concorre muito para re-
solver ·o problema . 

O Sn. Pr<:1rnrnÃo IIIALHEIRO: - E' um elemento natu-
ral, e não se esqueça V. Ex. do elemento da alfotTi:i, o 
que reduz mui to tamlJem. 

O S11. V. no lho BH A~co:- Sr. presidente, aqui Lambem 
se conversa ? 

O S1l. P1rnsmENTE:-Eu já pedi aos illustres deput.auos 
que não interrompam o orador. 

O SR. V. no Rro BRANco: - Attenclam-me os illust rcs 
deputados, que eu não paro aqui. Eu vou considerar 
este systerna em todos os seus effeitos. 

A camara vê que tocla a popuhição escrava não fi-
ca ria cm parte ex tincta, em parte emancipada no fim 
de 20 annos. Ficaria ainda uma população consideravel, 
uma população qnasi igual áquella que tanto merece u 
as pr eocc upações cios Jegislaclorns inglezes e francezcs , 
qnando -trataram da emanei pação elo es Lado servi l em 
suas colonias. 

Nesta reforma, Sr. pres idente, é preciso attender ao 
interessse individual e ao interesse publico; mas é 
preciso tambem não fechar os olhos á razão e não 
cerrar os ouvidos aos preceitos da moral e da religião 
(apoiados); releva não attender só ao interesse mate-
rial da sociedade, mas tambem aos interesses moraes. 
( ApCJiados.) 

Que pretendeis vós, aclversarios da proposta no es-
tado ac tual da opinião publica ? Quereis unicamente 
um certo numero de libertos por anno ? Nada admittis 
para mitigar o captiveiro actual? Não quereis riscar 
da nossa legislação o principio mais odioso da insti-
tuição actual, filho dos cos tumes oricntaes, que é trans-
mittir-se a desgraça do captiveiro pelo sangue? (apoia-
dos.) E acrditais e que deste modo podereis aquietar 
os espiritos dos homens livres , e mesmo tranqui-lli sar 

:n 
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:i população escrav:t e tornal-a mais submissa aos seus 
senltores '? Enganai-vos, senhores. (Apoiados.) 

Para esta questão nãG ha senão uma de tres soluções : 
a emancipação simultanea e imrnediata, com regímen 
preparatorio anterior ou posterior; a ·emanqipação diJ'-
t'erida, mas lambem simuHanea; a emancipação lenta, 
mas progressiva, pela liberdade do ventre, acompa-
nhada das outras medidas que aconselhamos. Por este 
terceiro meio minora-se e allivia-se a condição da ge-
ração actual, concedendo-se ao mesmo tempo que as 
gerações futuras nasçam sob a aurora da liberdade. 
(A pofodos.) 

Não . é possivel.1 senhores, que depois de meio se-
c\110 de existencia politica o legislador brasileiro, ou-
vindo as vozes el e sua conseiencia, consultando o 
estado r]a nossa civilisação e as exigencias ela opinião 
universa l sobre esta materia, se limite apenas a per-
rnittir um numero maior ou menor de manurnissões, 
deixando em nossa legislação esse pr inc ipio de outros 
tempos, que o captiveiro da mã i deve-se transmi ttir 
l'Mçosamente a seu filho! (Ivfüüos apoiados.) 

O meio indirecto que apontais vem trazer um grande 
grav.amc sohrc toda a nação, Oü se rá imprnficuo e 
ineflicaz . Os seus effeitos economicos e sobre a dis-
,ciplina dos estabelecimentos ser1am o que tanto rc-
cciais da proposta do governo! 

Cumpre, senhores, que respeitemos os direitos .; que 
defendamos os interesses dos proprietar ios de escravo'.;; 
mas não é possível que a ésses direi tos , que a esst~s 
interesses sacrifiquemos os direitos e interesses ele 
toda a sociedade brasileira l (Jlfoito bein; avoiados re-

'petidos da inaioria.) 
Um gra nde fundo de emancipação seria tributo muito 

pesado, ser ia o desv io de uma grande parte elas rendas 
publicas., que devem ter sua applicação aos caminhos 
de fe rro, ás estradas orclinarias, á navegação por vapor., 
á colonisacão, e á tantos outros melhoramentos matc-
riaes e nioraes. (llfoitos apo'iados da maior-ia.) 

O Sn. ANDHADE FrouEmA :-E a proposta não desvia 
as rernfas publicas? • -

(Ha oitlros apartes .) 
O SR. V. DO Brn B RANCO :-Esse projecto vinha, pois, 

gravar toda a população sem saíisfazer em nada a esta 
gnncrosa aspiração nacional, porque exhanria os cofres 
publicas para emancipar po r um lad.o, ao passo que à 
e.scravidão se perpetuava por outro lado; e pcr pe-
LnctYa-sE' drllaixo clcsse principio odioso, que os nobres 
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deputados querem manter, de que o parto de1·e seguir 
a condição do ventre, principio que um distincto bra-
sileiro, o Visconde ele Cayrú, não suspeito a quem se 
preza de ser conservador, conclemnára desde.os primeiros 
dias de nossa indepenclencia. 

Ett me abstenho, Sr . pres iden te, ele considerar os 
outros graves inconvenientes do plano que dcix.ott en-
trever o nobre deputado por Minas G~raes, e passo a 
occupa r-me elos pontos pr incipaes da proposta. Não 
acompanharei nesta occasião ao nobre d.e[fü!.ado pela 
provínc ia da Ba hia (o Sr . Barão da Villa ela fürra)" nas 
obsen'ações que fez sobrr disposições securularia:; ela 
mesma proposta, vou aos tres vontos capitaes : liberdade 
do ventre, peculio, di rei to ele r edempção. 

A liberdade do ventre offende o d imito Llo senhor do 
c:>cravo? Ningnem ainda o disse, nem poderia susLen-
ta! -o. (1ipoiados.) 

O direito do senhor sobre a escrava não é um direito 
natural, ma s um facto consagrado pela lei: é um direito 
legal, mas não legítimo , como o reconhece o nobre 
deputado por Minas; não va i esse direito, por pri nci-
pias que elevamos respeitar, até ao ponto ele reduzir a 
mulh er e!'crava á condição dos animacs i rracíonaes, cujos 
fructos pertencem áquelle que é seu do no. ( Mnito bem.) 

O principio ele que o filho da escrava é ta mbem escravo 
é um principio do direito civi l, qne a lei cívil póde 
revogar. (Muitos cipoiados da nwio1·ia.) 

O SH. PINTO DE CAilIPos :-E' um prjnc ípío horro-
r oso . ( AjJoiados.) 

O Srr. V. DO Rrn Blnnco :-Supponho que este ponto 
não solfrc contestaçãq; creiu mesmo qne os nosws pro-
prietarios agrícolas não se preoccupam com a l.iberclade 
do ventre senão pelas consequen.;ias que lhe attrihuem. 

Se este pr incipio fosse contestado, eu apresentaria 
as autoridades que tornam inconcnsso o direito que 
tem(') legislador ele derogar a dou tr ina hoje cm vigor, e 
que é sem questão alguma a base mais odiosa e injusta 
da cscra vi dão. OJ1úitos ctpoiados.) 

l\Ias, diz-se, a liberdade do ventre, qne tem por fim 
remi r as ge rações futuras, traz grandes inconvenientes 
para a disciplina elos estabe lecimentos agricolas. 

Senhores, apreciemos esta questão com animo tran-
quillo. 

Quaes são os inconvenientes? Eu sei, e tambem o disse 
q~anclo fallei perante o conselho de estado, o que a ima-
gmação póde conceber a esse respeito. Eu produzi as 
razões qu.e li nos trabalhos de Broglie e de outros escri-
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plores. Tambem em França , quando se apreci a1·am o~; 
d i1Ieren tes systemas, imaginou-se q uc a l iben1atle do 
ventre podia excitar nos escravos o Llesejo da liberdacle, 
que essa união de condições differcntcs seria perigosa. 

Pois bem, Sr. presidente, este meio já foi praticatlo 
em outros Estados (apoiados):; até mesmo foi proposto 
por akuns dos governadores e conselhos das colonias 
1rancez~as, como a solução mais razoave!, como a soi.ução 
média entre os extremos, acrescentando elles que nessas 
colonias .iá isso se prati·cava sem inconveniente algum. 

O S11. F. BELIZARIO : - Fallou-se em perigos e não em 
inconvenientes. 

(Ha oiitros apartes.) 
O Sn. V. Do Rrn BRANC O :-E o inconveniente não 

póde ser perigoso? Peço aos nobres deputados que me 
respondam depois : agora deixem-me proseguir. 

O Sn. F. BELIZARIO :-Assim V . Ex. vai modificando 
su<ls opiniões para mais facilmente responder. 

O SR . ANDRADE FIGUIEIRA :-Quando enéerrarem terá 
resnosta ! 
· VoZEs:-Ora! ora! . 

O SR. V. DO füo BRANco: - Diziam elles: este systema 
já está em uso sem damno algum. E qual póde ser o 
inconveniente, Sr. presidente 1 

Quando tive de enunciar j uizo pela primeira vez 
sobre a reforma de que ora nos occupamos, adopt;anclo 
esta solução como a mais prudente, tambem considerei 
os seus inconvenientes .... 

O Sn. G,\liiA. CERQUEIRA: - V. Ex. fallava de um plano 
inclinado, onde não se póde parar l ' 

O Sn . V. DO füo BRANCO:-.. . . mas preferi esse meio 
a qua !quer outro , e continuando a reflec tir sobre a 
materia, vi que já estava elle em pratica entre nós. 
Eu sabia que o es tava na servidão domestica, mas re-
conheci .que até em estabelecimentos agTicolas, e Stm 
que tivesse trazido o mais ligeiro abalo. E consi-
derações de muito peso, como as que fez a illustrada 
commissão especial, nos devem persuadir a todos de, 
que a escrava não póde ficar mais descontente do seu 
captiveiro, porque vê seu filho livre. E' facto que já 
se dá entre nós, é facto observado que as mãis tra-
balham e juntam as doações que podem obter para . a 
libertação ele seus filhos, preferindo a alf9rria destes 
á sua propr'ia. (llfititos c~poiaclos ela maioria.) 

Sendo isto assim, Sr, presidente, sendo tambem cerlo, 
como ha dias nos recordou o nobre deputado pela pro~ 
vinoia ela Bahia (o Sr. Junqueira), que entre nós este 



sentimento d::is escravas para com seus filh os é tão in-
tenso, que scenas as mais tristes se têm dado, prefe-
rindo muitas vezes ellas sacrificar o fructo ele suas en-
tranhas, para não vêl-o no captiveiro; se é certo que 
este facto já foi motivo de serias apprehensões para 
os fazendeiros de um districto do Rio de Janeiro, em 
1.854 ou i855, devemos esperar que a solução proposta 
não produzirá os inconvenientes que à priori podem-se 
imaginar, e que foram ponderados quando esta materia 
se discutiu em França, merecendo, _porém, mais apreço 
as razões em contrario. (Apoiados . ) 

Sr. presidente, sempr,e reconheci que neste assumpto, 
como em qualquer reforma social, toda mudança tem 
inconvenientes; mas quando todos os interessados pro-
cedem com prudencia, aceitando o que não póde deixar 
de ser feito, contentando-se com as soluções mais mo-
deradas e razoaveis, quando todos ele boa vontade con-
correm para que o principio benefico da lei surta todos 
os seus effeitos, sem as desvantagens qile por outro 
lado se possam receiar; quando assim se procede, Sr. 
presidente, as grandes r eformas sociaes, que nascem 
de uma inspiração, para assim dizer, divina (apoiados), 
que não podem deixar de ser abençoadas pelo Creador 
(apoiados da 11wioria), vão por diante sem trazerem os 
grandes abalos que assustam quando ellas se iniciam, e 
os grandes desastres q!le os terri toristas são tão faceis 
em prophetisar. (Apoiados da maioria.) 

Mas, perguntar-me-hão aqui, esses menores livres 
como ficam? 

Vão ser sacrificados, responderão os nobres deputados, 
poí·que falta ao senhor da escrava o interesse, que 
antes tinha de criai-os, para tel-os como escravos e 
gozar de seus serviços por toda a sua vida; ora, desap-
parecendo esse interesse, os senhores não prestarão 
tantos cuidados ás suas crias e as consequencias serão 
funestíssimas. 

Sr. presidente, quando se falia nas resis tencias que 
nestes ultimas mezes a presente reforma tem encon-
trado da parte de alguns proprie1arios agricolas do Rio 
de Janeiro, os nobres deputados dissidentes são os pri-
meiro~ a apregoar a notavel humanidade desses e de 
todos os nossos lavradores. (llfoitos· apoiados.) 

Eu lambem já o disse aqui em outra occasião que não 
só por humanidade, mas tamhem por interesse, desde 
1.850, o captiveiro no Brasil tem sido muito suavisado, 
modificando-se beneficamente as relações do senhor 
para com o escravo . 
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Se, pois, é certo que os nossos proprie ta rios agr ico las 
são tão humanos e tão caridosos, como suppor que 
elles abandonem essas crianças só porque ellas nascem 
livres? 

O SR. ANDRADE FI GUEIRA: -Porque conver te'-se a ca-
ridade individual em caridade o!Ilcial. 

O SR. V. DO Rio BRANco:-Eu vou most rar que neste 
caso não fa lia sú a favor dessas cr ianças a humani-
dade, falla tamhem o interesse dos pl'Oprios lavradores. 
(Apoiados.) Se, como diz um moralista, e com muita 
razão, felizmente para a sociedade a virtude não é ,;ó 
um preceito moral; é tambem um inter esse, no caso 
actual pa ten têa -se a verdade desse profundo pensa -
mento, porque o bom tratamento dessas pobres crianças 
será virtude e será tambem interesse. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: -Deixa de ser virtude, é 
obrigação jurídica. . 

O SR. V . DO RIO BRANco:-0 nobre deputado como 
quer que eu discuta esta questão, interrompendo-me 
a todo o momento? 

O SR. ANDRADE F1GuEmA:-Porque V. Ex. está con-
fundindo cousas distinctas . 

O SR. V. DO Rro BRANco :-1\fas V. Ex. depois me 
responderá. Deixe-me proseguir e depois destru irá 
facilmente tudo quanto eu di go, tirando da minha 
confusão uma victoria completa. (Hilaridade.) 

O SR. ANDRADE FIG UEIRA :-Bem, esperarei. 
O SR. V. no RIO BRANco:-Sr. presidente, o senhor 

que, faltando aos dictames do seu coração, ol viclanclo 
preceitos cio christianismo, abandonar essas crianças , 
poderá esperar que suas escravas o sirvam como antes?· 
Não cumprehenderá elle por outro lado que a lei li-
bertou esses individuas por um principio santo, de 
alta conveniencia social, e que, se o captiveiro é um 
mal, d~ que-somos todos culpados., incumbe-nos a todos 
concorrer para remir-se essa grande falta e ti rar a 
nossa · sociedade das condições excepcionaes em que 
se acha? 

O abandono dos filhos das escravas levaria el e certo 
o desespero ás mãis e aos pais (miâtos apoictdos), e então 
o serviço destes seria ainda mais constrangido, menos 
efficaz do que hoje .. (Apoiados.) · 

Logo, o bom senhor ha de comprehender que não 
só por humanidade, mas ainda por interesse elle deve 
olhar para essas creaturas. 

_Mas, Sr. presidente, isso não é tudo, quando se con-
S!Clera a questão pelo lado elo interesse. O projecto. 
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offerece uma indemnização aos oito annos. Quando essas 
creaturas, que a lei toma sob a sua protecção e a quem 
rest i tue a liberdade, que é de origem superior; quando 

. essas e.reaturas chegarem aos oito annos, o senhor ou 
re~ebe um t itulo de renda de 6001$ , co m o juro de 6 % 
ao anno, extinguível no fim de 30 annos, ou opta pelo 
serv iço desses menores até aos 21 annos. 

Esta indemnização, Sr. presidente, não é pouco im-
portante (apoiados), pois que no fim'· dos 30 annos, a 
juro simples, não calculando os juros completos, dá 
1 :080~. Suppondo que o menor aos oito annos seja ava-
liado em 30015 (que é o maximo ela indemnisação que 
marcaYa o projecto de um illustre fazendeiro que tem 
assento no senado), no fim dos 30 annos o senhor ela 
mãi desse menor terá amortizado o seu ca pi tal de 300# 
e recebido o juro ele 8 '2/3 °fo . Se, porém, preferir os 
serviços, tel-os-ha po r 13 annos, para se pagar dos 
cui dados e cl espezas da criação do menor até oito annos. 

Quando, Sr . presidente, pedi hoje a camara que não 
separasse desta questão as inspirações da religião e da 
mora l, foi pOrque reconheci que uma reforma destas 
não púcle ter unicamente por causa e por estimulo o 
interesse material. (Apoiados.) E' preciso tambem que 
os senhores ele escravos auxili em a nação a lavar esta 
mancha de que todos somos cu lpados, ou antes de que 
nenhum de nós é r, ulpado, porque a escravidão é um 
triste legado que recebemos de nossos maiores. Os pro-
prietarios el e escravos elevem por sua parte concorrer 
para essa grande obra. Consultemos os seus interesses 
até onde possam ser attencliveis, mas não colloquemos 
esses interesses ac ima e muíto acima da questão de 
consciencia universal, da dignidade e das çonvenien-
cia s do paiz ! (Apoiados .) 

Passo, Sr. p1·esiclente, ao peculio. O peculio, se-
nhores, que tambem par§ceu uma concessão exagerada, 
é uma das medidas, a meu ver , mais apropriadas para 
mitigar a condição do captivo. O peculio obtido pelo 
t rabalh o do escravo não deve ser propriedade deli e? 
Deve conlinuar o escravo na incapacidade absoluta de 
adqu irir e possuir ? . 

Sr . presidente , se a disposição elo peculio ficasse 
como es lava consignada na proposta, seria, ainda assim, 
um principio irrecusavel, mas a nobre e illustracla com-
missão especial, cedendo ás prev~nções que se levan-
taram contra uma icléa já recebida entre nós, já aceita 
pe los .nossos proprielarios de escravos, tirou a condição 
ubrigato ri~ do pecuiio, e disse : o peculio pelo traball10 
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e economia do escravo só poderá dar-se por consenti-
mento de seu St)nhor. Então que outro peculio p6d c 
ter o escbvo sem consentimento do senhor ? O que vier 
ela philantropia ele terceiros . .M:as, senhores, isto não é 
um clireilo sagrado que todo senhor ele escravo deve 
respeitar ? ! (Apoiados.) · 

Qual é o facto que se observa entre nós ? Tenho con-
versado com mui tos propt"ietarios agricolas, e todos elles 
me têm dito que o peculio já está admittido. Se ass im 
é, senhores, quando uma lei não faz mais do que con-
verter em direito uma ordem de cousas que já existe 
de facto, essa lei póde se r taxada de violenta ? Não é 
moral, não é justa? (Apoiados.) 

Sr. presiclen te, todos os que têm pensado sohre esta 
r eforma , não sómente sob o ponto de vista do in teresse 
ma teria!, mas tambem á luz dos inter esses moraes, todos 
dizem que o direito do peculio é uma '.las consolações 
mais gratas ao escravo. E' o principio que o rehabilita 
até certo ponto nas condições da sociedade civil , e que o 
tira dessa conjição extrema em que o escravo é con-
siderado exclusivamente como cousa. E' o direito de 
adquirir e possuir pelo seu trabalho e pela sua econo-
mia, e, segundo as emendas ela illustrad a commissão 
especial, com o consentimento de seus senhores. E' um 
estitirnlo ao trabalho e á sobriedade. Isto se praticava 
tambem nas coloni as francezas e inglczas. 

Dizem os relatorios francezes· (e note-se que nas colo-
nias francezas ainda vigorava o codigo negro), dizem 
esses rela to rios, que era permittido aos parentes ele um 
escravo, que pertenciam a outrns estabelecimentos, irem 
receber o pec ulio do falleciclo que não tinha herdei ros 
entre os escravos elo mesmo senhor. 

Esta coi1cessão do peculio, Sr. presidente, além el e ser 
um favor moderado e justo, e .iá em uso entre nós, é 
ta mbem do interesse do proprietario. 

Na quadra em que vivemos, sob a influencia das 
icl éas ela nossa civilisação. e elo nosso seculo , mitigar a 
condição do captiveiro é não só obra de humanidade, 
mas calculo de interesse hem en tendido. 
· Vejamos o que nos diz a historia a este respeito. 

Quaes foram na America os escravos mais cloceis, mais 
obedientes e mais fieis? Foram os das colonias hespa-
nholas. Perguntai ao historiador porque, e elle vos 
responderá : porque desde o principio os hespanhoes 
concederam aos escravoso peculioeodireito ele resgate . 

Foi por isso que, quando Bolivar, Quiroga e outros 
p:itr iotas quizeram iiUbl evar todas as massas contn1 a 
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mctropol c, viu-se c~5c granflc cspcctacnlo dos cscrarns 
das colonias sul-america nas, longe de acompanh:1rcilt 
os revolucionarios, fugirem e acompanha rem os seus 
sen hores. 

E' um facto que falia bem alto , St·. prcsiLlcnte : 
quando o captivcirn é mitigado, ganha o escravo e 
gan ha o senhor. 

As apprchensões, que se levantam a respeito desse 
artigo da proposta, nascem de que a leg islação do Brasil 
foi muito omissa quanto aos direitos naturaes does-
cravo, deixando tudo á Jrnmanidaue dos senhores. Nos 
outros paizcs não houve essa confiança ou direito ab-
so luto. Veja-se mesmo o cocl igo negro da França e os 
rngu lamenLos inglczes e hcspanhoes . Attcntlia-sc ao 
tem po do Lrabnlho e ás horas que devia ter o escravo 
para o ,cnlto re ligioso, para o se11 descanso e para o 
seu peculio. Heg ul ava-sc o trabalho !'.:cgundo as con -
d içiics de iLlade, e nunca se cons ideraram estas dispo-
:';ições legaes, garantidoras do homem csc cavo, como 
attcnlatlo contra a disciplina elos es tabelec. imcntos agr í-
co las ; pelo contrario, onde a escrav idão era mais rigo-
rosa , ahi seus males se nunifestaram corn mais feio 
aspecto. 

E' ai nela bem notave l o que nos ac.rcsccn ta a historia. 
Ü.3 nobres Lleputados sabem. que S. Domingos foi 

thcatro de scenas sanguinolentas. S. Domingos era o ar-
gumento qnc sempl'C se apresentava contra rssa icléa 
santa ela emanc ip::ição. Pois hem, senhores, S. Dumingos 
cm p::irtc era dom in io hcs panhol, e quando se deram 
aquellas scenas a parte hespanhola da ilha de S. Do-
mingos ficou tranquill a ! 

E' que concessões bem entendidas, como ·as da pro-
posta do governo, fllhascla razão e filhas do nosso credo 
re.ligioso, não produzem males, e sim bens. 

Passo ao terceiro ponto capital, o resgate. O rcsgat0 
tim!Jcm aligurou-se entre nós urna cousa nunca vista, 
p:lrcceu a muitos um perigo para a disciplina dos es ta-
belec imen tos agr ícolas. ' 

H mostrei, senhorrs, que sempt'c houve o resgate 
nas colonias hcspmholas, e vós o sabeis, melhor do que 
eu, que o resgate já eslava admittiLlo desde o Llircito 
romano. 

Pergunto se have1<1 senhor que, qu::inclo um c~cravo 
se lhe apresente com o seu justo preço, e lh e prça 
alforria, lh 'a recuse ? Q L~::il será o senhor que poss::i fazer 
i ~so? Q:1ant.lo a afTeição a _esse escravo o não mova , ha 
Lle mo1·d-o outro se ntimento , porqu'e é levar muito 

2:j 
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longe o regimen da escravidão, pretender que fiê{tlC' 
no captiveiro quem pócle remir-se pagando o seu justo 
preço ! ( Avoiados .) 

Para não cansar a camara deixo, de ler considerações: 
muito eloquentes e jurídicas do Visconde de Cayrú sobre 
este ponto. , · 

Ha, outrosim, na proposta o resgate por contracto de 
futuros serviços, e a illustrada commissão especial 
tornou este resgate dependente do consentimento do 
senhor. 

Onde está, pois, Sr. presidente, a causa de tanta ce-
l euma e de tanta estranheza? Onde estão os horrores 
·com que se tem procurado inclispôr a classe agrícola 
contra es ta r eforma , que aliás todos reconhecem neces• 
saria, divergindo unicamente quanto aos meios? 

Senhores, cu peço aos nobres cleputados 'diss id entes 
que se circumscrcvam á materia em discussão. (Apoia -
dos). Deixemos: as nossas querellas políticas para outro 
terreno, para outra oceas.ião.. , . . ' 

Vamos discutir unicamente a reforma do estado ( 
servil 1 E' isto ele alto ·interesse para toda a classe 
agricola. Se ella bem comprehende os seus interesses, 
deve querer que esta questão se r esolva, e não continue 
como uma espada penclen te sobre sua cabeça, sem saber 
o que Ifre tende fazer o 1 egislador, sem saber qual a lei 
cm que viverá. (Apoiados .) 
. Entretanto, qnan tas circumstancias não podem surgir 1 

qnc excitem os espíritos, e que tornem amanhã impos-
si vel o que hoje é tão faci 1? (A foi tos apoiados.) · 

Senhores, quancle o Duqu0 ele Broglie, rejeitando este 
sys tema, preferiu cJ da emancipação immediata e si-
multanea, eHc referiu no seu relatorio o seguinte : 
« Dizem os conselhos co!oniaes que a outra solução (a 
ela liberdade elo ventre) ha 10 annos seria ac.eitavel, . 1 

mas que hoje já não é ptlss iv cl. >> Os nobres deputados 
dizem-nos: sejamos pruden tes!' Eu lhes respondo : sim, 
sejamos prudentes, mas não . imitemos a sabedoria da-
qnelles prudentes, que chegam sempre tarde por medo 
de pronunciarem-se muito cedo!' (Muitos apoiados, 
muito bem 1) 

Sr. presidente, o nobre deputado pela província elo 
Ceará terminou hontem o seu discurso, phantasiando· 
um echo de a lt~m-mar, que devia recorda r-me os de -
veres ela posição cm qtw S. Ex. conúderou o ministerio 
e a ma ioria. En Llil' r i pol' minha vez ao nobrn deputado. 
qnc elle, attentand n bnm pa ra a posição que tem to-
rnado, e rcllcc tindu sobro os factos de nossa viela poli-
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tica, ha de ouvir tarnhem um écho de além-tumulo, 
dos fundadores de nossa independencia, advertir-lhe: 
extremado conservador e joven estadista, não a taqueis 
as instituições em 'nome do partido conservador; não 
diga is perante um parlamento ele ca tholicos, que a re-
ligião não deve inspirai-o quando se trata de uma re-
forma desta ordem! (Muitos apoiados; muito bem.) A 
religião é a luz que deve illuminar todas as consciencias 
(apoiados); o Evangelho é. o codigo dos codigos (apoiados), 
e a nação que, quando se trata destas grandes medidas 
nacionaes, teme a influencia ela moral e ela religião, 
essa nação expõe-se ao socialismo brutal e feroz q"1e 
ainda ha pouco fez estremecer o mundo civilisado l 
(Apoiados ; nwito bem, muito bem.) 

(O orador é comprimentado por muitos Srs. deputados.} 

SESSÕES DE 15 a 21 DE JULHO. (Continúa a discussão do art.1.ºl 
' 

- No dia 1.5 não houve sessão por falta de numero. 
Os dissidentes começaram a não concorrer para fazer 
casa. O dia 16 foi um domingo. 

-No dia i7 o Sr. CAPANEMA fallou, combatendo a 
proposta. 

- No dia 1.8 fallaram os Srs. ·Lurz CARLOS (pela eman-
cipação), MONTEIRO DE CASTRO (contra) e ALENCAR ARA-
RIPE (a favor ). Foi uma das sessões mais agitadas. 

O SR. Ltirz CARLOS justificou varias emendas que apre-
( sentou á proposta e louvou. o governo por tomar a ini-

ciativa nesta questão. 
. O SR. ALENCAR ARAil.IPE ( Signaes de attenção) : -

Sr. presidente, quando tomei a palavra para entrar 
neste debate certamente não medi as minhll.s habilita-
ções oratorias_(nmitos ncio àpoiados); todavia, a voz de> 
dever chama-me a esta tribuna. 

Tratando-se de objecto tão sagrado como · é a igual-
dade do homem perante a moral , não era licito que eu 
me .conservasse quedo e silencioso, contentando-me com 
um voto sy1ilbolico, sem que explicasse aos meus cons -
tituintes e cxpuzesse ao paiz os motivos que tenho 
para defender a nobre e importan te ca usa da emanci-
pação servil. 
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Se não Lenho o brilho da eloquencia nem o poli:m.enlo 
da expressão, Lerei cm meu favor o esplendor da ver-
dade e a força Lla justiça. (Apoiados.) 

OSrr. PINTO DE CAi11Pos :-Eé quanto basta. 
O Sn. ALE~CAH AHAUIPE :-Não far0i gala de sono~ 

ras e bem coloridas phrases, porem sim exporei a 
crença sincera nascida ele uma convicção profunda; e 
contando com a benevolencia desta illustre assem-
bléa, começarei . 

Sr. presidente, neste debate convem observar a ne-
cessidade ele repetir argumentos já apresentados, po·r-
quc os nobres deputados dissidentes que hão tomado 
parte n'a contenda não têm sahiclo de um estreito cir-
culo, cm que as censuras variam apenas de fórma sem 
variar de fundamento. · · 

Nestas circumstancias, forçoso é seguir o exemrlo 
de um grande e notavel orador elo parlamento britan-
nico, que, aclstricto a combater arguições sempre refu-
tadas, porél)1 sempre renovadas, dizia : « Ernquanto 
fizerdes as mesmas accusações, repetirei os argumen-
tos já apresentados. >l 

A ques tão que nos occupa, quér a encaremos pelo 
lado polilico, quér a consideremos pelo lado econo-
rnico, nos tem dado occasião de mostrnr quão facil 
é defender a verdade contra o erro, a jusiiça contra a 
oppressão, a liberdade contra a tyrannia, a igualdade 
contra o privilegio. 

Os nossos contendores (lamento diz'Cl-o) erguem em 
prol da causa elo captivciro vozes que melhor uso te-
riam para ajudar-nos a supprimir esse estado ele cou-
sas, cuja continuação j'.l. nos envergonha. ( Avoiados .) 

Observo que nesta questão quatro especics de oppo-
sitores se hão apresentado. Primeiramente estão os que 
faliam em nome elo terror ; são os terroristas, que nos 
ameaçam com a devastação da guerra civil e com o 
sangue derramado pela insurreição; cm segundo lugar 
temos os politicos, que apresentam-se em nome elos 
principios do partido conservador e querem a gll'.l'l'ia 
cxclusi va de os zelar ; cm terce iro lugar appareccm 
aquelles a quem chama.rei retarclarios, os quaes tudo 
procuram demorar sob o pretexto <lc csludos e novos 
planos; em quarto lugar achamos os objeelislas, isto é, 
aquelles que offcrecem duvidas e dilTiculdadcs à exe-
cução da proposta elo governo, se fôr conver tida em lei . 

Examinarei os argumentos ele cada uma <l es tas clas-
ses de opposilores da propo~ta elo governo, e creio que 

( 
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a forlaiCZJ da Ca usa Cjll ~ defendo me ajudará a comba-
tei-OS victoriosamenle. 

O Stt. ANDllAüE F1cuErnA :-Enlrn os defensores do 
governo quantas classes lia? Faça V. EL agora essa 
classificação. 

O S1t. AllAUJO LrnA :-Isto é dever dos diss idente3. 
O SR. A.NollAD E FIGUElllA :-E' dever ele- imparcia-

lidade . . 
O Stt. ALENCAR AllARlPE :-Sr. pres idente, antes de 

cn trar na apreciação el os diversos argumentos oppostos 
a idéa da r ea lização da emancipação servil, seja-me 
licito vent.ilar duas theses preliminares. 

O modo por que tem corrido o certame nesta ca-
mara ex igc que essas duas theses sejam esclarecidas e 
bem definidas, a fim de que, desembaraçado o campo da 
luta , nos possamos haver sem tropeços procedentes de 
causa estranha á questão. 

As duas ques tões que desejo previamente liquidar 
são: Ha uma força invencível que dirigiu o governo na 
apresentação da proposta e que prepara os nossos votos? 
Quem são os inimigos da lavoura, nós, sustentadores 
lla propos ta, ou vós, que a combateis? 

Impo r ta estabelecer qual a verdade em relação a 
estes pontos; e os averiguarei por partes. 

Direi, Sr. presidente, que com effeilo existe uma 
força invencível, que não está no poder de ninguem 
deixar de reconhecer e respeitar; esta força é a vontade 
nacional, é a opinião publica (apoiados), e não aquella 
a que os nobres deputados, nossos antagonistas, ora 
chamam pedra do::,prendida da montanha, ora chamam 
})l'jncipio cleleterio ela.sociedade brasileira. (Apoiados .) 

Sr. presiclen te, por mais de uma vez aqui se tem as-
severado que a vontade irresponsavel intervem na re-
solução tio problema emancipador, e os nobres deputa-
dos, que isto alfinnam, julgam inaudito e grande crime 
que es ta vontade exista. Convem distinguir as cousas 
e collocal-as no devido lugar. 

Ha por ventura na manifestação ele uma vontade por 
parte do Imperante brasileiro o exercicio de uma facul-
dade que não esteja nas raias da delegação constitu-
cional ? 

Acaso na presente ques tão essa vontade se faz sentir 
e manifesta-se por fórmtt irregulnr e censuravcl? 

Creio que a nossa cons tituição política expressa e 
mui judiciosamente pcrmitlc que essa vontade inter·· 
venha nos negocios cio paii: a dLtvida não é ela inter-
venção e sim do modo . 



- iDS -

A constituição do Imprrio do Brasil diz que ao Impe-
r ador é delegado o poder moderador, e que a es te poder 
compe te harmonizar os demais podere~, a fim de que o 
Estado possa ter aquella marcha regular e prosperi-
dade por cujo fim a mesma constituição foi promul-

. gada. Ora, desde que a constituição politica elo lmperio 
confere esta faculdade ao Imperador, não é possivel 
que elle seja considerado como entidade nulla, sem 
acção alguma na sociedade, cujos destinos dirige. 
(Apoiados.) 

O Imperador é o chefe supremo da nação e o seu 
primeiro r epresentante; para incessantemente velar 
sobre a manutenção da indcpendencia , equilíbrio e 
harmonia dos poderes constitucionaes, tendo tudo por 
fim fazer etfect i vas e reaes as gar antias o!Terecidas pelo 
pacto fundamental da nação brasi leira . 

Ora, Sr. presidente, por que metaphysica incompre-
hensivel póde alguem admittir que a entidade incum-
bida de tão augusta, difücil e importante missão tor-
ne-se impassível espectadora do bem e do mal? { 

Olhem0s para as cousas humanas como cl las são na 
terra. QuBm quer os fins concede os meios: e se a nossa 
constituição deu ao Imperante tão nobre encargo, por 
certo deu-lhe os meios de realizai-o ;.e um ente sem 
.vontade nada póde fazer . 

Logo, o Imperador deve ter vontade e deve influir 
sobre os negocios do paiz, cuja felicidade é incumbido. 
de promover. · . 

Não é em ter e manifestar a sua vontade, ou a sua 
· opinião sobre as cousas publicas, que está a questão : 

a questão está no meio ou modo de manifestar os seus 
intentos. O meio. é a. intervenção dos ministros; logo 
que ministros apresentam-se no parlamento com uma 
idéa aclmittida como necossaria ao bem publico, não 
nos importa buscar a sua or igem e saber se veiu ou não. 
do Imperador; o dever dos reiJresentantes da nação é 
averiguar a sua bondade para aceitai-a, ou demonstrar 
a sua inconveniencia para rejeital-a. Tudo 6 mais é 

- sahir das raias da lei cons titucional e perturbar todo o 
nosso sys tema governativo , procurando fatalissimo 
desvio. 

Se, porém, a curiosidade de cidadãos nos leva a 
saber que uma idéa generosa partiu do Imperante, então 
ahi só mot ivo de satisfação deviam os achar, vendo -o 

·capaz ele ta l idéa ; e neste caso, Sr. presidente, está a0 

idéa ema ncipadora. (Apoiados.) Se esta idéa clelle par-
tlsse, cumpria-nos, não censurar, mas r eceber o facto 
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como ·fcJiz demonstração dos sentimentos liberaes e ge-
nerosos do Monarcha brasileiro. 

Quando a Europa o applaucle por septimentos tão 
nobres, como nos denuncia o écho que hoje transpõe o 
oceano para vir despertar a nossa imparcialiuade no 
julgamento de suas acções; quando os estranhos apre-
ciam os esforços que tão l egitim~mente elle emprega 
para remover do seu paiz o vituperio da escravidão, não 
é ensaio que o exprohremos, e lhe imputemos só- e tã(} 
sómente desejos de um predominio inutil. 

Quando os Estados-Unidos levantam estatuas a Abra-
hão Linc{)ln por cl~r impulso á emancipação dos escravos 
naquelle paiz ele 1 iberdade, não cabe ao Brasil, paiz tam-
bem de liberdade, desdenhar qualquer esforço tendente 
a .restabelecer o democratico principio de igualdade 
humana pela supprcssão do captiYeiro. 

:Mas voltemos ao assumpto 1lc que nos desviámos. 
Vejo que repetidamente citam-se exemplos do go-

verno inglez p;1ra mostrnr que o nosso regimen consti-' 
tucional se deprava e abastarda porque no füasi'l não se 
foz o que na Inglaterra se pratica. Notarei, porém, que 
aquelles que assim nos admoestam não ponderam bem 
sobre a differença mui sensível elos dous governos. 

Na Inglaterra ·a constituição política, toda fundada 
cm praticas, é diversa ela nossa. No Brasil domina o 

. principio democratico, quando o ·nosso pacto Iunda-
men tal estabeleceu a base da delegação dos poderes ; na 
Inglaterra a vontatle dominante e superior em tudo é a 
da nobreza, a da classe rica, que impõe seus dictames ao 
rei , e apenas se esclarece na opinião publica. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Não apoiado. 
O Sn. ALENGAR ARARIPE :-Deixe-me o nobre deputado 

proseguir. . 
O SR. ANDRADE FIGm:mA :-Está em erro. 
O Sn. ALENCAR AnAtllPE :-Consinta o honrado depu-

tado que os outros discurs"il sobre o que se passa fúra 
do seu paiz: não queira o monopolio dessa sciencia, 
nem perca o seu tempo com lições a quem as não recebe . 

Sr. presidente, na Iuglaterra o rei é apenas um iclolo 
ele quem a nobreza se serve para governar, é mais um 
agente seu do que um cooperador intelligente e activo 
na obra ela · go vernação do paiz. Se outros fac tos o não 
demonstrassem, bastava atlencler á sorte rios reis que 
hão resistido a essa nobreza; porque ou são clec;ipitaclos 
ou cedem, aceitando para ministros e conscllteiros 110-
mcns rrue ele proposito e mui deliberadamente cobriam 
de injurias e vilipcnt.lio a pessoa elo monarcha . 
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O nm Llessa imposição é mostrar rrne o rei não 1em 
vonlaue senão tanta quanta essa ·nobrez::i quer. Pótle a 
nação impM sua von tade <ro rei, como acontece nas mo -
narcl1i as 'democ ratica s ; mas quando se impõe ao rei uma 
alfronta , como se faz na Inglate rra , é porriue se quer cla-
ramente significar que o rei não tem valor al gum. 

Os exemi)l os da Inglaterra não nos são applicaveis 
:iincla cm relação à opin ião pub lica. O govern o, ou ali á::; 
a nobreza, cede nas pcri uenas co usas q uc não affec tam a 
essencia elo se u poder ; na.> grrnd es questões, porém, ó 
tenaz. Se cede na pro posta de um pequeno imposto, não 
acei ta moclili cações pa ra a Irlanda nem pa ra a India ~ se 
li berta os escravos da Jamaica , não leva nta o jugo 1:111-
çado sobre as infeli zes popula ções da Asia drcatlentc. 
Alli o frncto era pouco avultad o, aqui os l'ncros enri-
riuccem os potentados, que des pr eza m os s!wlings para 
co lh er as li bras es te r l ina~ , bJse da sua prepond erancia e 
dorninio. 

O mundo, Sr. presidente, exalta o:s trinmphos el a es-
pada, consid erando corno herócs a um Napoleão Bona- ( 
pin te, que ensanguenta a Europa tocl a ; a um Juli o 
Ccsar , qu e inn de e escravisa as Galli as ; a um Al e-
xandre Magno, que penetra na Asia e tl es Lróe o imperio 
de Dari o : e porqne assim julga o mundo? Porque se 
persuade que após os desastr es e o sangue esses con-
qui sta do res traziam a civilisação . 

Se , poi,, aos herúes , que só com o poder da espad a , 
deram os bens da civili s;1ção, pres tam-se encomios, creio 
q11e os não tlevemos recusar aos grnndes cid adãos, rru e 
procu ram esses mesmos bens po r meios brandos sob o 
rnfl uxo da paz. 

O chefe de um povo, que por meios racionacs e justos 
esforços busca o triumpllo de uma grand e icléa no SCll 
paiz, não é merecedor de censura . 

O Su. AN DRADE FIGUEIRA : -Está rl eprimindo a classe 
clm· de fe nsores do governo- à rrtw V. Ex. pertence . 

O Sn. ALENCAll ARAll!PE :--Para vr rmos a injus tiça 
co m que se accusa o Imperante ci o Bras il, dizendo-se 
que clle en1' :1rn a um principio dr lcterio que ha corrom-
pido e avassa ll arlo a na ção , basta u1u:1 pequena visLt 
r etrospectiva sobro o estado do nosso paiz. 

Quando cm mm o actual Imperan te subiu ao tbrono 
qual era o estado do Ilrasi l r En tão eramos vencidos 
no llio da Prata, e em -187'1 somos vencedores (apoia-
dos); então cram os mal conhecidos no mundo, hoje 
so mos r es peitados por l od :1 a p:1J'l.C; entfo cramos 
pobres co m um orçanwnto de 15 .000: 0008, hoje somos 
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l'ÍCOS, clwgando a nossa renda a llUêlSÍ 100. 000: ÜÜÜ~; 
então não tiühamos communicações prompfas e com-
modas,_ hoje temos as~ vias ferTe<is e o telegrapho; a 
nossa imprensa então era apenas um orgão fraco, hoje 
é uma voz poderosa, instrumento ele civilisação e li-
benlalle ! (Mit'ito bem.) 

Ora, quando o principio director lle uma socie.dacle 
~1. presenta estes resilltaclos, não pócle este principio ser 
aquelle manancial de corrnpção que os nobres depu-
tados dissidentes agora denunciam. (4poiados.) · 

Não deixo ele notar, Sr. presidente, que os mesmos 
nobres deputados inculcam certo merito em accusar ao 
Monarcha, lançando á sua conta factos· que não pra-
ticou, e attribuinclo-lhe intenções que nunca teve; 
mas inspirando-me no pensamento do famigerado 11is-
tori:1do1· Cornelio Tacito, censor da realeza e flagello 
da tyrannia, direi que a obecliencia e a moderação, 
quando acompanhadas de ftrmeza, alcançam o louvor 
procurado por mui tos., que por caminhos tortuosos, 
mas sem vantagem da republica, procuram emiobrecer-
st; com s:rcrificio ambicioso. 

Então o ·ambiçioso sacriflcio_. que clenoLava valor de 
animo., c1·a o suicídio; lloje ser~L por ventura a invec-
tiva ao Monarcha? . 

Mas em .um paiz clemoeratico, que grancle esforço 
de animo é preçiso para molestar on aggredir o Mo-
narcha? 

Os Sns. ANDHADE F1GUEU\A E ANTONW PRADO: -O nobre 
deputado está fazendo ataque para tornar necessaria a 
defesa. · · 

O Srr. ALICNCAR. ARAH.tPG :-Não supponbo aggressão, 
infel'izmente ella existe. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Quem atacou? V. Ex. é que 
está fazendo a defesa de pessoa que se não atacou . 

.. O Sn. ALENCAH ARARIPi:; :-0 nobre deputado, que me . 
•interrompe, jú disse, e tmn repetido neste recinto, 
,que uma carta ele credito se 1nanclou para a Europa 
a fim de i:ío<ler alli apparecer o Imperador do Brasil ... 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Isto é exacto. 
O Sn. ALENCAR AHARIPE :-Se esta e outras ameni-

dades aqui proferidas não constituem ataqu~, não sei 
então como qualifical-as. Não é ataque dizer que o 
paiz está avassallaclo .pela corrupção da corôa! Não é 
ataque affirmar em pleno parlamento que os ministros 
e a camara elos deputados são meros Ú subservientes 
instrumentos da vontade i1.npel'ial, que na questêlo 
crnaneip;idora cede ;i press<tO esLrangcira ! :w 
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OSR. ANDRADE FIGuÊmA :-Hei de explicar tudo isso; 
mas ha outros meio» de prestar serviço. 

O SR. ALENCAR AMnrPE :-Se o nobre deputado co-
nhece os meios, então os sabe prestar. · 

Eu estava certo. que a injuria não falLaria; vcnlta 
ella, porque nunca recuso exprirnir-rne com isenção ele 
animo; dicendi perimltim non recuso, e a minlta digni-
dade zomba das suspeitas e da malignidade ainda dos 
mais ousados. (Apoiaçios. j)foito bem.) 

Defendo urna instituição que se começa a atacar na 
pessoa do primeiro representante da naÇão; e, acostu-

. mado a considerar essa instituição como indispensavcl 
á felicidade de minha patria, não i:'ecúo ante as insi-
nuações ela malevolencia , nem diante ele qualquer outro 
obstaculo. Amo a monarchia , e as minhas ft:acas forças 
lhe são consagradas. 

O SR. ANDRADA FrcuErnA: - Eu nunca pedi consti-
tuinte, nem. hei de pedir: e V. Ex. j~1 pediu. · 

O Sn. ALENCAR AnAHJPE: - Isto já fo i respondido: é 
arguição sediça. O documento cm que puz o meu nome ( 
só revelava confiança no . l\'Ionarcha (apoiados); espe-
rava ela sua acção a salvação do Brasil. (Azwüulos.) 

Não é de estranhar que os nobi'es deputados que ten-
tam escalar o Olympo dirijam contra mim, em posição 
modesta e debil, scttas que aliás repellirei. 

O SR. PINTO DE CAMPOS:-Settas que não chegam .ao 
nobre deputado. . . 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- Nã atirei set tas, recor-
. dei um.facto histori co. · 

O SR. ALENCAR AnARIPE: - Para reconhecermos a 
vantagem ele um principio, devemos ver as suàs eon-
sequencias; ora, se as consequencias do principio go-
vernativo que nos tem dirigido no presente reiriaclo são 
v.antajosas para o paiz, não devemos aceitar as propo-
sições dos nubtes deputados quando dizem que da corôa 
parte a corrupção; se della partisse a corrupção, es te 
paiz ~ão progrediria como tem progredido até hoje. 
(Apoiados.) · .. 

Dizem os impugnadores ela proposta ela reforma ser-
vil que a idéa emancipadora é do Impe1·aclor , e que 
por isso deve. rejeitar-se nesta casa. · 

Dllrn vóz: ~ Ninguem disse isto. (Avoia.dos.) 
O Sn. ALENCAR AnAIUPE: - Se os nobres deputados 

estão dispostos a negar aquillo que têm dito até aqui ... 
eu já me dou o parabem do meu triumpho . 
. . o s~. Cnuz i\'.IACHADO: - Ningucm disse isso nem po-
dia dizer. ' 
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O Sf\. Arn·Nnn AnARIJ;>E:-Tem-se dito e repetido . 
. Mas ventilernog a questão: « Se a idéa da emancipa-

ção dos escravos é elo Irn perador, isto é, se. elle a aven-
tou e a quer impôr ao voto nacional. ». · 

Desde quando appat'cceu no paiz a.idéa emancipadora? 
Desde a nossa inclepenclencia como n ação. Então ven-
tilou-se a questão; e os nossos estadistas seriamente se 
preoccuparam della , julgando al guns que se devia desde 
logo abolir <l escravidão. . 

Ora, se já então a id,éa ex istia no paiz, e era aceita; 
a Lé o ponto de a considerarem corno digna ele imme-
ctiata realização, como ha quem venha agora dizer pe-
rante o paiz, perante um povo que tem historia , que 
esta icléa é do I m peraclor r 

Os que pensam ass im censurai-o fazem-lhe a mais 
completa apologia, porque o inculcam como autor entre 
nós de uma idéa civilisaclora. (Apoiados.) 

Já se vê, pois, que a icléa existia no paiz, e já se 
tratava de r eal izai-a antes ele ser nascido o actual hn-
peranie. (Apoiados.) 
, O Sn. Ctrnz MACHA DO: - A idéa não precisa de defesa , 
porq uc não é combatida , o que precisa de defesa é a 
proposta. · 

O SR : ALENCAn AnAnrPE~ - O illustre deputado por 
Minas e seus collcgas dissid entes combatem à proposta ; 
e, combatendo a proposta , combatem a emancipação 
~cr vil, porqüc es ta se não póde operar subsistindo o 
statii-quo, objccto elos mais fortes dGscjos e elo níais 
decidido cmpenllo dos nossos antagonista s, 

Agora; Sr. presidente, Ycjamos se o meio indicado 
na proposLa do governo ermo base ela effectiva eman-
cipação é idéa nova no paiz, ou se é recentemente en-
gendrada p0r uma vontad e que tudo .domina i:ieste Im-
pcrio; vejamos quando a famosa. pedra .começou a rolar 
elo alto para se não deter e transpôr vallos e barreiras. 

A idéa a que me rcílro é a elo ventre livre: a pro-
posta que di scutimos consagra .esta icléa como meio 
cmcaz de realizar a supprcsséi:O ela escravaria no Brasil. 

Ninguern poderá sustentar que a idéa elo ventre livre 
acaba de surgir no paiz ; cm 1836 uma sociedade 1:1a-
triotica, que houve nes ta côrtc, sob o titulo de Defen-
sora ela liberçlacle, agitou o problema emancipador, e 
na . discussão elo seu progràmma a icléa do ventre livre 
foi lcmbrarla, discutida e aceita como icléa justa e 
razoavcl. 

Ora , Sr. pl'esiclcnte, cm 1835 era o nosso Monarcha 
ainda infante; partiria dcllc :1 id éa? 
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O SR. PI~To DE C.u1ros (com ·ironia) :-E' provanl. 
O Srr. ALENCAR ARAIUPE:-A icléa não morreu, foi 

discutid<! então;· e em 1.850 tomou novo co rpo, nova 
animação; a sociedade philan tropica aqui esta belecicla 
em 1850, e denominada Associar, ão contra o Trafico 
e ,Promolora ela Colonisação elo Brasil, consag rava a 
mesma icléa, que hoje vemos ::iceita no nrt. 1.. o- da pro~ 
posta üo goYe!·no, o ventre livre. · 

Em um elos ar tigos ele nm projeçlo offereciclo ao 
es tudo da nar;ão po r es ta sociednrl e, l1l-sc : 

" Depoi s da .pttblicação da lei, todos os que nascerem 
no Brasil ele mull1er escrava serão considerados livres 
e como tacs serão baptizados , mas -c om a obrigação de 
servirem aos senhores ele suas mãis emquan to não che-
garem ú idade de 18 a1rnos senclo mulheres , e ele 21 
sendo varões. » 

Eis-aqui , senb.ores, a icléa do ventre livre, apresen-
tada ante o paiz, discutida e tão geralmente aceita, que 
ultimamente, quando foi apresentada no parecer da ( 
illu stracla commissão nomeada o a1mo passado por est,t 
augusta cama ra para examinar a questão clff emanci-
pação servil, a nossa lavoura , em geral, a aceitou com 
loda a benignidade ; eu ouvi honrados e importantes 
lavradores dizerem que a decretação do Ycntre livre 
seria tão favorave l.mente recebida , que muitos pro-
pr iel:arios dispensariam a indemnizaç<"lo, o .que aliás 
muito se coaduna com o carac ter generoso dos Bra-
sileiros . . . 

Já vimos que a idéa do ventre livre ass im como 
a ela eman cipação nasceram elo espírito nacional , desse 
espirito de li-herdade ingenito ao povo brasileiro, que 
não podia deixar de tel' icléa tão grandiosa e philan-
l:ropic.;a . (Apoiados.) Depois de ass im apresentad as e 
di scutidas es tas idéas an te todas as classes sociaes, 
porque a imprensa tUclo divulga e a todos adverte , o 
que houve de _mais positivo? Um Brasileiro illustre, 
che io ele tjtulos para a confiança nac ional, o Sr . Pi-
men ta Bueno então e . hoje Visconde ele S . Vicente, 
levou ao senado projectos t.enjentes a realizar a ema n-
::! ipação elos capti vos no Brasil. · 

Estes proj ectos foram por elle apresentados no a1rno 
ele 1.866, e só depois em ·1857 começaram os trabalhos 
elo governo cm relação aos meios ele tornar effectiva a 
emancipação servil . 

Já veem, poi s, os nobres deputados dissidentes que se 
deixaram possuir ele prevenção contra a origern ela id éa, 
qur !a i prevr.n ~ão é compl etamente enonea . 
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Só p:issadús !f '.i annos depois ele avl;ntadu o pen-
;;amento emancipador, por occasião de realizar-si;) a nossa 
inclependencia politica, e 35 depois que se aventou o 
pensamento da liberdade do ventre, foi que o governo 
do Brasil tomou .parte activa na ques tão da emanci-
pação, e por conseguinte só clahi se poderá achar 
origem oílicial para a questão qa abo lição da cscra-
ra turn. 

Amadurecida a icléa, cumpria ao governo dar-lhe 
clírcccão e es tudar os meios praticos de dar realidade 
ao pensamento emancipador : se assim o não fizera , 
en tão ser ia censumvel. 9 nobre dcpntaclo pelo Rio ele Janeiro foi o primeirn 
a impugnar a competencia desta carnara para resolver 
a questão que nos agita. Se nos falta a competencia, é 
porque não temos a legitimidade do v,oto popular: mas · 
o nobre deputado, no tempo da eleição que constituiu 
a act nal . capiara cio:; deputados, presidia a província de 
Minas, e certamen te não viol entou a vontade clnssa 
briosa provincia. Eu o interpcll o . .. 

(Ha varias apartes.) 
Estqu certo que os Mine irns se não su:jeitariam a uma 

clesigna0ão pt·csidencial. 
O Sn . . AN01unE FIGUEIRA :-V. Ex. cst:'t invcnt~ndo; 

porque eu não disse semelhante cousa, não contestei 
a liberdade da eleição. 

O SR. ALENG:\R AnARIPE: -Pois bem: se neste ponto 
me engano, ao 1nenos é certo qne do lado do nobre de- . 
puta elo tem par tido a contestação ela nossa competencia 
para a lleci.são ela presente questão. 

(!la varias apartes . ) 
Se é certo que em Minas a eleição correu livre, ha 

de o nobre deptltaclo consentir que se acredite que nas 
cleu1ais províncias os se us co llegas ele presidenci.a pro~ 
cedessem por fúrma tal , q tte ncllas a eleição tarnb<~ lll 
corresse em plena liberdade. 

O illustre e.'i:.-ministr.o do impcr j.o cio gabinete de iG 
lle Jullio darú testemunl10 dessa liberdade; e não po-
d·erú ver satisfeito que. ele part ti dos seus amigos pal'ta 
n ma cl ti vida que pó ele converter-se em sns peitas sobre 
a liberdade ela eleição feita sob o seu rninisterio, 
quando na verdade cm nenhuma outra occasião houve 
mais esponta nea· demonstração do sentinrento popular. 

Portanto , se esta camara tem a leg iti midade do man-
da 1:0, como pôl' cm clliv ida a sua competencia ? ( Apaüulos.) 

Voz11s:- Nesta questão 9 
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O Sil. ALENcAr. Aru.nirE: - Em todas as quesLõe ~ , 
salvo o caso clb reforma consti t ucion:.ll, porque, se nes ta 
questão a camara não exprime a vontade na cional, não 
exprimirá em outra qualquer questão orclinaria. 

( H a varias apartes . ) . 
Não exhibam essas representações elos fazendeiros 

como ar'gumento ele que a opinião publica do paiz con-
- demna a proposta do governo. Porr1ile alguns lavradores 

de um ou outro município ... . · 
(Ha va.rios apartes.) 
Cem, duzentos, trezentos, ad.mitto . . .. 
Uur SR. DEPUTADO: - Mas YV. E~x. não são capazes 

de apresentar m~a representação com cem assignaturas 
a favor da proposta. , . · 

O SR .' ALENCAR Ar..ARIPE: - Se não exhibimos repre-
sentações de lavradores, ahi temos o voto naciona l ma-
nifestado . por todos os modos possiveis no systema 
representativo . 

UMA voz: - Ha representações com dez ulil assigna- . '( 
turas. 

VozEs: - Oh 1 Oh! 
(Ha varias apartes.) 
O S11. ALENCAR ARARlPE:- Não insistirei sobre o 

.valor dessas represen taçõcs, aliás tão limitadas. Vamos 
· ao qur. me importa agora tratar. · 

Quaes são os verdadeiros amigos r]a lavoura, aquell es 
que combatem a proposta da reforma elo eslaclo servi l , 
_ou aquelles que a sustentam nesta camara '? 

(Ha varies apartes entre nw.itos Srs. rlepntaclos.) 
Sem trepidar affirmo rrue os verdadeiros amigos da 

lavoura são os que sustentam o governo nes ta r1ucstão, 
porque são aquelles que defendem os intercssr.s rcacs 
dessa classe tão importante . (Apoiados.) 

O SR. CRuz MACHADO :- Agradecem essa amizade. 
O Srr. PINTO DE CA~tPo s :- E agradecem mç~mo. 
O Sn. ALENCA R AnARIPE :- Sustentamos os mLeresses 

reaes da lavoura, porque cumpre resolver o problema 
com brevidade; a cfomora exigi ra maiores sacrificios 
para o futuro. A idéa emancipadora avança sempre, e 
ninguem a poderá deter. Os nobres opposi tores ela pro- . 
posta, retardando a providencia , concorrem, embora 
involuntariamente, para que o mal cresça pela e_xigencia 
de mais encrgico r emeclio. . 

Se quando nos Estados do sul da União Americana o 
propagandista João Brown foi enforcado, porque prt~- · 
gava a libertação elos escravos, se cuidasse de prover cie 
rem~dio tamanho mal; s9 então não ~pparecesse a o])S!i-
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nação em nada fazer, não teria o mundo assistido ao 
larnentavel· es pec taculo da guerra que naquelle paiz 
devastou os campos, ar razou cidades, ceifou milhares de 
vidas e consumiu riquezas fabulosas .. o que os pro-
prietarios de escravos uão q uizeram por meios pacíficos 
e suaves, o tiveram pela força · e violencia das cir-
curnstancias. Fujamos de semelhante hypothese , e 
aprendamos na alheia ca lamidade a evitar . a nossa 
mina. 

O accôrclo . trará o acer tci, ou pro curar~t remediar o 
erro: a divergencia obsta rú a verdade, e impedirá 
que sigamos o melhor caminho. 

Se a emanc ipação deve fazer-se, como os nobres de-
putados dissidentes confes;am como lhes falta a pru-
clencia para ver os per igos da demora e ela discorclia '? 
Vamo~ ver qnacs são as doutr inélS dos dissidentes 

em relação ao meio ema ncipador; confrontemos as. 
nossas idéas com as suas para conltecennos .a nossa 
vantagem. 

Nós queremos fazel' a emancipavão com imlemniza-
çJo a mais completa po:>s ivel, cm atteri1;ão aos recur-
SQS do paiz; os illustres deputados dissidentes üJo têm -
essa doutrina, a "sua ::loutl'ina é que a emancipação se 
póde fazer sem indemnização al guma. · . 

Ora·, se queremos fazer emancipação com a indem-
niz1c;ão, e os illustres deputados julga m poder fazei-a 
sem indemnização do prnprietario, estú cla rn sermos.nós 
os verdadeiros amigos ela ,lavoura, e não os illustres 
Lleputaclos, que a pretendem clespojal' , extorquindo-lhe o . 
fructo ele um trabalho garantido pela lei. 

O Srr. CRuz MACHADO : -Is to é fan tazia. 
O Srr. ALENCAR AnAnIPE :-Não fantazio tal: a dou-

trina aceita pelos nobres deputados é esta que fica ex-
posta ; e para autorizar a minlta proposição· recorre rei à 
tlteoria ele um illustre deputado dissidente, infenso á 
proposta , o Sr. Perdigão Malheiro, o qual entre os seus 
amigos tem voto mui valioso e a ttendiclo. Elle sustenta 
o principio de que a abo liç?o ela escravidão pócle effec-
tuar-se se m indemnização; eis suas palavras, escriptas 
ua sua obra inti tulacla Escravidão no Erasil: 

• A clesappropriação só tem legitimamente lugar 
quando se trata ele haver a propr iedad e do cidadão ou 
o uso delta, e co nseg uintemente tambern em .relação 
ao escravo; quando se quizer hav el-o, conse rvando-o; 
porém, escra vo. Não ass im quando se trata ele libertai -o -; 
aqni essa prnpri edadc fictic ia , e orliorn mesmo, cl cs -
apparnce. " 
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· Já se vê, pois, que pa·ra os illustres deputados dis-
sidentes não ha pronriedacle ele escravos. 
. O SR . PERDIGÃ,o l\fALHETRO :-0 illustre deputado não 
me comprehendeu. 

O SR. ÁLENCA.R ARA.lUPE :-Terei a infelicidade ele 
não comprehencler palavras tão claras e terminantes ... 

O Sn. ·PE1rn1cÃo MAu-rnrno :-·Tenha a bondade ele 
continuar a ler . 

O Srr. ALENCAR AnARIPJ' :-Satisfarei ao meu nobre 
collega ; e eis a continuação : " Se urna lei declarasse 
livres, ou ·escravos, ou. escravas , -ou um cert1) grupo, 
abolisse emflm a escravidão, mediante indemnização ou 
sem ella, estaria fóra elas suas attribuições '? Certamente · 

. que não. )) ' · 
Ora, se isto não é comprehensivel, entã.o o illusLre 

deputado quiz em sua obra apres.cntar um systema 
sibilino, que ninguem penetrará. 

Mas, como nós elevemos comprehendi:n· as intenções 
do escr iptor e daquelles que faliam segundo o sentido 
ob1' io elas palavras de qtw usam, não posso deixar du 
entender que o illustre deputado é de opinião que a li-
bertação dos escravos póde fazer -se sem indemnização. 

0° Sn. PEHDIGÃQ MALHEI!\ O :-Está fazendo intriga. 
O Sa . FEnHEIRA DE AGUIAR :-Oillustredeputado estú 

sujeito á apreciação, por isso que escreveu uma obra. 
O Sn. Clrnz MACHADO :--Tambem ha um folheto. 
O SR. ALEl'iCAR Art:ARIPE :-Eu irei ao folh eto. 
O Sa. PERDIGÃO MALHEIRO :-Não é o meu trabalh o 

que está em discussão, é a. proposta do governo. 
O Su. ALENCAR AnA.RlPE :-Não azedemos a discus-

são, vamos calmarhente. Queremos a luta do racio-
cinio .... 

O Sn. PERDIGÃO l\fALHEIHo :- (em voz alta) :-Eu 11ão 
estou fazendo política, estou em pl ena convicção. 

O Sn. · Cnuz MÂCHADO :-0' illustre deputado, ·em vez 
de discutir a proposta, estú discutindo a pessoa do 
Sr. Perdigão l\falheiro. 

O SR. PERDIGÃO l\L1.LHEmo:-Lcva a discussão muito 
ma l encaminhada. 

O SR. ALENCA R ARAR'IPE:-0 paiz vê o que se es tá 
passando, e nos julgará. 

O Sn. ANTONIO PnADO; -:-Q illustre deputado é o 
menos competente para fa!lar ele incohercncias. 

(Ha varias e repetidos apartes.) 
O S11. ALE NCA R AnARIPE: - Quando os illustres cle-

putaclos consen tirem eu conti1rnarei. 
O ·sn. PHESJDENTE;-Peçu attenç~io !_ 
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, 'O SíL AND!lADE FIGUEIRA: - O illustre deputado é 
homem muito sincero, 

O Sn, Cnuz MACHADO '. -E' um caracter muito nobre, 
que não deve ser chamado para padrão de incoheren-
cias. (Apoiados.) 

O Sn. ALENCAR ARARIPE : - E' a ·primeira vez que 
ouço dizer que referir as palavras de outrem seja uma 
intriga, e seja ex.pól-o como padrão ele incoherencias. 

O SR. CRUZ l\1AcHADO : - O Sr~. Perdigão Ma !hei ro não 
pretende favores do ·governo. 

O SR. PERDIGÃO l\iALHEmo: -Tenho bastante indc-
pendencia. . 

(Seguem-se violentos apartes entre os Srs. Andrade Fi-
gueira, Ferreira de A.guiar, Cardoso de 1l1enezes e 1miitos · 
outros, e ha ,qrandrJ agitação.) 

VozEs: - Ordem, ordem! 
O Sn. PRESIDENTE (agitando a cnmpainÍw) : - Peço 

toda moderação (apoiados); do contrario vejo-me abri-
. gado a suspender a sessão, acto sempre desagradavel . 

(Apoiados . ) . 
O SR. Cnuz MACHADO: - V. Ex. não consinta ques-

tões pessoaes. _, 
(Pausa.) 
O Sa. ALENC AR ÁRAHIPE: - Está serenada a tem-

pestade. 
Eu começarei pedindo desculpa ao illustre deputado 

por Minas, a quem estimo, se o affligi, citando uma 
sua opinião · escripta, e entregue á apreciação pilLlica. 
Sinto que elle se incommoclasse c01.n a citação de suas 
palavras; e para mim é·novidade que se julgue intriga 
citar qualquer trecho de um autor como fundamento 
de uma argumentação. 

Eu tinha confiança nas pa,lavras e doutrinas do il-
lustre deputado mineiro, por isso as apresentei como 
argumento; e em vez de ser recebido o meu procedi-
mento como acto de deferencia para com o illustre de-
putado. (Apoiados.) ... 

O SR. PERDIGÃO MALHEIRO: -Agradeço a cleferencia. 
O SR. ALENCAR ÁHARIPE:- .•.• o illustre deputado 

diz que é intriga; mas peço á camara que note que, 
se ha intriga, foi então o mesmo illustre deputadu 
quei;n a fez, porque as palavras são suas. 

O Su. PERDIGÃO MALm:rno :- Não podem negar que 
estão a querer molestar-me. · . 

O Sa. ALENCAR A1anTPE :-Não é esta a minha in-
tenção ; e, como o illust.re co llega incorn moda- se, nã o 

27 
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proseguirei neste assumpto, nem farei mais citações da 
sua obra. Assim ficaremos em boa paz. · 

Creio que as minhas duas proposições estão demons-
tradas (apoiados), isto é, que nenhuma vontade superior 
e incognita · desvirtm1 a propcsta do governo e coage 
o voto desta augusta camara, e que os verdadeiros 
amigos da lavo9ra são o governo e os deputados que 
o apoiam, sendo os illustres deputados dissidentes, 
por suas doutrinas e por seu actual procedim@nto, , 
inf'ensos aos interesses reaes da classe agrícola, que, 
com impensado zelo julgam defender. 

A illustrada commissão encarregaqa de examinar a 
proposta elo governo sobre a reforma servil procurou 

·com esclarecida philosophia estabelecer a questão em 
suas verdadeiras bases ; e, considerando a propriedade 
em seus jus tos l'undawentos, usou Ela·s expressões - de-
nominados proprietarios de escravos. 

Tanto bastou para lcvan.tar contra si as mais amargas · 
censuras, chegando o falso zelo do direito de proprie- < 
dacle a declarar quo a commissão estabelecia os princí-
pios da communa de Pariz. . 
· Tão infundada aggressão só patentêa uma cousa, e é a 
falta de solidas 'razões para combater o proficiente tra-
balho ela commissão, que com louvavel diligen.cia não 
tardou em satisfazer os anhelos desta assembléa , e dar 
provas ele sua solicitude pelo bem publico, contribuindo 
para que a questão magna viesse á tela da dis cussão. 

A propriedade é o direito de usar da cousa em sua 
substancia, jits utenili.et ab1ttencli: a propriedade encerra 
o domínio absoluto e i1limitado. . 

Ora, se cm relação ao escravo não ha esse direito ele 
usar e abusar, nam esse domL'1io illimitaclo, é conse -
quencia que a propriedade sobre el:le não é completa .e ,\ , 
perfeita como a propriedade sobre os demais ohjectos . 
Pbclemos destruir as cousas sobre que temos domínio 
sem que ninguem nos embargue; entretanto em reh\ção 
ao escravo não o podemos fazer, e até as nossas leis nos 
prohibem dar-lhes castigos severos, rcspei tando assim 
a personalidade, que repugna com o clominio absol\].to. 
. Daqui se segue que a nossa legislação reconhece a 
differença en tre a propriedade de escravo e a proprie-
dade sobre os clerilais ohjectos. (Apoiados da maioria.) 

A propriedade sobre o escravo é uma verdadeira usu-
fruição elos seus serviços; só destes podemos usar e 
abu.sar, ficancló salva a pessoa; e foi firmada nestas idéas 
que a nobre commissão empregou a expressão tão ::icre-
mente cr iJicada. 
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O inuito illustre finado Euzebio el e Queiroz não du-
vidou empregar expressão quasi semelhante quando, no 
seu parecer dado no conselho de es tado úcerca ela ques-
tão de emancipação, chamou ao clominio sobre o es::ravo 
uma propriedade injusta e desllumana. 

A commissão , autora elo lJem elaborado parecer , não 
co1p_metteu falta, nem quiz levantar injustas i)rc'.rcnçõcs 
para indispôr o proprietario ele escraYos; quiz apenas 
exprimir a realidade elas cousas e declarar a verdade com 
o seu verdadeiro nome. 

Entro agora , Sr. prcsiden Le, no exame ele varias ar-
gumentos acld uzidos con tra as providencias ela proposLa , 
em discussão. 

Dizem-nos os tenoristas qu e, se passar a proposta ela 
reforma servi l, será incviLavel ü insurreição dos esc ra-
vos com todos os costumados horrores de semelhante 
acontecimen to. 

Eu quizera que os nobres deputados explicassem como 
se não têm .dado até agora factos de insurreição no Bra-
sil , quando o escravo so!Ire os rigores elo capLivei ru e 
vive sem esperanças de liberdade., e se dariam esses factos, 
apenas a sua condiç'io meiborasrn, já pela esperança da 
reclempç;ão , e já pela grande consoJ;:ção de ver livre a 
sua pl'ole, objecto ele seu amor e ele seus eles veios, a 
ponto tal que não é raro vermos o escravo traba\bar 
para com suas eco11omias, adquiridas á custa de imprnbo 
labor, dar a seus !ilhas a liberdade, preferindo :tssim a 
felicidade destes á sua propria. 

E' bem incomprehensivel o argumen Lo que nos asse-
gura que, toda a vez que se melllo r:.i a condição elos que 
soffrcm, estes elevem rebellar -se con t1·1.t o antor elo bene-
ilcio ! 

A verdade é crue os nossos contrádictores não acharão 
solido funclameÍ1to para ·demonsLrar a proceclencia dos 
seus sustos e temores. A insurreição não vi rá com o ado-
çamento ela sorte do escravo; pelo con trario, ella po-
derá apparecer se continuar o estado actual; porquanto, 
aventada e ex:citacla a questão como se acha, o retarda-
mento na sua solução pócle desper Lar no escravo o valor 
elo desespero. (Apoiados ela nwioria.) 

Dizem mais o~ nob res cl cputados, que é cspan tosa Le-
mericlacle elo governo atrever-se a trazer a prnposla ela 
libertação elos escravos ao ' llebalc e decisão elo parla-
mento , quando ai nela se não previne de força armada ,,, 
])astante para qualquer inciclcn te clesagraclavcl. 

Ao ouvirmos os illust res cle_putad os parece-nos c1ue o. 
pa iz esLú prestes a urna conílagl·açJo, levantada pela e~ -
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cravaria . Para convencer-se de que só a imagínaçãcr 
crêa semclhantt~ perigo, basta reflectir sobre o numero 
dos escravos em relação á população livre. Sendo esta 
de oi Lo a nove milhões de almas, não é sensato admittir 
que milhão e meio de escravos espalhados por vasta 
extensã;o elo paiz e por entre esses oito ou nove mi1hões. 
de pessoas livres possa ter a id~a de insurgir-se, e mui to · 
menos os meios de realizar a insurreição. 

Sabemos que no norte do Impcrio a escravatura é 
em numero minimo : alli não ha possibilidade de re_-
ceio: fica, pois, o susto tão sómente para o sul. Mas 
neste caso a força existente no paiz é mui.to· sullc-iente 
para conter o movimertto'. ou tentativa de movimento 
dos escravos das províncias do sul, onde é admissível 
a hypothese. Só no Hio, S. Paulo e l\iinas póde exa-
gerado temor presumir a possibilidade de um .pensa-
mento insnrreccional: para tres prqvincias o Brasil 
tem força armada bastante, e muito bastante . · 

Portanto, o argumento da insurreição é fictício, filho· 
da fantazia dos nobres deputados. 

Temos ainda o a·rgumento da guerra civil. Dizem 
os medrosos: ~ Apenas fôr denetada a emancipação, 
como o governo a propõe, virá a guerra civil 1 »D' onde 

·virá esta guerra? Qual ó motivo que a ha de levantar? 
Pois n'um paiz onde se procura respeitar os prin-

cípios de igualdade, em um paiz democratico, :ha de 
levantar-se a opinião para pegar em armas ª ' fim de 
obstar o estabelecimento da igualdade civil e política~ 
que o paiz tanto ambiciona ver realizada? 

Bem pelo contrario, a guerra civil só poderá appa..: 
rccer se os altos poderes do Es tado conservarem-se 
quedos, e não derem remedia ao mal da escravidão, 
obs taculo perpetuo para essa igualdade. U rn povo. l·i vre 
nunca empunhou armas para manter a escravidão; 
algumas vezes ha lançado mão dellas para des truil-a. 

. Ainda affirmam os terroristas que a proposta do go-
verno póde trazer perigos, suscitando ciumes entre o 
norte e o sul do • Imperio. l\ias porque? A causa 1é· 
commum ; o nor·te e o sul d.olmperio querem a eman-
cipação, e com eUa aproveitam;· por que motivo, pois, 
se erguerá o ciume ? E' uma idéa que se não deve ex-
plorar; mas , quando a·queiram excitar, ella está morta 

· e não resurgirá. 
Todo o Brasileiro conhece o valor da união do lm-

pcrio ; ella nos dá força e poder, como a monarchia no& 
dá Jlaz. e soceg:o. São duas grandes idéas que não podem 
salur do pensamento el e todo o homem sensa.to, não 
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receio, pois, que a di vergencia de op1moes sobre os 
meios de realizar a aboli ção dos escravos em nossa 
patria traga o funesto e.1Teito de despertar um ciume 
vão e sem objecto. · 

Quem quer o Brasil dividido quer o Brasil pequenino 
e fraco, e é pre_!.:iso não ter alma nem coração para do-
minar-se de um pensamento, cujo exito seria a nossa 
divisão e o nosso enfraquecimento, quando não fosse 
o nosso total aniquilamento. 

Não lia motivo de ciume, não lia cansa de queixas . 
O nor.te e o su l têm iguaes interesses, e são reciprocas 
no amor. 

Se o sul dá uma renda de mais de ~i0 .000:000~000, 
o norte concorre para os cofres nacio1iaes com perto 
de 40. 000: oooaooo; assim as forças cconomicas não dif-
forcm muito. Se a Ltendermos á população, a igualdade 
é perfeita , pois se . o norte possue uma população de 
quasi cinco milhões de homens livres, o sul aprcsent1 
uma população de mais quatro milhões de cidadãos. 
Deste modo ainda pela intensidade de 'interesse o acto 
que ferir on favorecer ao norte fere ou favorece ao su~ 
com igualdade. 
- ,Portanto, não nos digam que a emancipação se faz 

porque pouco pr.ejudica ao norte, e muito aggrava as 
ci rcumstancias do sul. . O cidadão brasileiro não tem 
norte nem sul, tem o paiz. . 

Sob a face do terror ainda nos inculcam outro ar-
gumento, qne qualificarei de mero desabafo. Dizem os 
inculcados amigos da lavoura que, se a monarchia no . 
Brasil não serve para assegurar a propriedade, ella 
desloca-se da sua base, e vacillará cm terreno move-
diço. 

Ora, Sr. presidente, este argumento só pócle nJscer 
da irrcllexão; pois · n<lcla menos· importa do que con-
fl1ndir a escravidão com a proprictlacle, e sustentar que 
a monorchia tem por fim amparar um estado anomalo- e 
pernicioso á liberdade, quando a monarchia brasileira 
exac tamente tem por intuito a liberdade em totlq o seL1 
desenvolvimento, quér a consid eremos pelo lado políti-
co, quér a consideremos pelo lado civil. A monarchia 
trahiria a sua missão na America se creassc obices á 
liberdade, sob pretexto de firmar a propriedade; e que 
propiedade? ! A propriedade do homem sobre o ho-
mem! ... 

O desaparecimento da esr.ravidão no Brasil é um ar-
gumento a favor ela monarchia. O facto demonstrará 
que es ta é compatível com todas as fórmas ele liber-
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dado, e que por conseguinte não incute receios aos es~ 
pi ri tos mais escrupulosos e mais . ciosos das regalias 
do homem e elo cidadão. 

Longe es tou de pensar ao menos que a nossa mo-
narçhia funde-se ou receba vigor ela escravidão ; por 
consegu inte, qualquer providencia tendente a suppri-
mir essa condição irregular e injusta, e a restabe-
lecer o estado normal e necessario ela sociedade pa -
rece-me um acto decoroso e adequado ú consolidação 
de uma instituição que basêa -se nos sãos principias 
da igualdade democra tica, tão fe lizmente combinados 
na nossa consti tuição poli tica com a idéa monarchi-
ca. (Apoiados dei maiorici. ) . 

O Srr. PINTO DE CAMPOS: - Sem duvida ; ser ia uma 
injuria que a monarcllia livre se baseasse na escra-
vidão. 

O SR. ALENCAR AnARJPE : - Os nobres clepu La cl os 
dissidentes, inculcando -se unicos rnan tencclores elas 
idéas conservadoras , dizem <Jue resistem ao pensa-
mento ela proposta apresen tada pelo governo, porque "\ 
intentam sustcn tar em toda sua pureza a band,eira con-
servadora . 

l\'las quacs são os . titulas com que se apresentam os 
illustres deputados p::i ra levar :::omsigo essa bandeira'! 
Serão por ventura os honrados col legas os por ta-ban-
deiras, que conduzem · o es tandar te conservador para 
·onde :;e mudam? Não, Sr. presiden le; aincl:!. não lhes 
cabe es ta investidura. 
·O Sn. P1NTO DE CA MPOS: - Sem duvida. 
O Sll. ALENCAil AllAHll'E : - A bandeira conserva-

dora não está entregue ás vossas mãos. Os chefes que 
lli1:igem o pendão consenador não estão comvosco, os 
principi as politicos do partido não são por vós res-
peitados, e só onde se respeita m esses principias ahi 
estú. essa gloriosa band eira. (Apoiados ela maioria.) 

A manumissão dos escravos nunca foi excluída da dou.: 
trina conservadora: logo, não póde a dissiclencia acas-
tellar-se nas icléas do partid o conservador para oppór 
embargos á .obra de libertação dos captivos, obra justa , 
humana , altamente políti ca , e, pot'tanto, aceitaYel por 
esse partido como por qualquer partido não dominado 
pelo erro, pela obstinação ou por causas inconfessave is. 

Os ad vers~rios d.a proposta, encarando;,:a ainda 
sob o lado pol rt1co , cl1wm : «Es ta camara não pócle re-· 
~o l ver a qu estão da emanc ipação porque fal tam-lh e 
poderes . » 

O Sn. C .\ ItNElllO D.\ CUNHA : ·-Isso prova de mais •. 
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D Sll ALENCAR ARARIPE : - Não sei como se possa 
trazer a esta illustrad a camara semelhante argumento. 
Desde que somos elei tos, somos competentes para re-
solver durante o quatriennio todas as questões que não 
entendem com pr incipios constitucionaes. ( Apoiaclos da · 
maiorüi.) Ora, reso lver a questão ela escrava tura não é 
senão resolve r uma ·questão de desappropriação, que não 
é questão constitucional, que é questão Locla civ il ; e 
assim evidente ·é que temos os necessarios poderes para 
resolvel-a. ( Apoictdos lla maioria.) 

Não creiLL que os nobres cleplltaclos estejam conven-
cidos desta razão; cita apenas sG rvc para mostrar que, 
na falta ele soliclos motivos, os honrados contraclictores 
apanham todo e qualquer argumento que se lh es apre-
sente para combater a proposLa elo governo , seu per -
petuo e constante duende. . 

Perseguidos por esse duende, chegam a sustentar que 
sem dissolução da actual carnara dos deputados não é 
possível decidir a questão elo elemento servil, cum-
prindo que v,enham a este recinto outros representantes , 
eleitos sob o influxo· da idéa emarícipadora. 

Tão insubsistente opinião quasi se não discute. Se 
ainda não houve conflicto entre o poder executivo e o 
ramo temporario ci o 1Joder legis la tivo; se ainda o go-
verno não foi vencido na camara dos deputados, que 
fundamento haveria para a dissolução? Pa ra a disso-
lução os principios constitucionaes exigem luta, e-vic-
toria elos representantes do povo con Lra o governo: 
dissolver acamara elos deputados sem a causa constitu-
cional, ser ia praLica r um acto de capricho ou ele insen-
saLez ; ·o que é imposs ive l supp6r no supremo juiz da 
constituição. 

Sr. presidente, outra ordem <le oppositores ú pro-
posta emancipadora é a claq uellcs a quem em princ ipio 
denominei retarclatar ios . Os retarclatarios, convencidos 
de que não podem com vantagem comba ter ele frente a 
jcléa ela libertação elos escravos , o que fazem? Lacleam, 
e então dizem que precisamos ele estudos, que devemos 
esperar da acção do tempo, que só convem o emprego 
dos meios inclirecLos, e finalmente que cumpre confi ar 
na obra.da consciencia excit::da pela reli gião. 

Na verdade, quem funda o seu systema emancipador 
em taes principies não quer a emancipação; quer ore-
tardamento indefinido, quer a permanencia ela escra-
. vidão. 

Vejamos que resultado clarão esses meios em relação á 
effec tivicladc da remissão elo capt iYeiro. 
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A necessidade de estudos já está assaz debatida ; e o 
paiz reconhece que por tod'Os os modos a questão tem 
sido examinada. Temos os estudos da imprensa, os es-
tudos dos nossos homens eminentes no conselho de es-
tado e os estudos feitos pelo governo. Qu.acs são esses 
estudos que os nobres deputados desejam e procuram ? 
Não apresentam a questão por uma face nova, ainda não 
considerada; portanto, os seus desejos de estudos são 
apenas esforços para deter a marcha ela proposta, apre-
sentando-a como acto de imprudencia e precipitação. 

:Meios indirectos: quaes são elles? Se os meios indi-
rectos são esses que os nobres deputados nos hão ind i-
cado, cabe dizer-lhes que esses meios não produzirão a 
emancipação servi 1. E' tão lenta a sua acção, que deha lde 
esperariamos a suppressão da escravatura, se deixas-
semos a solução do problema confiada a esses meios. 

Que esses meios não bastam, o revela. a simples consi-
deração de que ellesactuam e actuarão sempre sobre a " 
nossa sociedade, e no entretanto a escravidão subsistiu ( 
e proaegue. . 

Entendeis talvez como meio indirecto o imposto so-
bre o escravo; mas este recurso já foi tentado por nós 
contra a escravidão, e nada produziu. Üll o imposto é 
modico, como foi estabelecido por nossas leis do mça-
men to e então nada adianta, conforme estamos vendo; 
ou o imposto é excessivo, absorve a propriedade, e neste 
caso é um vexame e um esbulho ao proprietario. 

Se não é o illlposto o meio intentado, em tal caso são 
as providencias que tornam incommodo o uso da pro-
priedade servil pelas restricções e limitações no seu uso , 
como, por exemplo, a obrigação ele não separar as fami-
lias pelas vendas, a prohibição ele transportai-as de · 
umas para outras províncias; mas essas providencias, 
emquan to moderadas, não obstarão a existencia da pro-
priedade servil; se forem rigorosas, converter..,se-hão 
e~ tyrannia, e então mil vezes preferível 6 o meio que 
hoJ e se propõe. , . 
. Falta-se na acção do tempo. · Ora, esta acção ,do tempo 
rnflne sobre a nossa escravatura, desde que ella existe ; 
a porque não tem exting uido a escravidão? A acção do 
tempo opera-se pela mortalidade, havendo nos escravos 
um deseqiui1librio entre os nascimentos e obitos . Estes 
preponderão, e assim em longa ser-ie ele annos virá a 
clesapparecer a escravidão no Brasil visto que clb 
actualmerite é mantida sómente pela' fonte da repro-
dµcção. 

E' certo que a estatística ;:ipresenta-nos es te resul-
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tado, ou antes um cal::ulo de pro'babilidadc. Se infeliz-
mente corifiassemos neste agente emancipador, tarde ou 
nunca teri()mos a emancipação. ü nobre Visconde de 
Abaeté, nos seus trabalhos no conselho de estado, ex-
hibiu um calculo minucioso, pelo qual se Llemonstra 
que, confiado o problema ele emancipação ao tempo, 
este só no fim ele 300 annos daria conta da sua missão. 
Nós não devemos nem podemos esperar por, este retar-
datarfo: é muito reflectido ele mds. Hojr, 20, fO ·annos 
,para a solução c0mpleta elo problema, jú não é tempo 
longo, em vista das exigencias ela opinião. · 

Indicam os nossos antagonistas a religião christã como 
capaz de -realizar o~ nossos desejos emancipadores. A 
lgi'cja (dizem elles ) préga a igualdade e a confrater-
nidade, e assim pelo dever ele consciencia ·a manumis-
são geral virú a ser uma realidade. 

Esquecem-se os que assim discorrem que foi no seio 
ela religião christã, e não obstante as prédicas clà 
Igreja, que a escravidão nasceu, e cresceu entre nós; e 
não só entre nós, mas tambem entre varias povos chris-
tãos, os qu~as só com a intervenção dos meios temporaes 
conseguiram expellir ele si o vergonhoso estigma, vol-
tando a essa confraternidade que o Evangelho ensina. 
O egoísmo é mais forte do que o preceito da caridade; 
e o homem, sem altencler a esta, mantem o seu seme-
lhante na oppressão, de que cuida tirar vantagem. 

Os princípios elo cllristianismo nos dão fortale'za, 
Sr. pfosidente, para aceitar os meios que a sociedade 
decreta, a fiui ele realizar a grande idéa humanitaria; mas 
elles por si sós não trazem a extirpação do mal, que 
tanto prejudica a civilisação de nossa sociedade. 
( Apo'iaclo_s. ) 

O Sn. PINTO DE Crnros: - A igreja sei;i1pre recorreu 
ao braço secular, . 

O SR. ALENCAR . AnARIPU: :- Consideremos agora os 
ohjectistas em suas duvidas sobre a execução cbs provi-
cloncias ela pI'oposta, caso seja ella convertida em lei. 

Expõem elles como primeiro embaraço a indisposi-
ção cios lavradores, que por não . serem ouvidos nem 
consultados. sobre os meios pratiCos ela emancipação 
servil opporão obstaculos á execução do lei. 

Os lavradores não foram individual e clirectamente 
ouvi-elos, nem o podiam ser. Nos' paizes livres, agitada 
uma questão, e posta em publica discussão, a todos t~ 
licito ex pôr sua opinião, e até representar aos pode1~es 
do Estado ácerca dµ Sua aceitação ou reprovação, 

~8 
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Desde o.anuo passado, que no s.ei9 desta camara agi-
tou-se a necessidade de solver o· problema emancipa-
dor por meio do ventre livre; a lavoura, pois, sabia que 
a questão estava posta em via de solução ; podia, pois, 
desde logo represe ri tar e , disCLl tir: se o não fez então, 
o está fazendo agora.-Como, pois, dizeis :-Não foi ou-
vida a lavoura ; ella é sorprendicla? 

Aclmittido que a lavoura opponha duvida á realiza-
ção ela proposta, não é isto bast.ante para que ella não 
vá avante. Na resolução ela questão há interesse da 
lavo tira e interesse ele todos os Brasileiros. Se alguns 
desses interesses se combatem, aos pocler~s nacionaes 
cumpre attencler aos mais fottes e urgentes. 

A doutrina de que sem annuencia de uma ce1·ta classe 
n}ais in ler essa da em qualquer reforma esta não deve 
fazer-se é erronea e absurda. Nas sociedades civis 
attenclem-se ás conveniencias cio maior numero, ás con-
veniencias geraes, que cm ultima analyse são conve-
niencias dessas mesm'as classes, que qm principio repu-
tam- se lesadas. 

Ctmfio no patriotismo dos nossos ta vraclores para não 
opporem difficuldades á execução da proposta con-
vertida cm lei: elle.> dentro de po·uco tempo reconhe-
cerão que na proposta está a mais util e vantajosa 
providencia para acautelar esses interesses, que por 
deploravel pt'evenção alguns fazendeiros julgam ata-
cados. 

Não é só á grande lavoura que interessa a reforma 
que projectamos ; a transformação por que vamos pas-
sar affecta tambem ,a ça usa cios pobres. Se se trata 
de ponderar sobre qualquer prejuízo que sobrevenha , 
á classe agrícola fortunosa , elevemos considerar os 
bens que dessa transformação do trabalho forçado em 
trabalho livre podem provir ás classes privadas de 
riqueza, á propria classe dos proletarios, que hoje, 
sem occupação, sob o regimen ela escravidão, acharão 
clcpoi~ amplo campo a explorar no trabalho espontaneo. 

A lavoura não pócle parar,; sem o recurso do braço 
escravo ella engenclrarú. meios de obter os braços li-

. vres. O exemplo cios outros povos, que ab ei lirama es-
cravidão, nos clit util e proveitoso ensino. 

Outra difTiculdade Sl!SCitada contra a proposta da 
reforma servil é-que ella abala a prodncção agl'icola. 

Se a abolição cios escravos deve fazer-se , é' visto 
que o que hoje receiam os nossos antagonistas receiarão 
daqui a mais alguns annos: logo, a consequencia do 
seu temor é que a escravidão se perpetue. 
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A proposta o que determina? Determina a liber-
tação do ventre e mantem a escravatura actual: logo, 

. não dá abalo a prouucção pela repentina retirada de 
braços do serviço agricola: a retirada não se começa 
a fazer senão no fim dos oi Lo annos marcados para a 
entrega dos nascituros, e ainda assim a mesma pro-
posta · penhitte que o emancipado pelo nascimento 
fique sujeito ao trabalho sob a autoridade do senhor 
da escnva mãi. 

Se assim é, não haverá abalo na producção, porque 
no primeiro caw, isto é, no caso da entrega do nascituro, 
o lavrador tem o prazo de oito annos para prevenir-se 
sobre a substituição de braços; no segundo caso, is Lo é, no 
i;aso ele ficar com os se rviços cio mesmo nascituro, elle 
tem as mesmas forças de tt;aba\ho que teria se conti-
nuasse a esct'avidão, "dando-lhe novos escravos. A diffe-
rença é sómente que, em vez do homem escravo, elle 
Lerá no trabalho um hom em livre, e por conseguinte 
um operario mais productivo e mais uLil. 

Assim a proposta .do govern0 não póde prejudica r 
á lavoura, como os noiJr'es deputados dissid·entes sup-
põem. · 

O Stt. PtNTO DE CAMPOS :-Apoiado. . 
O S1c ALE!'CAR AHARIPE: - Vamos á imposição da 

car itlacle, que os nossos adversa rios consideram como 
um grande obice ao progresso ela emancipação . . 

Hoje e sempre aUorriaram-se escravos lJOr méra phi-
lantropia ; mas, se passa r a proposta em discu5são, o 
0o ração do Brasi leiro se indignará, e· rebellará t:ontra 
a lei , que lhe impõe a ca ridade, e a consequencia é 
que não haverá manumis.sões. 

Sr . presidente, para responder a esta esLranl1a rnarc-
tada, só me cump1~e appellar para o coração dos Bra-
sileiros : ai nda que a caridade fosse imposta, elles a 
exerceriam, porque nesse .coração lia o sentimento do 
dever (apoiados), e o sentimento cio de%r não inquire 
se Jia, lei que o ordene. (Apoiados.) 

Mas onde está na proposta a :mposição da caridade? 
Não a vejo ,: portanto, escusad o é combater um cas tello 
f'antastico, que desapparece ao leve sop ro ela meditação 
sobre a tão arguida e tão ca·lumniacla ·proposta. 

Pcrg untou-se:nos qual o modo por que tornar-se-hia 
effect iva a obrigação da criaçêlo dos filhos das escravas 
nascidos depois ela lei ele emani;ipação cio ventre es-
t:ravo; e suppôz-se qu e, para realização dessa ohri-
gaçffo, ahi Yi11h;i a intervenção co11sLanLe e esmaga-
dora da autoridade publii;a nas fazetttlas agric0las. 
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A obrigação a que nos referimos não e mais nem 
menos do que a obrigação civil de alimentos ·que as 
nossas leis consagram. Se temos os meios civis para os 
casos legaes, e se estes meios hoje empregados não 
causam perturbação alguma na sociedade, quando ap-
plicaclos, não podem esses mesmos meios empregados 
em relação aos filhos das-escravas produzir os trans-
tornos e vexames que os nobres deputados figuram. 

Dada a falla do senhor ,da mãi escrava, em relação 
aos 1ilhos desta, não se extorqufrá por modo violento 
que esse senhor observe o seu (lever, o preceito legal: 
ha o meio especificado na lei civil pa1'a ser compellido 
a esse dever. 

Foi censurada a proposta ; porque entendeu-se que 
ella difficultava a alforria elas escra,vas, as quaes em 
mui tos casos ver-se-hiam impossibilitadas de conseguir 
a liberdade, porque, se tiverem 1ilhos, não poderão se-
parar-se destes, e ass im terão necessidade de maior 
quantia para alforriar-se a si e a seus filh os. A não ser 
ass im, poderiam resgatar a sua pessoa e gozar da li-
berdade. - · 

Não duvido que assim seja, mas cumprê observar 
que a tlisposir;ão da proposta consagra o respeito á pro-
priedade ·. Se a proposta contivesse d e t~rminação con-
traria, succederia que, quando uma escrava pudesse 
libertar-se, pagando o seu preço, levaria comsigo os 
fill10:; , iicando o senhor privado da -indemnização cor-
respondente a estes. Isto seria autorizar a cxpoliação; 
seria infringir o preceito claro das nossas leis, que ga-
rantem a propriedade. , · 

A qualidade ele ingenuos, que se confere aos 1riscidos 
de ventre livre, serviu de argumento cont,ra a proposta. 
Sustentam os impugnadores da proposta nesta parte que 
o homem procedent e elo ventre ele mulher· escrava não 
pódc ser ingenuo, e sim liberto, seguindo-se dahi a 
sua incapacidade para o exercício de certos direitos 
polít icos. No pensar de alguns llomados deputados , a 
concessão ela qualidade de ingenuo ao nascido de mu-
lher escrava, embora procedente de ventre livre, é 
ignominia que se deYe repeli ir. 

Admiro, Sr'. presidente, que hoj e queiramos mos-
trar-nos mais atrazados do que eram nossos antepa~sados 
lia cem annos. Em 1713. um rei por tuguez, em um paiz 
onde a igualdade c-ivil não era um principio , onde 
l1avia o pri vilegio da nobreza, um rei portuguet,, di go , 
não Leve escrupulos em declarar ingenuos os filhos de 
escravas. Então esse rei declarava ser grande indo-

' 
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ceucia a escravidão, que mo ti vavu od·ios en trn os vas-
sallos, e causan prejuizos ao Estado por prival-o de 
sulJditos, qne se tornavam inuteis e incapazes para os 
cargos publicos e para os contracto;; ele todo o gcncro; e 
por isso abolia a escravidão cios nascituros, aos quaes 
mandava reputar corno aptos para todos os oftlcios 
11onrosos e empregos ; nós , porém, nós Brasileiros, ha-
vemos no nrnio de mais adiant'ada civilisação escrnpu-
lisar e fazer questão de dar aos filhos do ventre livre a 
qualificação de ingenuos ! 

Ingenuo é o que nasce livre; quem nunca foi escravo 
não pócle ser liberto, é ingenuo: ingenuus qni liber 
nascit1w; eis a expressão commum da "lei romana. 

O que é liberto? E' aqucllc que recebe a liberclaue 
sendo escravo ; o qne nasce já li vrc, embora seja a 
mãi escrava , é ingcnno, isto é, nunca foi !~scravo , uunca 
foi remido, nascendo na i:;ualdaclL• natural de liberdade 
commum a touos os entes lrnmanos . 

Os grandes princípios humanitarios e a civi lisação ele 
nosso paiz exigem que não façamos r1u cslão ele scme-
lhaútc objecto. 1 

Nós, legisladores ele um paiz livre, não sejamos 
lllPnos ltbcraes elo que um rei que governava sob o re-
girnen despoll·co. Seria cont ra nós prnva ele idéas cica.., 
nhadas procedermos clom inacl os ele p1-cconr,ei Lo tão ri-
dicnlo, qual é·o de considerar a supctioridadc dü rai;as 
cm sua .~ qualidades mor;ws. 

E' hem para sorprcJirler uma objecção exposta 
contra a proposta L[UC clc!'cnclemos. Dizem os seus con-
tradictores que ,cita é tl igna tl e rej eição, pürque não 
contém providencias completas, e deixa a. questão po1· 
solver-se em todas as suas partes, ele maneira que cm 
proximo faturo terão os poderes puhlicos ele occupar-sc 
deste objecLo para poderem conseguir a fiual exlinc1;ão 
da csc!'a va tura. 

Ha ahi falta ele apreciação ela proposta: e é exacta-
mente nesta p;i1·te que o governo se mostrou preVt-
clcnte, porquanto a sua proposta previne o presente e 
acautela o futuro. · 

No prescrite ataca a fonte de producção, libertando 
o vcutre; llO futuro estabelece o direito de redempção. 
Estes dous meios bastam para dar cabo ela escravidão. 
Como não nascem rnai s escravos, e como os exist.1mtcs 
vão desapparcccrnlo pe!o cfl'cito da morte e pçla remis-
s;lü ou re~gatu , ó evideul.c q11 e es tes tl uus muios cr ea-

.ctos pe!;1 prnpo~;La s;i:o suffü.icn res para cxlin!};ltir a L' S-
cravatura no Bras il. · · 
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O resgate será mais ou menos demorado , cu11.forme 
forem as forcas do thesouro nacional: de n1aneira que 
dentro de cer"to numero de annos os escravos conser-
vaelos pela proposta já não ex ist irão, porque, ou terão 
morrido, ou terão sido alforriados pelo Estado, ou pcl<J. 
bene·rnlencia particular. 

Como, pois, accusam os nossos an tagon is tas a proposta 
ele deficiente e incompleta, e por conseguinte inhabil 
para clesémpenhar o tlesr.jado intento ? ( Apoiados.) 

Os adversarias do governo nesta questão asseguram 
a todo o momento que querem cmancipar;ão doses-
cravos. Mas de que serve affirmarem essa boa disposição, 
se obram cm sentido diametralmente opposto '!. 

Eu vejo aqui e J'úra daqui o pensamento ele c.storv;1r 
as providencias conducentes <10 gramle fim da em\mc1-
pa r;ão : logo, elevo acreditar que os nobres deputados 
clissitlcntes são infensos a ella . Se assim Hão -fosse. 
clles entenderiam tão s'ómente úcerca elos meios mais 
adequados ; porém não é o que fiizen1 ; o seu systenia ' 
e obstar a todo o transe que alguma cousa se faça, 
e tanto é isto verdade., que os mesmos nobres clepu Lados 
elissiden tes não apresenta •n ú disc ussão meio a.lgum para 
compararmos a sua hon,dade com a bondade elos meios 
inrlica dos pelo governo em sua proposta. 
·Tudo quanto é obstar a marcha da cmancipaí;ilo elles 

faz.em ; promovem representações e reuniões, em que 
se combate O' governo, sem todavia indi ca r- ~e o melhor 
systema de eníancipação. 

Ainda ha pouco teve lup:ar nesta côrte uma .reumao 
1le f:i zend ci rns, a que assistiram os illusl.rcs deputados 
di ss identes; e o que a !li se resolveu ? 

O Club .cla Lavoura e elo Commercio '(assim se deno-
minou a associação nessa occasião fundada ) come<.iOU 
protesta ndo que não pretendia crear difficuldades nem 
contrariar o principio da libertação ela escràvatura ; 
mas acabou decidindo que só aceitaria medidas prepa ~ 
rato rias , só quereria uma . trimsformar;ão gradu_al , 
operada pelp. priidencia elos estadi stas, a quem a nação 

' clelegas_se successi vamente os poderes consti tucionaes. 
Ora, quem quer a cmancipar;ão com todos estes r equisi-

tos não a ·quer em verdade; só busca palliativos,, que 
elevem pciorar a no~sa condição em relação á solução 
uo problmna emancipador. 

A assoc ia1~ão proclamou guerra ás provid encia s da 
proposta do governo; e qnem não quer a mais prompta 
suppressrro da fonte da produC\;âo de escravos, ou es tá 



cego pda prevenção, ou não dr.seja sinceramen le a 
aboli'ção da escrava fora . 

O pensamento de obstar a solução ela questão, e ele 
contrariar tudo quanto predispõe para esta solução, eu 
descubro no modo por que os nobres deputados clissi-
clen tes r eceberam o parecer da mui illustracla commissão 
qu~ estudou a proposta do governo. 

A commissão com louvavel zelo procurou demonstrar 
com.esclarecidos e convinf:entes argumentos quão fu-
nesta é a lei ela escravidão, apoiando-se nas razões plli-
losophicas, religiosas e economicas . Isto perante os 
nobres deputados foi um crime. A -co mmissão exorbi-
tou, veio pôr na mão elo escravo o facho elo incendio, 
nega ndo o fundamento elo .di1:eito co m que o homem 
tem outro homem no ca pt1 veiro. 

Se a escravidão não é um facto conclemnavel cm 
face da religião e ela moral , se o escravo é uma pro-
priedade como outra qnalquer, fundada em razão e uti-
lidade geral, porrrue el evemos então des truir essa pro-
pri edade? 

Desde que intentava mos supprimir a propriedade so-' 
brc o escravo, nada mais intuitivo elo que mostrar o 
falso funclamep to dessa propriedade, a sua de$natura-
lisar-ão e a sua inconsistencia. 

S~ os illustres deputados reconhecem verdadeiros os 
princípios desenvolvidos pela commissão a que me 
tenho referido, não deviam contestar a vantagem de sua 
exposição ; se', 'porém, os não reconhecem como exactos, 
a conseq uencia é que não quererão júmais a suppressão 
de uma propriedad e que contra si não tem motivos el e 
reprovação : logo, querem a permanencia da escravidão 
no Brasil. 

O Su. DuQUJ~-E STRADA TEIXEIHA :-Não apoiado. 
O SR. PINTO DE CAMPOS :-Apoiado . 
O SR. ALENCAR AnARTPE :-Em nome da lavoura se 

nos diz qne a emancipaç.ão feita segundo a proposta 
do governo trarú grande sacrifiéio para a lavoura, sendo 
a unica classe sobre a qual pesará o onns . 

Ha completo eno nesta apreciação. Qualqtier que 
seja o onus dá lavoura, ella o não solTrerá sú : o sa-
crifi cio se dividirá por todas as classes sociacs; porque 
é um a lei economica que. o imposto se distrilme em 
igualdad e relativa por todos os consumidores. Ora, as 
m:inumissõos feita s pelo E>taJo o se rão por meio de 
quotas votadas pelos poderes compelentes, e salliriío 
cio th csouro publico; portanto, não é sú.a la voura rprnm 
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paga, são todos os Brasileiros na proporção -dos seus 
haveres. 

Quanto ào prejuízo dirccto da lavoura, elle é :mais 
apparcn te do que real. Se co~n a diminuição · elos escra-
vos diminuir a producção, esta subirá de preço pela re-
gra de ser maior o preç.o quando o gcnero cscass~a e a 
procura augmcnta: e assim o que o lavrador perde em 
numero ganha em quantia; peru e por um lado e l,ncra 
por outro. 

Mas concedamos que o propl'ietario de escravos faz; um 
sacrificio com a emancipação: ainda assim e1le a deve 

. desejar. Para que trabalha o llomem de fortuna? Entre 
varios fins ha um principal, e é deixar aos filhos a for-
tuna herdada ou a(lquiricla. Para lhes legar riquezas es-
força-se o pai, que tanto mais acertaclamrmte praticarú 
quanto müs desembaraçada e proveitosa fór a proprie-
dade que deixa aos seus herdeiros. 

Ora, hoje todos reconhecem que a emancipação ha de 
fazer-se: logo, o sacri,flcio é inevit.avel. Assim, se have-
mos de deixar para os nossos filhos o sacri11cio, façamol-o 
nós. Ha nis0 o mais amor aos filhos do que na egoística 
idéa ele poupar-nos ao sacrifício, reservando-o para ,. 
aquelles a qumn uesejamos melhor sorte e condição. 

A lavoura decahirá por falta de braç'os; eis o que 
nos repetem continuamente os inimigos da proposta do 
elemen ~o servil. 

Não partílho deste receio, que ;julgo infundado: é 
um terror panico . 

.Tá fiz ver q'ue a lavoura não póde soITrcr presente-
- mente falta de braços, porque, segundo a pí:oposta, os 

escravos actuaes permanecem; mas figuremos o tempo 
do desapparecimento do escravo. · 

Nesse tempo já o proprietario de escravos terá tido 
opportunidacle p1ra os substituir por operarias livres; 
e não se diga que esta substituição é impraticavel. Os 
factos estranhos e clomesticos provam a praticabilidade. 

Citemos factos nossos. A PJ'üYincia do Ceará traba-
lhava com escravos; mas estes foram sahindo d.a provin-

1 eia , e notou-se que a sua yroducÇão não decrescia nem 
paralysava, e pelo contra no augmentava-se. Esta obser-
vação produziu uma importante revolução economica 
naquella província; os escravos foram exportados em 
grande escala, e o trabalho livre generalisou-se com 
proveito ela riqueza da mesma província. · 

E aqui cabe fazer uma confrontação digna de toda a 
attenção. Em dez annos, de i8M1 a 1855, o Cearú foi 
privado de perto ele 10.000 escravos, que vieram vendi-
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dos para o sul ; e nesse mesmo espaço de tempo a pro~ 
vincia do Rio recebia de varias províncias do norte 
para cima de 30.000 escravos. · 

. Mas o que aconteceu no systema economico das duas 
provincias? No Ceará a producção agrico la cresceu a 
ponto de sua exportação quadruplicar, passando de me-
nos de :1.000: 000~000 a mais de 4.000:000~000; mas no 
Rio não se dava igual phenomeno; pois apenas a sua 
exportação agrícola elevava-se de 14.000:000~000 a 
18 . 000:000~000, havendo por conseguinte um accres-
cimo apenas de 4.000:000~000 ! 

E não vedes aqui o effeito do trabalho espontaneo e 
do trabalho forçado? 

Se pudessem ter realidade as app1'ehensões dos nobres 
deputados dissidentes, os factos que aponto dariam re- ' 
sultado mui diverso. O Ceará deveria decahir e o Rio 
crescer, cada um na proporção da perda e do ganho dos 
escravos; mas não foi isto o que aconteceu. E' um facto 
summamente instructivo, e p1ra o qua l chamo a atten-
ção do paiz, e especialmente da lavoura: elle é digno do 
estudo dos nossos homens pensadores. 

Como não se poupam razões para oppôr á obra de 
emancipação, os nossos adversarias hão repetido que 
não ha opportunidade na apresentctção do projecto de 

'lei para a reforma do estado servil; cumpria esperar. 
Esperar é o interminavel sophisma dos que não querem 
que a reforma se opere, mas que julgam não dever ata-
car de frente a mesma reforma . . 

Quando uma opinião é f9rte, o meio de impedir o seu 
triumpho é tergiversar e ir adiando pela contempori-
sação. 

A opportunidade neste objecto é indicada pela opi-
nião publica ; e esta assaz tem manifestado que é tempo 
de resolver a questão que nos agi ta. 

A opinião publica manifesta-se por via da imprensa , 
por meio de associações patrioticas, pelo parecer dos 
homens eminentes, pelo voto das corporações políticas : 
por todos estes modos a opinião emancipadora se ha re-
velado. 

A imprensa advoga a idéa da libertação dos escravos; 
as associações formam-se para propôr e discutir s~s
temas de emancipação e reunir dinheiro para as ma-
numissões; os nossos homens mais nota veis hão opinado 
pela necessidade da solução do difficil problema ; as 
assembléas provinciaes consignam quantias para alfor-
rias; tudo conspira para o fim da libertação elo escravo 
e cessação da escravidão. 

29 



' 1%0 é só isto. A icléa' da emancipação pene trou tão 
prof'unclamenfo no ariimo elo povo brasileiro, qµe não 
lia üoje fosta, nem alegria publica ou particular, que 
não se solemnise com Q acto meri torio de .alguma ma-
nnmissão que vai arrancar o infeliz, quebrando-lhe as 
algemas da servidão. 

·n que .fa ltava neste universal concerto? A acção elo 
governo. l'l1bs ernflm ella appareceu com a propos ta 
que temos sujei la a nossa ele liberação. 
· E no meio ele toclo este apparato de provas ela op inião 
nacional ainda hontem nesta casa ouvimos sustentar 
que a oppor tuniclacle não era chegada; mas não admira 
que tal proposição afflrme quem cliz que no conselho ele 
estado não houve accô rdo sobre a icléa do ventre livre, 
cruanclo nos trabalhos elo µroprio conselho ele .estado já 
publicados e di vulgaclos pela imprensa se lê esta formal 
declara·~ão : << Sobre a geral emancipação elas gerações 
futuras foi quasi unanime o voto elo conselho de es Lado 
j)eb a'ffi rmat iva, sendo voto contrario sómente o elo 
Sr. Barão de Muritiba. » • 

Eis como se r0j cita a evidencia ! 
Cumpre-me, Sr. pres idente, pedir· permissão a es ta 

augusta cama ra para dispensar comrnigo mais um pouco 
ele sua benevolencia, ouvindo uma explicaçâo, que me 
é pessoal. Fui provocado. 
. Por mais ele uma vez alguns illust res collegas, e 
agora ·mesmo um nobre deputado pela prov inc.ia ele 
Minas, hão indicado como contrario á idéa capital ela 
proposta que defendo um opusculo meu, que corre 
impresso, sobre a emancipação servil. Busca-se .nes te 
meu fraco e insignificante trabalho achar ma teria para. 
no ta de incongruencia. Ha nisto a mais completa il-
Jmão . 

O meu vo to ele hoj e é o· ele hontem: opportunidacle, 
idéa de ventre livre, tudo isto que agora sustento vo-
tando pela proposta ministerial, sus tentei nesse opus-
culo. . 

V ajamos o que eu dizia sobre a opportuniclade ou 
necessidade de resolver a questão. Eis o que escrevi á 
pagina 31: 
. « A escravidão , condemnacla pelo juízo elo paiz, 
acompanhando o bJ'ado tú1iversal, que a reprova como 
injusta para o escravo e corno prejudicial para o senhor, 
eleve ter o seu termo entre nós . Sobre es te ponto assaz 
tem versado a discussão; agora cumpre-nos obrar, sa-
li imlo :la incerteza e da polemica; cumpre-nos traça r o 
caminllo que devemos seguir na pltase final da 11ues tão. , 
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« Na proxima sessão legislativa convcm r[ ue o paiz 
flri:ue sabendo como o problema resolve-se .. . A ·cont i-
nuação ela duvida é uma ameaça que não pódc deixa·r 
de ser funesta á nossa sociedade; porq110 elo um lado 
parcilysa_ a acção elos cautelosos e elo ou.tro arrisca inte-
resses dos temera rios. 

« Aos supremos poderes do Estado corre a obrigação 
ele responder ao appello elo paiz e pôr termo á anxie-
dacle. O que lucra o paiz com a procrastinação '? '» 
· Se eu assim tão formalmente reconhecia a opportmli-
dacle, achando-me conforme com a apresentação da pro-
posta do-governo, que vai resolver o problema , ve-
jamos se discordava ela idéa capi.tal ela mesma proposta. 

A icléa capita l desta mesma proposta é a libertação 
do ventre. Pois bem: ahi es tá o que norefericlo opus-· 
cu1o ou follleto escrevi à pagina '13 : 

« Disse mos que o resgate elo ventre escravo era o 
unico modo legitimo e vantajoso de abolir ou preparar 
a abolição final da escravidão no paiz. » 

O que eu combati então foi a ieléa cio ventre livre sem 
indemnização, e tomando a si o Estado a criaç::io das 
gerações sah idas desse ventre livre, obrigando o mesmo 
Es la elo a formar estabelecimentos por todo o Im perio 
para receh!:lr infantes, que não podiam Iicar ao abandono. 

E' bem patente o meu pensamento elos seguin tos 
t r echos, que estão a pag. 18: 

'' Que a decretação da liberdade elo ventre; sem prévia 
indemnização, viola a propriedade, é evidente; por-
quanto contrarfa o principio ele nossas leis civis, con-
sagrado nesta mui conhecida formula: part·ns seqnit'nr 
ventrem. Em consequencia deste principio, o fill10 ela 
escrava é tambem escravo e pertence ao dono desta. 
Logo, o propr ietarío do fructo procedente do ve11trc 
servil não póde ser privado ele sua propriedade sem 
prévia indemnização, conforme o preceito con:;tilu-
ciona l. Logo, decretar. a liberdade elo individuo nàsciclo 
de ventre escravo, sem indemnização, é m:1i1ifesto es-
bu ll10 do direito de propriedade, e constituo offensa da 
nossa constituição política. » 

Póclc haver maior conformidade entre as minhas 
icléas enunciadas nesse folheto e as idéas ela proposta 
que eu agora cleienclo? -

Não sei porq1rc fatalidade os nossos grandes :iclos 
rc lali1ros á emancioaf"ão servil lüTo ele ser al tri lrnillos a 
fo rça est ranha , e "não ao sentimento ela conscicnci:1. e 
tlo dever ! 
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Os honrados membros dissidentes proclamam que da 
Inglaterra nos vem a imposição pan a obra que ora 
emprehendemos; e com espanto meu ouvi um mui il-
lustre cavalleiro alfirmar perante esta respei tavel as-
sembléa que uma carta da sociedade ingleza J:ontra a 
escravidão constituía o nosso primeiro marco da eman-
cipação. 

Peza-me, Sr. presidente, que assim pretenda-se 
offuscar o merito da nossa espontaneidade. Não, Sr. pre-
sidente, a gloria do Brasil nesta questão ha de trans-
parecer e o nosso decoro ficará intacto. 

Não é a primeira vez que asserções semelhantes a 
esta, que tanto reparo me excitou, se hão proferido 
nesta casa, mas debalde, para escurecer a nobreza de 
nossas instituições. Quando se tratava em t850 da ex-
tincção do trafico dos escravos boçaes ela costa cl'Africa, 
a mesma clesairosa censura se fez ao paiz, e o nobre 
conselheiro Euzebio ele Queiroz teve de le.van tar-se 
nesta tribuna para lamentar que Brasileiros viessem 
apregoar que quanto fazíamos então para começar a 
éra que agora eleve acabar, a éra ela reclempção elo es-
cravo, procedia ele imposição estrangeira! 

Mas o mundo nos ha feito justiça, e nos fará ainda. 
O SR. PHESIDEN'l'E : - Lembro ao nobre deputado que 

csl:á expirado o prazo marcado pelo regimento. 
O Sn., ALENCAR ARAllIPE: -Em vista ela aclvertencia 

de V. Ex. procurarei term1nar com brevidade. · 
Sr. presidente, a raça africana, como todas as mais, 

t em o seu destino providencial no mundo. Barbara e · 
grosseira, ella entra nos calculos da infinita bondade 
como parte concurreute para a civilisação da humani" 
dade. Não era sómente na Af'rica que essa raça devia 
exercer a sua activiclacle em prol do bem commum; a 
Providencia lhe destinava na America um papel im-
vortante, o ele preparar as vias de civilisação neste vas-
tissiino continente pela iniciaçãó do trabalho material. 
Esta iniciar;ão está feita, e, cumprida, a sua missão no 
novo mundo, a raça etiopica deve retirar-se com a es-
cravidão, á que a sujeitou outra rar:a ele mais virrorosa 
intelligencia. ' º 

Nos demais paizes americanos a escravidão cessou; 
resta que clesappareça no Bl'asil, aonde está travado o 
litígio da civilisação, que contra a barbaria reiviJ:1dica 
os fóros do homem pela ignaltl'acle n·atural: somos os 
juizes deste li ti gio, e vamos cleciclil-o ; sejamos justos, 
e a boa causa tl'iumpli ará entre os applausos ela nação 
e os eucomios do mundo inteiro, 
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E concluindo direi: ministros e legisladores de meu 
paiz, a proposta que se discute tem de trazer a re-
dempção do escravo, tem de trazer a realização da 
igualdade civil 'e politica neste auspicioso Imperio; é 
uma obra meritoria; fazei, . portanto, com que a força 
da opinião publica que a exige tenha mais valor do .que 
qualquer outra força que a obste. (Apoiados.) 

VozEs:-Muito bem; muito bem. 

(O orador é comprimentado por muitos Srs. deputados.) 

A discussão ficou adiada pela hora. 
- No dia i9 não houve sessão por falta de numer'o 

legal. . 
-No dia 20 o Sn. DuQUE·ESTllADA TEIXEillA combateu a 

proposta. Na segunda parte da ordem do dia discutiu-se 
o orçamento do imperio e o Sr. Andrade Figueira, fal-
lando sobre. elle, occupou-se tambem com a reforma 
do estado servil. 

- No dia 2:1. ele Julho fallaram, a favor da proposta, o 
Sn. AnAUJO LmA e, contra \ o SR. SouzA llE1s. O discurso 
du,primeiro desses Srs. foi o seguinte : 

O Sn. AnAuJo Lrnu (attenç{io) :-Meus seni1ores, desde 
o começo desta discussão, acho-me dominado de um sen-
timento ele sorpreza. 

No seculo XIX, no anno ele 1.87:1., trata-se de medidas 
tendentes a abolir a escravidão, e levanta-se uma gri-
tada desusada, incomprehensivel. .. 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA: - Gritaria, não 
apoiado . 

O Sr. AnAUJo LIMA:-... contra a mais nobre das 
causas, de que se tem occupado este parlamento, como 
os parlamentos elo mundo, a nobre causa da liberdade 
humana! 

Eis o que é o homem, o rei soberbo da creação ! 
Senhores, o que é a proposta do governo, que su-

bleva tantas tempe~tades? O que quer ella? QUal o fim 
a que se dirige? Quaes os meios com que para ahi ca-
minha? 

Na vida do homem, como d:is nações, ha momentos 
solemnes, em que se tomam resoluções , sublimes por 
sua gramleza e heroicidade. Cedendo á voz do christia-
nismo, á torrente de clvilisação, ao estampido dos ca-
nhões, que ainda rehoam em nossos ouvido5 a tu relidos, e 
que afog:aram a csc:ravidão cm rio~ ele ~anguc, na Ame-
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r ica elo Norte, bem como até ao exemplo elo bcy de 'l' un is, 
o governo chamou-se a si a conselho, como Deus na 
creação do homem, e disse : « Não é bom que o Brasil 
seja eternamente infamado, acabemos com a cscra-
viJão . " 

O SR. DuQuE-EsTRA DA TEIXEIRA :-'-Protesto contra a 
ex pressão - infamado. 

O SR. ARAUJO LrnA:-Eis o que é a proposta do go-
verno, grande pela mages tade do fim a q uc se dirige ; 
bclla pela simplicidade elos meios que emprega. 

Mas quaes são os meios, de que lança mão o governo 
para chegar a fim tão gr andioso? 

Qando se trata de abolir a escravi dão, dous ca minhos 
se offerecem naturalmente ao cspiri Lo humano: a abo-
lição simultanea ou a gradual. Tufais logica e expedita 
cm seu prncesso, a abolição simul tanea teria a primazia, 
se não esbarrasse cm obstaculos invencivcis, physicos 
e moracs . 

Na viela elas nações ha impossibilidades que lhes 
])raclam como Deus ás ondas encapellaclas : (( Daqui não 
passarás . ll (Apoiados.) 

E' 'unpossi vcl mater ialnrnn te, senhores, despender 
bili iões para ind.emnisar cerca de 2.000.000 ele escravos. 
E' imposs ível moralmente lançar as consequencias da 
escravidão, ou a indemnização, á conta ele 8.000 .. 000 ele 
Bras ileiros em benefi cio ele alguns milhares de possui-
dores ele escravos. 

O Sn. DuQuE-EsnlADA TEIXEIRA :- Isto é mal apreciar 
·a questão. Peço a palavra para responder . 

O Sn . AnAUJO LrnA: - Na impossibilidade da nbo-
·h ção simultanea, surge naturalmente a abolição graclua l 
cor;:1 o ventre livre. 

Senhores, quando se quer esgotar o poço · envene-
naclo, supprime-se a fonte que traz a agua corrom~ 

. piela ; quando se quer extinguir o incenclio, . remove-se 
o pc: troleo que o alimenta. Assim, o ventre livre jus-
tifica -se por si mesmo, porque salva os princípios, e 
attendc a todas as conveiliencias. o Sn. JoÃO MENDES :-Apoiado. 

O SH . AuAUJO LrnA:- 0 direito natu ral, o direito 
p9r excellcncia, o direito immutavel e eterno, o c!i-
re ito, ele que todos os direitos não são senão applicação 
e desenvolvimento, não conhece senão homens. , 

A lei associou ao vcn tre a escravidão; a lei desfaz 
o que a lei faz . ' 

O ki respeiLa a' propriedade, embora imper fciLa , 
· quLl autorizou , por que n5:o púcle illudir aquelles r1uc 
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e completa , não é retirada elo poder de quem quer que 
seja, sem indemnização ; mas o nascituro , pura espe-
rança, eslá debaixo da acção ampla da lei, nesta ordem· 
ele factos, como cm qualquer outra. -

Desla fórma, a proposta do governo, proclamando o 
ventre livre, respira o santo amor da liberdade, como 
respira o santo amor do direito, consagrando a inclem-
n ização da propriedade escrava. (Apoiados e não 
apoictdos-) 
- O Sl1. DUQUE-ESTRADA TEIXElRA :- Santo amor ela 
propriedad e escrava! 

O Sn. AnAUJO LrnA: --; Da propriedade mesmo es-
crava. 

No intuito ele chegar ao fim a que se propõe, estabe-
lece a proposta um fundo ele emancipação; esta medida. 
não precisa de justificação . 

Segue-se o peculio e a ren'tissão. 
· O primeiro é o reconllcc imen to legal da persona li-

dado do escravo, que nenhuma lei negou absoluta-
'mcntc, porque o escravo nunca foi , não é, nem ha de 
ser, senão um homem; o segundo objecto ou a remiss.ão, 
é ainda a app[icação solemne elo principio eterno ele 
tli rei lo civil, que resolve cm perdas e interesses todas as 
obrig·açõcs de fazer. · 
· Ambas 'estas medidas, cumpre rccordal-o uma e 
mui tas vezes, não são novas, já estavam consagradas 
em nossos usos. " 

Senhores, es tas medidas recommc.ndam-se menos por 
sua convenicncia do que por seu valor moral. -

No canção do escravo desperta a lei a clignida_cle 
adormecida, assim con1o no coracão elo senhor senti-
mentos mais humanos. · 

A um, ao escravo, diz ella: « Confiai na lei, erguci-
vos len tamente até chegardes ú plenitude ele homem. ,, 
A outro, ao senhor, diz: « Aprendei a reconhecer no ' 
escravo um começo ele homem, que em breve será um 
trabalhador completamente livre. » 

Com relação aos menores , eis o que se passa 11a pro-
posta elo governo: « Utilisai os serviços elas mãis elos 
menores, mas criai-os até certa idade. Manda-o a jus-
tiça, pede-o a cariclado, aconselha-o o propr io interesse; 
porque depois ele oito annos, ficareis com direito aos ser-
viços desses rncnorcs, ou á indemnização que a lei vos 
confere. » · 
· Eis o. que é a proposta elo governo, considerada na 
gcne:·ali:laclo mais ampla de suas L1isposiçõcs. 
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Mas que vícios ou defeitos encerra a proposta? Porque 

ê combatida com tamanha violencia? 
A proposta do governo tem sido impugnada por ·todas 

as considerações imagina veis: ·de política, de origem, 
de justiça, de conveniencia. 

Examinarei tudo isso, aproveitando-me da bondade 
com que o meu nobre amigo, o relator da c.ommissão 
dignou-se, a meu . rogo, conceder-me a prioridade no 
uso da palavra. 

Senhores, em seu louco orgulho, diz-nos a Escriptura 
Santa, tentaram os homens levantar uma torre que 
chegasse aos céos. Com o fim de punil-os, mandou-lhes 
Deus a confusão das línguas ; não se entenderam os 
obreiros, interrompeu-se a obra, dispersaram-se elles. 

Reina a mesma confusão entre os nobres deputados 
que impugnam a proposta. Attendei ao que se tem 
passado. . 

Desde que se abriu a sessão, este anno, não ha dia, 
no qual dia os nobres deputados não tragam a questão 
servil para os debates, com uma discrição, que não 
admiro de sobejo. 

Apezar de ser esta materia o assumpto obrigado das 
discussões de todos os dias, nem os nobres deputados· 
se entendem, nem ninguem os entende. E' uma Babel. 
(Risadas.) 

Senão, vêde o que se passa entre elles. Levanta-se um, 
e apresenta-nos uma bella dissertação acerca da ini-
ciativa parlamentar, segundo o diluvi·o de constituições 
que tem inundado a França. .. 

«Deixai-vos de puerilidades, diz-lhe outro, isto ilão 
tem ·valor algum. )) Proclama este a excellencia dos 
corpos livres; pulverisa outro este systema. Este argu-
menta com estudos; aquelle com meios indirectos; 
aquell'outro com a differença das taxas entre nasci-
mentos e obitos. . 

Senhores, nem os nobres deputados se entendem, nem 
ninguem os entende. (Hilaridade.) o SR. PINTO MOREIRA :-Não receberam a norma offi-
cial para a discussão, 

UMA voz :-Vã. a quem toca. 
o -sR. ARAUJO LmA :-Assim é, Sr. presidente, gue 

hon tem fiquei m;iravilhado quando ouvi o discurso do 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro,' a quem sempre 
presto a attenção mais respeitosa, segundo a sabedoria 
e elevação de idéas com que discute. 

Depois de tres mezes de sessão, depois de tantas occa-
gifü:i solemnes , cm que se chama a contas o gabinete 

f . 
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que se retira, como aquelle -que o substitue, julgou o 
nobre · deputado apropriado trazer para os debates o 
gab.inete de 29 de Setembro. 

Chegando quasi no tim do discurso do nobre depu-
tado, collocado em posição anti-a::ustica, bem pócle ser 
que não tenha comprehenclido a argumentação do nobre 
deputado, á quem elevo com tudo uma ligeira resposta. 

A Iludiu o illustre depu,tado á expressão - progresso 
reflecticlo - que se acha na circular ou programma do 
nobre presidente do consel110. Notavel censura! 

Senhores, todo o programma é como uma definição, 
:;ontém o genero, e a differença, icléas communs e idéas 
que especialisam o programma. Prqgresso reflectido l 
Póde haver gabinete que o não ame? • , 

O SR. ·nuQuE:EsTRADA TEIXEIRA :-Alguns quercm-n'o 
precipita elo. . 

O SR. AnAuJõ LmA :- Fóra do progresso rellectido, 
' só ha o pulo ou salto dos epilepticos ou doudos, que 
repugna a .. todo o mundo que tem juizo. ' 

O nobre presiden.te do conselho, cio gabinete de 29 
de Setembro, alludiu ao progresso reflecticlo, como o 
fazem todos O§ gabinetes, como o faria o illustre de-
putado, se fosse chamado a fazer parte de um gabinete, 
do que é muito digno. (Apoiados.) Esta censura é sem 
fundamento. . 

Separação da politica e da administração foi o outro 
objecto dos reparos do nobre, deputado. 

Senhores, a política attende especialmente ás conve-
niencias do Estado; a administração aos interesses col-
lectivos da soêiedade, no tocante à execução das leis, 
em que estão envolvidos direitos muitas vezes. São ob-
jectos que podem andar separados. O que é que se vê 
em nosso paiz? Uma mudança de política revolve a 
sociedade inteira ; demole tudo desde os empregos de 
confiança até aos variados rámos do serviço publico. 
Póde haver homem honesto, que não deplore . um tal 
systema de governo, uma tal direcção, que se imprime 
aos publicos negocios? 

O SR. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA:-V. Ex. não prova 
que se revolucionasse o pessoal administrativo. 

O Sn. ÁRAUJO LrnA.:-Não accuso ninguem; mas 
a verdade, que está no espírito de todos, é esta: uma 
mudança política em nossa terra é um verdadeiro cata-
clysmé).. E' com relação a este objecto que o nobre 
presidente do conselho na circular, á que se referiu o 
illustre deputado, recommendava especialmente a sepa-
ração entre a política e a administração. 

30 



O Sll. DuQuE-ESTUADA TEIXEIRA :-O' nobre presidente 
tlo conselho queria dar um salto. 

O Sn. AnAUJO LrnA :-Estranhou o illustre deputado 
-o auxilio de toflos os seus agentes, que pediu o nobre 
Jlresidrnte elo conselbo, para a realização d.o seu p1'0-
gramma : O governo representativo é o governo da 
·nação por si mesma, todos devem concorrer para a boa 
direcção dos negoyios publicos. Desde que as peças deste 
rnachini~rno não funecionem com rcgulariclacle e har:.. 
mnnia , tudo vai mal. . · 

Ha homens enfatu ados que, sentados nas cadei ras 
ele ministros, acreditam dirigir tudo vantajosamente 
com avisos ou circulares saJJ:iamente red igidos. E' erro 
grosso.i ro. 

E' ass im que o nobre presidente do conselho julgou 
preciso o apoio de seus diversos agentes nas provincias, 
para o fim de ·executar o programma que apresen-
tava. 

Censurou ainda o illustre deputado EJUe aquelle 
illustre chefe elo gabinete de 29 de Setembro procura.sse 
o apoio de seus adversarias. Esta materia tem sido por 
vezes discutida no senado, achando-se desfeita as cen-
suras <lo illustre deputado: 

O Sn. ANiiRADE FIGUEIHA :-Elle confessou no se-
nado . . 

O Sn. AnA u JO LrnA :-0 gabinete de 29 d e Setembro 
tinha em vista rea lizar reformas important.issimas, . e 
entre ellas algumas de alcance social, como aquella ele 
que se trata. O partido conservador acha'Va-se ·mais 
ou menos dividido. Para sabei-o não seria preciso, que 
o presidcn te do conselho assistisse frequentemente aos 
clubs do partido, onde appareceu uma 0 11 outra vez. 

O Sn. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Nunca . . 
O Sn. AnAuJO LrnA :-Bastaria ter olhos e ouvidos, 

para conhecer a divisão, 'que lavrava no seio do.partido. 
Nestas circumstancias entendeu o nobre presidente elo 
conselho que, rodeando-se de conservadores insuspeitos 
e apoiando-se na larga base conservadora, podia dar 
uma direcção nobre e generosa á sua política, por fórma 
tal que pudes~e obter .o apoio da opinião adversa para 
a solução do importante problema, que tinha em vista. 
Fel-o assim, apoiando-se eni exemplos de paizes estran~ 
geiros. _ 

Na lngla terra são os tories, que muitas vezes r ealizam 
grandes reformas, chamadas libera es, com apoio de 
todos os partidos, sem que por isso renunciem á poli~ 
t ica, ú 11u e prrtenccm. 
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Foi assim que lonl Welling ton cíl'cctuou a reformJ. 
<la emancipação dos ca tholicos, sem que fosse accusado 
de abandonar a bandeira, á que uma vez adherira. 

O nobre prnsiden te do conselho enganou -se em suas 
pre".isões . Pela opposição libera l foi recebido com re-
pu lsão~ e pela imprensa liberal com bn;.taliuade e vi l-
leza. (Não apoiados.) ' 

U~r Sn. DEPUTAno:-.Isto é um insulto ··que V. Ex. 
dirige a seus co llegas. . 

O Sn. A11AUJO LnIA:-Fallo da imprensa liberal. 
O SR. VASCO:\'CELLOS :- E' uma 'palavra que se não 

póde applicar a esteg-rande partido político . (Apoiados. ) 
O Sn. EvANGELlSTA LonATO:..!- Está rel'erindo-se á 

imprensa ; e os senhores decerto não quererão ser defen-
sores dos escamlalos desta imprensa . 

O Srt. AnAuJo LmA :-Illuclido em suas previsões, 
o nobre presidente do conselho teve ,de recompór o seu 
gabinete, em consequencia de desfalque ou falta de 
alguns de seus collcgas, que solTrêra. Esgotados os 
meios ele fazei-o, com toda a fori,a, que julga va indis- ' 
pensavel para rea li zar as idéas que tinl1a cm vista, 
entendeu elle que devia retirar -se . · 

Uma grande intelligencia, um grande ca racter que 
mostra tamanho desapego ao pod er , a par de t:Jo nobre 
aferro ás idéas, não pódc ser objecto de censura, senão 
de louvor e applausos ele todos os homens honestos. 

Ouvi, dizer, porque não assistí a todo o discurso d.o 
nobre drpntado, que S. Ex. referira-se á minha indivi-
dualidade, com respei to ús esporas que ganhei. Peço 
licença ao meu honrado amigo para dizer-lhe que está 
em erro. Não ganhe i esporas ; quando muito, me appa-
receriam ellas pregadas. nas botinas, sem que eu o pe-
llisse ou nisso pensasse . 

O Sn. ANDRAD E F1GuE11u :- V. Ex. ganhofüas nob.rc-
inente . · 

O Sn. AnAUJO Lnu: - Não ganhei esporas, porque 
ent rei para este ga bi·nete e sahi dclle cm minl!a. pcque-
Hhez ordinar ia. ( Nclo apo-iados. ) . 
. O Sn. ANDIHD.E 'FIGUEIRA : - Ganhou m:úto d.i~lincta

mente as esporas ele cav:~lleil"o, na noite em que aqui 
sustentou as icléas do gab inete. 

O Sa. A1tAUJO Luu: - Pondo· de varte esLas cons icl c· -
rações, que podem ser imperfeitas, porque não ouvi todo 
o cliscui·so do illnstre deputado , pa sf' o ao ex.ame dos mo-

. ti1ros com que tem sido com 1Jat iüa a woposta, tfl! B se 
discute . 
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A proposta, dizem os illuslres clcpuLados, é infiel á 
bandeira do partido conservador. 

O SR. EVANGELISTA Lonuo: - Que nunca teve ban-
deira negra. 

O SR. AnAUJO LrnA: - E' notavel semelhante insis- ' 
tencia. Da parte do illustre deputado pelo Ceará não 
me causaria isso grande reparo. A pa-r de estudos atu-
rados, convicções profundas ·e talentos reconhecid,os 
(apoiados), o nobre deputado é tenaz e inflexivel nas. 
idéas, que uma vez ·teve. · 

Escreveu el le em algum tempo contra a em311cipação 
directa, fez parte de um gabinete, que se mostrou des-
favoravel a esta idéa. 

UM S!l. DEPUTADO: - Desfavoravel, 'não; prudente. 
O Sn. ARAUJO LnIA : - Pereça primeiro o Brasil fo 

que uma vjrgula, que elle empregou 1 Mas com relação 
aos iHustres deputados, igualmente notaveis por talentos 
.e estudos, porém um pouco mais Hexiveis, cr.eio eu, 
pre~ta-se a insistencia a grande reparo. 

Em seus planos gigantescos de ambição, armava-se a 
Prussia até os dentes, lançando á conta elas nações, que 
queria empolgar, a responsabi lidade de pretendidas pro-
vocações. · 

Quererão os illustres deputados, se é licito magnis 
coinponere parira, fazer uma scisão completa em seu par-
tido por semelhante motivo? · . · 
. Pela mínha parte deplorarei um tal resultado, expr i-
mindo, creio eu, o sentimento ele todos aquelles que 
apoiam o gabinete. (Apoiados ela maioria.) Está da parte 
dos nobres deputados remover um semelhante futuro, 
que não poderá deixar de trazer conseqnencias fataes. 

Agora a questão política. Senhores, a emancipação 
directa contnria o programma do partido conservador? 
Vejamol-o. Uma id~a só póde ser elevaclá á cate~or i a de 
principio ele um partido por duas considerações: i.ª,. 
quando está ligada es~encialmente á natureza desse par-
tido; 2.\ quando as summidades elo partido a elevaram 
á semelhante qualificação. · 

Ora, nem uma nem outra destas considerações póde 
ter referencia á questão ela escra Yidão. (Apoiados da 
maioria.) 

Sem ater-me a theorias, que podem ser inawplicavtis 
a nosso paiz, dirijo-me á fonte limpa , á legislação; por-
que a. legislação é a expressão mais segura da vija e 
cspirit.o dos partidos. Buscarei ahi os elementos c-0ns-
titntivos elos partidos, que nos dividem, para o fim de 

,~ 
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saber, se a escravidão póde numerar-se entre esses efo-
mentos. - · -

De :183'1 a '1837 domino'u o partido liberal. Tres leis 
principaes assignalaram sua existencia: a lei da guarda 
nacional, a do codigo do processo e o acto aclclicional. 

. Qual ·é o pensamento que resulta tlcssas leis? E' este: 
Tudo procede do elemcin to popular: a força cívica, a 
policia, a justiça, a legislatura provincial, a adminis-
tração, com os vice-presidentes elas provinéia$, que as 
respect.ins assembléas nomeavam. 

Daqui concluo eu: a proeminencia do elemento po-
pular é o cara-cteristico fundamental elo partido liberal. 

De 1837 a i853, com intermittencias, dirigiu os ne-
gocios publicas o partido conservador. Apparecem trcs 
leis importantes: a interpretação elo acto addicional, a 
lei ela reforma, a da guarda nacional. 

Qual é o pens.amento que se descobre nessas leis? E' 
o diametralmente opposto: tudo procede da ;lUtoriLlacle: 

( a força cívica, a policia, a justiça e a atlministração -pro-
vincial com os vice-presidentes, cuja nomeação é con-
ferida ao governo geral. 

Daqui infiro eu: o principio da autoridade é o ele-
mento constitutivo do partido conservador . 

E' este o vallo profundo, como dizia um nobre senador, 
que separa os dous partidos, conservador e liberal. 

Se esta é a verdade dos factos, pelo exame que faço 
da legislação, que tem a questão da escravidão com a 
preeminencia de um ou outro desses principias, a libcr-
<l adé ou a autoridade? Cousa nenhuma. 

Assim dizia com logica irresisti\re l o nobre Sr. presi-
dente elo conselho :-.Esta questão nada tem de polí-
tica, é social, póde e de\'e ser reso lvida com o apoio de 
todos os partidos. 

VOZES DA MAlORia :-Sem duvida . . 
O SR. DUQUE-ESTRADA TE1XE1HA :..:.. Mas não minis-

• t~ rial. 
O SR. ANDRADE F1GUE1R..\. :-Desde que o governo a 

resolve, é questão política. 
O Sr. ARAUJO Lrn..1. :-E já que tratei. eles ta ma teria, 

acrescentarei duas observações : 
Em nosso paiz as raias elos partidos, conservador e 

liberal, quasi que se confumlem e desapparecem. 
Não ha muito tempo um uistincto parlamentar, que 

Deus tão cedo chamou a si, rouba'fldo-o á. patria, á· 
sua familia e amigos, em cujo numero não tinha eu 
p honra ele contar-me, o tinaclo Dr. Urbano Sabino 
Pessoa Jc i)'fo ll o', pedia nesta casa a policia clccli va. 



" 

Ainda este anno, no senado, um nobre senador pela. 
província de Minas, com re.l~ção á r eforma judiciaria. 
se ex:primi'a ass im, acrescentando que o fazia ÍJOr süa 
conta e risco : « A reforma de que carecemos é o i'es-
tabeleciniento da legislação anterior a 18H. » 

Nestas idéas vejo eu distinctamente o partido li-
beral. ' 

Quanto aos outros nobres. chefes desse par Litlo, a. 
quem tributo .a maior admiração e respeito,. os Srs . 
Zacarias, Nabuco, Souza Franco, Octaviano, Sara iva , 
Paranaguá, etc, etc. , meus senhores, são tão liberaes, · 
mais ou menos como nós todos. · 

O SR. ANDRADE F1GUE1IlA: - Creio que menos. 
O Stt. AnAuJo LrnIA :-Libcraes de pé ou em opp_o-

sição ; conservadorrs, senta dos ou no poder. 
O SR. ANDllADE F1GuE11u :- Já vê que somos mais 

liberaes . 
O SR. ARAU.TO Lt~IA :-Uma outra observar-ão. Sendo 

a preeminencía dos principios o característ ico, que dis-
tingue os pari.id os, julgo-me autorizado a admitLir 
quaesquer reformas, que se refiram á legislaç.ão , cm q.ne 
o partido co nservador se incarnou, lei ela guard a na-
cional, organização policial , etc., uma vez que provej am 
ús conveniencias publicas: porque as idéas conservadoras 
não são pontos mathematicos, insusceptiveis ele aug-
mento ou diminuição. Desde que se mantém o v.allo 
profundo, que separa os dous partidos, a precminencia 
do elemento popular ou auforitario, cada um é. fiel 
á bandeira que acloptou. Eis co mo entenllo es tas 
cousas. 

Assim, com relação aos princípios, a prnposta do 
governo em nada en tend e co m a indole do par tid o 
conservador. (Avoiados da maiol'ia.) 

l\'Ias, ao menos, 11s summidacles do partido elevaram 
esta questão a programma de partido? Os factos pro-
tes tam contra uma_ scmelhant.c pretenção. 

Em i867, é verdade, r:ensurou-se o gabinete de 3 de 
Agosto, pelas allusões que fazia a este as:;u mpto, ta l1rez 
por inopportuniclacl e. 

De i868 a 1870 mostrou-se o gabinete de 1G ele follto 
avesso a semelhante icléa. 

l\fas estes unicos factos, que podem _jnvoca1'-se, 
acham-se con trariaclos por ou tros mais im por tantes, 
que os annullam completamente. 

De i866 a 1867, foi a questão servil levada ao con-
selho el e estado , cm que se sentam as summidades con-
servadora ~ . Que disse o conselho ele e:::La cl o ·? Adheriu á 
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liberdade do ventre, que é o ponto fundamental da pro .. 
posta do governo. 

01 Sn. EVANGELISTA LOBATO:- Com excepção apenas 
de um voto. · 

O Sn. · ARAUJO LrnIA :- E' manifestação importante · 
do partido consm'vador. · 

Arrastado pela opinião publica, o proprio gabinete Çe 
16 de Julho, para os fins da sua existencia, viu-se 
obrigado a acceder á remissão forçada, que é outro 
lJOnto. capital da proposta do governo, bem como· a 
comprometter-se a propôr, na ' sessão seguinte, a so-
lução do problema; tomando por base o proje;;to, que 
apresentou a commissão especial, que estudou o as-
sumpto ' o anno passado. · · · 

O ·Su. ANn1unE F1GUEIRA :- Foi contestado. 
O SR. EvANGELlSTA LOBATO :-Não póde ser contes-· 

tado, foi declaração de um elos membros proeminentes 
desse gabinete. 

(Ha varios apartes.) 
O Sil . . AHAUJO LrnA :- Seguiu-se o gabinete ele 29 

de Setembro, que adheriu a essa idéa, e fez da questão 
serv il um dos elementos capitaes de seu programma. 

Foi chamado ao poder o gabinete de 7 ele Março, 
o qual ainda prestou a sua adhesão á esta· questão. 

Isto posto, senhores, onde estão as declarações elas 
summidades elo partido conservador, que hajam dado a 
emancipação, como antipathica á indole do partido? 

Não o vejo em parte nenhuma . 
Erasmo com os nobres deputados assim o pensam., 
E' opinião .respeitavel, não o contesto, mas que não 

eleva os nobres deputados á categoria ele chefes. 
(Apoiados ela nuiioria , ) . 
. P.or seus talentos são os nobres deputados chamados 

·a grandes destinos; mas peço licença para observar-lhes, 
que os chefes ele partidos não se noinéam a si mesmos; 
o partido é quem os nomêa. Nada de tanta pressa, 
:nem de tanta inmocle3tia. 

Julgo, pois, fóra de duvida esta verdade: a abolição 
directa ela escravid~o n~o tem relação com os prin-
dpios fundamentaes elo partido conservador, nem com 1 

o juizo da.s summidade.s conservad.oras, que antes lhe 
· são fa vora:veis. 

A maioria nacional, prosegue o nobre deputado, 
está comnosco. '.. 

Esta proposição não é exacta, e ainda a sel-o nada 
adiantaria a bem ela causa em questão. 

VOZES DA MINORIA: - Oh t 
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O Sn. DUQUE-ESTRADA TEtXEIRA: -Oucam a demons-
tracão. · · 

o· SR. EVANGELISTA LOBATO: -Não é exacta. 
O Sn. DuQuE-EsTUADA TEIXEIRA: - Uma these destas, 

n' um paiz constitucional, é interessante! · 
O Sn. EVANGELISTA LOBA.TO: -A · prova está aqui: 

onde está a maioria? 
O Sn. AnAUJo LmA: - Senhores, ou nos refiramos ao 

paiz ollicial ou ao paiz real, a maioria não está com 
os nobres deputados. (Apoiados da rnaioria.) . 

Esta camara ao que parece, as summidades do partido 
conservador, os diversos gabinetes que se têm succe-
diclo de 1.868 até o presente, não são favoraveis ás 
icléas cios nobres deputados. IncoJ?. te'stavehnente o paiz 
officia l lhes não pertence. 

Contam os nobres deputados com o paiz real? E' 
impossível acreditai-o 

Com a interpelação que appareceu nesta camara, 
. nomeação da commissão que se lhe seguiu, debates 

que occorreram, o que succedeu? ·( 
A' simples palavra emancipação, prorompeu o en-

t,lrnsiasmo nacional do modo mais estrondoso ; des-
pertou-se a caridade privada; formaram-se associações; 
romperam , o silencio os presidentes das províncias ·; 
enthusiasmaram-se a~ assembléas provinciaes ; bradou 
o quinto poder cio Estado , a imprensa ... Como ousais 
dizer que a opinião nacional está comvosco ? 

( Ha varios apartes.) 
O Sn. AnAUJO ·LmA: - Mas, senhores, concedo que 

tenhais a ·vosso favor opinião nacional. E' isto bas-
tante? 

( Ha varios apartes.) 
Senhores, ·que montões de attentados, se abro a lli~

toria, vejo commettidos em nome das maiorias? 
A maioria opprimiu a mulher; a maioria deu a 

beber a Socrates a cicuta; a maioria pregou i;im uma 
cruz o Homem-Deus; a maioria lançou os cfiristãos 
ás foras ; a maioria escravisou o homem; a maio-
ria despovoou a America com hecatombes de índios, 
que sacrificou. Cessai, pois, de aturdir-nos com maio-
rias; hasteai primeiro vossa bandeira, com os grandes 
princípios que a ennobreçam, e bradai então: << Acom-
panhai"nos, a maioria está e não póde deixar de estar 

· comnosco. » 
( H a varios apartes. ) 
Devem ser ouvidos, dizem os nobres deputados, o,s 

fazendeiros , os proprietarios de escravos. · 
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Quem jãmais contestou um tail <J.ireito? Não têm· 
s ido ouvidos os interessados c"~m as representações en-
viadas ·a esta camara, e acolhidas coin toda a consi-
deração qué lhes é devida? 

Não têm os propriet.arios de escravos illustrados 
-e eloquentes defcnsol'es nos nobres deputados, que com-
batem a proposta do ·governo'? Como, pois, se está a 
repisar eternamente : - é preciso ou vir' -0s fazendeiros, 
{)S in Leressados na · questão ? 

( 1-1 a vari'os 11,partes.) 
. Audienc'ía quer dizer acúrdo? Novo e desusado sys-
tcma de legislar ·1 A cada Proposito, a cada passo se-
remos obrigados a ouvir as diversas classes da sociedade, 
a lavoura, o commercio, a industria, para conhecer a sua 
-0pinião e conformarmo-nos com ella? Neste caso não 
seriamos representantes da nação, investidos de man-
dato illirüi tado, para promover o bem publico, segLmdo 
<is indicações de nossa colisciencia. · 

Se ha nesta casa quem assim pense, rasgue o seu di-
' ploma, que nada exprime, e recolha-se á sua casa. 

(Ha varios apartes.) 
Allega-se a importancia e serviços do commercio da 

córte e da lavoura . 
(Há varias apartes.) 
A que vem isso ? Quem nega taes rnrviços e impor~ 

tancia? 
J\fas quando assim fallais, obrigais-nos a que vos lem~ 

hremos alguma cousa tambem. . 
Não vos esqueçais tão pouco do commercio e da la-

voura do Brasil inteiro, que presta o seu apoio á proposta 
do governo. (Apoiados.) · , 

:Não vos esqueçais tão pouco do povo, de cujas camadas 
sahiram essas legiões do bravos que se arrojaram aos pan-
t<1naes do Paraguay para vingar a honra nacional· ultra-
jada, cobrindo-se de gloria immorreuoura; que todos 
dão, e não podem deixar de dar a sua adhesão enthu-
siastica á proposta do governo. 

(Ha varias apartes.) 
Senhores, as minhas expressões são tão claras que não 

podem accommoclar-se a mais de um sentido; já o disse 
e repito-o, merecem maximo respeito as classes que re-
presentam contra esta medida, no falso presupposto de 
serem prejudicada~ em seus interesses; mas t1mbem têm 
direi to a igual se não maior respeito pelo seu numero 
todas as elas.ses do Brasil, que apQiam a grande proposta 
do governo . · 

3i 
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A coh3a 1 Tem ella sido trazida constantemente a este 
debate. Cousa notavel ! Aque!les que m:crevem em seu 
Evangelho ou Alcorão a palavra escravidão, riscaram 
dahi, ao que parece, a realez:i. constitucional 1 

(Ha varias apartes.) · 
O Sn. EVANGELISTA Lon . .\ro :-Não qiwremos nn>da, isso 

não é logico. · 
O Sn. AnAuro LrnA :-Senhorc&, sem entrar em argu-

mentação longa a respeito ela corôa, e s:ómcnte pa!·a eles--
encargo . de con$cienei<i, porque, seja dito em paren-
thesis, a linha tbrta, sab'e-sB, é o c:rnlinhio mais eurto-
para S. Cl1ristovão, li mi to-me a uma observação. 

Nas relações da realeza com seus ministros ha, e nem 
póde deixàr de haver, uma troca reciproca ele ieléas. 

O Sn. ANDRADE F1GUKtnA <lá um aparte . 
O Sn. A1uurn LrnA :--V. Ex:. está em erro. Tendo 

grandes d·efeitos, como é natural, recuso-me um pouw 
à incoherencia ; o nobre deputado estú em erm, repito 
ainda. 

Nas relaçõ'es da realeza com os seus ministros ha, e 
nem póde deixar de haver uma troca reciprnca ele i'déas. 
(Apoiados.) A corôa influe sGbre os seus ministros; os 
ministros influem sobre a corôa. Só a extrema villez :.l! 
do cortezão púde converter o ministro em automato 
(aJJoiados); assim como só a extrema insolçncia elo tri-
buno póde converter a corôa em automato. (Apoiados.) 
Desde que ffministro, convenciqo, apropria-se ás idéas. 
da corôa, fal-as suas, assume a responsab:ilidacle dellas; 
vós, conservadores e liberaes, que respeitais o· principio 
da nossa fúrrna de governo, q:ue tendes eom a corôa? 
Por propria dignidade, e para escudar a ::orôa com seus 
nobres corpD&, incumbe a todos, que tem tid·o a honra ele 
se sentar nos conselhos da corôa, o dever ele protestar in-
dignados contra tão insensatas accusações, exclamando' 
com 0 poeta: » Ads·wm qui feci, in me, in me convertit~ 
arma! , .O facto é meu, a responsabilictade é minha, e 
sobre minha ca&eça .recaiam todas as accusaçõ,es. 

(Ha varias apartes.) .· 
Senhores, gosto pouco ele fallar na;s cousas francezas . 
O Sa. COELHO RoDRlGUE.S :-E faz V. Ex. muito bem. 
o Sn. AllAUJO LIMA: -C.onsagro um respeitG sem li-

mites a es.sa grande nação, e sobretudo ás grandes des-
graças que a opprimem, e que se explicam por variadas 
causas. 

-Em França contestava-se, vilipem1iava-se tudo, o céo 
como a terra, o chefe do Estado como os poderes. pu~ 
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blicos, coma as verdades fundamentaes, em que assen-
tam as sociedades civilisadas. 

Quando um povo chega a tal estado de anarchia reli-
giosa, morn. I e politica, está a dous dedos de grandes 
desgraças. Nós somos, diz-se, os Francezes da America. 
Aproveitando o terrivcl ex:cmp!o, não a 1'ilternos tudo. 
A realeza consli.tucional é o holocausto de uma familia 
ao bem publico. Para conseguir-se este fim é o chefe do 
Estado ,proclamado inviolavel e sagrado . A inviolabili-
dade pertence à ordem política, a sagração á ordem 
m'Oral. Em_ nome do bem publico, tributemos um. res-
peito sem limites á 'Carta constitucional. ... 

O Sn. Co&LHO lloomGUES: - Que todo o Ilrasileiro 
deve salJcr de cór. 

O Sn. ANn1uoE FIGUEIRA: - E-que todos devem pra-
ticar. 

O Sn. AnAUJO LIM.\ : - • .. . com os grandes princípios, 
com a realeza inviolavel que eHa consagra; sim, a carta, 
palladium d.e nossas liberdades, condição da prosperi-
dade, grandeza e gloria deste Imperio. 

Senhores, ha accu~ações que seriam inacreditaveis, se 
não fosse conhecida a cegueira das paixões políticas. Se 
a mag1:1stosa icléa da emancipação procedesse de um só 
homem, seria elle o grande homem elo Brasil, e a nação 
o reftlgo das nações. 

(I-la varios apartes.) 
Prosigo, e devo começar por fazer um pedido ao no-

bre deputado pela província de Minas. 
Dr.sele que nossas opiniões ou nossos escriptos estão 

no domiaio publico, a ninguem assiste o direi to de 
offender-se de qtie essas opiniões ou escriptos sejam in-
vocados. Servirá isto para justificar-me perante o no-
bre deputado, a quem ta-n to respeito e admiro, se por 
ventura alguma vez alluclir a suas opiniões ou escriptos. 

O Sll. EVANGELISTA LOBATO: - Elle não modifico4, 
sustentou toda a sua doutrina na discussão. 

O Sn. 'AuAuJO LrnL~: - Isto posto, senhores, peço li-
cença ao nobre deputado para fazer-lhe uma grande 
queixa. D.eparei com um livr0, devorei-o, enthusias-
mei-me por elle. Quando dei fé, ai ele mim ! tinha ca-
hido no abysmo da emancipação. Em tal aperto, puz-
me a gritar : -Acudi-me, oh mestre! Apparece á borda 
do abysmo o nobre autor do livro, e diz: -Não posso,, 
mudei de opinião ! _ ' 

O Sn. PERDIGÃO MALirnmo: - V. Ex:. não ouviu o que 
eu disse aqui. Mm tenho a idéa, só faço clependcl-a ele 
opportuniclade. 
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O Sn. ARAtJJO LrnA : - Mas então, ·senhores, qnaJ é o systema, á que se apega actualmente o no·bre deputado 
pela p·rovincia de Minas? Refere-se elle aos meios in-
directos, ou ao systema da differença entre nascimentos 
e obitos? 

O SR. PERDIGÃO :MALHEmo: -Tive a infelicidade de 
não fazer -me con;iprehendr.r de V. Ex. O mel!I discurso 
está publicado; peço a V. Ex. que o leia. · 

O SR . ANDRADE F1GUEmA: - Não querem compre-
hender... ' 
· O Sn. ÀRAUJO Lrnu: - Senhores, seja o systema dos 

meios indirectos elo nobre deputado peta província de 
l\iinas, ou o do nobre clepu lado pela provincia do Hio cl1~ 
Janeiro, que não nos . disse ainda qüal é o seu pensa-
mento. (Apoiados.) . . 

O Sn. ANDHADE Ji'rGuEmA: -Não encerrem o debate 
ie eu o exporei. 

O Sn. ARAUJO L111IA : -Qualquer que seja o autor deste 
systema, o certo é que elle tem sido apregoado como ca-
paz de trazer a abolição da (lscravidüo. \ 

Entretanto, um tal systema é inaceité\vel por sua sin-
gularidade, risibilidade e iniq ui1ade. ( A71oittdos.) 

Em parte alguma do mundo moderno, a a boi ição ela 
escravidão teve lugar com o systema ele meios indi-
rec tos, que não ataca a fonte du mal. .Em toda a Europa, 

• e em toda a. America a escravidão tem sido aboli d a com 
os meíos directos-ventre livre ou alforria elos escra-
vos. (Apoiados e diversos apartes.) . 

Além de discorde do concerto do 'mundo, este systema 
seria a irrisão. O que dirieis de um })ornem que clésse 
este conselho: -Trabalhai para ganharcles a viela ou 
serdes sabio, mas podeis dormir toda a noite e todo o 
dia? Seria a zombaria; seria a aneclocta de Bertholdo 

. ácerca do individuo, que pedia para ser enforcado na ar-
·forc que escolhesse, e que nunca encontrava. 

(Hilaridade e differentes apartes.) 
Senhores, os nobres deputados invocam a historia! Ha 

uma resposta immediata e categorica: no seculo XIX, 
no anno de 187i, na quadra do vapor e ela electricidacle, 
·os nob1es deput(ldos recorrem a medidas lentas, secu-
lares, para a extincÇão da escravidão. 

(Continuam os apartes ; o Sr. presidente reclama a atten-
ção.) , 

Senhore~, nos tempos em que vivemos, a face do 
mundo altera-se de um instante a outro. 

Os tempos não comportam reformas de semelhante 
natureza, ou de duração secular. 
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o· Sn. DuQUE-ESTR \DA TEIXEIRA : - D~ modo que ª' 
proposta do governo é de elec tricidade e de vapor! ! . 

O Sn. Cnuz MACHADO: -E antes .ser Bertholdo, do 
que, o enforcado. ( J-litdridade.) . · 

O Sn. AnAUJO Lm.\: - Mas, Sr. presidente-, além dos 
defeitos que tenho indicado, o systema dos meios indi-
rectos é iniquo. 

O nosso paiz, senhores, é mais feliz do que outros; 
assolados, como o nosso, da peste da escravidão. Não 
ha entre nós theorist.as que desfigurem as escripturas 
santas, adulterem a historia ou calumniem a natureza 
ela raça africana, para justificarem a escravidão. 

Todos reconhecemos o escravo como formado pelo 
. mesmo Deus, dolaclodo mesmo corpo e espirita, remido 

com o mesmo sangue, chamado aos mesmos destinos, 
tanto nesta vicia como na outra. Como havemos de 
manter, em sua integridade, a iniquidade ela escra-
vidão, universalmente condemnada 'em principio? 

O Srr. A_NORADE FrGuEmA:-A proposta o manterri. 
\ O Sn. AnAuJO Lrn.\ :-Senhores, perante os homens, 

como perante Deus; não ha remissão possíve l para a 
inipenitencia fina!, ou para as fal la s que se não con-
fessam ou se não reparam. Ileparernos _a grande falta da 
escravidão, applicanclo-lhe meios energicos que a ex-
tingão. Só ass im teremos cumprido nossos deveres ele 
legisladores christãos ele um paiz livre. (Apoiados .) 

Alludill-se ainda, Sr. presidente, nesta casa á abo-
lição da escravidão relo excesso dos obitos sobre os 
nascimentos. Não- reputo acci ta v el este principio por 
duas considerações principaes: fallibilidade ele sua 
base, e iniquidade. 

Tem-se desenvolvido , .é verdade, em larga escala, a 
caridade privada a favor da emancipação. Folgo de 
fazer justiça a todo o mundo, e -principalmente a meus , 
concidadãos. Todavia cumpre não exagerar o bem nem 
o mal; porque clahi podem nascer apreciações erroneas. 

Sabeis -qual a causa principal, que explica a energia, 
da caridade privada com relação á emancipação? · 

Ao meu yer é esta :- O povo, que se não compõe de 
sabias, que mudam ele opinião todos os dias,- como se 
muda de camisa .... 

O Srr. CAnnoso FONTES :-Isto vai aos nossos sabias. 
O Sn. ARAUJO LrnA :- .... Não me refiro a ninguem., 

O povo com .o seu bom senso comprehendeu logo, que a 
escravidão toca ao seu termo, tenpo ahi de intervir 
poderosamente a acção da lei . Então discorreu elle 
assi:U :- Se os µieus escravos hão d~ ser fouos pela_ !e~, 
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quero ter o mr.recimento do acto perante Deus, perante 
os homens, como pera nte a minha consciencia :- Eis. 
c01p.o se explica em gra nde par te a grandeza da caridade 
pnvada. . 

Mas estabelece-se uma nova ordem de idéas? Acre-
dita-se na perpetuidade da escravidão"? 

Reapparece então o imperio elos sentimentos egoísti-
cos; não faltarão razões para justificar-se a escravidão; 
crear-se- hão talvez fazendas de creação, corn o em alguns. 
paizes, e lá baquêa a relação entre os nascimentos e 
obitos. Eis porque accusei eu a fallibilidade das bases~ 
em que se funda es te systema . 

.!\ias, além do exposto; ha a consideração moral, que 
faz em meu espiri to immenso peso. 

Nos excessos e horrores ela revolução -franceza de 
:1793, de que o espírito fi ca contristad o, !la algum lini-
ti vo pela grandeza de dignidade moral e nacional, que 
:thi se respira. 

E' um povo que conquista as suas liberdades, e resiste 
à Europa coll igada. 

Nos excessos e horrores ela revolução da communa,. 
sente-se o homem igualmente assombrado, mas crava · 
os olhos em terra de envergonhado, porque ahi só se 
vêm questões de barriga, de dinheiro. (Sensação .) 

Na questão da emancipação não banamos o elemento 
moral, reduzindo tudo a dinheiro. Pela grandeza do 
mal, nossas difficuldades são superiores ás de todas as 
nações ( apoiados); encaremos, debellemos tudo, pondo 
de parte os interesses, e dando o quinhão dev ido ao 
principio moral. Agora os estudos. 

Os estudos, tem-se dito por mais de uma vez, os 
dados estatísticos, que habilitem o legislador para as-
sentar a sua reforma em bases conhecitlas, são conve-
nientes, mas nUo' indispensaveis, segundo o systema do 
ventre livre, que se adopta. · 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TE!XEIM:- Não apoiado . 
O SR. ARAUJO LmA :.,..--- Desde que só se trata ·disto, 

não tem grande importancia a cifra da população, por-
que tudo se reduz a restituir á liberdade mais milha- . 
rcs ou menos milhares de escravos. 

( Ha alguns apartes. ) , 
~as, senhores, uma consideração capital me obriga, 

e deve obrigar a toda a camara, a prescindir dos e·stu-
dos, a tomar uma deliberação definitiva ácerca deste 
assumpto. 

A duvida, a incerteza é o que ha ele mais antipathico 
ao espirito humano, e mais detrimentoso para todos, 
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para o Estad o, como p:<ra os particulares . E?t~-s0 sobre 
urna pressão temerosa: rece iam uns a aboilçao mstan -
tanc;1 da esc ravidão; con fiam outros em sua duração 
indefinida. Como consentir que permaneça esta anxie-
dadc do esp írito publico? . · 

Não se faz nada? Continuam a anxieclacle e pavores. 
Com as mudanças políticas, que são orcliliarias, e pas-
sando o poder para os 1 iberaes, permanece am~aça~ora 
a solução do terrivel problema, podendo ser mais adian-
tada elo que a cl e que se trata. 

Eis porque entendo ser urgentíss imo solver a ques-
tão, embora faltem os estudos que se invocam. 

Agora algumas palavras com relação ao nobre depu-
tado pelo município neutro, cujos talentos, eloquencia 
e saber roubam o somno a quem o ouve, como a The-
rnistocles as glorias de l\iil ciades. 

Euificou-nos o nobre deputado com a explicação, que 
nos deu ácerca dos reformadores insensatos, que quali-
ficou de espiritualistas. 

Acreditava eu, que esses reformadores, em sua ge-
neralidade, não passavam de atheus, ou ele materia-
listas consummados, de que · é a communa de Paris 
a ultima expressão. Folgo com o meu erro, que se 
dissipou. 

Segundo o systema do nobre deputado, a abolição da 
escravidão commette-se á prédica da igreja. 

Estava eu, senhores, tambem em grande erro. Acredi-
tava eu, que o espírito humano gyrava em tres espheras 
de actividade, que são dis tinctas. A razão ensina-lhe as 
noções fundamentaes do espírito humano; a religião 
reveste-se da força , que su o céo possuo ; o Estado des-
envolve-as na medida da missão, que lhe é confiada. 

r Segundo o nobre deputado, o Estado limita-se a ir á 
igreja e dizer ao padre : irmão, préga i neste ou naquelle 
sentido. (Risadas.) Segundo este sys.tema, o que é o Es-
tado? E' um grande sacristão. (Hilaridade.) 

O systema do nobre deputado, eu vol-o denuncio, é a 
absorpção elo Estado pela igreja, é a theocracia pura, 
que a religião conclernna, com as sociedades civilisadas, 
tanto ela Europa, como ela America. 

Passo ao nobre deputado pela Bahia, que rompeu o 
c~ebate. 

O nobre deputado dirigiu suas censuras ao trabalho 
da commissão, tanto em sua exposição de motivos, como 
,no fundo. 
- O nobre deputado não ama a belleza; entende o nobre 
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relator da com!llissão que as granclés idéas exprimem-s.e 
em um eslylo nobre e elevado. Nada de disputas. . 

Trahit swi quemque voluptas , . 
Não tem a commissão a louca pretenção de 'entrar em 

luta sobre questões medicas r.:om o nobre deputado, que 
é um luminar da sciencia, como todos reconhecem. 

O Sa. COELHO RODRIGUES: - Apoiado. 
O SR. AnAUJO Ln!A: - Peço, porém, licença para ob-

servar-lhe, que o diagnostico da commissão . parece 
verdadeiro, ou ao menos de accórdo com os grandes 
.escriptores, que qualificaram de cancro os grandes males 
moraes, que invadem o corpo social. 

P:.irece ainda ser fun1ado o tratamento, que a com-
missão emprega. 

A commissão, ainda e repito, disse a grande se não a 
ui tima palavra a respeito da abolição da escravidão. , 

Bem vê, pois, o nobre deputado que a commissão 
.marchou resol.uta á 'extirpação do mal. 

(Ha um aparte.) 
Mas, pondo isto ele parte, qual é o plano que recom-

'menda o nobre depútado? E' o que elle appellicla, liber-
dade dos corpos. 

Por mais de uma razão não julgo adoptavel semelhante 
systema, porque é contradi torio, inexequi vel, iniquo e 
immoral. 

Quando se trata da liberdade do ventre, levantam-se 
clamores implacaveis contra. os inconvenientes, que lhe 
'são annexos. 

·Não são acompanhados os corpos livres de identicos 
perigos? Não se dá a coexistencia de escravos com li-
bertos e livres? A contradiccão é manifesta. 

Além disto, um tal systemâ assenta na indemnização 
total dos escravos. D'onde, senhores, ha de vir dinheiro 
para indemnizar cerca de 2.000.000 _escravos? 

E', demais, este systema condemnado por u:na su-
·prema iniquidade . 

. Como lançar todas as conscquencias da esc;ravidão, a 
indemnização, sobre oito milhões de Brasileiros, que 
.não têm escravos, cm favor de alguns milhares de se-
.nhores de escravos? · · 

Finalmente, a immoralidade é manifesta. Conser~ 
vam-se os escravos nas fazendas? Apparecem os pe-
ri·gos do ventre livre. Retiram-se os escravos das fa-
zen'das? E' a accumulacão immoral de individuos de 
um só sex.o. · 

A commissão bem o sabe, não era preciso, que o 
illustre deputado o dissesse. O:; vicias contra a m.-



. ' 

tureza não d9pendcm tan to da desproporção elos sexos, 
como da depravar_:ão do coração humano ; mas além 
desse motivo, clar-se-hia aqui llma causa nernssaria, a 
existencia de um só sexo. Assim não parece adoptavr l 
um tal svstcma. 

E' occasião de occupar -me c-0m o illnstre. depu-
tado pelo Ceará, que applicou ao exame da materia 
os talentos que todos llie reconhecem. 

O illust.re deputado não viu no parecer da com-
missão senão defeitos , perigos, incoherencias, incestos, 
prostituta? sirr1üland·o virgens, etc .. 

Senhores, o illustre deputado não foi justo na sua 
apreciação. Em face das declamações tão exageradas, 
que se têm leva ntado contra o projecto, tão moderado, 
e o mais moderado que se concebe, cm relação a es te 
assumpto, viu-se a commissão obrigada a enfeixar os 
g'randes princípios de religião e moral, que con-
demnam a escravidão e obrigam cada um a ex tin-

. guil-a. · 
Descendo elas regiões elevadas do direi Lo, reco-

nheceu a commisão que a lei civil admittira a escra-
vidão, cuja indemnizaç,ão era devida. Onde o incesto'! 
Quando muito será o incesto, em que cahiu um Duque 
cle Broglie, que a commissão tomou por guia . 

Prostituta ? 1 
A apreciação não é. exacta . . Quando· muito seria a 

l\'Iagdalena compassiva e arrepend ida , que confessa suas 
culpas e as expia com perseverança e resignação. 

Sem accumular nem explicar textos, ·que conver-
teriam esta casa em concilio, recordarei apenas ao' 
nobre deputad·o uma cousa: Desde que se reconhece 
no homem a unidade ele origem, el e destino e r e-
elempção, consagrada está, a igualdade humana, e morta 
em principio a escravidão. 

Não ha escravidão possível entre irmãos . 
Helega-se das discussões do parlamento a r eligião '! 

Segundo pensadores profundos, ,tocla a civilisação mo-
derna prende-se ao Cal vario; fóra d'ahi só ha a har-
barie ou a cornmuna de Pariz. Assim, não está em 
<;ulpa a commissão, invocando os grandes principios 
reli giosos, que são a base i'Llnrlamental ele toda a ci-
vi lisação . . 

« Com vossas thcorias, diz o illuslre deputado, 
armais os escravos contra . os senhores. » A com-
missão recorda as grandes verdades, para que cada 
um conforme com ellas 'as suas acções, e evite ql) 
perigos da violação, 

32 
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Tambem Fenélon foi accusado ele acender o fogo 
impudico de paixões criminosas, quando descreveu os 
amores do heróe do seu romance, com o fim sem 
duvida de assignal::u· e remover os perigos de paixões 
violentas. 

l\las, como o illustce deputado comba;e a proposta 
do governo? «.Consagrais, disse elle, a iniquidade, 
com a escravidão a par da liberdade; rompeis os laços ele 
familia; contaminaes livres e escravos; promoveis a 
mortalidade dos nascituros; ameaçaes a segurar_ça pri-
vada, como a ordem publica. >> • 

Senhores, ha mais de uma resposta ao illuslre de-
putado. O nobre deputado exagera ou desconhece o 
que já existe. . . 

Iniquidade da escravidão a par da liberdade? E' 
precisamente o que se dá em todas as fazendas, em que 
coexistem escravos, libertos e livres. Rompimento 
dos laços ele familia ? E' facto existente, .a contento dos 
senhores ou elos escravos. Contaminacão de escravos e 
livres? Não é isto nàvo,, segundo a"coexistencia elos 
dous elementos. Mortalidade elos nascituros? A esta-
t~s tica já assignala uma elevação espantosa .de morta-
hdade. Segurança privada e publica? Todo o povo em 
que ha escravos, pisa em um solo vulcantsado. 

Mas, senhores, ha ainda uma , resposta ao nobre 
deputado. · 

Não basta combater um systema, assignalando os 
defeitos que . elle contém; releva notar o systema que 
permanece, ou o que se substitue, para que se comparem 
os clefei tos ele um e outro, e se reconheça qll;al tem 
preferencia. 

A proposta elo governo outorga a muitos a liber-
dade, a todos a esperança. Qual o system}l do illustre 
'deputado? E' a perpetuidade da escravidão, que ani-
qmla o homem em todos os seus elementos funda-
mentaes, a propriedade, a familia, a religião. 

Onde ha maiores inconvenientes e perigos? 
A .Proposta Çlo governo abre horizontes illimitaclos 

de liberdade e de esperanca ao escravo; o systema 
do illustraclo deputado coridemna o escravo a todos 

· os horrores e desesperação ela escravidão. 
Onde ha mais males e perigos ? 
Falla-se sempre da segurança privada e publica! 
Senhores, força é recordar-vos uma verdade: O es-

cravo é um homem, sen&ivel aos beneficias recebidos. 
Já o nobre presidente do conselho nos apresentou o 
exemplo das colonias hespanholas1 em . que pela do, 
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cura Ja escravidão os escravos não abandonaram os se-
nhores, em revoluções que ahi se deram. 

Fàctos analogos apresenta a historia das republicas 
antig_as. E' o que succedeu em Athenas, onde a escra-
vidão era tão branda, ao cnvez de Esparta e de Ro.ma com 
seus Espartanos, cuja. guerra se compa1·ou ás guerras 
punicas. 

(Ha diversos. apartes.) 
Senhores, já o disse e rcpi to: com uma discrição que 

não admiro de sobejo, desde o principio da sessão trazem 
os nobres deputados esta materia para o debate (apoiados 
da maioria), quando , por accôrdo universal, ., deveria 
ser tratada cm rnssão secreta (apoiados); recáia a culpa 
sobre os nobre deputados, que, desde que se abriu a 
camara' não se têm occupado senão da escravidão! 
(Apoiados dct maioria.) 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIUA: ~Pois se o governo a 
exllibiu na falla do throno, não a havíamos ele tratar? 

, ~ Propuzesse elle a sessão secreta. 
O Sn. EvANGELÍSTA LOBATO: -Tendo appareciclo a 

proposta, esperassem pela sua discussão. . 
O Sn, AnAUJO LiilIA: - Resta-me ainda dizer algumas 

palavras com relação ao nobre deputado pelo município · 
neutro, que ultimamente fratou do assurnpto. 

O nobre deputado julga que o projecto devia ser pre-
cedido de medidas preparatorias, que provessem á sua 
execução, rela tivas á instrucção, á educação, ao culto 
publico, 1 asylos, forç.a publica. Senhores, as conside-
rações do nohre deputado são despidas de fundamento 
por dous motivos principaes. 
· A escravatura está disseminada por todo O· Brasil, 
está confundicl~ com toda a população do Imperio. 
Daqui se segue, 'que as medidas, a cjue o nobre deputado 
alludiu são em grande parte dispensadas. Escola, igreja, 
instrucção, educação, religião, tudo está patente aos 
indivicluos de que trata a proposta, como a toi:la a popu-
lação livre elo Imp,rio. 

Asylos, força publica. Senhores, o governo pensou e 
pensou bem, quA tudo isto seria sem applicação ao Brasil. 

O Sn. DuQUE-EsTRADA TErxEmA: - Oh 1 
O Sn. AnAUJO LrntA : - Segundo o systema, que o go-

verno acloptou em sua proposta, está elle convencido de 
que c~ta medida não trará inconveniente ele ordem 
alguma. '· 

Funda-se esta crenca- na nobreza do caracter brasi-
leiro, _bem como na cloçura cl,a escravidão entre ,nós, 
como é universalmente reconhecido. 
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' Ainda por outra razão merecem pouco peso as medidas 

iweparatorias, á que allude o nobre deputado. «Esperar, 
dizia Tocquev ille em 1838, por medidas prepara to rias· 
que habilitem o escravo ao bom exercício de sua liber-
dade, é adiar a solucão ·indefinidamente, porque tudo 
is to é impra ticavel na escr~vidão. »(Apoiados da maioria.j 

Combateu o nobre depútado a indemnização, como 
fra ca e corno devendo sei' annua 1, por isso que se referia 
á trabalhos de criacão 

Senhores, nes ta i11ateria cumpre proceder com um 
espírito el e conciliação. 

,Incumbe aos senhores das escravas o dever de criar os 
filhos livres dellas, porque são mais que pais, são se-

. nhores. · 
Em attenção ás diITicnldacles, que têm ele dar-se ria 

t ransição cio trabalho esc ravo para o livre, a lei vem em 
auxilio do fazenclefro , ·oITerecenclo-lhe uma indemni-
zação pelas d·espezas cl i1 criação; mas não o faz senão de-

• pois de um certo prazo, que diminua os encargos elo 
Estado, e ao mesmo -tempo promova os in tercsses da 
lavourà, conservando ahi os filhos elas escravas, os r1uaes 
serão braços imnortantes pa)'a a lavoura. 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEtxEmA dá um aparte . 
O SR. ARAUJO LrnA: - Senhores, · em minha opinião 

o urd co ou o principal meio de snpprir as .fazendas de 
braços está na s escravas, isto é, na producção dellas.' 

O SR. DuQUE-EsTRADA T1m::.E1nA: - O unico meio ? 
O Sn. AR,\UJO LrnrA: - O principal ; V. E:c não se 

apegue a palavras. . . 
O SR. PHESIDENTE : - Lembro ao nobre deputa elo que 

está eqncluido o tempo qué o regimento marca. 
O S1L A1uu.10 LrnA: - Vou concluir, fazend o ainda 

breves rcJlexões, para responder ás diversas duvidas , 
que têm sido apresentadas .contra a proposta ào go-
verno. 

Peço desculpa. Este anno não abusei ua paciellcia 
dest;1 camara , como o fa ço actualmente (m~i.itos não 
apoiados), obrigado pelo dever. 

O nobre deputado, a quem me refiro, combateu a in-
demnização pelo fundamento de ser incleLerminacla. O 
nobre deputado não tem razão. Se se prnnda_sse pagar 
a somma de qae se trata, .. a arguição elo nobre depu-
tado seria fundada . Mas aq.ui não se fa z senão reco-
nllr.cer o principio. 

O Sn. DuQuE-EsrnADA TEIXEmA :-Cont rabir a divida. 
O Sn. AnAuJO Lnu:-Reconhecer o principio, se-

gumlo o q uai o Es tado é obrigado a indemnizar a cr ia-



ção dos nascituros, depois de oito ãnnos, com o valor de 
600~000. Quando o gabinete, que tiver de prover â 
ex.ecução ela lei, proceder aos exames devidos, vírà 
pedir á camara, os fundos precisos para essa in-
demniza r.ão. 

Assim; agora nada ha que pagar. 
O. SR DuQUE-ESTTUDA TErx:ErnA:-Contrahe a div.i-

da , precisa dos meios de pagál-a , aí1ida que seja daqui 
a 20 annos, quanto m.ais a oito. 

O Sn. AnAU.TO LrnL\ :-Parece que o principio elo no-
b1·e deputado é sem applicação. 

O Sn. DuQUE-ESTHADA TEIXEIRA:-A min:1a con-
sciencia me prohibe votar um onus indefinido. 

O Sn. A1uuJo Lrnu: - Um o'utro nobre deputado, al -
ludindo a multas , desejou saber se, nos temias ela 
proposta do governo, a falta da cria ção dos meno-
res sujeitará os senhores das mãis ás multas, que 
porventura puder impôr o governo cm seus regula-
mentos. · 

Esta ma teria fica fóra da acção pena 1. Por e3piri to 
de justiça, de caridade christã e ele interesse, não se 
recusarão os senhores de escravos á ·esse dever, que 
a lei lhes impõe. . 

Se apparecerem factos, que ~lemonstrem a necessidade 
de providencias a tal respeito, o governo 1üto deixará 
de cumprir os ~cus deveres. 

O nobre deputac,lo pelo município neutro es tranhou 
as disposições do projccto com relação á matricula .... 

O SR. DuQ uE-ESTfü\DA TEIXEJRA:-Pedi apenas explica-
ção, á vista da lei de 1870. o Sn. Ar.UJO LrnA>-Só a má disposição, com que se 
aeolhc es ta rnateha, púde explicar duvidas desta ordem. 

1 Quaes são as matriculas de que a proposta trata'? 
A· matricul a geral ·dos escravos , é necessidade que 
ninguem contes ta. 

A matricula espec ial dos mei1ores, filhos das escra-
vas, é a segunda. Segundo o destino, que esses meno-
res devem ter, esta matricula é indispensavel. 

Impõe-se aos parochos a necessidade de fazerem 
um assento especial rela ti vo aos menores, fil\10s de 
escravas, cuja explicação é facílima. Que ha que 
dizer contra isso?· 

Referiu-se o no.bre deputado. á inspecção elo go-
verno sobre os libertos até crnco annos, e .á que 
tem lugar dahi em diante . . 

A questão é mui simples : Até os cinco armas es tão 
os libertos sujl'i tus á ac<:ão especial llo govc.rno; clalü 
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em dian te, á acção geral das autoridades, que pro-
vêm con tra a vadiacão. 

Pedindo desculpa · aos nobres· deputados de não res-
ponder a todas as duvülas por falta de tempo, vou 
terminar. . 

Senhores, par.a as grandes falta s, para as grandes 
·expiações, que as acompanl+am, ha uma suprema con-
solação: é a dignidade no so1Irimento. Sem colera, sem 
paixão, mas em um esp irito de conciliação e de cari-
dade, reconheçamos nossas faltas, reparemol-as, na me-
di0 a que as conveniencias privadas e publicas o per-
m1 ttam, removendo pavores infundados que se têm 
incutido á lavoura . 

(JJa vnrfos npartes.) 
Possuidores de escravos, lhes direi cu, concl~.m

nacla pela religião, pela moral e pelo mundo . intei-
ro , a escravidão toca a seu termo. 

A proposta do governo resguarda os vossos direi-
tos e protege vossos interesses, na melhor fórma que é 
possi vel. ( Apoictdos e não apoiados.) 

Demos todos este passo glorioso nas vias da civilisa · 
ção e do christianisrrio. 

Voto a favor do projec to. 
1 VozEs:-1\'luito bem, muito bem. 

(O orado·r d comprimentado pai· val'ios S rs. deputados .) 

SESSÂ.I) DE 22 UE JULHO. (Conclue ci úiscussàu du ttrl . j,o e 
começa a do 2. 0 ) 

. - No dia 22 de Julho iudo abrir-se a sessão um 
uíembt·o da opposição reclama declarando que não ha 
numero legal. Os deputados dissidentes re tiram-se do 
salão. O Sr. COND E DE BA EPENDY , presidente da camara, 
manda proceder á chamada e verificando-se haver nu-
mero ~ legal declara aberta a sessão. 

Esgotada a primeira parte da ordem do dia e en.-
trando- se na discussão el a reforma do es tad o servil 
o Sn. Jolo MENDES (pela ordem) diz o ~eguinte: 

O Sn. JoÃo l\'.l EN DES (pela orclem):-Sr. presidente, á 
· vista das occurrencias que se deram no principio desta 
sessão, parecendo que se quer prejudicar a marcha re-
gular ela di sc ussão des ta proposta, requ.etro o seu en-
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cerramento. Peço ao nobre relator da commissão que 
deixe de fallai: sobre o art. i. º, para fallar sobre outro 
qualquer, certo de que, assim procedendo, prestará 
relevante serviço á causa publica; até mesmo porque 
não existe cousa alg.uma a refutar, e a sua voz au-
torizada póde ser aproveitada em debate ulterior. 
(Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE:-Os Srs. deputados que approvam · 
o requerimento do Sr. João i\Iendes quei.ram levan-
tar-se. 

Contados os vot·os, o Sr. presidente deelara appro-
-yado o requerimento e conseguintemente encerrada a 
discussão do art. i.º da proposta do governo. 

Entram no salão os Srs . deputados dissidentes . 
. (Ha muitas reclamações da parte dct minoria e contestações 

dct m~ioria; o Sr. presidente intervem, por vezes, recla-
mando attenção e ordem. Restabelece-se o silencio.) 

O SR. ANoRADtt FrnuEmA :- 0 que se vai votar'! 
O Sr. PI\ESIDENTE: -O en~enamento ela discussão 

do art. i. º da proposta do governo so"bre o elemento 
servil foi approvado , e agora tem-se ele votar o mesmo 
artigo. ' 

(Ha muitos apa,rtes, e o Sr. presidente reclama attenção.) 
O SR. ANDRADE FIGuEmA:-Reqi.leiro votação nominal. 

Isto é fazer muito pouco caso da opinião publica. 
(Há vcwios a.partes. O Sr. presidente reclama. de novo 

attenção.) 
UM Sn. DEPUTADO :,,.;...Não se votou ainda o encerra-

mento. (Apoiados da minoria e não apoiados dá maioria.) 
O SR. PRESIDENTE: O requerimento elo Sr. deputado 

João Mendes foi approvado; portanto, está encerrada 
a discussão do art. i. º ela proposta. 

(Ha varios apartes.) 
UnI SR. D!!:PUTADO :-Nem ao menos fallou o nobre 

relator ela comrnissão. 
üuTRO SR. DEPUTADO :-Aproveitou-se a occasião em 

que não estava presente a opposição. 
· ÜUTRO SR. DEPUTADO.- No di~. 'tlJ, sahe o paquete, 

quizeram que elle levasse a· noticia. 
(Ha varias apartes.) 
O SR. ANDRADE FIGUElRA:-Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE :- 0 nobre deputado j[t requereu 

votação nominal, e neste sentido vou consultar a casa. o ~R. ANDRADE FIGUEIRA :-Não é só .. sobre isLo que 
deseJO fa ltar; tenho mais algu:~1a cousa a dizer. 

O Sn. PJi'ESinENTE :;--Tem a palavra. 
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O SR. ANnrP .. n;~ \rrnuEmA \pcl:i ' ordem):-Sr. presidente., 
nunca agitou-se questão mais importante .desde que 
o Imperio está coustituido. Y. Ex . sabe 'que no regi -
mento intérno ef;f:a con:,ignado, e muito sabiamente, 
que a primeira hora · das sessões nos sablrndos é des-
tinada á apresentação de requerimentos, projectos e 
indicações. Nessa conformidade V. Ex. deu ·a ordem 
do dia para hoje e marcou o projecto sobre o elemento 
servil para uma liora da tarde. Como, pois, antes de 
tratar-se da primeira ordem dos objectos que são de-
signados pelo regimento para a ordem .do dia, se recf'ler 
o encerramento da discussão do a.rt. 1. º ela propqsta 
do governo sobre o elemento servil? Julgo que V. Ex.. 
não póde attender a semelhante requerimento. 

O SR. PR
0

ITSIDENT1<: :-A e.amara approvou o requeri-
mento de urgencia do Sr. deputado Ferreira ele Aguiar 
com a declaração de que comprehenclia tamhem a pri-
meira tora ele sessão em que podiam ser apresentados 
projectos, inclicaçõcs e requorimentos. Não cl eixei então 
de lembrar à camara a faculdade concedida pelo re-
gimento aos deputados para, dentro dessa hora, fun-
damentarem verbalmente a apresentação ele projectos, 
indicações e r equerimentos; mas, não me tendo sido 
annunciada a apresentação ele moção alguma, deixei 
de insistir nas minhas observações, e submetti á appro-
vação .da e.amara o requerimento de urgencia nos termos 
cm que foi formulado. 

o Sn. ANDRADE FIGUEIRA :- Mas ' o rcgimen to não a 
reforma por um simples requerimento. 

O SLL PRESIDENTE :-Se eu entendesse que o reque-
rimento importava reforma do · regimento, teria bas-
tante firmeza para oppOr-me a isso, como n'outras 
occasiões tenho feito. (Miâtos apoiados.) 

O· Sn. ANDRADE F1GuEmA:-Entendo que foi uma vio-
lação flagrante do · regimento. Desde que o regimento 
determina quaes são as materias .que devem sçr tra-
tadas na prinieiril hora das sessões dos sabbados, uma 
votação ela c~mara não é sufficiente para reformar esta 
disposição , pois seria mister apresentai' uma indicação, 
a qual teria de seguir os 'tramites alli determinados. 

Peço, pois, a V. Ex. que reconsidere a decisão, tanto 
mais quanto na · ordem do dia de hoje vem annun-
ciado. . . · 

( fla varios -apm·tes.) . 
O Sn. PRESIDENTE :-A e.amara decidirá definitiva-

i;nente esta questão de ordem cill occasião opportnna, 
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O SR. COELHO RODRIGUES (pela ordem) :-Sr. pre-
sidente' tomo parte nesta discussão um pouco contra-
riaqo. Parece-me que ella não ha de correr tão calma 
e pacifica como fôra para desejar. 

Votei i;ontra o requerimento do nobre deputado por 
Pernambuco, que pediu a ur:gencia . .. 

Uni SR. DEPUTADO :-Honra lhe seja feita. 
O SR. COELHO RoDmGuEs :-... mas eu explico-me: 

Votei contra este requerimento, porém não porque.o 
nosso regimento determina que a primeira hora da or-
dem do dia dos sabbados sómerite possa ser occupacla 
com a justificação de projectos, indicações e requeri-
1hentos. emquan to houver requerimentos, indicaqões ou 
projeélos a serem apresentados. Assim é com e1foito; e 
ainda mesmo no caso do art. 71., que trata da urgencia, 
esta ordem não podia ser a!Lerada . Mas V. Ex. e a casa 
sabem que não existiam mais projectos, nem indicações 
nem requer imentos, e sómente havia a discutir-se o 
parecer da Mesa n. º 82 deste anno. . 

Ora, tendo-se esgotado a apre:;entação de requeri-
ment.os, projectos ou indi cações, passava-se á outra ma-
Leria, que era a discussão desse parecer. 

Nestas condições, a mgjencia podia-se vel'iflcar, e por 
isso, quando votei contra o requerimento do nobre de-
putado por Pernambuco, não entendi que se fer ia o 
art. 135 do regimento , como agora se pretende. 

E se o nobre deputado que me precedeu tivesse as-
sistido á sessão desde o principio, veria que o que estou 
dizendo é a fiel expressão da verdade dos f~ctos: não 
havia mais indicações, requerimentos ou projectos a 
apresentar ... 

O Stl. DuQuE -ESTRADA TeixErnA :-Havia o requeri-
mento elo nobre deputado pelo Ceará, sobre o qual es-
'ta11am com a ·palavra o Sr . minístro do imperio , eu e 
mais um orador. · 

O SH . COELHO B.oouwuEs: - Não estava na ordem 
elo dia. · 

O Su. DuQUE -ESTH,\DA TEIXEIRA: -;-Não precisava 
estar, porque é o dia destinado á discussão elos reque-
rimentos adiados. 

O SR. · ANDRADE F1GuErnA :-0 nobre deputado não 
tem aqui garantia; atropellou-se tudo, porque ea vinha 
disposto a in Lerpellar o governo. 

O SR. DuQUE-Es·mADA TEIXEIRA :-Não se podia re-
querer preferencia, havendo uma discussão pendente. 

O Sn . PRESlDENTl!: :-Não estava na ordem do dia o 
niqnerl.mento a que o nobre deputado allucle. 

33 
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O Sn. EVANGELlSTA Lon.<1:ro :-A .palavra do Sr. pre-

sidente va le mais que as reclamações elo Sr . deputado. 
O Sn. DuQUE-EsTRADA TE1XE1HA :-Repillo uma tal 

proposição; ·só me curvo á lei , só · ella va le mai s 
<J:Ue nós. 

(Ila miiitos antros apartes.) · 
O Sn. PRESlDENTE: -O qu.e affi nnei consta ela acta 

da sessão antecedente, , e estit publi.ca clo no Jornal do 
Cmnmercio. Sou incapaz ele dar uma informaç:ão in-
exacta , e acredito que tenho dado testeTllunhos de im-
parcialidade nesta cacleirn, com que a camara hon-
rou-me. (Miiitos ·apoiados.) 

O SR. EVANGELISTA LOBATO: -E' digno ele toda ~ 
nossa consideração e r espeito. (llfoitos 'apoiados.) 

O SR. PRESlDEf\'TE : - O que dispõe o regímen to no 
art. 13n é que na primeira hora da sessão dos sabbad os 
se possa justificar verbalmente projectos, indi cações e 
requerimentos . 

O art. 134 ,dispõe que os requerimentos adiados e 
os que forem ele novo apresentados nos termos cln 
art: 133 seja1n discutidos aos sa hbados, ele pref'erenc ia 
a outra qualquer materi a, excepto se a caI)1ara re -
solver o contrario, corno dec idiu na sessão dc'hontem. 

Assim, pôis, não podia cu dar para a orei em do clia 
de hoje a discussão ele requerimentos . 

O Sn. DUQUE-ESTRADA TEI XElRA : - Peço a pa lav l'a 
pela ordem. 
· (Ha reclamiações .) 
O SR. PRESIDENTE: - Atl.endam os úohres clepulades 

um pouco: eu não estou apaixonado, estou ca lmo. 
(Afoitos apoiados.) O que é necessario é di stin guir a 
justifica ção ele requerinfentos, indicações e projeclos, as 
discussões de r equerimentos. 

Quando o nobre deputado pela provincia de Pern:un -
buco fez o seu requerimento pa ra que se entrasse im -
mecliatamente na discussão da proposta do governo sobre 
o elemen to servi l, eu üz as ponderações que já referi . 
Acamara, porém , resolveu sobre a ürgcncia como en-
tendeu. 

O SR . FERREIRA DA VEIGA :-0 requerimenlo c1ev ia 
ser Yotaclo hontem, hoje não t inha mais lugar. 

VOZES DA l\fAIORIA :- Oh! 
O SR . CRuz MACHADO:- Se fôra hontem, estariamos 

avisados. 
(Ha mitras reclaiíútções .) 

'· 
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O SR. PRESIDEN'rli -0 que desejo é que os nobres cle -
patados procedam com calma e sem paixão, ~omo eu 
·esto u procetlencl o. (Muitos apoiaclos.) 

o SR . COELHO r.onaIGUES :-Como dizia, Sr. presi-
tleúte, Llccidiu V. Ex. com muita razão a questão de 
que se trata; não eramas obr igados a.esperar de braços 
cruzados até que flnLlasse a primeira llóra ele sessão. Se 
exi.sl issem projectos, -indicações ou requerimentos para 
fundame ntar, eu cliamaria a attenção ele V. EL para 
esse objecto; inas o unico requerimento que appa'receu 
.foi o do nobre deputado o .,r. Belisario, que tinha já 
cessado quando o nobre deputado por Pernambuco propóz 
urgencia para ser preterido o parecer d.a commissão ele 
policia . 

Nesses ter:mos, como preceitua o art. 71 do regimento, 
a inversão poLlia ter lugar, e se não pudesse, apezar Lla 
dis tancia qu e nos separa dos dissidentes, eu teria prn-
te.:; tado pelo cumprimenlo ela lei; mas não foi preciso, 
porque V. Ex., Sr. pres idente, cumpriu bem os seus 
deveres, e esteve na altura da sua cadeira . (Miiitos 
apoiados.) 

O SR. Cnuz MACHAD~ (pela ordem) :-Sr. presidenle, 
lia duas disposições regímen taes que regulam a ordem elos 
traballtos nos sabbados : uma que é inalteravel, e outra 
que pó ele ser alterada por votação da camara. 

O arti go, creio que 135 elo regimento, dispõe que nos 
sabbados a primeira hol'a das sessões seja des tinada para 
apresentação de projec tos, indicações .e requerimentos, e 
pa ra verba lmente fundamenta l-os ; e depois da pri-
meira ltora dispõe o art. 134 que sejam discutidos os r e-
querimentos cuja discussão tenha sido adiada, não se 
tratando ue outra materia emquanto houver req ueri -
mentos por discutir , excepto se a camara resolver o 
contra rio . 

Ha differença entre fundamentar propostas e reque-
rimentos q se .discutirem os mesmos . 

O Sn. COELHO RODRIGUES :- Não o diz o regimento. 
O Sn. Cnuz MACHADO :- A primeira disposição é ele 

caracter permanente, não póde ser alterada por uma vo-
tação da camara. ( A]Joiaclos ela ininorici.) 

Quanto, porém, á clisposi~~ão ela segunda, isto é, depois 
da primeira hora de sessão, em que a camara se deve 
occupar com a discussão elos requerimentos adiados, essa 
pócle ser alterada por uma votação ela camara. (Apoiados.) 

Portanto, a ninguem é lici to requerer que a pr.imeira 
· hora elos sabhaclog tenha destino diverso claquelle qLwf oi 
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prescdpto pelo regimento; podendo, i1or ém, ser alte-
rada a 2.ª parte 1a ordem do dia. 

Esta é a lei que nos rege. (Apoiados.) 
Portanto, em minha opinião não se podia dest inar a 

primeira hora dos sabbados para discutir a proposta, 
preterindo-se o fim especial marcado no rcgimcnt?, 
just ificação e apresentação de projectos, de requer.i-
men tos e indicações. (Apoiados da minoria.) , 

Bem ponderada es ta questão, appello para a mesma 
camarà e para o paii, para que reconheçam. que tendo-se 
fixado a uma hora da tarde para continuar a discussão 
da proposta do governo sobre o elemen to serv il , ainda 
quando se tivesse resolvido., com infracção do art . 1315 
do r eg imento, que começásse a discussão antes desta 
hora, podia-se proceder á votação do enccrramen to an tos 
daquella hora marcada, sem que se clésse .uma sorp_r ez:i. 
contra os impug11adorcs da proposta . (llfüitos apm.a.dos 
da minoria .) 

O Sn . CAP:\NEMA :-Foi uma traição. 
O SR. ANDRADE FrcuEtR.1\ :-Incl igna da camara e do 

assumpt'b. 
(Jfa antros apartes; o Sr. presidente reclama nttençc"io 

e ordem.) _ , . -
O SR . Cnuz MACHADO :-Não far ia notar o procedi· 

mento da maioria, se se pretendesse anticipãr sómente 
a discussão, mas encerrai-a na hora mar.cada na ordem 
do dia , e com violação claquella disposição inalteravel 
do regimento, importa uma sorpreza (miiitos apoiados 
da minoria), e o paiz que julgue da causa que se 
quer fazer triumphar pela sorpreza, sorpreza impro-
pria da camara dos deputados. 

VoZEs DA füNORIA :-1\fuito bem! 
(Trocam-se m.nitos e vehementes nvartes ; o Sr. presi-

dente reclama attenção e ordem.) · · 
O SR. DuQUE-ESTRADA TEIXEmA (pela ordem) :-Sr. 

pres idente, não pretendo discutir a questão regimental 
que se agi ta, até mesmo porque V. Ex. já a decidiu, 
nem quero desenvolver a. ques tã'o da sorpreza; eu não 
estou so rprenclido, não: já havia o n_obre presideilte elo 
conselho; com pasmorn anticipação, annunciado que 
possuia maioria a favor da proposta antes de qualquer 
votação; que muito é que apressasse essa votação para 
comprovar suas palavras ? 

Se pocliamos e deviamos regularmente contar ou não 
a votação hoj3, e por meio de uma urgcncia estrate-
gica e inesperada, o paiz que o diga, á vista da impor-
tancia da materia e elo modo por que se precipitqu sua 
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rlecisão hoje, estando ainda Lão cm começo a analyE;c da 
Lremenda proposta do governo. . 

Limitar-me-hei a· justificar as cnergicas reclamações 
que fiz, e que, infelizmente, foram mal interpretadas 
por V. Ex . 

Eu disse, cm apoio da contcstaç.ão que se oppôz ao 
nobre deputado pelo 4. • clistricto da provincia do Rio 
de Janeiro , dizendo-se que não havia requerimento em 
discussão; que havia, sobretudo, um requerimento 
importante, ap resenta do pelo nobre deputado pela pro-
víncia elo Ceitrá, o Sr. conselhei ro Alencar, relativa -
mente ao celebre decreto de 1. ~ üe Janeiro do co!'I"ente 
anno, e acrescentei mais que o Sr. min ist ro elo im-
perio, assim como cu e um nobre depntaclo pela Bahia, 
es tava mos com a pafavra. 

Havia, pois, um rerruerimcn to em discussão pendente, 
estando sobre el lc inscriptos !rrs oradores, só odes-
conhecimento desta impor t:rntc circumstancia podia, 
quanto a mim, permittir o requerimento de urgencia, 
que tão justas rec lamações tem provocado. Rogo a V. Ex. 
que '.:om a imparcia lidade que jámais lhe contestei, e 
com o profundo conhecimento que tem elo regimento, 
me esclareça sobre se, havendo um requerimen to com 
Lliscussão pendente, e corh tres oradores inscr iptos, po-
dia, sem deliberação prévia da cornmissão, ser arredado 
ela discussão . (Apoiados clct minorici .) 

O Sn. . PRl!:SIDENTE : - Não tendo sido dada para a 
ordem do dia de hoje, em virtud e da decisão tomada 
hontem pela camara, a discussão ele requerünentos 
adiados, não podia ser discutido o de que trata o hon-
rado membro . (Apoiados.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA :- ·Então a ordem do dia 
póde abafar até as votações pendentes? 

O Sa. PRESIDENTE :- 0 que foi marcado para a 1. ~ parte 
ela ordem elo dia ele hoje, como já rlissc, está mencionado' 
na acta e publicado no Jornal do Coinmercio , sendo: 
« Apresentação de projec tos, indicações e requerimentos, 
e não a discussão destes , e a continuação da discussão 
do parecer n. º 82 :la com missão de policia . >> (Apoiados.) 

O SR. · ARAUJO LrnA .{pela ordem) :- Ped i a palavra 
para fazer, a respeito da materia que se discu te, uma 
simples consid eração, que remove, parece -me, os cla-
mores que se têm levan tado ela parte de alguns Srs . 
deputados. 

Reclamam os nobres cliss iuen tes contra a a! tera cão 
c[ue ·se fez na ordem elo dia, passando para a i. º pai· te 
uma materia que estava designada para a 2 .ª 
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Peço licença aos nobres dissidentes para dizer-lhes 
_que se tem procedido constantemente nesta casa por 
semelhante fórma. (Apoiados.) Isto 'tem se feito innu-
meras vezes. (Apoia.dos e neto apoiados.) Sem adduzir as 
diversas disposições do regimento, que não podem estai: 
presentes agora á minha memoria, recordo aos nobrçs 
deputados que ainda ha pouco alterou-se a ordem do clia. 
Estava na 2-. ª parte o plemento sehri! , e cm 1. ª o 
orcamento elo ministerio elo imuerio. 

Que se. fez, senhores? Inverfeu-se tudo,. 
A discussão do orçamento transferiu-se da Lª parte 

da ordem Jo dia para a 2." parte ; a <:liscussão da proposta 
relativa ao elemento servil passou ela 2. ª para a 1. ªpar te 
da ordem do dia. (Apoiados.) ' 

O Sn. C11uz ·MACHADO : - Não confunda a disposiç.ão 
do art. 154: elo regimento com a do art. 135. 

O Sn. An AUJO LrnA: -Senhores, não posso argü-
~nentar com as diversas disposições do regimento , mas 
o que a3severo aos nobres deputados é que um tal syste-
ma é fundado nos estylos praticas desta camara, que são .\ 
o meiomais·seguro de applicar as leis. (Apoiad@s.) 

Tal tem. sido a pratica da r.ai1'tara, taes têm sido os cs-
Lylos aqni usados. (Ap oiados e ntlo ,apoiaclos.) '. 

Senhores, cm maleria ele discussões· rege, creio cu, 
um principio fundamental: não se pócle discutir senão 
aquillo que está na ordem do dia , mas a ordem elo dia · 
pócle ser altenda pela camara, ( J1 poiados.) 

O Sn. Cnuz M:ACHADo:-lVIenos nas sessões elos sab-
bados, quanto á primeira hora. ( Apoículos e diversos 
apartes.) 

O Sn. Anrn.rô LrnA: - São estes os precedentes de 
que tenho conhecimento. (Apoia.elos.) · 

Se., porém, os nobres deputados acréclitam que esta 
pratica não é razoavel, que .não consulta ào bon1 anda-
mento das matcrias que têm ele ser resolvidas., nada· mais 

1 natural' do qüe 'cl il'igircm á mesa urna indicação para ser 
t9mada na consideração devida. (Jlluito bem.) 

Assim , Sr. presidente, resumido o que tenho de dizer 
itcérca deste assumpo, concluo observando qnc está 
tomada por C?ta camara, ele conforínidade com os es-
tyJo.:; e praticas, uma decisão, a qual não póde ser al-
terada a cada momento. ( Apo(atlos.) , 

Com relação á Mesa, eu invoco até o testemunho elos 
proprios nobres deputados dissidentes. Todos elles sem 
duvicla reconhecerão a imparcialidade e sabedoria com 
que o nobre presidente desta camara tem dirig,ido os 
1·es1Jr:ctivos (l.ebales. (Jlfo:itos apoia.dos ela. 11uvioria.) 
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O Sr. Cauz MACH ADO : - Ninguem nega isso. (Apoia-
dos da minorict .) 

O SR . PRESIDENTE: - 0 Sr. Andrade Figueira pediu 
que a votação elo artigo fo sse nominal ; vou consultar 
a camara a este respeito. · 

O Sa. ANDRADE F1cuErnA (pela o'nl cm) : - Eu susci -
tei uma questão regimental , que nã© foi ainda conve: 
nientement e resolvida . 

Invocando a discussão elo art. '1 35 do reg imento, o 
qual dispôe clêlrarneate que a pr imeir a hora das sessões 
dos sabbados seja destinada ú apresentação de projectos, 
indicações, r equerimentos ou qua lquer moção; obser-
vei que não )Jodia esta discussão se r, com foi, violada· 
por uma simples votar;Jo de refrucrimento de urg.encia 
para votar -se o encerramento . ( Apoiados da oppo -
siçüo .) . 

. · O r·eg[menio nesta pal'l.c só pótic se~ alleracl o em vis la 
el e indicação e ~cg uindo os Lrnmi les d e~i gnacl os no r egi-
mento , isto é, com parecer Lla mesa. 

O SR. AH,\urn LrnA: - Ha preccden Lcs mesmo em . 
,sessões de sa bbado. 

O Sn . ANDHAD E Frc:o1rniA :-Não ba, direi mais, não 
pócle haver precedente al gum conLl'a a letra expressa ela 
lei. (Apoiados da opposiçíio .) 

O Sn. AnA UJ O LmA : - O uso é o melhor i JJ Lel'preLe. 
(Apoiados.) 

O SR .. ANniy,\DE F rGUEmA::_ Não póde lia ver in1.cq1rc-
tação usual contraria á litteral expressão elo r egimento. 

· . Ainda quaüdo não houvesse rcquer irnen to algum clado 
para a discussão ele hoj e, o direito conferido aos depu-
tados ele a.presentarem proj ectos, indicações, r equ eri-
mentos ou qualquer moção l!a primeira llora elas ~essões 
elos s8 bbaclos, e· um direito sagrado , que não pód e 
ser preterido, é direito fundado em urna disposição 
rcgimen tal , q-ue só por outra cl isposição pócle ser alte-
rada, e não por precedentes que invocai s, mas não 
citais, neni podeis citar, porque não existem, nem por 
estylos, que seriam verdadeira corruptela . (Apoiados 
_da OJi]JOSiçüo.) • . 

A votação ele urgcncia para se interr9mper a ordem 
elo dia só pócle ter lugar no caso do ar t. 13ti, cio regí-
men to, em que se trata ela discussão de re.querimen tos 
adiados em outros dias da semana . 

Para este caso é q1rn a camara por uma simples vo -
tação póde interromper a orclem do dia ; mas no caso 
ele que se Lra ta , nunca. 
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Senhores, sobreleva que o corpo legisla tiva tem le-
vado annos e legislaturas inteiras a discutir questões as ' 
mais ridículas e mesquinhas ; e como podeis hoje com 
sorpreza de todos abafar a discussão ele materia tão 
importante, elo assumpto mais momentoso do Imperio? 
(Apoiados da opposil)ão. ) Como quereis abafal-a por 
uma queslão de encerramento intempestivo? 

Os govln-nos e maiorias que lançam mão de seme-
lhante meio são indignos de viver, não podem sobre-
viver a taes victorias artificiaes, obtidas pela sorpreza 
e pela víolencia. (Apoiados da opvosição e vivas recln-
mações ; o [Y. presidente reclama a prclem.) 

Ins isto em que V. Ex. reconsidere a resolução to-
mada. 

Comprehendo que ila o rna ior empenho em que o 
paquete que esta proximo a partir para a Europa leve 
elo Brasil essa tão cleseja::la carta de credito, que a 
impaciencia elo servilismo procura dirigir ào chef'e do 
Estado. (Apoiados da opposiçào ; vi?j·as reclamações.) 

(O Sr. presidente reclama ct otdem.) 
Ao :tnenos ::iquelles que defendem :.iqui a causa do 

lJom senso e dos interesses n:.i-cionaes levaútarão co-
migo · um .brado que accusa a vergonha . ela vicL01·ia. 
( ll!failo bem 'clci opposição ; lliff erentes apartes n reclcmw-
ções . O Sr. presidente reclama. nttenção e ordem.) 

O SR . PRESIDENTE :- Peço ao nobre deputado que 
attenda á seguinte disposição do regimento: 

« Art. 171. Todas as questões de ordem que qcco1Te~ 
rem durante a sessão de cada dia serão decididas pelo 
presidente, até que a camara, a requerimento ele qual-
q,uer deputado , em occasião opportuna ., as decida defi-
nitivamente. >> 

A' vista desta disposição regimental, já declarei o 
que entendia; por conseguinte, es tá decidida a questão 
de ordem. (Apoiados.) Vou, pois, consultar a camara 
se quer que a votação do art. 1. º da proposta seja no-
minal, conforme requereu o Sr. Andrade Figueira ... 

O SR. ANDR4DE FIGUEifü\ : -O meu requerimento ele 
votação nominal era sobre a questão do encerramento. o SR. PRESIDENTE :-Essa está votada. 

VozEs :-Não, senhor. 
ÜUTRAS VOZES :-Sim, senhor. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-E' preciso que o paiz 

inteiro conheça quaes os seus representantes que têm 
a coragem de suas opiniões. (Apoiados.) 

O Sr. '!'RESIDENTE : -A votação do encerramento 
cslá feita. ' (Apoiados e ni:lo apoiados.) · 



O Sa. Cnuz MACHADO :-V. Ex.. eslú errnivocado ~ 
i1ão hoúve vota'ção sobre o encerramento. 

O Sn. PRESIDE NT E :-Houve; e tanto assim fo i, iue 
vi votarem contra o encerramento os Srs. cleputaLlo5 ela 
minoria que estavarn no recinto. . 

(Crn.=arn-se diversos apartes de todos os lados da casa.) 
O Srr. PitESIDENTE :-Desta maneira .não 6 possível 

continuar a sessão. 
Não ba ordem', não se observa regímen to, tudo é 

confusão. (Muitos apoirulos e reclamações. Resfobelece-se 
o silencio.) 

.füio sendo., por tanto, o requerimento do Sr. clepu ta do 
Andrade Figueira para quc.l seja nominal a vo tac;ão do 
art. l. º ela prnposta do governo, o que me cumpre fazer 
é submettel-o á votação symbolica. (Apoiados .) 

OSn. JuNQUEinA (pela ordem): - No meio desta con-
fusão é necessal'io tambem, Sr. presidente, que a voz 
da maioria se faça ouvir 1 (J_vlttitos apoiados.) 

Não temos a menor hesitação, o menor rece io de 
assumir a responsa bilidade de nossos votos. (Apoiados.) 
O que não queremos é que por meio de expedien tes 
desta ordem, que não são conformes ao parlamenta-
ri smo , fique indefinidamente protelada a votação de 
uma ma teria importante como aquella el e que trabmos . 
(Muito bem ; 'upoiados e diversos apctrtes .) 

Em nome 'desta i[Justre maioria, de C(ll.em neste mo~ 
mento me considern orgão., repillo todas as insinua-
ções que lh e têm sido feitas nesta qurstão ! {Nmne-
rows ·apoiados.) Ternos bastante coragem {apoiados); 
não é a primr-ira vez que muitos de nós têm vindo 
a es ta casa. Essas insin nações com que alguns Srs. 

·deputados dtssicl entes têm procurado atemorisar-nos, 
Jiquent certos, não nos in timidarn ! (Numerosos apoiados.) 
Jfavcmos de manter a nossa posição, porque enten-
demos que assim fazemos um grande beneficio ao paiz ! 
(Numerosos apoiados e diversos apartes.) 

Não lia de ser a gritaria nem o tumulto que nos 
ha de clemover cio proposito em que estamos 1 (1lfaito úem, 
apoütdos.) 

Esta maioria illustre, que tem sido victima lle vi-
tuperi-os immerecidos, tenham disto a certez:i , JJa de 
ca minhar desassombrada, sem trepidar, na se11cla de 
seus deveres . .(Numerosos apoiaclos; m1âto bein .) 

Não aceitámos no encerramento a votação nominal 
po r inutil; qucremol-a , sim, na votação do al'l. J . º 

Tum:11nos -toda a resyonsahiliclacle perante o paiz . 
3 !1 



.;_ 266 -

ü SR. ANDRADE FIGUEIRA : - O· escandalo do e11cer-
ramento da discussão é muito maior do que o da 
proposta. 

O SH. JUNQUEIRA : - Havemos de sahir desta casa, 
rnerce de Deus, com a cabeça erguida, como por el la · 
·entrámos t Respeitamos a todos, mas tarnllem queremos 
ser respeitados. (Miâto bern.) A onda cfos apodos e 
recriminações não nos ,póde tocar ! (Muitos apoiados e 
diversos apartes. O Sr. presidente reclama ordem.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Quero votação nominal 
sobre o encerramento t • 

o S!l. PRESIDENTE: - Não é possível l já foi votado ! 
(Muitos apoiadas da ·maioria; reclamações da opposição.) 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Eu requeri a votação 
nominal logo que V. Ex. annunciou que ia pôr a 
votos o requerimento de encerramento. (Apoiados da 
opposição . ) . , 

O Sn. PRESIDENTE: - Faço justiça á insistencia do 
nobre deputado, e assim cumpre-me iI1formal-o de 
que já tinha sido votado o encerramento qua~do o \ 
honrado membro occupou o seu lugar no salão. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - Perdôe-me V. Ex., eu 
até perguntei sobre que se ia votar,. e V. Ex. declarou 
que era sobre o encerramento da proposta do governo 
a respeito do elemento servil, e pedi immediatamente 
votação nominal. (Apoiados da opposiçc'io .) 

O SR. PHESIDENTE: -O nobre deputado ouviu mal 
a resposta que dei á sua pergunta, o que não é para 
admirar, ã vista da agitação que nessa occasião reina-
va na casa. (Apoiados da maioria.) · 

O. Sn. ANDRADE FIGUEIRA: -Pois aceitem uma rec-
tificação nominal. 

O Sn. PRESIDENTE: -A verificacão da võtacão não se 
pócle fazer senão pelo mesmo methodo por que se fez 
a primeira, isto é, symbolicamente. 

O SR. F. BELISARIO : - Porque não se póde fazer no-
mi na lmen te? . · 

O SR. PRESIDENTE: - Porque assim dispõe ·o regi-
mento. · 

O SR. CI)'uz l\IACHADO: - Seja mesmo symbolica; mas 
queremos uma ' rectiílcação. -

O S:µ. PRESID!J:NTE declara que se vai proceder á ve-
rificação da votação do encerramento, e para este fim 
convida a se levantarem os senhores que votaram contra. 

O SR. CosTA PINTO: -1\'Ias eu, Sr. presidente, não 
estav·a na casa, não votei, como hei de votar agora? 
(Jiilaricladc.) · 
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( O resultado da votação confirina· a approvação do en·-
céframent-o .) . , 

O S.R. ANDHADE FrnuEmA :-E' a primeira vez que 
a maioriarecusa uma votação noll).in'11 no parlamento. 

_O SR . PAHANHOS :-Já estava decidido , o encerra-
mentü quando. se requered votai;ão nominal. ' 

(Trocam-se muitos ,apartes.) 
O Sn. ALENCAH A:ií.ARIPE (pela ordem) :-Sr . presi-

dente, temos sido accusaclos de commetter uma sor-
preza, mas os nobres deputa dos dissidentes, que assim 
nos accusam, não se lembram que quando se fazia aqui 
a chamada para qJ.te . começassem os nossos trabalhos, 
conservavam-se elles fóra do recinto deste salão, e pro-
cediam, por conseguinte, 1e uma maneira· irregular, 
mostrando que não queriam discussão, mas sim pro-
telação para o projecto da reforma do estado servil. 

Votou-se o encerramento, e os nobres deputa-dos cla-
mam que não ha valor para se arrostrar a respon -
sabilidade do voto; pois bein, para mo~trar, Sr.-pre-, 
sidente, que não ha receio, que nós temos a coragem 
dos nossos actos,_ como os nobres deputados têm dos 
seus (oh! oh! Vivas reclamações), peço que a votação 
sobre o art. Lº ela proposta seja nominal. 

Posto a votos o requerimento; é approvado. 
( Cruzam~se numerosos e vehcmentes apartes entre a 

maioria e a opposição . O Sr. presidente com energia re -
clama attenção e ordem. Restabelece-se o silencio, e então· 
procede-se á votação nominal.) 

Votam a favor ós Srs. Angelo do Al.I).aral, Pinheiro, 
Fausto de Aguiar, Siqueira Mendes, G'omes de Castro , 
Heraclito Graça, Coelho Rodrigues, Salles, Bandeira 
de Mello; Pinto Braga, Moreira da Rocha; Domingues, 
Araujo Lima, Alencar Araripe, Gomes da Silya, Ra-
poso da Camara, Carneiro da Cunha, Pinto Pessoa, 
Diogo Velho, Henriques, Corrêa de Oliveira, Theodoro 
da Silva, Ferreira de Aguiar, Barão de Araçagy, Por-· 
tella, Mello Rego, Pinto de Campos, Manoel Clemen-
tino, Barão de Anadia, Casado, Mello l\foraes, Sobral 
Pinto, Menezes Prado, Fiel de Carvall:io, Guimarães, 
Affonso de Carvalho, Pinto Lima, Bahia, Leal de Me-
nezes, lJionysio Martins, Gonçalves da Silva, Pereira 
Franco, Araujo Góes, Junqueira, Teixeira Junior , Ben-
jamim, Camitlo Figueiredo, Ferreira Lage ,' Candido 
da R'ocha, Vicente de Figueiredo, Luiz Carlos, João 
Me-ndes; Paula Toledo, Floriano de Gocloy, Cardoso de 
Menezes, Camillo Barreto, "Paranhos, Corrêa, Barão da 
Li.lgun,a, Gi.llvão, Evangelista Lobato e Bittencoutt.-62~ 
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Votam contra os s~·s . .Tansen do Paço, J. de.Alencar, 
Souza Heis, Taques, Silva Nunes, Ferreira .Vianna, 
Duque-Estrncla Teixeira, F. Belisario, Almeida Pereira, 
Paulino ele Souza, Pcreiq ela Silva, Andrade Figueira, 
Lima e Silva, Diogo de Vasconcellos, Perdigão Ma-
lheiro, Canedo, Pinto Moreira, Monteiro ele Castro, José 
Calmon, Gama Cerqueira, Jcronymo Penido, Capanema , 
Ferreira da Veiga, Blrros Cobra, Cruz Machado, Cand1do 
l\furta, Joaquim Pedro, Rodrigo Silva, co·sta Pin!o, 
Antonio Prado, Nebias, Mello Mattos, AzambuJa, 
Joaquim ele Mendonça, Simões Lopes, Peqerneiras e 
Leonel de Alencar.-37. · 

Achavam-se ausentes os Srs. Duarte cleAzrwedo, Dias 
da Bocha, Rosa, Fontes, Barão da Villa da Barra , Barão 
de Anajatuba, Augusto de Oliveira, Leandro Maciel e 

. Borges·· l\'Ionteiro.-9. • 
As emendas e os paragraphos do arÜgo são appro-

vados, sendo rejeitadas as do · Sr. Luiz Carlos. 
· Approvado o art. 1.. º entrou cm dis.~ussão o 2. º 

Fallou em primeiro lugar o SR. JosÉ CALMON contra 
a proposta. 

O S1L 'MENEZES PRADO ( si.qna1Js de attenção) :-Cumpro 
senhores, um dever tomando parte neste debate. 

V. Ex. se ha de recorçlar, S'r. presidente, que em 
uma elas ultimas sessões do anno passado suscitou-se· 
aqui uma questão ele prefer.encia entre um projecto 
elaborado pelo meu nobre amigo deputado pelo 3. º dis-
tricLo de S. Paulo e o projecto apresentado pela com-
missão especial nomeada. por esta augusta camara para 
dar parecer sobre as medidas concernentes ao ele-
mento servil : nessa occasião eu pronunciei-me pelo 
segundo. Este vot,o, que · talvez a muitos parecesse 
pouco reflectido, me impõe hoje, an.tes de tudo, o dever 
de entrar em algumas explicações a esse respeito, 
como me offerece ensejo para justificar actualmente 
o meu voto nesta questão, para emittir a minha opinião 
sohre a proposta que se acha em discussão. 

Dous motivos, senhores, me determ,inaram a vot<).r 
pela preferencia do projecto apresentado por essa illus-
tre commissão especial. · 

Tendo sido essa oommissão nomeada para dar com 
urgencia parecer sobre a grave questão do eleme11 to 
servil, e havendo em minha opinião ·corresporntido á 
confiança com que foi honrada, apresentando dentro file 
um prazo nimiamenle curto, attenta a importane.ia e 
a clitlir.uldade da materia que tinll<J. ele estudar, um. 
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parecer extenso e luminoso, pareceu-me que era re-
compensar mal a dedi cação dos membros que a com-
punham, afastar da discussãú o resultado dos seus es-
forços, o fru cto elas suas J ucubi:ações ; ao contrario, 
eu pensava que essa ili us tre commissão mer·ecia ser 
·Jouvada pela activiclade qu e desenvolveu e pelo zelo 
co m que se houve no desempenho da espinhosa tarefa 
que 1 he fôra commettida. 

Por outro lado, senhores, eu estava profundamente 
convencido de que o proj ec to elaborado pelo meu nobre 
:imigo deputado por S. Paulo não sat isfazia ás aspi-
raçõe~ do paiz. Emquanto que o projecto formulado 
i1or aquell a illustre commi ssão especial continha um 
plano largo e regular, oll'erecia um conjuncto de me-
di.d as mais amplas e mais completas, o proj1ect0 do meu 
nobre amigo tratava sóme11te de r esolver pontos secun-
<larios elo vas to problema da emancipação do elemento 
servil. 

Mas, votando pela · preferencia do projecto dessa 
rnustre comm issão especial , eu não aceHei' todas as 

~suas idéas. Adapto grande parte das medidas que esse 
projecto consagra, ·muitas das quaes encontro con-
signadas na propos ta do governo, que é presentemente 
objecto de nosso es tudo e da nossa deliberação. 

De todos os males, senhores, que nos legou a antiga. 
metropole, a escravidão é incontestavelmente o ma·is 
prejudicial. Effectivamente nenhum outro produz cf-
feitos mais desas trosos ( muitos apoiados)-; nenhum 
outro ex ige, para ser ex tirpado, esforços mais perse -
verantes nem maiores sacrifici.os . 

Por toda a parte ond e es ta fatal instituição se k~. 
es tabelecido tem sido um germen de lu tas e de per-
turbações, e em a lguns paizes tem a té ge rado graves 
conflictos . ( JJfaitos apoiaclbs.) 

Está ainda na memoria ele todos, como uma. salutar 
ad vertencia, como uma provei tosa lição para os paizes 
que possuem esc-ravos , a horrorosa carnificina pela 
qua l terminou nos Estados-Unidos essa incand-escente 
questão. Nos paizes mais adiantádos da Europa se ondas · 
de sangue humano não mancharam o solo, se não se 
feriram, como naquell es Estados, batalhas colossaes, 
em que per eceram m illlares de indivíduos, a· emanci-
pação exig iu 'dura nte muitos annos uma luta·activ:a e in-
cessante, quér na imprensa, quér na trihuna, e· impóz 
pesados encargos. 

Na Inglater ra, a escravidão foi atacada por Wilher-
force' , seg undo refere Cochin , .no m es mo ann(J), em que-
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as potencias reunidas em o congresso de V.ienna se 
compromettiam solemnemen te a unir seus esforços para. 
conseguirem a aboliÇão do trafico, e nesse mesmo anno 
a emancipação foi proposta no parlamento por BuxLon. 
· O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-Não apoiado. 

o SR. MINISTRO DA AGRICULTURA :- Continue, que vai. 
muito bem, 

O SR. MENEZES PRADO :- Cito um facto historico. 
Se o nobre deputado acha .que estou em erro, veritlqu.e 
<l: citação. · 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXE IRA dá <eutro aparte. 
O SR. MENEZES PnADO :-Entretanto, Sr. presidente, 

o bill para a emancipação só fo i adaptado em.1.833. 
(H1i vcirios apartes.) . 
Na França, a questão foi desde 1.838 iniciada por 

Passy, que em Fevereiro desse anno propôz a eman-
cipação, abandonado o projecto de Passy, em consc-
quencia da dissolução da camara. 

Reproduzido por Trassy cm Junho ele 1.839, a idéa 
só veiu a triumphar em rnq,s. 

O SR. DuQuE-ESTRADA TmxEIBA :_:_Como triumphou ?· 
O SR. MENEZES PRADO :-Pelo predominio ela idéa. 
O Sn. DUQUE-ESTRADA TEIXEIH'\: - Mas revolucio-

nariamente. 
O SR. MENEZES PRADO: -Seja como fôr, trium-

phou. ' 
O SR. DeQUE-ESTRADA TE1XE!RA: - Seja como fôr 1 

Ah! 
O SR. MENEZES PRADO :-Por não desejar que a idéa 

triumphe no nosso paiz por meio de revolução, é que 
quero que se resolva, emquanto é tempo, essa questão. 

Mas, senhores, aquelle longo intervallo não foi es-
teril. Emqnanto se deb~ ·tia no parlamento a questão 
da emancipação, decretavam-se, no intuito de apres-
sar-se a sua solução, medidas auxiliares de summa 
importancia, tomavam-se providencias tendentes apre-
parai-a e a facilitai-a. 

O SR. DUQUE -ESTRADA TEIXEIRA: - Apoiado; ainda 
bem que o nobre deputado reconhece a necessidade 
dessas providencias. 

o SR. MENEZES PRADO :- Eu responderei a este aparte 
do nobre deputado . 

Assim que, Sr. presidente, a ordenança de H de 
Junl10 de 1.839 fixou os casos de manumissão forçada. 
Decretou-se o recenseamento r egular dos escravos, 
abrangendo os casamentos, nascimentos e obitos. 



A ordenança de t>. de Janeiro de 18.W regulou a ins-
trucção prima-ria e religiosa desses mesmos escravos, 
e os confiou á protecção dos representantes do minis-
terio publico. 
·O SR. DuQUE-EsTRADA TElXEIRA :-Muito bem! 
O SR. MENEZES PRADO :-Além destas sabias e outras 

judiciosas medidas que, mittatis mittandis, ambos esses 
paizes decretaram, os seus respectivos parlamentos vo-
taram largas sommas para indemn.ização dos senhores ' 
ele escravos. · ~ 

O Sn. DUQUE-ESTRADA TE1xEiRA :-Que contraste t 
O SR. MENEZES PRADO :-Mas muitas dessas medidas 

necessarias na França e na lnglaterra, onde a eman-
cipação se fez immediata e simultaneamente, são inuteis 
no Brasil, onde se pretende efiectual-·a por modo 

·muito diverso, onde se quer realizar lenta e paulati-
namente. 

O SR. DuQuE-EsTRADA TE1XEIRA :-Emancipação im-
mecl iata e simultanea, está enganado . 

. O SR. MENEZES PRADO :-As outras nações elo conti-
.nente europeu seguiram os memoraveis exemplos dessas 
duas gr:andes potencias'; mas em todas ellas a emanci-
pação do elemento servil encontrou sempre grandes 
resistencias creadas e fomeBtadas pelos interesses offen-
diclos. 

Parece singular, senhores, que a instituição mais 
geralmente reprovada seja aquella cuja extincção o1Ie-
reça mais embaraços, demande maiores esforços. Mas 
taes são as raízes que lança nos paizes em que infelizmente 
tem sido adoptada, tão fortes são os vinculas que 
cri~a , que não se póde abalar sem chocar gray;es 
interesses, sem suscitar grand.es apprehensões, se:µi. 
causar um<\ certa agitação 1 

Entretanto, senhores, t.udo conspira contra ella, tudo 
nos impõe o dever ele extinguil-a ; é!. moral e a reli-
gião, os sentimentos naturaes ele caridade e ele com-
paixão, o progresso e o engrandecimento do paiz. (Muitos 
apoiados.) Não ha nação que tenha marchado a largos 
passos para prosperidade emquan to conserva em seu seio 
esse cancro roedor ela sua seiva e ela sua vitalidade; 
não ha paiz que1deva a esse pernicioso elemento o seu 
engrandecimento. . 

O Sn. DuQuE,ESTRADA TEIXEIRA dá um aparte. 
O Sn. MENEZES PnAoo :'-Sinto não ter aqui uma 

correspondencia de Nova-York, publicada pelo Jornal do 
Commercio, onde se prova a toda evidencia cóm os 
censos alli feitos que com a mesma população os Es-
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t ados llO Norte produziam ó tri plo elo que produziam os 1l'a 
.Sul , que a prosperid:ule daquelle paiz é dev ida ao elc-
men to livre . · 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-:-Mas a razão não 
é essa . , ' · 

O Sn. MENEZES PRADO :-Por totla a parte, se.nhores, 
onde se tem extinguiclo a escravatura", a producçiio e a 
riqueza têm augmentado. Isto qne se tem dado nos 
outros paizes se observa tamtJem no nosso , onde a 
producção e a riqueza vão cr escendo á propot ção que 
o elemento servil vai enfraquecendo. ( Apo'iados.) 

Emquanto os antigos Romanos, diz um distincto eco-
nomista, cultivaram por si propri os os seus campos, a 
Italia era afamada pela fertilidade de f;Uas terras e 
pela almndancia dos viveres, mas a agricu ltura clecah il1. 
logo que foi abandonada aos escravos . Então, cm vez de 
se fazer cultivar as terras, se as transformou em prados, 
e os habi tantes deste bello paiz tornaram-se dependentes, 
quanto á sua subsist encia, das províncias de além-mar. 
Os pequenos proprie tarios e os arrenclatarios desappa-
receram, e es te paiz, que tinha outr'ora o aspecto ri-
sonho de uma multidão ele aldêas povoadas por homens 
livres e abastados, converteu-se em uma ·vas ta solidão, 
onde existiam semeados aqui e alli palacios rnagnillcos, 
que formavam o mais saliente contraste com as mise-
raveis cabanas em que se encerravam os cscra vos. Estes 
factos são referidos por historiadores romanos insus-
peitos . 

Outro tanto , senhores, aconteceu na idade média. 
Emquanto subsistiu a servidão , a agricultura ian-
g ue~eu e definh ou; apenas desappareceu este fatal re -
p;imen, uma nova ~ ra se abriu á lavoura ; sirns terras 
cobr iram-se ele trabalhadores, seus instrumentos el e cul-
tura aperfeiçoaram-se, seus processos simplificaram-se . 

A liberdade gerou a riqueza, e esta desenvolveu a 
civilisação. 

O mesmo facto, a mesma transformacão se tem obser-
vado nos tempos mod ernos nos paizés que têm pas-
sado do rcgimen escravo para o livre. 

Nas co lonias fr ancezas, vencido o periodo de cl eca-
cl encia, qtie não foi muito longo, a producção augmen Lou 
i.;onsideravelmen te. 

Na JVfartinica, dez annos depois da emancipação, a 
procl ucção excedeu el e um t erço , e em Reuni ão mouLou 
a ma is do duplo do que attin gia anteri orm ente. 

A mesma cousa aconteceu nas coloni as ing l ezas . 
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Referi·ndo-se aos fel izes resulLad os obticlos nes tas 
colonias, di~ia cm 184,2 lord Stanley, já r.itado pela 
illustre commissão cs1iecial deste .a1ino: << O resultado 
da grande experiencia da emancipação tem excedido 
os mais vivos interesses dos mais ardentes amigos da 
propriedade colonial. Não sómente a prosperidade ma-
terial de cada uma das ilhas cresceu grandemente, mas, 
o que é ainda melhor, tem havido progresso nos ha-
bitas industriaes, aperfeiçoamento no systema social e 
religioso, e desenvolvimento entre os' indivíduos dessas 
qualidades de cora çã.o e de espírito, qu e são mais neces-
sarias á felicidade do que os objectos materiaes. » 

Tudo , senhores, me induz a crer que o mesmo succe-
clcrá nos Estados-Unidos, logo que as cousas tornem a 
seu estado normal, apenas se reorganize completame!'lte 
o trabalho nos Estados do Sul. 

o Sn. MINISTRO D.-\. AGUICULTURA: -Já está aconte-
cendo. 

O Sn. MENEZES PnAoo :-E' innegaYel , senhores, a 
superioridade ele um regimen sobre outro. O escravo, 
rião aproveitando elo seu trabalho senão o indispensavel 
sustento, conhecendo que a sua sorte será sempre a 
mesma, qua'lquer que seja a somma de esforço que em-
pregue, trabalha o menos que póde. Esta verdade é tão 
geralmen te conhecida nos paizes de escravos, que .iá 
alguem chegou a definir o escravo-o animal qul;l mais 
come e menos trabalha. " 

Tambem os Romanos, qne no seu tempo passavam 
pelos melhores agronomos, a haviam patenteado. 

Columcll a di z que qualquer que seja o genero ele cul-
tura, o trabalho do colono livre é preferível ao elo es-
cravo : omne agri tolerabius snú liberis qnain sub villicis. 
- -E Plínio acresceu ta :-.o que se faz por mãos livres 
não só se executa de melhor vontade, porém ainda colil 
mais intelligencia-lwnestis manib us oinnia [cetins JH'eve- . 
nimit, q1wniam et curiosins fiunt. E' natural, senhoreo;, 
que assim aconteça, visto faltar ao escravo todo o esti-
mulo. Emrruanto que o colono livre trabalha excitado 
IJelo at.tractivo do ganho, ou pelo receio de perclpr a sua 
reputação, ele passar por homem preguiçoso ou vadio, 

·o Gscravo, a quem sua triste condição tem feito perd er 
es te deli cado sentimento, es te pode1;oso es timulo, só é 
impellido pelo temor do casti go ; ora, o temor, segundo 
observa Storch, lon ge de augmcntar os esforços elo tra-
halhaclor , os climinue, é mais proprio para produz ir o 
desanimo, a inercia e a cstnpicl ez, cio rruc o vigor, a 
appl icaçã? ~e a destreza. 

3a 
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E~ , pois, para mim indubi t::ivel que o lraha lho escravo 
é mui Lo inferior cm quantidade ao trabalho li'vre. Ora,. 
se o trabalho livre é superior em quantidade ao ti;a-
balho escravo, muito mais o é em qualidade. O escravo 
não tem interesse, não tem incentivo algum para 
appl icar ao ' trabalho que e~ecuta aquelle zelo e aquelle 
esmero que podem aperfeiçoal-o.- Ao contrario, tudo lhe 
aconselha que se poupe o· mais possível. Se por inspi-
r;içí):o de sua intélligencja descobre um melhoclo, um 
processo, um meio qualquer capaz de augmentar ou aper-
feiçoar os procluctos do trabalho de que foi incumbido, 
não o revelia a seu senhor; trata muito de proposit.o de 
occultar as ·suas habilitações, porque sabe que, se forem 
·descobertas, os seus deveres a ugmcntarão, maiores terão 
de ser as suas fadigas. . 

Em taes circumstancias bem vêdes, senhores, que a 
escrav idão é um grande obstaculo ao progresso e ao 
desenvolvimento da lavoura no Brasil. 

O SR. DUQUE-ESTRADA T!UXEIRA :- Porque não votais 
a emancipação immediata? . . , ( 

O Sn. MENEZES PRADO:---' Porque não é possível , 
porque não queremos arruinar o paiz, porque não que-
remos remediar um mal causando outro maior. 

Eu estou sinceramente persuadido de que o Brasil 
~staria em condições mais prosperas, em situaç:io mais 
florescente, se nunca tivesse existido em seu seio es.se ' 
pernicioso elemento. Infelizmente, senhores, a fatal 
influencia da escravidão não se li mi ta · unicamente á 
agricu'ltura, estende-se a todos os ramos da actividaue 
lrnmana. 
, Na industria manufacturefra, sobretudo, a escravidão 

,; de um cffeito desastroso, abst.rahinclo das bellas-artes e 
das sciencias, que aos eseravos não é d.ado cuJtivar. 

Se o trabalho agricola, diz Storc:h, não se aperfeiçóa 
.senão fracamente sob o rcgimen do constrangimento, 
o man·ufactureiro nãoJa.z quasi progresso algum. 

O producto da agricultura 'é em grande parte obra 
da natureza; ainda que o trabalhador desempenhe mal 

·a sua tarefa, a natureza faz sempre o seu dever, e por 
imperfeito que seja o processo do cu ltivador, o producto 
não se resente senão relativamente á quantidade; a 
respeito da qualidade é pouco mais ou menos sempre o 
mesmo. · 

Os productos das manufacturas, ao contrario, sã() 
qu::isi intr.iram1~nte creação dos honiens, e conseguinte~ 
m~nte não· se podem aperfeiçoar senão pelo.;; seLlS es~ 
forças, pela sua intclligencia e 1101:1 sua actividade . 

\ 
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Ora, o constrangimento jámais produz esses eITeitos; 
se chega a forçar os homens a trabalharem, não os torna 
mais zelosos, mais activos, nem mais intelligentes, de 
modo que a superioridade do trabal·ho livre sobre o es-
cravo é ainda mais sensível na industria manufactu-
reira do que na cultura das terras. 

A época da completa abolição da escravidão na Eu-
ropa, acrescenta Storch, é a aurora de todas as gran-
des descobertas que honram o espirita humano, que en-
nobrecem a existencia do homem e a tornam. mais suave 
e mais agrada vel. 

Todos os progressos que a ~uropa tem feito nas 
sciencias e nas artes, progressos que lhes asseguram 
uma proeminencia tão gloriosa sobre todas as partes 
do mundo, não datam senão dessa grande e benefica 
revolução, e não ha duvida de que se ella não tivesse 
tido lugar, a Europa ainda jazeria na mesma barbaria 
em que esteve sepultada durante tantos seculos. En-
carada, pois, debaixo deste ponto de vista, a escra-
vidão acarreta grandes inconvenientes, causa muitos 
males; porém não menos perniciosos são os cITei tos que 
ella produz sobre a moralidade publica e privada. A es-
cravidão corrompe os costumes, estraga a moral pu-
blica e a privada. . 

O espectaculo da escravidão rebaixa os caracteres, e 
o contacto com entei> degradados en fraquece nos ci-
dadãos aquelles grandes stintimentos que constituem 
a sua nobreza. 

Por seus vícios e por suas depravaçõe3 os escravos 
contaminam o lar- domestico, e muitas vezes porca-
lumnias astuciosamente combinadas lançam o descTe-
dito sobre familias puras e honestas. 

Creio, senhores, ter perfunctoriarnen te delllonsttaclo; 
quér pelo lado moral, quér pelo lauo economico, a 
superioridade de um sobre outro regímen. 

Já é tempo ele goz~rmos das grandes vanta:gens: dos 
beneficos resultados que offerece o terrimen da liber-
dade~ Já é tempo de dar o Brasil u~ passo fecundo 
e decisivo neste sentido, etfectuando a passagem.; lenta 
mas eill?azmente, de um para outro regímen. 

Acredito, Sr. presidente, que esta transformação não 
apres~nta embaraços assustadores, já porque a expe-
r~enc1a. do que se passou em outros paizes nos sugge-' 
r~u meios uc attr.nual-a , já tambem porque a eman-
cipação não encontra no Brasi 1 a mesma resistencia, 
opposição igualá que cncon tTou em alguni desses paiz.es , 
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cuja população man linha preconcei Los infundados e um 
odio bem pronunciado contra os escravos . 

Os escravos no Brasil não são odiado$, a caridade 
publica e particu·lar os soccorre, a' nossa legislação os 
protege, e favorece as manumissões ; em summa, a es-
cra viclão é aqui geralmente condemnada. 

Ná província que tenho a 11onra ele representar nes ta 
casa, em Sergipe, a emancipação lenta e gradual não 
encontra geralmente grande resistencia, não conta mui-
tos opposicionistas. 

Não sóm.ente a assembléa provincial, leg itima rc-
presenlànte e fiel interprete elos sentimentos da pro-
víncia, votou por indicação ele um caridoso sacerdote, 
um dos seus ill ustres membros, a quantia de 6: 0001$ 
para ser applicada a manumissões voluntarias,.'como 
tambem se fundou, no mesmo in fü ito, na capital , uma 
associação emancipadora, cujo nome recorda uma época 
notavel da nossa historia política- 25 de Março- , as..., 
sociação que já pagou seu tributo a essa generosa e phi-
lan Lropica idéa. 

Essa associação, cuja creação é devida aos esforços 
ele um talento auspicioso, compõe-se em sua maxima 
parle, se não em sua totalidade, ele pessoas que, se at-
tendessem aos seus interesses inclividuaes, mais deve-
riam pugnar pela conservação da escravidão, e aliás 
não duvidaram: concorrer para tão piedoso fim. 

Ultimamente fundeu- se na cidade de l\Iaroim uma 
outra associação, que propõe-se a promover por todos 
os meios a seu alcance os melhoramentos ag_ricolas e 
inclustriaes. No oficio que me dirigi u o presidente, 
agricultor talentoso e esforçad'o campeão do progresso 
elo seu paiz, commnnicando-me que o Comício Agricola 
Sergipense me elegêra para represental-o perante o 
Imperial Instituto Agricolii Flltminense , distincção que 
summamente me penhorou, qu e já agradeci, e que de 
novo agradeço desta tribuna, declarou-me o Dr. Feljs,. 
mino Moniz Barreto que é necessaria essa transforma -
ção social. · 

Entre os mais agricultores não notei durante a minha 
es tada na provincia oger iza á icléa; o que todos temem 
em Sergipe é a aboli ção repentina ou dentro de um 
prazo demasiadamente curto, que traga a aniquilação 
de suas fortunas; mas a emancipação lenta e gradual, 
feita cautelosamente, sem grande abalo da nossa prin-
cipal industria , não causa geralmente grande repug~ 
na nria á classe agríco la serg ipana. 
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Os agricultores sergipanos são bons christãos, estão 
hem compenetrados dos deveres que lhes 'impõe a nossa 
santa re ligião, que até permitte a venda dos vasos sa-
grados para o resgate de escravos. 

Não sei bem como se pensa geralmente nas outras 
províncias, mas acredito, pelo que tenho lido e pelo 
que tenho ouvido, que prevalecem por todo o Brasil 
iguaes sentimentos; assim, pois, só nos resta escolher 
os meios mais adequados para realizarmos este grande 
des·ideratu.m, esta aspiração nacional. · · 
. O Su. DuQuE-ESTUADA. TEIXEITIA: -A questão é saber 
se a proposta consagra os meios mais razoaveis. 

O Sn. MENEZES PnAno: -Qual é o meio Iiiais ad e-
quado para conseguir-se esse fim ? Em presença das 
circumstançias em que se acha o Brasil , o primeiro 
meio, o mais efficaz e ao mesmo tempo menos prejudi- . 
cial, é inconteslavehnente o que consagra a proposta 
d.o governo, a liberdade dos nascituros. Decrete-se a li-
berdade dos nascituros, que a escravidão irá-se extin-
guindo paulatinamente no nosso paiz, e se extinguirá <le 
modo ta l que contentará á maioria ela nossa popu lação. 

E' sabido, senhores, que a escravidão era entre nós 
alimentada por duas fontes, o traüco e o nascimento. 
Felizmente não conhecemos no Brasil os outros meios 
reprovados que estavam em voga nos Estados-Unidos, 
ele que nos clá notic ia Carlier em sua importante obra 
sobre a escravicUo naquelles Estados. 

Graças á dedicação e ao patriotismo de um. illustre 
varão, de saudosa memoda, o conselhe.iro Eusebio de 
Queiroz, o ex terminador do trafico, na energica phrase 
de um illustraào collega que tem assento nesta casa, 
a primeira fonte ha muito deixou de existir. Cumpre-
nos completar a obra fotão distincto brasileiro, nullifi-
cando a segunda. Emquanto não se estancar esta fonte, 
cmquanto se não eliminar, acredito, Sr. presidente, que 
a escravidão permanecerá mais ou menos vigorosa no 
lmperió por muito tempo. 

Mas suscita-se a seguinte clifficuldade: poderão ser 
os senhores legitimamente privados dos filhos de suas 
escravas? Entendo que sim. 

Sendo a propriedade escrava rneramen te civil, não 
tem o proprie tario aos seus fructos direitos inteira-
mente iclenticos áquelles que tem aos da propriedade 
natura l e legitima. Não podendo uma ser equiparada 
á outra pela diversidade · de suas origens, .sendo dis-
semelhantes e desiguaes em força, não lhes devem ser 
a pplicaclas as mesmas regras. 
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E' certo, senhores, que a constituição no art. l 79, 
~ 22, garante o direito ele propriedade em toda a sua 
plenitude; mas este preceito não nos inhibe de fazer 
i;estricções·na propriedade escrava, assim como não nos 
inhibe de fazei-as na natural e legitima. O que a con-
stituição prohiqe é que se destrua, é que se aniquUe este 
direito, mas não obsta a que façamos nelle aquellas 
modificações que exigir o hem cio paiz. . · 

Ora, decretando a liberdade cio ventre, não se destróe 
esse direito, apenas se modiüca, de accórdo com os in-
teresses do paiz. . 

A const.ituição, no paragrapho citado, garante em toda 
a sua plenitude o direito de propriedade; e no entanto 
o poder legislativo lança sobre a propriedade .pesados 
tributos, que, deixando de ser pagos, cm poucos ann.os 
a absorvem. A constituição, no referido paragrapho, ga-
rante o direito de propriedade em toda a sua plenitude, 
e no entanto o proprietario que tem herdeiros ne-
cessarios não pócle dispór livremente ele toei.os os seus . 1 
bchs, ele toda a sua propriedade plenamente garantida. 

· Se, pois, sem offensa da constituição se póde fazer , 
na propriedade natural estas e muitas outras modifica-
ções, como não se poderão igualmente fazer na pro-
priedade escrava, muito menos digna de respeito, 
creacão meramente da lei civil ? 

NÍO é só n.o Brasil., senhores, que o direito de pro .. . 
priedacle é garantido em toda a sua plenitude. 

Em Po,rtugal , cuja constituição consagra relativa- . 
mente a este direito preceito inteiramente identico, 
nos Estados do Norte da União-Americana, na Hespanha 
este direito é tão plenamente garantido como no Bra-
sil ; mas essa garantia não serviu nesses paizes de em-
baraço para se :lccretar, a datar de determinado tempo, 
a liberdade cios filhos das escravas existentes em seus 
ter ri torios. 

:tuas, se ent~ndo que os senhores po,dem ser legiti-
mamente privados dos filhos ,de suas esi,:ravas, penso, 
todavia; que elles devem ser retribuídos pelo trabalho 
da c'riação. · - · ' 

Esta remuneração, porém, póde consistir; ou em 
uma retribuição pecuniaria ou. no serviço dos mesmos 
?nenorcs. Entretanto, como alguns senhores podem 
Julgar esta remuneração insufficiente, e prescindam 
dos serviços desses menores, a proposta procurou no 
art. 2. º attender de um modo assaz razoavel a essa ne-
cess id~de, autorizando a fundação de associações que 
se queiram encarregar da criação desses menores. , 
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Conv inha, poi'ém, ampliar a dispos ição desse arl. i&o, 
0onsenlir que as associações se incumbissem da· cria-
ção desses menores deséle idade mais tenra, uma vez 
que os senhores das mãis desses menores quizessem 
cedei-os. Em tal caso, seria preciso equiparar comple-
tamente essas associações aos pro;:irietarios, conviria 
co·nceder-lhes os mesmos direitos, dar-lhes a faculdade 
de · escolherem a retribuição, ou em dinheiro ou em 
serviÇos dos menores por ellas criados. 

O Sn. DuQUE- ESTRADA TEIXEIRA : - Esta era a id éa 
mais . logica do projecto. O nobre deputado neste ponto 
tem o meu apoio. 

O Sn. MENEZES PnA DO :-Passo agora, Sr. presidente, 
a tomar em consideração algumas das observações que 
fez o iUustre deputado por Mina5 Geraes, que me pre-
cedeu na tribuna. 
· O illnstre deputado leu \::to começo do seu discurso 
uma portaria , sobre a qual fez algumas ponderações, 
dirigida pelo presidente da provincia elo Rio ele Janeiro 
ao chefe de policia , remettenclo-lhc 250 exemplares 
do parecer da commissão especial des ta camara, a fim 
de enviai-os aos delegados e subdelegados para os dis-
tribuii·cm pelas pessoas mais interessadas . Não descubro 
motivo algum para reparo nesse procedin1en to do illus-. 
traclo presiuente da província do Ilio de Janeiro. Se 
o parecer da illustrada commissão especial fosse um 
trabalho secreto, se contivesse ma.teria reservada , o 
reparo do nobre deputado teria todo o cabimento. 
Desde,. porém, que esse parecer j á foi impresso no 
Jornal do Commercio, tl. escle que teve publicidade, não 
vejo inconveniente algum cm que seja distribuido pelas 
pessoas que têm interesse em conliecel-o. Ao contrario, 
ha toda a vantagem em que as pessoas mais interessadas 
·na solução Lia ques tão sobre ·que versa esse parecer o 
leiam e meditem, verifiquem por si proprias que elle 
não contém os absurdos que se lhe tem: empres lado. 

O nobre deputado estranhou que o governo tives.se 
declarado !/esta casa que fazia questão elos pontos 
capitaes da ' propost a, porque tinlla desta' fó rma i.m-
possibilitado os dissidentes de apresentarem as suas 
idéas. 

Mas o governo, declarando que fazia qu es tão pelos 
pontos capitaes da proposta, não os espec ificou ; se 

. esses pontos estivessem plenamente conh ecidos, se o 
governo os tivesse enumerado, ainda se poder ia des-
culpar o acanha men Lo dos d issidcn tes ,em exltiLirem 
as suas idéas. 
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l\tas, desde que o governo não os declarou •. .• 
O Sn. DuQuE-EsrnrnA TEcxitmA :-Isso não l Desde 

a falia do tbrono que os declarou. 
O Srr. MENEZES PnADo :-Quaes são? 
O S11. DuouE-EsTRADA TEIXEIRA:-0 ventre liúe . 
O Sn . l\IENEZES PHADO :-0 governo fallou em pontos 

ca pitacs da proposta, mas não disse qua es erão; um 
delles é o ventre li vre , os outros não estão con hecidos. 
Ora, se assim é, os diss identes podem apresentar as 
suas idéas. -

o SR. PilESIDENTE DO CONSELHO :-Não excluiu, o que 
pediu é que iniciem as suas idéas, e nos convençam 
de lias. ' 

O Sn. MENEZES PnADO :-Não obstante a censura que 
fez ao governo, o nobre dGpntado a que me tenho refe-
rido concluiu o seu discurso apresen tando o seu plano . 
de emancipação. 

Desenvolvendo o seu plano, S. Ex. indicou duas me-
didas principaes, que são: rnanumittir, mediante in-
demnização, as crianças que a ttingirem a idade de 7 an-
nos, e declarar livres os escravos que completarem 60 
annos. 

Ambas essas medidas são inconvenientes. A prirneira, 
além de outros motivos, é impraticavel, á vista do 
estado elas finanças do Bl'asil. A segunda fere muito 
JJosi tivamente o ~ 22 elo art. 179 da nossa constituição, 
que garante em toda a sua plenitUcle o direito de pro-
priedade. Com effei to, em face desse paragrapho, não 
podemos declarar ele nenhum valor, tornar completa-
mente nulla uma propriedade garantida, um direito 
certo e existente, por isso que o objecto desse direito 
chegou a uma certa idade, tornou-se mais antigo. 
Pelo contraria, a an tiguiclacl e é ma is um motivo para 
se respeit:tr esse direito; longe ele enfraquecei-o, o con-
solida e fortifica. 

I)emais, Sr. presidente, esta medida suggericlà pelo 
nobre deputado tem o grande inconveniente ele se 
conceder liberdade .aos escravos quando são valetudi-
nanos, quando as suas forças se acham gas tas. quando 
elles já não podem subsistir por seu proprio trabalho. 
A liberdade, em tal estado, em vez de ser um benefi-
cio para esses escravos, é quasi um acto ele crueldade, 
equiva le a abandonai-os á miseria e á mendicidade, 
precisamente na quadra ela vicia em que elles mai s ne-
cessitam dos soccorros e ela protccção'clos seus senh ores. 

( 
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. . Creio, senhores, ter sufficientemcnt e justifi cad o o 
meu voto nesta ques tão. Oxalá que ella tenha urna 
solução que honre o corpo legislativo brasileiro, e seja 

.ao mesmo tempo para o paiz uma fonte ele prospe-
r idade. 

VoZEs :-Muito bem; muito hem. 
A discussão fica afliacla pela .hora. 

SESSÕES DE 24 E 2:-J DE JULHO . 

- No d ia 2lf continúa a discussão do art. 2. º Falia 
contra o Sr. B~nrros COBRA. 

- No dia 2t5 não houve sessão por falta de qnonmi. 

S.ESS{JES DE 26 E 27 DE JULHO. (Coti.clu.e a discussão dos 
qrts. 2. 0 e 3. 0 e comer,o, a do ti . º) 

- No dia 26 o Sr. F1mnErnA DE AGUIAR requereu 
o encerramento da discussão do art. 2. º e foi appro-
vado. Entrou em discussão o ar .t. 3. º Faltou contra 
o Sr. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA. 

- No dia 27 fallou a favor o Sr BENJAMiM. Eis o 
i;qu discurso: · 

O Sn. BENJAMI~c-, Sr. presidente, tendo esta augusta 
camara convergido toda a sua a ttenção para a discussão 
<lo art. L º do projecto da reforma servil , a mais im-
portante questão do nosso paiz,, depois das lutas da in-
dcpendencia ; inscrevendo-se . para foliar sobre a ques-
tão alguns dos mais distinctos oradores désta carnara, 
eu, temendo perturbar a sua attenção anciosa para ou-
vil-os, receiando não conservar a discussão na altura 
do talento de tão eminen~es oradores, tomei a delibe-
ração ele conservar-me silencioso; mas agora que clla 
se mostra satisfeita com os brilhantes discursos que 
têm sido profericlos, e que a rnateria do projecto es tá 
amplamente esclarecida .... 

O SR. DuQuE- EsTRADA TEixEmA :-- Amplam13nte, não 
apoiado, restrict:imen te . 

36 
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O Sn. BENJAilmI :-..... :mimo-me a abusar da bene-
vol·encia da camara ( innitos ni'lo apoiados), fazendo al-
gumas modestas considerações que justifiquem o meu 
voto . . 

Sr. presidente, quando se ºtrata de uma reforma so-
cial, como é a do el.emcnto servil, é. indispensavel estu-. 
dar detidamente quaes são os princípios, que cabem, 
o regímen que se revoga; e quaes são as icléas que nas-
cem, o regímen que se inaugura. São duas questões 
magnas, que si:nto profundamente não poder esclare-
cer devidamente nesta occasião. 

Prevalecendo-me eh equidade com que V. Ex. ha 
presidido os nossos debates, consentindo que a dis-
cussão corra amplamente sobre todos os artigos elo 
projecto, cu vou ligeiramente encarar a questão em 
relação ás duas faces allucliclas . . 

A instituição que cabe é esta: nosso paiz está divi-
dido em duas classes, a dos senhores e · a dos escravos. 
Aquelles gozando da ampla liberdade que assegura o -.:: 
systema representafr1'0; dispondo de todas as tiquezas 
esplendiclas do nosso beUo paiz; convertendo uma raça, 
tambcm humana, cm seu principaLjnstrumento de tra-
balho. Estes trabalhando, sem uma remuneração, sob 
um clima abrazador, no verão; não tendo os direitos 
absolutos .do homem, de propriedade, liberdade e igual-
dade, sujeitos ao castigo infamante elo latego; homens-
machinas, mais infelizes que a materia, porque esta não 
tem a scnsibiliclaclc, que e.ansa a elôr, a intelligencia que 
produz a paixão. A desgraça elos escravos faz a ven-
tura dos senhores. 

Eis, Sr. presidente, cm traços larp;os a instituição 
que existe. Como ella vive entre nós? Esta instituição 
tem seguido 'a mesma marcha é1ue nos . assignala a ( 
histo_ria ele Roma, quando ella existiu. E' a mesma 
instituição, ha ele seguir o mesmo caminho e apresou-

, tar os mesmos rnsultados. Em Roma ella teve trcs 
épocas notavcis. Na 1.ª o escravo é equtparado ao pro-
prio animal irracional. Não tem o direito de viver. O 
serihor póde matai-o, e ma ta-o a capricho. 

O jiis vitm et necis não é simplesmente tolerado por 
um costume barbara, está consagrado na lei escripta. 
Sobre o tumulo de seu senhor, o escravo é uma das 
victimas sacrificadas; scU: sangue, como o do. boi ou da 
ovelha, é agraclavel a seus manes. Na segunda época 
a sua condicão melhora-se consideravelmente. E' tra-
tado com humanidade, goza de alguns fairores, r~ feliz 
na sua eles.graça. Chego á terceira ópoca. Seu espiri to 
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se illustrou. O escravo é litterato, é poeta , é orador. Nos 
comicio s e lei toraes, no f oriim, d efencle os direi tos po lit-
ticos e civis ele seu se~hor; em casa é o seu secretario;· 
a escrava é a confidente ele sua senhora. Foi nesta épo-
ca, segundo narram os historiadores, que a onda d;i 
dissolução dos costumes, depois de subir ás ultimas al-
turas, ao proprio palacio Pa latino, clenamou-se por toda 
a superficie elo Imperio, submergindo-o, arrazand0-o en~ 
sua impetuosidade. 

Tambem, em i10sso paiz, esla malfadada instituição 
tem mais ou rnenoo. trilllado este caminho. 

Na primeira época-refiro-me <10 tempo. em que o 
Brasil era uma colonia de Portugal-o escravo não 
tinha garantia cl e vida. E se o senhor não tinha o cl irei to 
de viela e ele . morte consagrado na lei escripta , é bem 
certo que muitos morreram pelo supplicio elo latego, sem 
que nada soffresse· por pàrte dos agentes cl:.1 autoridade. 
Havia mesmo, cl6e-me dizei-o, machinas movidas por 
agua, de um ou outro algoz da humanidade, com 'que se 
arr.ancavam as carnes desse ente duplamente desgraçado. 
(Grande sensaçc'lo.) 

O Sn. CoELHo l{onn1GuEs:-Não digamos isto aqui 
na camara. . 

O Sn. DuQuE-EsTnADA TE1XEinA :- Ficiuc consignado 
este stigma que o nobre deputado lança .á sua nação. 

O Sll. EVANGELISTA LOBATO:- Está contando a his-
toria ele seu paiz. 

O Sn . SouzA REIS:- Do Brasil? 
( Trocam-se nmitos apartes. ) 
O Sn. BENJAMrnI :- E' a verdade hi storica, que não 

se póde e não se deve occultar para opprobrio daquelles 
que ·mancharam as suas mãos com o sangue das victi~ 
mas, e por cujos crimes a nação brasi leira não responde 
perante a consciencia elo .gencro humano . (Apoiados.) A 
viela elo escravo nessa primeira época é medonha de pa-
decimentos. Soffre todos os rigores ela fome,. porque a 
alimentação que l!Je dão é detestavel ; sente o de.:;· 
alento, porque traba lha até alta hora da noite; soffre 
as mais pungentes dôre s pliysicas, porque é casti gado 
com o latcgo; expira muitas vezes sob o peso de tantos 
soffrimentos. E tão nefandos crimes eram mais ou menos 
tolerados . 

O SR. COELHO HonmGuEs:-1\luitas vezes foram pu-
nidos. 

O Sn. fü:N.r.rnrn :-Na segunda época o escravo lcrn 
soffrivel tratamento . Os cas tigos são mocleraclos, o tra·-
balho é regular . Com a cessação do trafico de africa-
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nos em f8t50, alguns senhores já educados nos bons 
principias da moral e da rehgião, outros dominados 
pelos calculas da ambição, melhoram consideravelmente 
a sua condição. O escravo vive contente e satisfeito, é 
feliz em sua desgraça. 

Àctualmente esta instituição entre nós está em um 
período de transição. Caminha da segunda para a ter-
ceira época. O escravo começa a illustrar o seu espí-
rito. Em alguns estabelecim1mtos ruraes aprende a ler 
e m:crever; estuda as bellas -artes. Tambcm o seu phy-
sico já não é asqueroso, nauseabundo . Ou seja o bom 
tratamento, ou o nosso exce llente clima, ou o cruza-
mento das raças, o que é verdade, visto por todos, é que 
el le, se ainda não tem fórmas elegantes, caminha 
apressadamente para a perfei ção dos traços dos homens 
da raça latina. 

Se es ta malfadada instituição não fôr abolida , em 
tempo não mui' remoto, o escravo será o secretario de 
seu senhor e a escrava a confidente de sua senhora. 

Com isto, senhores, quero dizer que o demonio fami-
liar paira sobre o tecto de nossas casas, com o cortejo 
de vícios e calamiclacles, que perseguem as soéiedades 
em clecaclencia moral. (Apoiados'.) · 

Quando no silencio de um gabinete estudo a primeira 
época da escravidão, sustentada pelo supplicio, . pela 
wrtura e pelo homicídio; e a terceira época mantida pelo 
espírito de benevolencia e de . conclescendencia fami-
liar , degenerando na clissoh1ção dos costumes, eu não 
sei qilal dellas deva mais est igmatisar. Os nefandos 
attentados da primeira época trazem a morte. physica do 
escravo ; 'I dissolução cios cos lumes da terceira época, a 
morte moral do senhor e do escravo. O crime do se-
nhor é puni·do pela propria escravidão. Tão abomina-
vcl é es ta instituição ! . .. 

Não é, pois, ~imp l esmen te a narrativa da opprcssão 
deshumana ·que o senhor exerce sobre o escravo, es-
cripta com letras de sangue nas .pag inas de nossa his-
toria, que o generoso projecto do poder executivo in-
ter rompe ; a sua icléa elevada e grande, em minha fraca 
opinião, consiste em levantar um poderoso clique á onda 
1a depravação elos costumes prestes a derramar-se por 
toda a superficie do Imperio. (Muitos apoiados.) · 

E desde que eu o considere uma reforma social in-
d ispensavel e neccssaria ao progresso moral , á estabi-
lidade de nossas institui ções, ao progresso do nosso 
paiz e á sua re!Jabilitação perante a consciencia do 
mundo, que vê na 'esc;ravid ão um dos mais horrorosos 
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a ttentados contra uma das obras divinas da cr eação ; 
cu daria o meu assentimento ao proj ecto, ainda mesmo 

· que elle peccasse por defeitos que podem ser corrigid os e 
lacunas que podem ser suppriclas . (llfüito bem ; apoiados .) 

Ei s, senhores, ligeiramente esboçado o r egimen que-
cahe. Agora tra tarei perfunctoriamen tc do r egimen que 
o projecto inaugura, e como elle funcciona. 

Pelo art. Lº do proj ccto, ela publicação ela l ei em 
diante, são livr es todos os filhos da mulh er escrava . 
Fica, pois, a escravidão circumscripta aos escravos que 
existem. Pelo art. 3. º são liber Lad os annua lmen te pejo 
fundo de emancipação alguns dos escravos existentes . 

O art. i. ºimpede que o mal se prolongue e perdure 
pela reproducção ; secca-lhe a fonte : os recem-nascidos 

. são todos livres . O art. 3.° ataca ele fr ente o proprio mal 
com r emedi os lentos, porém activissimos. _ 

Em prazo não mui longo es tará extincta a esc ravi-
dão. ( ApoiallQs .) A idéa nova que se lr.van ta é da r ei-
vindicação da justiça e da moral ultr aj ada pela escra-
vidão, é a da liberdade de uma classe embrutecida no 
captiveiro. (Trocam -se apartes.) 

O proj~cto fere direitos adquiridos á sombra da lei? 
Quando o seu mecanismo funccionar porá em perigo · 
os proprietarios de escravos? ( Attenção. ) 

Não tenho só o direito de examinai- o sob estas duas 
faces, o mandato que me foi confer ido por um distri cto 
de lavradores , os grandes inter esses do paiz , int imamente 
ligados 'lOS da lavoura, o ~ropri o futuro de minha fa-
milia , porque eu Lambem sou um pequeno agricultor, 
me impõe o rigoroso dever de conclemnal-o em abso-
luto, se de sua let ra ou de seu espiri to deprehenda que 
elle contém odiosa espoliação da propriedade dos es :-
cravos . 

Por mais nobres, elevadas, e generosas que sejam as 
idéas que surgem, eu não tenh o poder bastan te para 
sacrificar o alheio pelo seu t riumpho. O meu vo to não 
poderia obriga r ; porque eu seria um procui·ador ille-
g itimo . . Tão inviolavel e sagrado é o di reito de pro-
priedade em nosso piiiz , que o proprio corpo legislativo 
não póde violal-o , sob pena de to rnar-se illegitimo, 
desconhecendo a consti t uição do Esta do, a sua lei or-
ganica. 

Para r esponder á primeira questão, is to é, se o pro-
jec to at tenta contra a propr iedade escrava , é preciso 
saber se ella existe em nosso paiz , de fact o ou de direito . 

Senhores, não ha a contesta i-o, a nossa legislação 
ci vel ·e criminill , .quér antiga quér moderna, garante-a 
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em toda a sua plenitude. A consliluição política do 
Estado , base do systema que nos rege; consagra-a clª-
ramente. ( Mnitos apoiados.) O parecer da commissão 
especial confessa que o Estado a decretou legal, e que 
acto fôra ele inqualifica vel violencia arrancar o es-
cravo ao senhor sem inclemnizal-o. 

O p1ojecto elo poder executivo desconhece a proprie· 
dade elos escravos e a ttenta contra ella? Distinctos 
membros desta càmara, aniigos ela infancia, compa-
nheiros ela adversidade, aos quaes estou ligado pelos 
laços da amizade a mais intima, e dos quaes espero 
não separar-me por clivergencia , ainda mesmo de ordem 
superior, a que este proj ecto abriu no seio desta camara, 
entendem que a reforma servil, pela fórma por que estú 
concebida, a ttenta profunclamen te contra a prnpriedade 
escrava , e põe em perigo a vida dos actuaes proprie-
tarios. Dahi a resistencir tenaz que hão opposlo á sua 
passagem. São opiniões que acato devidauwnte, mas 
que sinto não poder compartilhar. 

Quér quanto aos nascituros libertados pelo art. !.•, 
quér quanto aos adultos libertados pelo art. 3.º, elle 
estatue uma indemnização. ( Afoitos apoiados.) · 

A clesappropriação com justa e previa indemnização, 
praticada pelo Estad o , quando a utilidade publica 
nunca foi um atten tado á pro1Jriedade elos particulares. 
(Apoiados. ) 

O direito do senhor sobre o escravo não se estende 
aos filhos? 

Diz o parecer da commissão especial : 
« A verdade é que , por mais que concedamos ao pos-

suidor do escravo, nem llle reconhecemos jus de pleno 
clominio, nem hereclit;iriedade ele oppressão ou direito 
sobre os nascituros. >> 

Esta opinião não é verd adeira. , 
O Srr. DuQUE-EsmADA TEIXEIRA: -E é um deputado 

ela maioria que assim falia. , 
O SR. BENJA MIM: - Já disse que venho discutir a ma-

ter ia com toda a imparcialidade. 
Se a opinião da commissão fosse verdadeira , ª pro-

priedade dos e,,craYos existentes seria illegitima , por-
que toda ella é or iun da do pr incipio - partiis ventrem 
seqnitur -;-, consagrado pelo mesmo direi to, e sempre 
r espeitado pelos trilrnnaes. 

O Sa . EVANGELISTA L OBATO : - O parecer não contesta 
esse principio; é preciso ler os ultimas paragraphos. 

Se o senhor não tern o clirnito de propriedade sobre 
os fil hos el as escrava s, porque não estão gel·aclos., tani~ 
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bem. a lei não póde crear direitos 'para as gerações fu-
turas. 

O projccto do poder ehcutivo não contém, feliz-
mente, aquella opinião. 

O Sn. EVANGELISTA LOBATO dá um aparte.· 
O S!l. BENJAMI111 :- Não terá o Estado o direito de 

desappropriar os bens moveis e semoven tes ? 
Senhores, a propriedade mais sagrada, ma is respei,-

tavel e privilegiada é a de raiz. O solo é por excellencia 
o grande productor. O homem vota-lhe dupla estima 
quando nelle nasceu. Quantas ·atreições de infancia e 
de familia não recorda-lhe o sitio onde viu a luz do 
dia ·? O seu valor real e ele estima não escapou ao le-
gislador, que rodeou a propriedade imrnovel el e todas 
as garantias. 

Pois bem; esta mesma propriedade; superior a qual-
quer outra em garantias, pócle ser desappropriada quando 
a utilidade pub lica, devidamente verificada e mediante 
justa e prévia indemnização, o exigir. E' a unica limi-
tação que a nossa constituição política põe ao direito 
de propriedade, garantido. em toda a sua plenitude e 
considerado sagrado e inviolavel pela lei de todas as 
nações civilisadas . O direito ele desappropriação, que 
compete ao Estado, abrange a propriedade scmovcnte, 
qual é o escravo? 

1\ lei ordinaria, que regula esta ma teria entre nós, re-
fere-se claramente á propriedade immovel. E nem a 
sua letra nem o seu espírito abrangem a propríedade 
movel ou semovente. Todas as garantias de verifica-
ção da utilidade publica e prévia indemnização que 
ofierece seu processo são para os bens ele raiz. Isto, 
porém, não quer dizer que o Estado não tem o direito 
ele desappropriar à propriedade movel ou semoventc, ou 
g:ue tem o direito de espolial-a. 
· Pelo direito francez, o Estado rcqui si ta os hens mo· 

veis e semoventes, quando clelles precisa, e vosterior-
mente indemniza ao proprietario. 

Consagrando á nos8(l constituição o direito de desap-
propriação, e não tratando a lei ordinaria que regula 
o seu processo ela propriedade movel e sern.ovenLe, é 
evidente, é claro que o Estado pócle cl esappropriar os 
bens moveis e sernoventes, sem preceder o respec tivo 
processo; devendo, porém, indemnizar devidamente ao 
proprietario. Isto ine parece claro, e creio que não po-
derá sofirer contestação. 

Ora, o projecto elo poder executivo sobre a reforma 
servil cl5 um Litulo trintanario ele renda ele 600#000 
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correspondente aos filhos das escravas que forem liber:..; 
tados, e crêa um fundo de emancipação para indem-
nizar os proprietarios dos adultos que forem sendo li-
bertados gradualmente. 

O projecto respeita, pois, não só á propriedade exis-
tente como á fütura. Desappropria-a mas indemniza. 
Logo, não fere a constit~ i ção, como mais de uma vez 
tem-se dito nesta camara. (Apoüutos e ncio apoiados.) 
Logo, não attenta contra a propriedade dos escravos, 
como se tem incutido no ·espírito dos lavradores. 

(Trocam-se apartes.) 
Será justa a indemnização estatu ida no projecto? 
O SR. DuQuE-ESTrlADA TEIXEIRA :-0 discurso do no-

bre deputado continúa a provar que a discussão do 
art. 1. º foi an ticipadamen te encerrada. 

O SR. COELHO RooRIGUES :- Ha .de ser discutido desde 
'º 1. º alé ao ultimo, seja ou não encerrada a discus-
são. 

O SR. BENJAllmr :-Peço aos nobres deputados que ( I 
não me interrompam; jú não tenho o habito da tr ibu.na. 

O SR . DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :- Pelo contraria ; eu 
invejo a .prati ci1 da tribuna do nobre deputado. 

O Su. IlENJAMli\L:- Sr . pres idente, a indemnização 
marcada no art. 1. º é justa. 

O SR. DUQUE-ESTRADA TErxmnA dá um aparte. 
O SR. BEN.JAl\IIM :- Os recem-nascidos não têm va -

lor algum. Diariamente nesta capital os proprietarios 
atiram-os na roda da caridade. E' a criação que dá-
lhes o vai.ar. E es ta o projecto paga com o titulo 
trintanario de renda de 600~000. O fundo ele eman-
cipação creado no art. 3. º diz claramente que o go-
verno ,pretende comprar os ad ultos para libertai-os. 

O projecto respeita a propriedade existente, is~o não 
se pódc ,seriamen te contestar. 

(Trocam-se upa.rtes.) · 
São completamente infundados os receios que a· este 

respeito têm appareciclo entre os lavradores . · 
(Continitam O§ apartes.) 
Senhores, eu lambem sou lavrador., pai de familia ; 

não sacr iíicaria por certo a minha pequena fortuna 
em prol do governo . Se é exacto, como pensa a minoria 
desta casa, que o projecto attenta contra a propriedade 
escrava, comü' explicar-se o voto dos lavradores que o 
adaptam? Póde-se comprehencler a abnegação política 
que traz é.I ruína ·e que o governo representativo não 
póde reparar ? · 
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e a dig'niclacle elos representantes fiara repcllil-.as? 

(Trocam-se muitos apartes.) · , 
Não e( não: só a consciencia elo dever póde impôr se-

mel'hante 'voto. E' uma verdade honrosa para esta ca-
J-nara, e que as paixões não podem falsear. (Apoiados~ ) 
· Chego, Sr. ptesiclente, á segundá qu0stão. O projecto 

·põe em perig.o a virla elos proprietarios? 
O Su. DuauiL-EsTRADA TF.IXEIRA: -O nobre eleputaelo 

continúa a provar que o projecto não está deviclan1ente· 
discutido. 

· O Sn. Br.:ruu.1rn:-A viela intima ele nossas fazendas 
não é l:rem conhecida, elo contrario não se tcrimn pllanta-
si:1clo tantos perigos para os seus p1·oprietarios. 
' (Trocam -se apartes.) ' 

Ai nela a este re.speito fallo com experiencia, com co-
nhecimento de causa, pois passo alguns mezes do anno 
em minlia pequena fazenda. Já fiz, ver que a escravfclão 
entre nós está em pcrioclo ele transição, caminha ela se-
gunda para a terceira. ~poca ; isto é, o escravo vive 
contente, satisfeito,; é feliz cm sua desgraça . . A raça. 
::tfricana não tem ainda a icléa ela liberdade bem cles-
en volvida; As insurreições que appartceram em outras 
épocas f9ram occasionaclas pelo rigor elo castigo. Era o 
desespero elo soffrimento que su·bstiluia a humilllacle 

'pela altivez. . · . 
· ' O espírito de lmn:ianidade dos proprietarios acabou 

-com a insurreiciio dos e::;cravos. 
'UMA voz: ~Ainda se cl ão casos. 
O S!l. BEN.rA~m1:-- São raros e isolados, e nunca 

cl eternúnàclos pela idéa ele r epelli r o j Ligo ; a vin gança 
ele offensJs recebíclas é ô seu fim. Hoje (parece incrivel, 
inas é verdade que ·cstá patente) a maior parte dos es-
cravos con;idera o senhor seu protector, seu pai, es-
tima-o, adora-o. Por elle .dão a vida. A liberdade con-
ferida a seu companheiro ele captiveiro é quasi sempre 
festejada. 

A escrava revê no filho livre a sua propria liberdade; 
ella não sabe como agradecer ao senhor; ter librirtado 
ou conseliLido· que outrem libertasse seu filho. E' pre-
ciso não conhecer o amor extremoso e dedicado ele 
uma mãi para a.::redi tar-se que a liberdade de seu filho 
desperta r~1 outros sentimentos que não sejam o do mais 
amplo · con tentamento. As alegrias elo coração não 
podem produzir o oclio. · 
'· Se o art. i. º elo projecto consola a mulher escrava 
fazendo a f'eli ciclacle ele sua pr0le; se o art. 3. ºestimula 
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o escravo adulto a agradar a seu senhor, a fim de ser 
·vendido ao governo para libertal-o, como se affirma 
que esta reforma quebra as relações de mando e obe-
diencia existentes entre o senhor e o escravo? 

(Trocarn-se a.partes.) 
Sr. presidente, desde o anno passado que a idéa da 

emancipação das gerações futuras está aceita ·pelos 
nossos mais notaveis estadistas e intelligentes lavra-
dores. / Muitos apoiados.) A opinião daquellcs consta 
ele parecerns do conselho de estado, dos annaes, l do 
p_arlamento, de artigog da imprensa diaria ; e a destes 
de factos notorios: alguns declararam livres os filhos de 
suas escravas, outros aconselharam ao governo que 
fizesse passar um projecto no sentido alludido, e muitos 
declararam a membros desta camara que não havia 
meio mais prudente e pacifico de acabar-se com a es-
cravidão em nosso paiz. 

Uma só representação não foi remettida a esta ca-
mara na sessão do anno passado, apezar da commissão 
especial opinar pela emancipação da1> gerações futuras. 
Se este projecto fosse apresentado na sessão do anno 
passado, não teria encontrado a menor resistencia dos 
Javra·dores. o SR. JOÃO MENDES:-Apoiado. 

O SR. CARDOSO FoNTEs:-Até mesmo o Sr . Teixeira 
Lei te, de Vassouras? 

O SR. BENJAllnM:-Muitos dos signatarios das repre-
sentações, que têm chegado a esta camara, foram de 
opinião favoravel á idéa da emancipação das gerações 
futuras . · 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Não com as con-
dições do projecto. · · 

O SR. BENJAMIM :-Alguns delles manifestaram-me o 
anno passado a sua opinião ·naquelle sentido. 

O SR. CARDOSO FoNTEs:-E' bom citar os nomes desses 
fazend eiros. 

O SR. BENJ.u mr:-Não declino, porque podem jul-
gar-se offendidos, não me tendo autorizado para fazel-o. 
Sabendo que nesta sessão seria apresentado o projecto 
sobre o elemen lo servil , porque o minis te.rio de 16 de 
Julho se havia comprometticlo a fazei-o , e que a idéa 
da commissão especial desta camara era a da emanci-
_pação das gerações futuras , em minha viagem para 
esta capital conversei a respeito com alguns l~vradores. 
Todos ell es mostravam-se assustados, temendo que o 
governo tomasse de prornpto uma medida emancipando 
todos os escravos. · 

' 1 

'(Í • 
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Acharam excellente a idéa da comm1ssao especial. 
Cheguei a esta capital no dia 22 de Abril. No dia 23 
ou 24 estive com o honrado Sr. ministro do imperio,. 
que sinto estar ausente, e em presença de dous senhores,. 
cujos nomes ignoro, S. Ex. perguntou-me: Lº, qua•l a 
minha opinião sobre a questão da emancipação; 2.º, qual. 
a opinião dos lavradores da minha província. Eu res-
pondi a S. E'{. que era chegada a época de tomar-se 
uma medida a respeito, e que a lembrada pela com- . 
missão especial desta camara me parecia a mais acer-
tada, e que os lavradores 'com quem havia conversado 
a respeito aceitavam a idéa da commissão, mostrando-se 
receiosos da expedição de um decreto que emancipasse 
immecl ia tamente todos os escravos. · 

(Trocam-se apartes . ) 
Dia-> depois foi lido nesta camara o· projecto do poder 

executivo sobre a r eforma servil. Algumas de suas 
disposições não me parecêram ace itaveis. 

O SR. CARDOSO FONTES dá um aparte. 
O SR. BENJAllim:-Logo 1após a nomeação da com-

missão especial dirigi-me aos honrados Srs. ministros 
da agricultura e marinha , e disse a SS. EEx., com a 
franqueza que é propria elo meu caracter , que eu não 
votaria pelo proj ec to como estava conceb ido , e que, 
sendo a commissão especial de confiança do governo, 
podia esta supprimir as disposições que me pareciam 
odiosas. 

o Sa. MINISTRO DA 1\IARINHA:-E' cxacto. 
O Sn.. CARDOSO FoNTES:;--V. Ex ; declarou que votava 

contra o proj ec to. 
O SR. fü:NJ.umu:-No caso de não serem modificadas 

algumas de suas disposições. o Sa.· MINISTRO DA MA1llNHA :-E' verdade. 
O Sa. CARDOSO FONTES : - Refira V. Ex. tambem o 

concurso que teve em Valença . 
O Sa. BENJAMrn:-Quando fui a Valença não tinha 

ainda a commissão especial dado o seu parecer e eli-
minado as disposições odiosas do projecto. Em conversa 
com S. Ex . o Sr. Barão de Ipiabas, e com o meu amigo 
e collega o Sr. Dr. Souza Lima, eu condemnei as dis-
posições do projecto que me pareciam odiosas, opinei 
pela sua rejeição, no _caso que o governo não aceitasse 
emendas da commissão especial, e, se a memoria me 
não engana, fallei em representações contra as dispo-
ções que pareciam desacertadas. 

Des tas declarações para a condemnação absoluta 
do projecto vai uma distancia immensa. (Apoiados.). 
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.Mas as opposições não aclmittern meio termo . Desde 
::iue não ,se app rova uma ~u out ra idéa, entender~1 que" 
se conclemnam todas, se assun lhes com;ern . (Apoiados; 
troccim-se apa.rtes.) 

A commissão especial, digam o que quize~em em. 
contrario, foz importantes modi!icaçõcs no proJecto. 

O Sr. ;nNLSTno DA ~r..1.1uN1-u : - Apoiado. · 
(Trocam-se apartes .) 
O Sn . BENJAilmr: - A commissão especial acabou com 

.o peculio forçado, a locação de serviços sem consen-
timen Lo do senhor, a lilJenlnde conl'er ida .Pela·aLlto1·i-
dade ao escravo que sa lvasse a vida elo senhor , ou que 
se estabelecesse como livre, e com outras dispQsições 
OLliosas do projccLo. . . 

(Trocam-se apartes.) 
Estando a idéa da emanc ipação das gerações l'utul'as 

àce ità pelos lavradores .... 
O Sn. DuQuE - ESTH.\DA TELXEnu :-Não apoiaJo. 
O SR . IlENLu1rn: - ... pon1ue mudaram ele opinião? (1 • 

Vou dizei-o. ' 
O Sn. DuQUE- ESTHADA TE1 XEnu : - Our;amos. 
O Sa . BENJAi\mr:- Apenas o projecto do poder execu-

tivo foi pub licado, apparnceram artigos na imprensa 
diaria Lleclarando-u attentatorio da propriedade dos 
escra vos. Os gritos ela imprensa echoaram nesta ta-
mara, onde distinctos oradores se pronunciaram por. 
occasião ela discussão da respos ta à /'a !la ilo thl'ono 
contra qualquer medida clirecta que tendésse a acabar 
com a escravi dão. 

Além disso , espall10u-se o boa~o de que o governo, 
se conseguisse a passagem, do projt.:cto, proporia no 
an no segu inte outro alJolinllo a·escraY iLlJO . Alguns fa-
Yl'aclores na mell10r boa fé deram creLlito ao que se 
escrevia e dizia. Viram um peri go que não ex ist ia. 
Tomaram conselho com pessoas elevadas, porém in-
justas ao projet:to; e como se la"nçasse em cu! pa a sua 
abstenção, resol vcrarn reunir-se e conJernnar o prnj ecto. 

('l'rocmn-se varies apartes. ) · 
Sr. presidente, as represen tações que ·diar iamente 

chegam a esla camara são ol'inndas de um terrnr in-
funclado. (A.poütdos e nclo apoiados.) Elias conclemnam 
o projcc to, niio pe lo ma l que não .exisLe em snas dis-
posições, mas sim pelai n icia Liva do governo, que j ulg.am 
não parar emquan-to não fôi' clecretacla a emancipação 
immecl iata. ele toLlos os üSCl'aVOS. 

( Ha vario1; apartei;. ) 
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Os proprietarios não -temem a emancipação das ge-
rações futura s, senão porque a Gonsideram um prodr:omo 
da emancipar;ão immediata . 

(Continnain os apartes.) 
Peço aos nobres deputa dos que não me intenompam. 

Vou perllenelo o habito da tribuna. 
(Trocmn-s,e ctpartes .) 
Quan1lo f)Ste projecto, depois de convert id o em lei, 

fô1· ex-ecutacl o, elles hão de fazer justi ça ús intençõe:; 
do gover-no e da maioria des ta cama ra ," rruc o tem 
su:;tentado com tauLa deJir:ar;ão e ' lea ldade . ( Jlfoilos 
apoütdos. ) · · . 

Sinto -me cansado ; por isso interrompo a se ri e de 
considerações que pretendia fazer so brn o proj et:to, 
para dar uma ligeira respos ta ao nobrn dcputaLlo pelu 
municipio neulrn, que occupou ltontem a attr.:n ção ela 
c:nnara. 

Pelo ar t. · 3.º do projecto os in}IJO:>Los gemes solJrc 
a transmis:;ão ele propriedade lle escravos são des tinados 
ao fundo de cmancipar;ão . O nobre deputa do não co-
nhece senão um imposto gera l solJrn a transmissão 
de propriedàcle elos escravos ; clahi conclue que o ar-
Ugu cstú mal redigido. _ 

S. Ex. esrrucceu-se que o regulamon to n. º '.!,3ti5 tlc 
17 do Abril ele 1869 comp1:ehenclo os segninlcs impos-
tos sobro transmisf;ão ela propr iedaclc dos escravos: 1. º, 
das hernnças por testnmento e ab--intestallo, e dos legados 
e elo.ações ·inter vivos; 2. 0

, das compras, vendas e .actos 
equivaleu tes. Est es impostos fazem parte ela renda geral 
quando são cobrados no município neutro. 

TambHm censurou o artigo por es talJelt:cer um fundo 
vago, que não se póde calcular. Com o balanr;o da receita 
é mui facil o ça lculo, porque vem nel lc discriminadas 
as verba s tle cada um dos impostos . o_ que posso .ga -
ra1üir ao nobre clcputaclo é quo a quota não excede a 
1.500 :0001)000 . -
· Ontras consilleraçõos fez o nobre deputado, que sinto 

profondamcnte não poder rcs1)011clcr, por senti r-me 
baslanto cansado . · 

Vou , pois ," conclu\r. ' 
A situação inaugnracla no dia rn ele Julho já tem feito 

alguma cousa a bem ela prospei·idacle cio Imperio. Es_te 
projccto é a molclura e r ema lc el a obra gigantesca que . 
enceLúmos ao subir ao ' potlcr. N osso.3 adversar ios hão 

.ele mais tartle fazer j Gs tir;a ~1 abncgar;ffo com que hoje 
empenhamos nossos es forço s pelo triurnpl10 ele uma icléa, 
qne dcv·ia fawr a gloria tle sua lJ:rndeira. As gerar;Qe~ 
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vindouras admirarão o sacrificio com que lutamos hoje 
contra amigos politicos, contra os preconceitos e inte-
resses mal entendidos, ºpara apagar uma ma_cula que nos. 
envergonha aos olhos do mundo. A consciencia elo ge-
nero humano, empenhada no triumpho da idéa elevada, 
grande e generosa da emancipação dos escravos, ha de 
regozijar-se, vendo o nosso paiz preparar a sua grandêza 
futura sob as bases da justiça e da moral. -(Muito . beni, 
muito bem.) • 

Depois que o orador concluiu o seu discurso o Sr. 
CARNEIRO DA CUNHA requereu o encerrameG to ela dis-
cussão do art. 3. º · / 

Indo proceder-se á votação do ·requerimento de en-
cerramento, e havendo reclamação de que não lia no i'e-
cinto numero· legal de membros, o Sr presidente manda 
fazer a chamada, e por clla se verifica terem-se ausentado 
os Srs. Camillo ele Figueiredo, Silva Nunes, Barão da 
Villa da Barra, Azambuja, Penido, Joaquim Pedro, Pinto 
Mor.eira, Antonio Prado, Souza Heis, Ferreira Vianna, 
Simões Lopes, Lima ºe Silva, Ferreira da' Veiga, Fontes, 
Pereira da Silva, Rodrigo. Silva, José Calmon, Monte iro 
de Castro, Cruz Machado, Augusto de Oliveira, Perdigão 
Malheiro, Candido Murta, Paulino ele Souza, Cancelo, 
Duque-Estrada Teixeira, Leonel de Alencar, Capanema, 
l\follo l\fattos, Joaquim ele Mendonça e Jansen cio Paço. 

O Sr. PRES.IDENTE diz que , havendo no recinto 62 
Srs. deputados, ia-se proceder á votação do rcqueri-
men to do Sr. Carneiro da Cunha. 

Verificando-se nessa occasião a retirada do Sr. F. Beli-
sario, o Sr. presidente declara prejudicado o requeri-
mento ele encerramento, e que con tinúa a discussão elo 
art. 3. ºela ,proposta. 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, o Sr. pre-
sidente declara encerrada a discussão. do mencionado 
artigo, não se procedendo á votação por falta de nu-
mero legal. 

Entra então no recinto o Sr . F. Bclisario, e pede e 
obtem a palavra pela ordem. 

O SR. BELISARIO (pela ordem): -Declaro terminan-
temente á camara que, á vista do procedimento do 
governo nesta questão, ac·ho-me autorizado a não fazer 
numero para a votação de encerramentos injustifica veis. 
e acintosos (reclamações), e sim para a discussão. Se V. E:c 
me dá a palavra, Sr. presidente, para discutir, estou 
presente; PFª o encerramento, não. 

O Sn. PRESIDENTE :- Está encerrada a cl iscussão. 
OSn. F. Bi>LISAI\lo :-V. Ex. não podia fazel-o. 



. - 293 -

O Sn. PRESIDENTE :-Quando declarei encerrada adis-
cussão do art. 3. º da proposta fil-o em virtude do re-
gimento da casa. (Muitos apoiados.) Não ·submetti á vo-
tação o requerimento de encerramento por ter-se ve- · 
rificado não achar-se no recinto o numero preciso de 
membros; e não estando então presente o unico depu-
tado que restava :los inscriptos para foliar, não podia 
eu deixar de declarar encerrada a discussão, visto que 
nenhum dos. presentes pedia a palavra sobre a ma teria. 
(Muitos apoiados.) 

O Sn. F. BELISAnrn:- Eu estava inscripto com a pala-
vra, V. Ex. acabou de dizer que não se votava ore-
querimento do nobre deputado pela Parahyba, que ia 
dar a palavra, tomei-a immediatamente. Portanto, não 
podia V. Ex. declarar ma is encerrada a discussão ; 
desde que V. Ex. disse que o requerimento do no-
bre deputado estava prejudicado, não podia mais vol-
tar atrás para encerrar a discussão, em virtude desse 
mesmo requerimento. 

O Sn. PRESIDENTE : - Assim como sou muito escru-
puloso em mandar verificar se ha numero para a vo-
tação, a fim de que não se diga que a camara delibera 
sem numero legal·, tambem sou rigoroso em fazer ob-
servar as outras prescripções do regimento. 

O nobre deputado entrou quando eu já havia decla-
rado encerrada a discussão do art. 3. º da proposta. 
(Muitos apoiados.) . 

O Sn. F. BELISARIO: - Não tinha declarado tal. 
O Sn. PRESIDENTE:-Já havia declarado.(Muitosapoia-

dos.) 
O Sn. F. BELISARIO: -Perdôe-me V. Ex., eu ouvi 

perfeitamente V. Ex. decla'rar: «Não havendo quem 
_ peça a palavra», nesse momento eu o interrompi, 

dizendo:« Peço a· palavra»; não podia, pois, V. Ex. 
declarar encerrada a discussão na occasião em que eu 
fazia este pedido. 

O Sn. PARANHOS: - O nobre deputado entrou depois. 
O SR. F. BELISARIO:-ProtestareiseV. Ex. o fizer, 

porque não póde, não deve fazei -o. 
O Sn. CARNEIRO DA CuNHA: - Se ha. numero legal, 

requeiró de novo o encerramento d.a discussão. 
O Sn. PRESIDENTE: - Se não podia eu declara·r en-

cerrada a discussão, vi~to haver agora numero legal 
no recinto, devo submetter primeiro á votação o re-
querimento de encerramento, que acaba de reproduzir 
o Sr. deputado Carneiro da Cunha, embora o n~bre 
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dép1ltado pelo Rio de Janeiro pedisse de novo a pafa-
vra' sobre a materia do art. ·3.º da proposta. , 

O SR. F. BELISAnrn: - O proposito que tenho feito 
de não concorrer ·com minha presença para estes en-
cerramentos foi muito 'deliberadamente tomado, á .vista · 
do procedimento do governo nesta aliás tão grave ques-
tJo .... 

lhu vor.: - Par::i que trar.er par.::i aqui o governo? 
··O SR. F. Bn:usrnrn; - Sem 'duvida, não é o goYerno 
o director da maioria? Que outro motivo senão a 
prcssJo elo governo a faria proceder desta maneira? 
(liit·errupções vehementes .) Não creio que tantos depu-
tados se apresentem como simples voluntarios reque-
rendo od'iosos cncer ra}ncntos das discussões. 

O Síl.. EvANGJ<:LISTA LOBATO (com fo rça): - Isto é urna 
injnria que repellimos ! . 
- O SR. F. BcusARIO: - Se lia injuria 6. nos factos; 
n.as pa lavras não ha. 

mr Sn. DEPUTADO: - Ha nas palnras. 
·O 'Sn .. F. BELlsAmo : -- Nas palavras ? Então não sei 

üsar de outras. VV. EEx. as tomem como entenderem. 
O Sn . · EvANGELIS'í'A LouATo: - Querem estabelecer o · 

insuito t ,' 
(li a ont1:os apartes; o Sr. ·presidente recláma a ordem.) 
O Sn. F. BcLISAl.lIO (coin força): - E;stá nini to en-

ganado o nobre , deputado ;·se V. Ex: . está acostumado 
a insultar, não o estou eu, respeito a todos; o quê 
não ·admitto é a maneira por que se dirigem os nego-
cios da camara. 

V. Ex., Sr. presidente, é incapaz de voluntariamente 
commctter ·ürn abuso; mas .não posso deixar de obser-
var-lhe que os cstyios Ja casa não podem ser alterados 
a todo o momento . Na occas·ião, em qlfe se declara ( 
que se vai encerrar a discussão, havendo quem peça 
a pabvra immccliatamente, a cli scüssão não é encer-
rada '; um procedimento diffcren te seria uma sorprcza ; 
que a liberdade da. tribuna repelle. · 
. E ' .o caso crue se dá actualmentc. V. Ex. deve con-
ceiJer -me a í)alavra. 
, O Sn . PRÉSIDENTE: - Sinto não poder satisfazer o 
pedido do honrado membro. , · 

O SR. F. BrcLrsA11rn : - Insisto, Sr. pres id ente: não 
posso cow;entir neste atropello ela discussão . V. Ex . 
nessa cadeira é a nossa garantia, não consinta cm des-
poj a r-sc del la, po is que a hós taníbem pertence. 
:. V w.ro:s: - Voto:d · votos·! 



O Sn. PI\ESIDE:\'TE: -Já Ll.isse ao illnsL1·e deputado 
que não innovei os e:sLylós da casa, funclaüos nas dis-
posições do ·regimento. O que tenho praticado na dis -
cussão deste projecto tem sido o mesmo que l1ei feito 
na discussão de outros, desde que tenho a 11,onra ele oc-
cupar esta cadeira. (Muitos apoiados.) 

VozEs: - Votos! votos! 
O Sr,. F. BELISAHIO: - Para que se pedem votos? 
VoZEs:-Sobre o art. 3.º 
O Sn. F. BELisAn.ro: - i;>erdão; o -nobre deputado 

au toi· elo pccl ido ele cncerramen to está a lli i nsistinclo 
para que se vote o seu requerimento, por haver nu-
mero na cas:-1, com a minha presença; eis confirmada 

. a razão que me assiste; se a discussão estivesse en-
cerrada , por não ter llavido quem fallasse, inutil era 
a renovação do requerimento elo nobre deputa elo. 

O Sn. PRESIDENTE: - A. insistcncia elo Sr . deputado 
Carneiro da Cunha, para que se vote o seu requ·ori-
menlo de encerramento, é para o caso de julgar-se 
não encerrada a discussão elo art. 3. º ela proposta. 
(Apoiados.) 
· O SR. F. BELISAHIO: - V. Ex. entende que não póclc 
proseguir a discussão desse artigo ela proposta? 

O Sn. rn.ESIDENTE : - Sim, senhor. 
O SR. F. BELISARTO : - Pois bem : não posso e não 

elevo desattenclei· a V. Ex. 
Entra cm discussão o art. 4.º da proposta. 
São lidas e apoiadas as emendas impressas ela com-

missão, e mais a segu inte elo Sr. Luiz Carlos: 
« Art. 4. º H.edija-sc assim: « O goyerno em seus re~ 

gulamentos providenciará sobre a collocação e g.aran· 
tias elo peculio dos escr'avos proveniente de doações, 
1 egaclos ou heranças que lhes aconteçam; adclicionan-
do-sc o proclucto de trabalhos e economias reconhe-
cidas pelos senhores com resultan tos ele acquisição 
licita •. )) 

« ~ 2.º Sub$titua-se pelo seguinte: . 
« Nas vendas judiciaes ou nos inventarias que não 

forem ele terminados por assassina tos elos senhores, 
sobre os quaes recáia suspeitas ele terem sido prati-
.cados por seus escravos, terá direito o escravo a li-
bertar-se pelo preço da avaliação. 

« § 3. ºDepois das palavras- é dependente- acres-
cente-se-do .consentimento elo senhor e ela approva-
cão, etc. - como está no paragrapho , addicionando-se 
110 fim as palavras seguintes : « descontadas as in-
terrupções por fugas ou por outro qualquer motivo . >> 

38 
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O SI)· . DuQuE-ESTUDA TEIXEin.\ : - Peço a palavra . 
(Trocam-se a.partes vehementcs entre os Srs. Duque-Es-

trada Teixeira e Pinheiro, e o Sr. presidente reclama por 
diversas vezes a ordem.) 

O SIJ.· . Cnuz MACHADO (pela ordem) : - Tinha pedido 
a palana pela ordem para rogar a dous illustres ca-
valheiros que r et iras$em reciprocamente .expressões 
que não convêm ao parlamento: mas ,como me foi ne• 
gada, limito-·mc a oppúr á violencia a resistencia da 
inercia pacifica. ( Apoüulos .) . 

O ·Sn. PRESIDENTE: - Não dei immcdiatamente a pa-
lavra ao nobre deputado, porque procedia-se á leitura 
elo art. Lº da proposta e respectivas emendas para se-
rem submetticlas a apoiamento. 

O Sn. F . BELISARIO (pela ordem) : -Desejo saber, á 
vista dos successos que acabam de dar-se, como se de-
vem entender as disposições regimentaes, para que não 
me vej a ainda sorprendiclo por algum artigo cuja ap- ( 
plicação pratica ignoro. Estava certo de que as disposi-
ções elo regimento no caso que ha pouco se deu não per-
mittiam o encerramento da di scussão, porque antes elo 
Sr. presidente ter declarado as palavras regimentaes 
« está encerrada a discussão», eu havia pedido a pala-
vra. Acredito que da parte do Sr. presidente houve 
apenas um esquec imento ; porque não posso crer que· 
S. Ex. quizesse prejudicar os meus direitos, que são 
tambem os da minoria da camara, que protesta cont ra 
a proposta elo governo. (Apoiados.) 

O Sn. Cnuz MACHADO :- Apenas oppomos à violencia 
a inercia pacifica 1 ( Apoiadgs.) 

O Sn. ANTONIO PnADO :- A historia parlamentar do 
paiz ha de vingar-nos! 

O Sn . F. BELISAnro :- Desejo, portanto , saber qual 
a lei que rege a camara. Minha questão é a seguinte : 

Foi marcada paa a ordem do dia de hoje a dis-
cussão da reforma servi1 até ás 2 horas; pelo costume 
concede o Sr. presidente mais um quarto de hora além 
do tempo marcado; mas, sendo a materia do art. li,.º 
ele summa gravidade, pois que elle encerra um dos 
pontos mais prejudiciaes da proposta, não é possível 
que o deputado que tome a palavra neste momento 
possa cliscutil-a em um quarto de hora ou vinte minutos 
que faltam para completar-se o tempo da Lª parte 
da ordem do dia. Entendo, pois, que o Sr. presidente 
não pócle dar agora a palavra , e que se deve passar 
á 2. a parte da ordem do d ia . 
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O SR. l'llESJDEYrE: - Qua1H o á 1." ques lão, já ex puz 
as razões em CJUI) me fund ei pa ra proéellcr como fiz ; 
quanto ~t 2.", declaro que não pre tendo dar agora a 
palavra a orador algum .... 
. O Sll. F. BELISARto: - Mui Lo bem. 

O Sn. PRESIDE NT!c: -:- .•• pelo que, passa- se á 2.º parte 
da ordem do dia. 

No entretanto vou submelter á votação o art. 3.º 
da proposta , vis to haver agora no recin Lo numero 
legal de d ep li ta dos. 

O art. 3." da propos ta~ pos to a votos e approvado. 
O Sn. TEIXEIRA . J u NIOR ( pela ord em) : - Desejo , 

Sr. presidente , que não passe sem proles Lo nos annacs 
do parlamento o dep!ora vel fac to que acaba de con-
summar-se. , .. 

O Sn. lVIELLO l\IATr o3 : - Eu já tinha pedido a pa-
lavra pela ordem. 
. O Sn. TEIXEIRA Jux10It: - •... e por isso tomo a 
palavra para consignar na historia dos nossos trabalhos 
o triumpho que obteve a · illustracla rninoria impossi-
bilitando esLa camara de continuar a discussão da 
proposta concernente · á reforma do es tado servil, cuja 
cl ecisão é urgentemente reclamada pela necessidade el e 
destruir-se o panico que adrede se t em procurado des-
pertar. (Apoiados da maioria e reclamações da; minoria.) 

U:ir Sn. DEPUTADO: - A maioria é que não quer dis-
cutir e só encerrar . (Apoia.dos e não apoiados; trocam-se 
muitos apartes. ) 

O S!l. TEIXEIRA JuN10n: - Sim, senl1 ores. Não é 
possível desconhecer o exilo obtido pela illustrarla 
minoria realizando o proposilo ürme e inabalavel de 
impossib ilitar qualquer deliberação sobre este as-
sumpto ! ... 

( Jlfoitos apoiados da maioria; reclamações; o Sr. pra· 
sidente vede attençtlo.) 

O meu nobre amigo deputaclo pelo Rio de Janeiro, 
que tanto se dis tinguiu no incidente que acabamo$ 
do presenciar, cleclarnu terminantemente que não só 
ell e como os illustres dissid cn Les haviam resolvido nfo 
concorrer com a sua presença para que a cam::i ra deli-
berasse nesta ma teria ! ( Apoiaclos da maioria .) 

O Sn. F . BE LISA RIO : - ·Não Lli ssc is to. Rcfer i- mc ::io 
cnccrramen to . 

O Sn . Crtuz MACHADO: -O qne não qLtcrcmos 6 que 
possa-se malar a discussão . 
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U)r Srt. DEPUTADO:- E'. isso mesmo. Querem pro-
tel lar a discussão, e assim evitar que se delibere. 

( Trocam-se muitos antros apartes . ,) . 
O Sn. TEr:rnrnA Ju 1~10R: -E' singular, senhores, o 

que presenciamos ! HonLem a illustracla minoria exigia 
que se raüflc<i sse uma votação, e nessa ratificação 
"..amava parte sem tel' concorrido para a primeira vo-
tação, pois que intencionalmente se havia ausentado! 
Hoje os nobres deputados pretendem estar presentes 
para discuti r, rm s não para votar! ... 

( Ha diversos apartes .) . 
O nobre deputado pelo 2.º districto do Rià ele Jan eiro, 

presente neste recinto quando se pediu o encerramento, 
· J) crfazia com a sua presença o numero legal de 62 mem-

bros: mas S. Ex. julgou-se com o direito ele retir::ir-se, 
para ass im obstar a que a camara votasse o encerra-
men.to , e de facto obteve esse resultado. 

Este expediente seria assaz fu nesto para o regímen 
rcprcsen tativo (11r,i/.itos apoiados dei maioria) se não fosse 
frustrado pela declaração que fez o honrado Sr. presi-
rlen Le, ele clar- se o encerramento por não haver mais 
nlnguem com a palavra. 

E' nes la conjunctura qúc o nobre deputado apre-
senta-se ele novo, pretendendo usar da p;ilavra sobre a 
discussão elo art. 3.º já encerrada l. .. (Reclamações dli 
minoria; cn"zmn-se muitos apartes .) 

Não lrn como esquivar-se á conclusão logica deste 
facto. Se o nobre deputado estava presente para fallar, 
não poclia deixar ele tomar part e na votação elo encer-
ramento, se já não estivesse a ,d iscussão encerrada por 
não haver quem pedisse a paJavra. (111úitos apoiados da 
maíoria.) 

Nenhum deputado pócl e escusar-se de votar , desde que 
está presente (mnitos apoiados), salvo o ~mico ca so de 
suspeição. Nenhum ele nós tem o direito ele ausentar-se 
intencionalmente para embaraçar as decisões ela ca-
mara ! (Muitos apoiados.) Não podemos exercer o nosso 
mandato ausentando-nos elas votações con1 o fim ele im-
possibilitar a maioria ele cleliberàr ! ..• 

(ll1úitos apoiados; trocam-se muitos apartes ; o Sr. presi-
dente reclama attenç(to.) 

O procedimento contrario fal searia a base do systema 
· parlamentar; importaria o preclominio das minorias; a 
annullação ela maioria! (llfoitos apoiados.) 

(IIa cliversos apartes.) . 
Impossibilitados ele evitarem o encerramento do 

::i rt. 3.º,, os nobres c1eputados prntencleram privar a ca-
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mara de abrir a discussão sobre o art. 4.º da proposta ; 
e p:ira isto susc itaram uma questão de ordem intermi-
navel sobre a materia já decidida, chegando.a sua into-
leranc ia ao pon Lo ele el u viclarern ela i m pa rcialidacl e elo 
digno presidente desta camara 1 (Aj]oiados e reclwnações.) 

A ca mara acaba tambern de presenciar como o nobre 
deputado concorreu com a sua brilhante palavra para 
que fosse protellada essa discussão de ordem, ele modo 
que assim se preenchesse a hora destinada á 1. a parte 
ela ordem elo cl ia ~· e se frustrasse o proposi to em que 
se aclia o Sr. nres iclentc ele abrir o debate sobre o art. 4.º 
(Muitas Ctj!Oiaélos.) 

E' evidente, portanto, que o triumpho dos nobres 
deputados foi inquestionaYe l, pois conseguiram pro-
tellar o debate elo art. 4." que não póde ser encetado 
po r achar-se esgotada a hora des tinada á,discussão da 
proposta , e que ass im fi caria adiada! . .. 

O Su. Cnuz MACHADO: - E' o triumpho ela retirada 
o unico que podem ter os que consideram o inter esse 
ela nação. 

(Ha oiitros mnitos apartes ; o Sr . presidente reclctinci 
attençclo.) 

O Su. TElXEHL\ Jm;ron:-'- Os que ~o·nsicleram o in-
tetesse ela nação elevem obstar a que se protelle este 
debate e que assim se prolongue a justa anxiedacle pu-
blica cm tão me lindroso assumpto. Urge uma decisão, 
e a sua demora pl'cjudica os mais vitaes interesses do 
paiz (muitos apoiados) , que não podem meirar sob as 
fallazes impressões elo pan ico e ela incerteza ! (Apoiados 
e a71artes.) 

Ha pouco disse cm a par te o nobre clcputaclo pelo 1. º 
clis tricto ele Minas· Gcraes que esta camara não era mais 
o parlamento ele um paiz rnoralisado ! .. 

O SR. D~oGo DE VASCONCELLos : - Quem ,disse? 
O Sr;. T 1crxErnA J UNIOn : - V. Ex. mesmo. 
O SR. D10Go DE VAscoNcELLos : - Não, senhor; cu 

disse que não era bom repetirem-se estas scenas, porque 
não ficaria:mos mais um parlamento ele paiz mora-
lisaclo . 

. O Sn. TE iXEIRA JuNrnn : -Be'm; aceito a rectiflcac;ão 
que não altera o meu argumento ... . ' 

O Sn. DIOGO DE VAscoNCELLOS :-Ainda tenho espe-
rança na moralidacl e ela nação. 

O Sn. TEIXEmA JUNIOR : - hi is hem. Para que se 
realize a esperança do nobre deputado , e para que 
esta camara continue a ser a representação nacional 
ele um paiz mol'alisaclo , é preciso, é inclispensavcl que 
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seja respeitada a condi~;ão esst;ncial elo rcgimen ela 
nossa fórma ele governo-o voto ela maioria! (ll'hl'itos 
e repetidos apoiados da maioria; interriqJçôes dn minoria.) 
O poder legislativo é a rn11ioria das cama ras; só a sua 
vontade é que deve prevalecer. (M·uüos apoiar.los.) Il-
Juclir essa vontade ou embar·açar a sua manifestação 
é atacar a estabilidade, a ordem, e o livre exercício 
elo mais alto poder elo Estado ! (JVlui tos e repetidos apoiados 
da maioria.) 

O Sn. l\IELLOMATTOS :- 1\las a minoria não pódc acei tar 
o despoti smo ela maioria. · 

O Sr... Crruz MACHADO:- Sic vo lwit, s'ic jubent. 
O Srr. EvANGELlSTA LOBATO: -E o contrario é a suL-

versão ck . todos os principias elo regimen represen-
tativo . (Apoiçtdos e reclamações.) 

UM Sn·. DEPUTADO :-Então é melhor ·dizerem logo o 
que querem. 

(Ha outros nmitos apartes _; o Sr. presidente reclama 
at:tenção .) · 

O Sn. TE1xEm\ JuNion :-Eu não costumo inLer-
romper orador algum, mas estou resignado; quando 
VV. EEx. conseo.tirem, cu continu11rei. 

(Restabelece-se o silencio.) 
H.epito, Sr. presidente (com força), para que o par-

lamento brasileiro represente um paiz mora li . ado, 
para que seja a b1se em que se funda todo o meca-
nismo dâ nossa fórma de governo, é imprescindivel 
respeitar-se a vontade ela maioria , porque rlla exprime 
a vontade ela nação, que eleve triumphar ela minoria! 
(Muitos apoiados da maioria.) 

VozEs DA MINORIA :-Snffocanclo as discussões ! 
Ul\I Srr . DEPUTADO :-Não se suffoca a discussão, evita-se 

a protcllação. 
ÜUTRO Sn. DEPUTADO :- Querem discutir eternamente 

para protellar a votação ! 
(Ha outros apartes.) ' 
O Sn. TEIXEIRA JuNLOR :-Embaracar a manifesLacão 

dessa vontade fazenclo coü1 que não i1aja numero legal 
para abrir-se a sessão, servindo-se el e meios capciosos ' 
(reclamações), não são expedientes compativeis com o 
rep;imen parlamentar, - nem podem apadrinhar-se com 
a liberdade ela cl iscussão, ainda menos podem signi-
fi car o r espeito e nclhesão à regras elo sys lema re -
Jll'csenfaf iY.o. ( llluitos apoia.dos 1l((, i1wioria.) 
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O deputado que entra no p:irlamenlo e qu e com a 
sna presença concone para J13ver numero legal , não 
tem o direito de ausentar-se declarando que o faz com 
o un ico intui to el e impedir qu e a maioria delibere ! 
(Muitos apoiados da maioria.) 

Contesto aos nobres depu tados tal direito, e o faço 
com a 1rn1ís sincera convicção de que o mandato da 
nação que trouxeram a esta casa não lhes dá o direito 
ele impossibilitar a camara de funccionar, evitar que 
haja sessão , ou que se proceda ás votações. (Muitos 
apoiados da maioria .) 

füIA voz:- O nobre deputado não póde fallar em 
manda to. 

OuntA voz :-E' prec iso saber se a maioria repre-
senta a von ta ele naciona 1. 

(I-la outros nmitos apartes.) 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR: - Os nobres deputados 

querem o exclusivo na representação ela vontade na-
cional, mas não a ttendem que é mais natural que essa 
vontade esteja elo lado ela maioria ! (Afoitos apoiados 
da maioria. ) 

UMA voz :-Da maioria já disse o contrario. 
OuTnA voz :- A na ção não aceita essa proposta . A 

opinião publi ca a repelle. 
O Sn. TEIXEIRA JUNIOR:- Quer o nobre deputado 

saber o que exige a opinião publica ? O que se diz 
por . todos os angulos desta cidade? E' que a protel-
Jação des te debate só pódc servir para alimentar as 
prevenções e receios que se têm procurado desper tar 
no espirita dos nossos prudentes concidadãos. Olfoitos 
apoiados da maioria.) 

Diariamente se acoroçoam panicos receios, quér na 
tribuna, quér na imprensa , e até se pretende que a 
proposta ein discussão é apenas o prologo de medidas 
sini stras ! 

Diz-se, pois, que a peior solução possível para o 
grave assumpto ele que nos occupamos seria o adia-
mento ou a protellação . (Apoiados da maioria.) A an-
xieclade publica aguarda uma decisão definitiva que 
restitua a confiança nos avultados capitaes empregados 
em braços escravos, que constituem o principal ins-
trumento da lavoura, base ela riqueza publica . O la-
vrador, bem como qualquer outro proprietario, quer 
saber em que ficamos. Qual a garantia para a sua 
propriedade . Qual o onus, o sacriflcio que se exige. 
( Muitos apoiados . ) 
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Pro tcllar es ta decisão é prolongar a angustiosa an-
, xiedacle dos nossos concicl adãos, que induzitlos por in-
fundadas sugges tões, duvidam do dia de amanhã . A 
llnvida, a inc.ertcza das medidas que se tem de. adaptar 
não podem {]ar, nem !4aran tia nem confianr;a. (lJfuitos 
apoiados da maioria.) O lavrador não vive de clisc.ussõcs 
abstractas da política, mas sim do seu trabalho e eco-
nomia, e tambem elo seu erodi to. ( Az10iados repetidos.) 

E', portan'to, incontroverso que emquanto não se 
' dec idir a proposta cm discussão, haverá campo vasto 
para as conjecturas e apprellensões ; e, pois, o nosso 
dever é evitar a prolella<jãO. (JJfoitos apoiados da maio-
ria. ) 

O Sn. CB.uz lVIAc1üno:-Teça hymnos ao incemlio l 
(Ha antros apartes. ) 
O Sn. TEIXErRA JuNron :-Taes são, Sr. presidente, 

as consideraçõ·es que me incl uzcm a crer que o melhor 
servir;o que podemos prestar · ú causa- publica é con- \í · 
correr para uma decisão breve e definitiva sobre es te 
assumpto. (llfüitos apoiados da maioria.) 

Achando-se, porém, esgotado o lapso elo tempo de-
signado para a discussão da proposta, cumpre-nos 
evitar o plano da illustracla minoria; e ella que tanto 
anhela a discussão não se recusará a concorrer com o 
seu voto para que continue. 

H.equeiro, portanto, que se prorogue até ás 5 horas 
da tarde a discussão do projecto relativo ú reforma elo 
es ta do servil. · . 

Voz DA nrAIORIA:-:-i\'luito bem! muito bem! 

' 
SESSÃO DE 28 A 31 DE JULHO . (Art . 4.0 ) • 

-No dia 28 não houve numero legal. Haviam muitos 
deputados dissidentes nas ante-salas, mas não entraram 
no salão desde que souberam qu'e não estavam presentes 
alguns membros da maioria . Dessa tactica continuou a 
servir-se a oppos~ção. · 

- No dia 29 não houve tambem sessão. 
- No dia 3:1. começou a opposição, com o fim de de-

morar a passagem do pro]ecto, a annunciar interpel-
lações aos ministros . 
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Sobre o art. ~.ºda proposta fa llou o Sr . prcsiden te 
do conselho. Eis o seu discurso: 

O Sn. V rscoNDE no Rio BnANco (presidente do conselho.) 
(attenção) :-Sr. presidente, quanto mais estudo e me-
dito sobre a ma teria ora sujeita ao debate desta augusta 
camara, mais me convenço de que a illustrada oppo· 
sição erra o alvo ele seu patriotismo, e sacrifica os inte-
resses reaes do Estado (apoiados e não apoiados) a appre-
hensões infundadas ou exageradas; e pensando assim 
os nobres deputados dissidentes teridem, sem o que-
rerem, é certo, a dar realidade e corpo aos · perigos 
que imaginaram... . · 

'(lla muitos ap1irtes.) 
Esta interrupção, Sr. presidente, que já ameaça-me 

desde as primeiras palavras que pronuncio, está pro~ 
vando que a paixão é má conselheira, que a· tolerancia 
não . é compatível com o estado em que se acha,m os 
espir-itos dos nobres deputados ! (Apoiados.) 

O SR ·. ANDRADE ;r<'IGUEIRA: -E' apenas um protesto 
contra os encerramentos. 

(Ha ontros apartes.) 
O SR. V. DO Rro BHANco: - Sr . presidente, salvo as 

intenções dos nobres deputados, respeito suas convic-
ções, mas tenho direito de enunciar livremente o que 
penso, uma vez que me imponho, não só por dever, 
mas cordialmente, estas restricções, que têm sido a 
medida do meu procedimento neste e nos domais de-
bates em que hei tido a honra de achar-me empe-
nhado com a illustracla minoria . 

Nossos illustros adversarios não cessam de queixar-se 
contra o governo e a maioria, de que são tolhidos no 
livre exercício do exame e discussão desta importante 
ma teria. Sr. presidente, posto que a accusação seja 
injusta (apoiados da maioria; não apoiados da opposição), 
á vista dos factos, que estão patentes a todos, peço, en-
tretanto, licença á illustracla minoria para oppôr-lhc 
algumas observações, n~o tanto em defesa do gabin12te, 
que está resignado á injustiça· com que é tratado, mas 
em homenagem ao civismo de que tem dado provas 
a maioria desta casa (apoiados da, maioria), e que lhe 
ha ele assignalar um lugar distincto e muitó honroso 
em nossa historia política. · 

O SR. DuQuE-ESTRADA TEIXEIR,\: - Civismo já negado 
pela imprensa ministerial, que zurziu a maioria . 

3() 
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O SR. PINTO DE CAMPOS: -Que imprensa ministerial? 
V. Ex já quer ver se indispõe a maioria com o ga-
binete? 

(Ha outros apa1·tes.) 
O S·R. V. DO Rro. BRANCO: -O encerramento .é uma 

medi d~ autorizada pelo regimento desta casa : todos' 
os ga binetes e todos os partidos têm usado deste meio. 
Ju lgotHe necessa rio que esse recurso fosse consti tuiclo 
em lei desta casa, quando pela marcha dos debates se 
reconhece que a disdssão não tende a esclarecer, mas 
si m a fazer perder tempo e impedir deliberações que 
a maioria julga indíspensaveis e urgent~s. 

O Sn. Duou<G-ESTRADA TEIXEIRA: -Pela minha parte 
protesto. Tenl10 discutido conscienci.osamente e com o 
maior escrupuló. que me tem sido possiveL (Apoiados 
da opposiçc""io.) E' uma injuria dizer que quando dis-
cutimos fazemos perder tempo; appellamos para . os 
nossos discursos. · 

fü1 A voz: - VV. ·EEx. o que querem é impedir a 
todo custo a passagem da reforma, e por isso, ou não 
fazem casa ou protellam a discussão. 

(1'rocam-se outros apartes ; ·· o Sr . presidente reclama 
attençclo.) · 

O SR. V. DO Rio BRANCO: - Sr. presidente, fa lld em 
geral, 1 e peço licença aos nobres deputados que me per-
mittam o úso da palavra, a lib.erdade da tribuna.... • 

UnrA <voz: - Nós tambem pedimos uma discussão 
larga sobre este assumpto. 

O SR. V. DO RIO BRANCO: - Se a discussão tão re-
clamada pelos nobres deputados tem por tlni estas in-
terrupções, que não servem senão para azedar os ani-
mos e tolher a verdadeira discussão ... (Apoiados e não 
apoiados.) · 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- E' um correctivo dos en-
cerramentos. 

O Sn. V. DO RIO BRANCO : - ... os nobres deputados 
estão justificando a accusação que dirigem ao gabinete 
e á maioria. (Apoiados da maiori[I-.) 

füIA voz : -Quando se pretende protellar e impedir 
que haja sessão, a resposta deve ser o encerramento. 

O Sn. V. DO R10 BRANCO: - Onde se viu tanta in-
tolerancia? ! Acaso presumem os nobres deputados 
que têm o. direito de impôr-me silencio ? 1 (Apoiados 
da maioria.) Não o conseguem, não podem escravisar 
a minh a palavra, en lnes asseguro! (Mnito bem e 
apartes .) 
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Desde a discussão do voto de graças, Sr . presidente, 
ficou bem manifesto que a illustrada opposição, levada 
sem duvida por suas convicções, vendo nesta proposta, 
não uma medida necessaria e de grande interesse pu-
blico, mas apenas um grande perigo, uma ameaça aos 
interesses que têm tomado a peito defender, e que nós 
por ,nossa parte tambem queremos resguardar, desde 
essa occasião, 'digo, mostrou que tinha jurado ao seu 
patriotismo não entrar neste debate ' para melhorar a 
proposta do governo, mas unicamente para impedir 
que · ella possa passar nesta casa a ser remettida em 
tempo ao outro ramo do poder legislativo. (Inter-
rupções.) · 

Diverso não podia ser o intento da illustrada mi-
noria quando desde o voto de graças, por uma emenda 
com referencia a esta proposta, pretendeu condemnal-a 
:intesi de toda e qualquer discus~ão. (.Apoiados.) Os factos 
posteriores a estas manifestações de nossos ,adversarios 
o que têm revelado? Acaso os nobres deputados que-
rem melhorar a proposta ou substi tuil-a por outro pro-

. jecto que preencha o mesmo fim, que no alto conceito 
de SS. EEx. satisfaça esta grande necessidade social 
por modo mais prudente e justo? Seguramente não . 
Desde o voto de graças que se nos annuncia um pro-
jecto substitutivo, mais de uma vez o temos pedido á 
illustre minoria, para que possamos tomai-o em consi-
deração.... .. 

O Srr. ANDRADE FIGUEIRA:-0 que está em discussão 
é a proposta do governo . . 

O Sn. V. DO R10 BRANco:-A resposta é sempre a que 
acaba de dar o nobre 'deputaclo; mas, se a proposta está 
ein discussão, é para que, óu seja emendaua ou substi-
.tuida por outra solução mais conveniente. (Apoiados 
da maioria.) · 

O SR. DUQUE-ESTRADA 'TEIXEIRA:- Novo principio! 
Quetn não apresenta substitutivo está privado de cen-
surar a proposta ! 

O SR. ARi\UJo LmA:-Quem não emenda ou subsLitue 
nada quer, ou antes quer o statu-q'llo. · 

(Ha outros apartes.) 
O SR. V. no Rio BRANco:-Tem-sedito que o projecto . 

salvador não é apresentado, porque a 2." discussão não 
permitte que o.seja senão por emendas a cada um dos 
artigos, e deste modo nãO' poderíamos apreciar em sua 
integra o pensamento da illusLracla minoria. Acaso uma 
tal razão desculpa tão grande e prolongado mysterio em 
mctteria .desta ordem 'I O que priva que a illustrc miI~o -



- 308 -

ria marnlc para a mesa o seu projecto, para que seja co-
nhecido ela maioria e de todo o paiz, para que desde já 
meditemos e possàmos votar conscienciosarne1úe' sobre 
elle? (Apoiados e apartes.) Para que este rnysterio? ! 
Acaso os nobres deputados receiam que o fructo de suas 
profundas cogitações lhes seja usurpado? Mas não an-
tepondes a tudo o grancle interesse social, que elevemos 
ter por alvo, que deve ser o objecto de nossos. cons-
tantes esforços nesta como em qualquer outra questão 
sujeita ao parlamento? 

Não tendes tantas vezes censurado o gabinete pela 
supposição de que será refractario a toda e qualquer 
emenda que a discussão demonstre ser necéssaria '? ••• 

O SR. ANDRADE F:GUEIRA :-Tem provado'. 
O SI)!. V. DO RIO BaANCO :-E no entanto não ouvistes, 

ha pouco, o nobre deputado pelo município neutro dizer-
n::is : « Aceitastes as emendas da commissão, estais hu-
milhado; a commissão melhorou o vosso projecto, e vós 
passastes pelas forcas caudinas da commissão especial! » 
De sorte, Sr. presidente, que, se o ministerio se apre- \í 
senta com as suas convicções formadas, e declara ú il-
lustre minoria qne não póde renunciar a ellas emquanto 
não fôr convenciào elo contrario, diz-se que o ministerio 
é dictatorial, é absoluto, ou antes não póde ceder, porque 
obedece a uma força superior e occulla ! 

Se o ministerio demonstra, se convence por factos 
' que não quer senão qne os interesses publicas sejam 

bem debatidos, e; em conferencia com a comrnissão es-
pecial, aceita as emendas que esta em sna sabedoria 
julgou necessarias, não só para melhorar o projeçto, 
como para dissip::i.1· as prev,ençõcs que a illu~!rada mi-
noria tem levantado contra elle, se •nos diz que fornos 
humilhatlos, que o ministerio não devia ceder, que lhe 
cumpria sustentar a sua proposta em todos os pontos 
e virgnlas ! 

O S1L DuQuE-EsrnAoA TEIXE1n:1.:-0qne se disse é que 
o projecto era tão máo, que tinha solfrido modificações . 

( Ha oiitros aparte.~.) 
O Sn. V. DO Hio Bnrnco:-Sr. presidente, correu lar·· 

ga rnenle o debate so bre o art. :l.º, e o que vimos ? ... 
O Sn. ANDHADE FíGUEJHA :-Ap@nas 16 horas! 
O Sn. PAnANJIOs:-Como 1G horas? l De_sde .Maio que 

VV. EEx. discutem es ta reforma a proposilo de tudo t 
O Sn. V. no Rio BnANCo :--...: Quando esgo Lados todos os 

meios, pelos rruaes a illustrn minoria procurou impedir 
que .esta ma teria v iessc á ontem do dia, inscreveram-se 
par,1 d is cu tir a prnposla 11 U ct ~ i tan los oradores 11 uantos 
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são os membros que compõem a illustre dissidencia (in-
ternipções ), e os seus chefes ostensivos, que nos deviam 
trazer a este debate sua ultima palavra, collocaram-se 
em ultimo lugar! 

E' assim que se discute uma materia tão grave e ur-
gente ? E' assumpto este que deve servir só p~ra os-
tentação de eloquencia, para exercícios de ora tona? ... 

O Su. Cuuz MACHADO: - V. Ex. não tem o direi to de 
<lizer aos deputados que faltaram sobre a materia , in-
clusive o Sr. Barão da Villa da Bana, que o fizeram 
para exercicio de ora toria. 

(Ha ontros apartes; o Sr.11residcnte reclwna attençào.) 
O Sn. V. DO Rio BRANCO:- Sr. presidente, os nobres 

deputados não cessam de interromper-me, mas eu lhes 
asseguro · que hei de chegar ao tim üe meu discurso. 
Não empreguei, Sr. presidente, expressão alguma inJu-
riosa (muitos apoiados) ; sou o primeiro a fazer justiça 
aos tal entos que se têm manifestado nes te dcba te por 
parte da nobre opposição. Ouvi-os com a maior a ttcnção, 
apreciei os esforços t.lc intelligencia que fizeram, no 
ponto de vista em que se cotlocaram, para combater a 
proposta : quando fallo em e.xercicios ue oratoria, é 
porqUe se tem dito que era ·preciso que fatiassem neste 
debate todos os membros da honrada minoria. 

UMA voz:-E não f::illaram 6enão seis. 
O Sn. V. no füo BRANCO: -Não deprecio, portanto, em 

cousa alguma os talentos que se manifesta l'a n: em oppo-
sição á proposta ~ não está em meus habitos d.esconheccr 
o merítoalheio (mziit1Jsapoiados) , e nem se quer faltará 
cortezia devida aos outros. (Apoiados.) O que digo, po-
rém, é que não podemos, cm uma discussão desta or-
dem, satisfazer aos uescjos da honrada opposição; em 
parlamento algum se admi tte uma discussão tão ampla 
l{o_mo .ª que nos traçou o programma da illustrat.la 
mrnona. (Interrupções . ) . . 
. Em concl11são, Sr. presidente, direi, sobre es te rnc1-

dei:ite1 que não me compete indicar quem devia t~r a 
pnondade neste debate, por parle dos nossos adversa-
nos: usam de um direito seu, e direito que n1nguem 

, lhes póde contestar, m:1so riue ea esperava era que o:; 
oradores escolhidos para encetar o debat e da proposla 
d~ go~crno tratassem propriamente da (1uestão_, e nós 
nao v 1 mos nem esta mos vendo senão o thema universal 
com que tem sido combatida a proposta, o th cma dos 
perigos phantaslicos . . ... 

O Su. DuQut-ESTllAD.\ Tl':IXEllt A :-Foi V. Ex.. quem 
o:; apoulou. 
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O Sn. Y. DO Rro Ba.ANCO :-... do governo pessoaf, 
da falta de livre arbítrio por parte da maioria e do 
gabinete, proposições todas tendentes a ·tornar a pro-
posta odiosa, a fazer incutir em nossos proprietarios 
agrícolas temores panicos (apoiados e não apoiarlos), pre-
venções que, se pudessem tomar corpo, sei:iam sem du-
vida alguma o maior perigo para a execução des.La ou 
de qualquer outra reforma. · 

(Ha apartes.) . ·, 
A nobre e illustrada minoriâ manifestou-nos ainda o 

seu intento, dictado sem duvida peJos impulsos do seu 
patriotismo, de impedir .a 'tolio o casto a passagem ~esta 
proposta, quando tomou a resolução de obrigar os 
membros da maioria a comparecerem todos diariamente 
e á hora marcada, por mais penoso qúe isso possa ser a 
algum delles, para .que haja sessão nesta casa. (Apoiados 
da maioria.) No dia em que tinha de foliar o relator da 
commissão, os i!lustr.es deputados deixaram de compa-
recer para que não houvesse sessão .. . 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Elle nu,rica quiz foliar. ~ 
o Sn. PINTO DE CAMPOS :-A seu témpo, meus senho-

res, não se afilijam !.. .. 
O Sn. V. DO RI,o BRANCO :-Vimos em outro tempo op-

posição de pão e agua, mas opposição, permitta-se-me a 
expressão, que já tem sido emprega<.la, opposição de 
parede, para que nãorhaja casa, é facto novo. (Apoiados.) 

OSn. ANDRADE FIGUEIRA :-Um protesto contra a força 
numerica. 

O Srr. V. DO Rrn BRANCO :-A gloria, · assim como a 
responsabilidade deste meio de opposição, caberá aos 
illustres deputados. (Apoiados .) · 

Quando taes factos se dão ppr p1rte da ili ustrada op-
posição, a maior justiça, que a maioria desta camara 
e o gabinete lhe póde fazer, é considerar o seu procedi-
mento como tendo por nni co mo vei a convicção ele que 
esta proposta não deve passa r, não deve ser convertida 
em lei; mas, se é esta a convícç.:io, é este o proposito 
dos nobres deputados cl issiden tes, proposi Lo man í festa do 
por tantos factos, não ha razão para que se queixem de 
que a illuslraua maioria recorra aos meios que lhe fa-
culta o rqgímento para inutilisar essa 'tactica e fazer 
triumphar a proposta. (Apoiados.) 

Feitas estas observações, como disse, .em homenagem 
, á illustrada e patriotica maioria desta augusta camara , 

, eu p3sso a considerar as ohjecções 'que se têm opposto 
ao arl. '1. 0

., e, por esta occasião , a todo o projcclo . 



O illustre · lleputado pelo município neutro não se 
c ansou de dizer-nos que este projecto não contém um 
systema simples, mas sim uma combinação de .systemas, 
que elle, , em sua linguagem algum tap.to marcial, com-
parou a ·um bombardeamento de fogos cruzados contra 
a lavoura. . 

S. Ex. verá, pelas observações que vou sujeitar ao 
seu esclarecido juízo, que elle não tem razãb, e que estas 
suas censuras•são apenas dictadas pela prevenção em que 
se acha o seu espírito. 

O systema do projecto cont~m uma idéa . capital; é a 
·' sua unidade ele pensamento, é a sua base. Todas as outras 

disposições não são senão meios moderados, prudentes e 
justos para realizar este pensamento. 

O projecto _coiltém o systema ele el!lancipação lenta, 
mas progressiva ... 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA ·: - Lenta , não 
apoiado. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-0 projecto é a au.sencia 
de todos os systemas. . 

O Sn. V. no Rio BRANCO :-0 illustre deputado sabe 
melhor do que eu que o systema do projecto é um sys-
tema já experimentado, ·é um dos dous propostos pela 
commissão franceza de i8~3. 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXEIRA :-Não se chegou · a 
pôl' em pratica. 

O SR. V. DO Rrn BnANCO :-.Não foi experimentado nas 
colonias francezas, onde operoU:,se a emancipação simul-
tanea e immediata, mas em outros paizes, como mostrei 
no meu primeiro discurso. 

O projecto estabelece, c0mo seu principio fundamen-
tal, que, depois da promulgação da lei, ningliem :rp.ais 
nascerá escravo n.este paiz; estabelece, ·portanto, como 
direito a liberdade para as gerações, fu Luras; mas fir -

, mando este principio seria possível deixar as gerações 
actuaes no statu-quo? Não era justo e prudente miti-
gar as condiçõe5 do captiveiro, e dar-lhes esperanças 
de melhor futuro? ' 

Se nos -limitassemos a declarar que seriam livres os 
que nascerem depois da lei, o legislador brasileiro não 
~ommetteria sómente uma injustiça, commetteria tam-
bem um gravíssimo ·erro, que poria em grande perigo 

\ a instituição que não podemos extirpar pela raiz. , 
Quaes são as providencias com que o projeGto pro-

cúra não só do interesse da sociedade em geral, mas . 
tambem no interesse dos proprietarios agrícolas , alli-
v iar a condição do escravo? - , 
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C-0mo ja se tem observado; a philantropia particular 
e os esforços dos proprios escravos ou de seus parentes 
vão produzindo annualmentc um certo numero de ma-
numissões ; mas o Estado, que é tambem culpado pela 
cxislencia da escravidão entre nós, que é como todos 
os individuas, interessado em que esse grande mal seja 
curado radicalmente, deve contribuir por sua parle para 
o resgate gradual da geração actual. ' 

Eis porque no art. 3. º estabeleceu-se- um fundo de 
emancipação, destinando-se para este fim a quota que 
o Esta do possa tirar de seus recursos annuaes, que 
póde ser maior ou menor, segundo a importancia 
de$ses recursos e as circumst;rncias do paiz. 

Este meio auxiliar , este rec'urso em escala muito 
moderada por parte do Estado, foi uma das baterias 
que o illustre deputado descobriu no projecto. 

S. Ex:. mesmo, conhecendo quanto podiam produzir 
as rendas que neste artigo se destinam ao fundo de 
emancipação, calculou que não darão muito mais de 
1 . 000: ºººªººº. Ora, senhores, mil e tantos contos, com que o Es-
tado contribua annualmente para c~ta obra grandfosa 
não são de certo um sacrificio muito sensível nem 
um desfalque causado ao trabalho d1 ·lavoura, que 
póde utilisar esses braços libertos. O nobre deputado 
poderia censurar esse meio como escasso, mas não o 
seu fundamento. O funio de emancipação póde ser 
maior ou menor, já o disse, segundo as circumstan-
cias; cumpre, porém, ter ·presente qúe, quando se 
não póde abolir a escravidão, deve-se procurar ex-

- tinguil-a lentamente, não confiando só no meio fatal 
da morte, mas tambem mediante a acção da philantropia 
particular e de alguns sacrificios por parte do Estado. 

O SR. DuQUE-ESTRAU TEIXEIRA : - V. Ex. repelle 
a idéa de seu commentador official? · · 

O SR. V. DO Rrn BRANCO:---' Os illustrados deputados 
até pretendem que o governo impeça os effeitos <la morte. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA : - A commissão é que não 
quer que se conte com ella: 

O SR. V. DO Rio BuANCO : - O que a commissão diz 
e que não de'vemos confiar sómente á lei fatal da morte 
a ~xtincção da escravatura, que o Es~ado deve con-
tnbuir tambem para esse fim; e o que eu acabo de 
dizer está de :perfeito accórdo com o pensamento do 
projecto e do parecer da illustre commissão. E se ha 
perfeito accórdo, c01ll:o n~o se póde negar, para que esses 
apartes intempestivos que me cortam o fio das idéas~ 
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Se, cm vez de pre tender persuadir os illustres de~ 

putados, para trazei-os a -um melhor accôrdo, eu qui 4 

zc.ssc tir:n partido . das injustiças de suas continuas 
agg ressões, eu não lhes pediria senão que prpseguissem 
do mesmo modo ; porque, ou não ha opinião publica 
neste Brasil, ou essa opinião publica reconhecerá .que 
os illustres deputados querem o debate, mas querem-n' o 
un icamente por es te teúr, perturbando os oradores 
que defendem a refoi·ma, não permittindo que enun-
cieriL suas idéas, n:Io consentindo que . a camara os 
ouça, e dando sempre ás s etas palavras o sentido mais 
odioso (apoiados), quando até o regimento da casa pro-
hibe que se imputem aos oradores más intenções, e 
quando cu, conscio da minha fraqueza na tribuna (iiã.o 
apoiados), comecei por peclil· desculpa se por acaso me 
escapasse alguma expressão que pud.esse oífender alguns 
dos membros mais susceptiveis da illustrada minoria. 

O Sn. DuQUE-EsTRADA: TEIX EIRA: - Eu perguntei se 
S. Ex. repeli ia o seu commen ta dor official. 

O Sn. V. DO Rw BRANCO :- Eu ia respondendo a S. Ex. 
quando fni interrompido pelo seu illustre collega da 
csque'rda. · 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :-Eu dou apai'tes, porque 
a maioria não quer discutir. 

VOZES :-Oh! 
O Sa. ARAurn LrnA: -A maioria o que não quer 

são discussões interminaveis e inuteis. (Apoiados.) 
O SR . V. DO füo BRANCO : - O illustre deputado pelo 

município-neutro, a quem estou respondendo, observa 
que o autor de um commentario critico · sobre a pro -
posta do governo avaliou os recursos do art. 3. u em 
côrca de dez mil contos . · 

S. Ex., que é dos mais illustrados, · e em quem 
rec()nheço não só talento superior, mas deCidido amor 
-ao estudo, não pó'de deixar de reconhecer que este 
trabalho, filho de uma penna esclarecida e indepen-
dente, deve merecer muita consideração e respeito . 
( Apoiaàtls .. ) A importancia dos recurs_os que consigna 
o art. 3. 0 póde provar-se por algarismos. 

O nobre deputado sabe bem que a. taxa dos.escravos, 
o imposto de transmissão sobre a propriedade escrava, 
e o producto liquido de loterias não podem produzir 10.ooo:ooonooo. 

O Sn. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA dá um aparte. 
O SR. V . no R10 BRANCO: - Si'. presidente, se a as~ 

sembléa geral deve votar para a emancipação fundes 
superiores aos, que destil1a o art. "3. º da proposta, é 

4-0 • 
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ohjecto de exame' e de deliberação, que c:ibe á mesm~ 
assembJéa geral em seus orçameli tos annuacs, ou que 
só opportuiia mente se p0derá resolver. . 

A emanci pação lenta e gra dual póde ser ma-is ou 
menos accelcrada, segundo os rncíos que se empreguem 
para remir a geração actual._ Se houver rewrsos bas-
tantes para elevar o fundo de · emancipação; se -as cir-
cumstancias do paiz, apreciadas no· ponto de vista de 
seus interesses collcct.ivos, assim o aconselharem, com-
pete á _assembléa geral reso lver, e ha de resoiver, á, 
vista destes elementos de- exame e deliberação. 

Querµ nos póde dizer se os nobres deputados daqui 
' a alguns annos não . julgarão possivel e conveniente 

que a consignação elo art. 3. º seja elevada á somma 
de 10.000:000$000? Mas para que esta qucslão pre-
sen terilen te? 

Nós não queremos senão um ,meio de emancipação 
lenta e gradual, que, pondo termo á perpetuidade da 
escravidão pelo nascimen to; e~ tabelecendo como limite 
maximo o ela vida das gerações act uaes, todavia não ~ 
abandone estas, antes procme melhorar a sua condição 
e dar-lhes tambem a esperança que lhes offérecem a 
philantropia particular, o concurso do Estacl'o ·e os 
esforços dos proprios escra YOS e liber los. 

Além destes meios do art. 3. ºse disse que seriam 
tambem app licadas ao funclo qe emancipação as quotas 
que para esse lim por ventura sejam consignadas nos 
orçamentog provinciaes e municipaes. · 

Sr. presidente, e esta disposição, que não é obriga-
toria para as. assembléas provinciaes e camaras muni-
cipaes, que apenas prevê um fact.o, e que procura 
dar uma direcção conveniente a este trabalho, para. 
o qual todos elevemos concorrer, de ex.tinguir gra-
'dualmente a escravidão no: Brasil, este artigo, Sr: 
presidente, foi apresentado como uma violação do acto · 
addicional 1 . 

Par·a se ver até que ponto se tem levado a exageração· 
contra a proposta, aventando idéas e suscitando ·appre-
hensões que não poderiam dar outro resultado (se os 
nobres deputados conseguiss:em. o seu fün) senão· pre-
venir os·proprietarios agrícolas e todos os 'possuidores 
de escravos contra qualquer reforma, seja esta, seja a 
que os nobres deputados possam conceber e tenham con-
cebido em seu e~pirilo, eu vou ler o que disse o Spectator. 
O· desforço, que quero tirar contra o autor deste artigo, é 
fazer a leitura das suas ca lculu das d eclamaç.ões, perante 
a .carnara dos Srs. deputados. 'faJvéz ,que o·Spectaitor me 
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esteja ou.vindo, e portanto, repito, o desforço , que quero 
tirar contra ell e, é ler aqui, e pausadamente, as suas 
propi'ias palavras: · . 

« Já na discussão elo art . 2.º ela proposta conseguira 
ell e llontem (referia-se ao Sr. cleputaclô Duque-Estrada 
Teixeira) mos trar que o governo fa ltúra a todos os·prin-
cipios_ qu e dernm guiar o legislado r a conceber e for-
mular- aquelle artigo, em que, para não deixar de con~ 
templar todos os erros, incluira a violação do acto 
adcltcional, danclô des tino a fundos votados nos orça-
mentos provincial e municipal, usurpando a assembléa 
geral attrib uiçõcs consti tucionaes das assembléas pro~ 
vincia es . 

" Hoje levou o insigne parlamentar á ultima eYiden-
cia que o ar t. 4. º ela proposta é a anarchia da legislação, 

. a ruína da lavoura , o grito da insurreição levantado 
pelo governo, pondo em perigo a segurança de tantos 
de nossos compatriotas, que trabalham para se manterem 
a si e a suas familias, são tan1bem os maiores contri ... 
Jmintes do thesouro, como são e têm sido sempre os 
-mais firmes sustentaculos ela ordem publica. 

" O que valem, porém, para o governo a ordem so-
cial, a riqueza publica e a particular, a segurança dos 
lavr'aclores, nossos concidadãos? 

" De minimis non curat prmtor. » 
O SR. CARi:Joso DI~ l\lENEZEs :- Até já se chegou a clfzer 

que o governo era communista, que era () governo elo 
roubo e do morticinio. ' 

(Ha outros apartes.) 
O SR. V. oo Rro BRANCO: - Pelo que tenho dito ·e con-

tinuarei a dizer a respeito elo art. 4,º e do -art. 3. º, ver-
se" lrn a exageração deste escri pto . 

Quem escr eve u estas palavras não quer a reforma do 
es tado servil por meio algum . 

Sr. pres iclen te, a assembléa geral não determina qu e 
os orçamentos provinciaes e municipaes consignem 
fundos para a ema ncipação; o que diz é que, se forem 
votados esses fundos, poderão ser incluiclos no fundo 
geral ele emanei pação. 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - V. Ex. está discu-
tindo o art. 3. º 

fürA voz :-E VV. E Ex . a proposi to do 3. º não dis-
cutiram o 2.º e o 1.º_? Responde a VV. EEx. 

(Ha diversos apartes.) 
O SR. V. DO Rro BR.rnco: - A proposiLo elo art. 6, .º, o 

nobre dep,utaclo pelo municipio neutro fallou aqui em 
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bombardeamento contra a 1a·voura,' e eu estou mM·-
trando que esse fogo é puramente uma tlcção de 5 . Ex. 
Para conseguir o meu intento, faço breves refJcx<Jes 
sobre o art. 3.º; estou considerando este artigo em sua 
connexão com o art. 4. º, tendo ·Sido a isto.obrigado pelo 
nobre deputado a quem me tenho referido. 

Mas atando o fio de minhas idéa;,, recordo-me que ia 
<dizend_o que o art. 3.º, referindo-se aos fundos que 
possam ser decretados nos orçamentos provinciaes e 
municípaes para este fim, não impôl as assernbléas pro-
vinciaes a obrigação de o fazer; é uma prevenção, 6 
mesmo um conselho, porque todos os que desejam que 
esta reforma se faça do modo mais pruclcnt.c devem 
querer que na execução da lei haja un i-formidade de 
:pensamento. Se o governo proceder segundo certas re-
gras de justiça e de prudencia no emprego . dos . meios 
que a lei geral puzer á ma disposição, e se as assem biéas 
provinciacs e camaras municipacs por sua p:irte pr(){'.e-
dcrem diversamente, todos compreheudem que, nâo 

• obedecendo todos os esforços ao mesmo pensamento e á 
mesma acção, a prudelicia que tenha mu vista a lei geral 
póde ser frustrada, e dahi resultar grave inconveniente 
e desordem. 

Eu quizera dizer mais cm relação. ao art. 3, º; mas as 
advertencías do nobre depu.tado pelo 4. º districto do Rio 
de Janeiro me indicam que não ha necessidade .de de-
fender este artigo .... 

O SR. ANDRADE FrGuEmA dá um aparte. 
O Sn. V. DO R10 BRANCO :- •••• e até vejo que a defesa 

o encommoda. Sómente acrescentarei que, a respeito 
das estradas de ferro, combinou-se Ullla . garantia geral 
com outra garantia provincial; e se isso se póde fazer 
e se fez sem offensa da constituição e do acto audicional, 
não é muito que para esta estrada moral tambem os re-
cursos do Estado se combinem, se fundam com os re-
cursos provinciaes. . 

Esse phantasma figurado pelo Spectador não tem, pois, 
nem sequer apparencia de realidade; foi fructo de um 
e:;pirito hallucinado, é pura declamação. Escriptos.como 
e~ses só podem ter por effeito incutir terrores nos pro-
prietarios agrícolas, combater a proposta, não com a 
razão e a verdadeira apreciação <los interesses moraes e 
economicos deste paiz, mas com os perigos phantasticos 
que se procura figurar e exagerar por todos os modos, 
agr,ravando o mal , sem dar-lhe remectio algum. 

Vamos ao art. 4.º, no qual o Spectator, assim com.o o 
n0bre deputado pelo n1unicipio neutro, Yíu outra ba· 
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teria perigosa, ma-is. uma arma destrnidora da l:lvoura; 
da riqueza publi.ca .e da ordem social; artigo em vir-.. 
tude do qual fomos declarados communistas, inimigos 
da propriedade. . · 

O SR. DuQUE-EsrnADA TEIXEIRA. dá um aparte . 
. O SR. V. DO Rrn BRANCO: ~ Tenha paciencia, que hei 

<le opportun.amen te responder' a todas as objecções. A 
paixão phde desvirtuar tudo, mas o bom senso, a sere-
nidade de espiri to e a prudencia mostrarão ao povo bra-
silHiro de que lado está a verdade e o verdadeiro inte- . 
resse publico. 

O que determina o art. 4. º? Suas disposições princi-
paes dizem respeito ao peculio e ao resgate. 

O peculio e o resgate são meios perigosos? Podem ser 
considerados como os comiderou o nobre deputado pela 
província do Rio de Janeiro? São estranhos ao systema 
de uma emancipação lenta' e gradual? Seguramente não, 
( Apoif.idos da maioria.) · . 

O peculio, assim comQ o resgate, assim como a pro-
videncia da lei de 1869, que prohibiu a separação dos 
conjuges e dos filhos, não tem por fim senão me-
lhorar a sorte do escravo, elevar o seu moral, . tirai-o 
da condição de cousa e dar-lhe a qualidade de pes-
soa, llli\S dentro de limites que o uso já tem consa-
grado e que ora se trata de estabelecer por direito, 
sem perturbar a disciplina dos estabelecimentos agrí-
colas, pelo contrario, firmando os vinculas dessa obe-
diencia pelo modo mais justo e mais razoavel . (Apoia-
dos e não apoiados.) ,., , 

O que é o peculio, mediante o consentimento do 
senhor? E' o fructo do trabalho e da economia do escravo. 

O SR. PiNTO MOREIRA. : - Esse já ex is te . 
O Sn . V. no RIO BRANCO: -:-O nobre deputado uelá pro-

víncia de Mina.s Geraes, o Sr . Jt into Moreira ( desig-
no-o pelo seu nome para distinguir-o do outro no-
bre deputado que me deu apartes), diz-me que já 
existe de facto essa concessão . -

O Sn . PINTO MOREIRA: - Com o consentimento do 
senhor . 

O Sn . V. no RIO BRANCO : - Se o peculio com o con-
sentimento do senhor já existe, e se o projecto não 
estabelece senão o que existe . .. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : -E' inutil o artigo, va-
mos ouvir a conclusão. . · 

(Ha mu.itos outros apartes.) , 
O SR . V. DO Rio BRANCO :-0 projecto não estabelece, 

além do peculio obtido pelo trabalho e economia do 
~ ..-- --;~::-~~----, 

' - ,')\ 
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escrarn, medianle o consentimento do senhor, senão 
o que o escravo possa obter pela phil an'tropia do 
mesmo . senhor, ou de outrem, por doaç;io ou legado. 
Os nobres deputados quererão excluir .esta 2." parte 
do peculio? · 

O Sn. PINTO MoREmA: - Com o. consentimento do 
senhor. 

o SR. V. DO RIO BRANCO : - Pois wara as doações ou le-
gaclos à pobre escravo deve preci;:a r tambem do con-
sentimento do senhor? Póde-se dizer e sustentar isto 
na quadra actual, em 187:1. 1 · 

O Sn. ALMEIDA PEREmA: - Sim, senhor, para ga-
rantir a força mora l . . 

O. Srr. A~mRADE FrnuEmA: - Se não, decretem a abo'-
liÇão irnmedtata. 

O Sn. ÁRAUJO LIMA: - Isso não se pócle diztlt" nem 
defender 1 

( H a o-iitrog ap11rtes.) 
O Sn. V. no H.10 BRANCO: - Sr. presidente, é preciso 

que eu responda -por partes, para que po ssa satisfazer 
aos nobres deputados. 

O peculio, que o escravo o_btenha pelo seu trabalho 
e economia, esse já reconhecem os nobres deputados 
que não tem inconveniente. . . · 

O Sn . GAMA CERQUEIRA: - Não tem inconveniente 
como favor do senhor. 

O Sn. V. no Rw BRANCO: .- . . porque já éum facto, por-
que já existe; por consequencia não ha perigo em 
converter em direito o que o uso . j á tem estabe le~ 
cido par-a o gera l dos proprietarios de escravos. 

,O SR. ALMEIDA PEHEIRA: - E' soph is ma . · .. 
O Sa. V. no Rro BHANCO: -- Não usarei,d iscu tinclo com 

os illustres membros da minofia, da pa lavra- sophis-
ma- , de que acaba de servir-se o nobre depu tado pelo 
Rio ele .Janeiro . O que digo poderá ser um paralogis-
mo, mas não é de certo um sophi,sma . Deixo, porém, 
passar sem reparo a palavra, porque está reconhecido 
que a illustre minoria, no estado de. exacerbação em 
que se acha, não pócle discutir senão por este modo.! 

O SR . ALMEIDA PER'EIRA: - Se ha offensa, retiro a 
expressão. . 

O SR. V. no Rrn BRANCO : - O peculio, pelo trabalho 
do escravo, é um estimulo á sobriedade, á obediencia, 
á ordem moral e material. Desde que o escravo vê 
que pelos seus proprios esforços lhe é licito adquirir 
alguns bens, e que o fructo de seu trabalho póde 
ter a applicação que lhe queira dar, podendo servir parçi . . . . . 
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rei1iii-ó º'1 a seüs filho:;, ou á sua esposa , ou a iêus 
parentes, .ha ele sem ciüvida alguma achar-se mais sa.;. 
tis feito c!o que na sua condiç.ão actua l. · 

Este princ ipio ó in tiuest ionave lmente um estimulo 
efficaz para que o escravo não abandone a casa elo 
,seu senhor, para que nãci evite o trabalho, e sim pro-
Ctll'e servir bem, e tornar~se dign o da generosidade 
elo senhor. (llfoilos apoiados . da maioria .) 

Ha pouco se disse, Sr. presidente, qu e este peculio 
j,á está .ad mitticlo ent re nós, mas que ha perigo em 
estabelecer. na lei como dire ito o que já existe de 
fac to 1 
. Pois, senhores, quando todos re conhe~em que a es-
cravidão já está muito adoçada entre nós, quando 
todos . e a honrada minoria reconhecem que os nossos 
proprietarios .de escravos, em geral, são humanos .e 
bem faz ejos, en.tendem os nobres claputaclos que, toda-
via , o legislador brasileiro . não póde consagrar em lei, 
como regra , em favor do escravo, aqui llo que o uso 
já tem aclmittido? 1 (Apoiados da maioria.) 

Não poderá o legislador brasileiro formular cm lei 
geral o que fizeram os legisladores ele outros paizes 
antes que o uso precedesse o d irei to ? 

Podem os nobres deputados desconhecer que nas co-
lonias hespanholas houve sem pre esse direito ele p e~ 
culio e ele r esga te? Não sabemos acaso que a Dina-
marca desde 133q, o ' estabe leceu em suas colonias, 
que , a Inglaterra o aclmittiu em 1823., e que a Fran-
ça, desde 18 ele Julho ele 18M), entendeu que taes 
disposições não . eram incompativeis com a existencia 
da escravidão? 

Será preciso que eu repita o que já disse em 011tra 
occasião, que esLa . provid encia, mitigarldo a condição 
elo escravo, elevando- lh e o .moral, incutindo-lhe al-
gum apreço de si mesmo, despertando-llie o ' senti-
mento de gratidão, longe de prejudicar ao senhor, 
torna o escravo mais obediente, m().is util, porque o 
predispõe para o trabalho , torna-o sobrio, desperta-
lhe ;esse sentimento 'do amor ele fanúlia, que tanto 
poder tem sobre os homens '? (Apoiados da rnaioria. ) 
. Sr·, presidente, eu respeito os ·escrupulos .dos nobres . 

deputados ·; mas quaijclo vejo que isto está já admit-
tido entre nós, qLwndo vejo que es ta foi a lei de todas as 
co lonias . hespanholas, não p<Jsso participar das appre-
hensões de SS. EEx. 

O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- A questão é ser ou não 
com consentimento do senhor . 

:) 
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O SR. V. no 1füo lBRANGO : - Mas não baFta só direr 
qu9 o .éscrno pódc adquirir o pecnlio; ó preciso 
assegurar-lhe a propriedade desi;e peculio; e é o que 
estab elece a lei. 

(lia apartes.) 
Hoje o que o escravo adquire é para o senhor, 

nada lhe pertence, tudo pertence ao senhor •.• 
O Sn.. ANDRADE FwuEmA:- Não ha tal, perdõe-me; 

está equivocado. 
O SR. ARAUJO Lnu:- Nesta parte a lei . está acima. 

da censura, consagra o que está em uso. 
(Ha outros apartes.) · 
O SR. V. DO füo BaANco:- Sr. presidente, o nobre 

depu Lado pelo 4. º districto do Rio de Janeiro, di-
zendo que o peculio nestas condições já está estabe-
lecido por lei, obriga-me a anticipar uma obser-
vação que trazia escripta á margem da proposta do 
governo. Vou recorrl:!r á autoridade do nobre depu-
tado por l\linas Geraes, como poderia recorrer a outras. 
Diz o illustrado Sr. Perdigão Malheiro em sua obra : 

« Entre nós nenhuma lei garante ao escravo o pe-
culio, e menos a livre disposição, sobretudo . por acto 
de ultima vontade, nem a successão ainda quando seja 
escravo da nação. 

• Se os senhores toleram que, em vida, ou mesmo 
causa mortis, o façam, é um facto que todavia deve ser 
respei lado . 

. « No entretanto, conviria que algumas providencias 
.se tomassem, sobretudo em ordem a facilitar por esse 
meio as manumissões e o estabelecimento dos que sê 
libertassem. · 

e O.s nossos prax.istas referem mesmo como aceitos 
ou ace.itaveis alguns princípios a esse respeito. • • 

Eis aqui a respósta ao nobre deputado . . 
O SR. TEIXEIRA JuNIOR :- Não podia responder 

melhor. 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA:- Com consentimento do 

senhor. 
O SR. V. DO Rrn B:RANCO:-Tenho nesta materia a 

auto'ridade insuspeita e muito competente do nobre 
deputado por Minas. Não se trata sómente do peculio 
pelo consentimento do senhor; é preciso que o escravo 
tenha o peculio como propriedade sua, que · o possa 
transmittir aos · seus ascendentes e descendentes, á 
sua esposa .. ; 
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O· Sn. DuQuE-EsTUAD\ TEIXEmA :- E' uma nova 
ordem ele successão ! · 

(II a outros apartes.) 
O Sn. V. no Rrn Bn:\Nco:- Sr. presidente, ou os 

nobres . deputados nos l ~vam . a soluções extremas ou. 
devem convir nestes meios moderar.los. · 

E' a sorte ele quem se colloca no meio termo, 
solirér as obj ecções proprias elos extremos . Eu receiava 
na discussão desta proposta as objecções elos aboli-
cionis tas absolutos; nunca pensei, porém, que ela part!e · 
daquelles que tendem antes a. conservar o statit-quo 
do que a mocliflca!-(1), se levantassem tantas apprehen-
sões, tanta celeuma, porque toda esta agitação que se 
está produzindo é o inconveniente mais grave que 
pócle ter qualquer proposta ele rpforma sobre o es t~do 
servil. (Mitítos apoiados da maioria.) O governo e a 
maioria por sua parte têm evitado essa agitação. Eu 
tinha aqui um eloquente discurso do Sr. Visconde 
ele Cayrú, e não o tenho querido ler : porque? , 

Poque não ctesejo nesta matet·ia faltar ao cnthu-
siasmo, procuro sómente fallar á razão. (Apoiados da , 
ma-io1·ia.) • 

E' ou não necessaria uma reforma s0brc o estado 
servil? Se a reforma é necessaria, não podeis recusar 
todas as idéas do proj ecto : essa opposição systema tica 
e radical, que nega o fundo ele emancipação, que 
nega a liberdade elo ventre, qLIC nega peculio, que 
nega o direito de resgate, onde vai parar?! O que 
pretendeis ? ! 

VozEs DA ~L\IOJ.)!u:- 1\Iuito hem! 
(Ha varíos apartes.) 
O Sn. V. no Rw·BnA'ICO:- Ha pouco nos dizia um 

nobre deputado: « Sim! vós vos apresentais como 
emancipadores, mas conservais a escravidão; quereis 
converter o liberto em ciclaclão, mas não preparais o 
escravo para a liberdade! J> 

Sr. presidente, estas objecçõcs só podiam partir 
daquelles que quizesscm· a emancipação simultanea, 
estabelecendo desde já um prazo curto e medidas pre-

. para to rias para · chegar ''· esse resultado ; mas da parte · 
daquelles que não querem a emancipação simultanea, 
como se levantam taes objecções? 

E qual a consequencia que o nobre deputado pela 
província do Ceará, a quem agora me refiro, tira 
dessa sua censura J. proposta? S. Ex. não quer que 
proclámemos a liberclacle elas ,gerações futuras e que 

41 
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procuremos ir gradualmente melhorando a condição 
das gerações presentes; mas o que nos aconselha S. Ex.? 

Quer que nada façamos, que tratemos da reforma 
judiciaria, da reforma da guarda nacional e de outros 
projectos politicos, deixando o escravo no es,tado em 
que hoje se acha, para que não venha a ser um ci-
dadão pouco intelligente ou mal preparado! 

Como, Sr. presidente, se neste paiz não houvesse 
milhares e milhares de pessoas livres, que por infe-
licidade de seus pais, pelas circurnstancias em que se 
acharam e se aclrnm, não puderam ainda receber a 
educação necessaria a todo o cidadão ! (Apoiados e 
apartes.) . , 

Sr. presidente, além elo peculio pelo trabalho do, 
escravo, estabelece o projecto aquelle ,que lhe possa 
vir de doações e legados. E quando da applicação qa-
tural destes mpios ha de resultar a remissão do pro-
prio escravo ou elas pessoas que lhe são mais caras, 
porque coarc tar a philantropia particular, tornando-a 
dependente elo consentimento do senhDr? E' querer 
levar muito longe os rigores da escravidão. (Apoiados.) 

- Com a historia á vista, não posso acompanhar os 
nobres deputados nesta sua austeridade ou receio: en-
tendo que taes meios são justos, .e que nada têm de 
perigosos. A sua negação, sim, como já em 1823 pon-
derava, e com muita razão, o Visconde de Cayrú, é 
que pócle trazer transtornos perigosos e serios. 

Os proprietar ios bemfazejos e intelligentes, aquelles 
que procuram suavisar a condição de seus escravos, 
na ela têm ql).e temer; mas os que, ou por austeridade ou 
por medo, recusam estes meios, e só querem um poder 
absoluto, estes precisam que os desviemos dos perigos, 
que não quérem ou não podem ver. 

(Ha differentes apartes.) 
Eu ouço ao mesmo tempo tantos apartes, que não sei 

a qual deva acudir! Estou tratando em geral elo art. 4. 0
; 

depois, se Deu.s me ajudar, hei de responder em parti-
cular a cada uma das objecções do nobre deputado pelo 
município neutro. 

O direito do resgate, Sr. presidente; tambem não é 
um perigo, porque é já uso entre nós, e já está mesmo 
consagrado até certo ponto e_m nossas disposições le:. 
gaes . 

Não se púde negar ao escravo que apresenta o seu 
justo preço o direi to ·de a !fonia. (Apoiados.) Pretender 
o con trar io, é não só injustiça, mas impruclencia. 

A vantagem deste projecto, eu o digo sem receio de 
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ser immodesto, pois que este proj ec to não é novo , mas 
tirado dos trabalhos luminosos do conselho el e es tado 
e da commissão especial des ta augusta camara; a van-
tagem des te projecto, a sua superioridade sobre qualquer 
outro que possa ser apresentado, éu o di go tambem sem 
receio de oifonder a modestia Llos illustres dissidentes , 
porque creio que esta materia está esgotada nos tra-
balhos publicados em Inglaterra , na França e entre 
nós ; a vantagem deste proj ecto está em que nada in -
nova. Os mei0s, que se emprega para a emancipação 
lenta e gradual , são os que o uso já tem estabcleciuo 
entre nós . 

A sua Wéa capital , a liberdade elo ventre ou eles nas-
cituros, alguns- fazendeiros já têm decretado este gra nde 
acto de beneficencia por seu livre arbítrio. (A poiados .) 
0 3 nobrns deputado§ hão de perdoar-me, mas não po-
derão convencer-me de que o facto espontaneo de al gu11s 
fazend eiros a respeito da massa gera l ele seus escra vos, 
torn e-se peri goso, sómente porc.1ue a lei consagra esse 
facto em direito. (Muito bern.) , · 

Senhores, é preciso conceder tamhem al guma cousa 
ao legislador brasileiro. Nós temos uma grande culpa, 
elevemos todos reparai-a; zelar o nosso crndito, a digni-
dade ela lei e a responsabilidade de seus legisladores . 
Não é possível aclmittir-se que o propr ietario de es-
cravos possa sem perigo decretar es ta r eforma para si , . 
e que essa mesma reforma se torne um críme ou :um 
perigo, quando consagrada em lei pelo leg islador bra-
sileiro. ( Apoiculos e apartes.) Vós, os legisladores, tamhem 
deveis, em satisfação á vossa consciencia e á nossa civi-
lisação, sanccionar o uso, os bons costumes, fazer desse 
uso e desse costume lei. ( A71oiaclos.) 

Em Pernambuco, Sr. presidente, não só alguns se-
nhores ele engenho têm decretado a liberdade elos nas-
cituros, como até algum já houve que marcou prazo 
curto para a abolição completa. ·Creio que este fa cto 
não me será negado, porque o sei por informação de 
pessoa fidedigna , recem-chegada daquella província . 

E, senhores, o que ha neste artigo que não es tivesse 
no artigo additivo, que a opposição liberal elo senad0 
apresentou o anno, passado .e que o gabinete de 16 de , 
Jnlho, pelo orgão muito competente elo seu presidente 
do conselho , aceitou? (Apoiados .) 

O SR. ARAUJO Lii\l'A :-E' argumento sem resposta. 
·O SR. ANDRADE FIGUEIRA :-Este contém mais do que 

aquelle aclclitivo. 
O SR. DuQuE-ESTnADA Tr;1x EIRA cl ~t UHl a'l0arte. 
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. O SR. V. DO Rro BRANCO :-Ora, Sr. presidente, V. Ex. 
vê a injustiça· desta observação do nobre deputado p~lo 
municipio neutr o. O nobre deputado ·trouxe para aqui 
um escripto do Sr. deputado pelo Cea râ , o illustre 
Sr. Araripe, e fundou-se nes ta opinião para impugnar 
o projecto; os nobres deputados trouxeram para aqui 
as actas do conselho de es tado e ~1s analysaram e inter- · 
pretaram por modo tal que todos os conselheiros ele 
estado _que votaram pelo proj ecLo alli elaborado, se-
gundo os nobres deputados el a minoria, são ele opinião 
contraria á emancipaç.ão. Observando o Imperador a 
um conselheiro el e estado que ence tava . o debate, o 
Sr. Marquez ele Olinda , que o debate nessa sessão devia 
versar sobre cada um dos artigos por sua vez, e não 
sobre todos, porque a discussão geral jâ tinha corrido 
livremente e estava encerrac1 á, foi aqui esta observação 
r,onsiderada como uma coacção, como uma restricção 
imposta ao conselho de estado 1 Palavras que alli pro-
feri, rendendo homenagem á liberdade que a corôa 
tinha d'eixado a seus conselheiros, alludindo eu á ob-
servação de outro conselheiro. de estado a . quem a dis-
cussão já parecia demasiada, foram aqui aiH'esentadas 
como uma censura implícita ao procedimento da corôa 1 
Tudo isto se fez, Sr. presidente , e em pleno direito 
pelos illustres membros da minoria . SS. EEx. leram o 
que estava nas actas do consellio de es tado e leram 
tamhem o que não es tava -nessas actas . Lendo tuclo 
quanto quizeram e interpretando- os pareceres a seu 
modo, os nobres. deputados estavam cm seu direi to, e 
seglindo elles , serviam-se de armas terríveis contra 
nós. •E', porém, um crime ... 

O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA :-Não apoiado; não 
disse que era cri me. 

O SR. V. no Rio BnANCO :- .. , é illogico-... 
O SR. DuQUE-ESTJ}'ADA TEIXEIRA :-Tambem não, se-

nhor. 
O Sn. V. DO R10 BHANCO :- Que será então ? .... E' 

argumento fraco . . . . 
O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA :-Não senhor; é_ar-

gumen to pessoal. 
O Sn. V. no R10 BRANCO :-Ah! é argumento ad ho-

minern. (Risadas.) 
E' argumento ad hominem, Sr. presidente, citár a 

opinião dos illustrados membros da opposição liberal 
que têm assento no senado, citar a opinião do gabinete 
1.6 ele Julho! E' um argumento ad hominem, que de 
nada póde servir para convencer aos nobres deputados! 
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Pois, senhores, eu respeito muito os precedentes, 
tenho em grande peso as observações dos membros 
liberaes do senado, porque nesta materia não deve 
haver' partido~ (apoiados), ·e não posso -deixar de dar 
g.cancle valor ás palavras que por si, e em nome dos 
seus col legas, entre os quaes eu tinha a honra- de in-
cluir-me, pronunciou o honrado ex-pre~idente do con-
selho do gabinete de 1.6 ele Julho. (Apoiados.) 

Permitta-me, portanto, o nobre deputado que eu lêa 
o que disse S. Ex. Desa ttcncla á auto rida de, se ella lhe 
não agrada, mas eu não posso deixar ele invocai-a e para 
mim tem ella muito valor. 

Diz o artigo aclclii:ivo ela opposição liberal elo senado : 
« Do saldo resultante da r eceita sobre a clespeza no 

exercício des ta lei, .é o governo autorizado a applicar a 
quantia de mil contos ele réis á alforria de escravos . _ 

« ~ 1. º Serão preferjdos os escravos do 1sexo feminino 
.ele 12 a 40 annos, e d' entre estes os de menor idade . 

« ~ 2. º O escravo que por meio de seu peculio, ou 
por liberalid ade de outrem, ou por contracto ele pres ta-
ção de futuros serviços, obtiver meios para indemniza-
ção ele seu valor, tem direito perfeito á suá alforria, . e 
esta, sendo recusada pelo senhor, será outorgada pela 
autoridade publica. 

« Paço do senado, 19 ele Setembro ele 1.870.-Nabiico. 
-Souza Franco .-Z. de G6es e Vctsconcellos.-C. Parana-
guá.-F. Octaviano.-Cansansão de Sinimbú .-Chichorro 
ela Gmna.-Silveira dn J.lfotta.-Dicts de Carvalho . » 

Agora as palavns do illustrado Sr . Visconde ele Itabo- · 
rahy: · 

« O Sr. Yisconde de Jtaborahy (presidente do conse-
1110) :-Pedi a palavra , não para responder ao discurso 
elo nobre senador, porque S. Ex. tratou p,rimeiramente 
de matcria alheia ao ohjecto de que nos occupamos, e 
em segundo lugar só quiz ;azer um protesto, e não apre-
sentar uma medida que en tenda dever ser approvada . 

« Tarnbem parece-me que a emenda do nobre senador 
não póde ser a pprovacla, e não o póde ser porque apre-
senta-se como emenda do orçamento. B.eceio muito que, 
se tivermos de emendar esta lei, não haja tempo ele pas-
sar a emenda na outra camara; venha a fa lta r numero 
sufficiente ele deputados para apprnvar a lei . Se o nobre 

. senador convertesse sua e1nenda em um projecto, eu 
não teria duvida cm desde já votar por ella. Demais 
es ta medida apresentada pelo nobre senador faz parte 
ele um proj ec to que est~t na camara dos deputados; ora, 
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ha nes Le projecto illéas que o governo adapta , entre 
as quaes estão as comprehenclidas no artigo do nobre 
senador. 

" Comquanto pareça-me inconveniente que esteja-
mos discutindo medidas contidas em um projecto que 
nos lia ele ser enviado pela camara elos deputados, to-
davia eu torno a dizer que, se o nobre senador apresen-
tasse, não esta emenda, mas um projecto em separado, 
eu lhe daria meu voto ; como emenda ao orçamento 
não posso fazel-o. » 
·· O Sn. COELHO RoDRIGCTEs :- Is to é categorico. 

O Sn. ARA um LrnA: -Respondam a isso 1 
O SR. PEnorcAo MALHEIRO: -Ainda ha muita cousa 

a dizer contra essa apreciação, para mim a mais grave 
de todo o proj ecto. . 

O Sn.. PAULINO DE SouZA : -A resposta já se deu, e se 
fôr precis"ü explicarei, indo muito além. 

(lia outros apartes.) 
0 SR. V. DO B.ro BRANCO: -V. Ex., S( presiden Le, 

vê que, segundo o nobre deputado por Minas Geraes , 
que acaba de dar um aparte, era necessario que o legis-
lador tomasse providencias nesse sentido. Segundo a 
opinião do gabinete de 16 de folho, de que tive a _honra 
de fazer parte, es tas disposições poderiam ser aceitas cm 
projecto separado, independentemen te ele outras pro-
videncias. ' 

O SR. PAULINO DE Sou:r.A:-Não nos termos em que 
V. Ex. diz, ·mas nos termos em que já expliquei. 

O SI\. V. no Rro BnANCO :-As explicações posllrn -
mas não podem de·struir o que está aqui cli to. (Ap oiados)' 

. O nobre deputado é tão competente para explica r como 
eu e os demais collegas . . . , ~·' 

O S1t. PAULINO DE SouZA :-Eu explicarei , e irei um 
pouco mais adian_te. 

O Sn. V. DO füo BRANCO: - ... e hoj e serão j ui zes 
nesta questão todos que souberem ler -e lerem esta de -
claração ! (Apoiados.) 

O SR. PERDIGÃO MALHEIRO :-V. Ex: . sabe per feita--
mente o que se passou a este respeito ; nós sabemos o 
que está escripto. · 

O SR. V. no Rrn BRANCO :- O nobre deputado por 
Minas Gemes disse que eu sabia perfeitaníente o que se 
passou a este tespeito, p o nobre ex-ministro elo imperio 
declarou que iria mais longe, se fosse necessario. Es-
pero que .S . Ex. vá mais longe, para que eu tamhem 
o acompanhe ... ( llfnilo {1mn . Interrupções.) 
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· Para demonstrar que os animos estão dispostos para 
esta medida tão moderada, tão justa quanto prudente, 
poderia tambem citar o que nos disse o nobre deputado 
por S. Paulo, presidente desta camara em 1869, quando 
fez o epilogo dessa sessão. Eu tinba o dever de ler as 
palavras do nobre deputado, mas receio cansar a atten-
ção ela camara. 
· Vorns: -Não apoiado; é bom repetir. 
O Sn . V. DO RIO BRANCO:- Dizia o nobre S'r. consr-

lheiro Nebias, como presidente desta camara em 1869 
(lendo): 

« ..... Com a consideração que tenho apresentado li-
ga-se o projecto que passou nesta casa, proposto lla mais 
annos no senado, ácerca da união ela familia escraYa ... ,, o Sn. ANDRADE FIGUEIRA E OUTROS dão apartes. 

O SR. V. DO Rio BRANCO :- Como se interrompe as-
sim uma leitura, Sr. presidente? ! (Riso.) Peço aos 
nobres deputados que ao menos não interrompam o Sr. 
c.onsell1eiro Nebias, cujas palavras estou repetindo neste 
motnento . 

. . . . ( Continnando a ler) « Intelligencias esclarecidas 
desta casa entenderam que este projecto não era com-
pleto. Sem duvida nenhuma que ha alli a fazer e aug-
mentar; mas nem todas as providencias humanitarias 
e vitaes para o paiz se podem acloptar ele repente. Tudo 
tem o seu tempo, e depende de um estado· madtiro e 
reflecticlo. (Apoiados .) 

Os Sns. PAuLrno, A. F1GuEmA E oumos :- Apoiado. 
O Srt. V. DO Rro BRANCO :-Aqui ha mesmo uns. apoia-

dos (Risadas.)... . · 
~,, << O senado mandou para esta casa um projecto favo-

recendo a alliança ela familia escrava nos leilões publicos: 
é um passo que demos com respeito á civilisação e á 
humanidade, tanto como na segurci:nça reciproca entre 
o senhor e o escravo. 

<< O projecto, que garante a união .elas familias, que 
não permitte e prohihe a separação ele marido e mulher, 
elos filhos e seus pais até uma certa idade, é um principio 
eminentemente philantropico, e que, dando expansão 
aos sentimentos e affeições naturaes nessa classe, ao 
mesmo tempo oITerece repouso aos senhores, e tranquil-
lisa ou fortifica este genero ele propriedade. 

« Já vo's disse, não é uma medida completa, muitos 
illustres collegas com seus sentimentos elevados, com 
sua intelli.gencia afine<da, quereriam que se fizesse mais 
alguma cousa. (Apoiados.) Creio que é este o pensa-
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mcn~o em que abunda toda a camara e cm geral o paiz 
inteiro. (Apoiados.) · . 

« Mas, alguma cousa, que se não pótl e fazer e desde 
já converter el11 uma lei positiva, mais_extensa e recla-
mada , já em grande parte é supprimicla pelos senti-
mentos naturaes, pelas tendencias bendlças da ... nossa 
população. 

«.E' uma questão es ta , meus senhores, grave e melin-
drosa ; devemos ser parcos cm tratai-a porque suas 
consequencias são conhecidas por todo o par-lamento e 
pelo paiz. _ 

« No· entreta nto, algumas observações mais tlevo 
expôr aos meus collegas, ao paiz, áquelles que por ven-
tura não tenham acompanhado os nossos trabalhos. 

« Não ousarei chamar a attenção elos meus illus-
trados cüllegas: seria uma falta de justiça e de respeito 
para com elles; mas, acompanhando este projec to de 
mais algumas considerações, por qµalquer lado que se 
considere esta questão actualmente no paiz, devemos 
es tar tranquillos e fallar com bastan te coragem á nação 
e aos estrangeiros que nos observam .. 

« Além elas observações que fizeral'n alguns dignos 
collegas, a proposito deste projecto, eu vejo que as 
inspirações generosas do coração humano se manifestam 
ele um modo brilhante, tomando o seu curso rapido 
e natural no meio ela nossa sociedade. 

« Todos os dias no nosso paiz, e ainda ho:ie na im-
prensa vêcle o que se observa, senhores? Uma ten-
dencia compassiva e tão generalisada, para me servir ela 
boa palavra do meu illustre amigo, deputado por Minas, 
ha de naturalmenae coroar a grande obra dos legisla-
dores brasileiros. 

<< Não passa um só cl ia em que , se abra um testa-
mento oncle não vejamos consagrado o principio da 
liberdade para muitos escravos que têm merecimento, 
que rivalisam nos seus bons serviços e na sua lealdade 
para com seus senhores. 

« Qual é o velho proprietarjo que não deixe livres 
alguns fieis servidores? 

q Qual o filbo, quaes os moços do nosso paiz que 
não r espeitam os velhos servos ele suas casas, os bons 
escravos qúe acompanharam com dedicação e fidelidade 
a ma infancia ? Não estãq os registros publicas de 
todas as províncias attestando a generosidade e gra-
tidão dos Brasileiros nesta parte tão importan.te dos 
sentimentos naturaes ? 

« Senhores, os rigo i'es, que outr'ora muitas vezes se 
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iari.çar:am' eni rosto ;io proprictario brasilr.iro, têm'. 
desapparecido (apoiados); a vida escrava hoje, sem ser 
üni.a sorte feliz e appetecida, cone amenisada pela bran-
dura do se1ihor, nioderação do trabalho, ~5pel'ança,.rle 
justa recompensa; (Apoiados.) 

« Sobranceiro aos nossos velhos calumniadores, po-
<lernos declarai; ; .em voz bem alta, que nos nossos lares 
domeslicos não ha víctimas, nem'. rigores, a p'opulação' 
inteira protestaria coni inc~ignaÇão; e a .corisciencia dos 
-Vizinhos daria o signal da reprovação publica. (Apoiados.) 

• • • < • • • • • • • • • • • • • 

« Se' a . lei, qué passou nésta casa, não Joi completa 
eni suas disposições, e não preveniu todos os casos de' 
separaÇão particular, ou por contracto, ou por partilhas, 
a sensibilidade elos Brasileiros tem acudido já neste 
ponto ao griinde desideratiim . 
. « Eu tenho por mim observado, e cre'io que comigo 
tOclos os nobres clep'utaclos terão visto eni svas provín-
cias, que nos contractos particµlares fospeita-s·e hoje, e 

· Jfa niuitos annos', a alliança da fanülia escrava. 
(Apoiados.) . . , . 

« Eu não vejo essa facilidade na separ;lção cio ma-
rido e mulher, elos filho·s é seus piiis (apoiados); tenifo 
visto' em partilhas e' p'agamentos de dividas estes i;Ellti-· 
mentos generosos írem além de muitos sacrificios. 

« Nas partilhas, qliér ele so·cie'clacles particulares ; 
quér judiciarias, eu tenho visto muitas vezes um socfo 
ou: ·hercleir·o· tou:iar a si liT)la familia inteira, para' sa lvar 
o priiicipfo' natural: a a!Ieiç'ão pr'ofunda elo casal. 

« Tenho visto n1uitas .vezes herdeiros ou socios fi-
ca rem: cam familias numerosas, des:riccessarfas para seu 
servic'o. ' .· (( o~ rn'etis c'ollegas j1ão de ter ob'servaclo o mesm'o 
facto; acompanhado ele fostricçõ'es onerosas ,.po1· parte 
ele muitos cl'edores hondadosos, a instao'cia de seus de-' 
vedo'res, que nos seus irrteresse·s b'em: calculados nãd 
querem demorar a's suas lfqu'iclações. Coln tão bellos 
instinctos e clisp'osiÇões tão propícias, bem vê a caniara' 
l'jue mais cedo ou mais. tarde, sem violentar o direito 
e re"volver a sociedade, preparamos um termo suave e 
na tura'l. » ' . . . . . o Srt DuQi:.rE-ESTRADR TEIXEIRA:-V. Ex. não é capaz 
de achar incolrcrencias n:aquelle respei tavel caracter 
que vota contra a proposta. ( ApQiddos e outros aparte:s.) 

O S1t. V. no Rrn BRANCO' :-Cit;rnclo as palavras do 
nob're cleputa'do por S. Paulo, não pretendi accusalco ele 
in'CO'h'ercncias, quàlq'ner que seja o seu voto a respeito 

[,9 . 
l~ 
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clcsta proposla : recorri it aprociação queS. Ex. fez do 
es tado da escravidão no Bras il ; elas vantagens que se , 
colüem em moderar os rigores do captiveiro. Todas 
estas concessões generosas, tod a essa torrente de senti-
rnen tos philantropi cos, que, segundo a exposição do 
nobre ex-presidente da carnara, reclamavam mais pro-
videncias do poder legislativo, tudo isto demonstra qu e 
as apprehensões elo nobre deputado são infundadas (não 
apoiados cfo opposiçtio ) , não têm razão ele ser quando nos 
dizem que o peculio, como propõe o projecto, e o direito 
de r esga te podem trazer perigos á instituição que não 
podemos extinguir de um só go lpe. 

O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Hoje ides escrever 
estas palavras; quando formulastes o voss9 projecto, 
res tringistes os favores daquella sabia lei de 1869. 

O SR. V. DO Rrn BRANCO :-0 nobre deputado está im-
paciente, não espera que cu chegue a esse ponto ! 

O nobre deputado por S. Paulo, na sua exposição que 
acabo de ler, procurava contentar a maioria destaca-

, mara, que tinha nomeado a commissão especial, _procu-
rava dar uma satisfação a toda a sociedade, manifostanclo 
que, além da lei · de 1869, que reconhecia incompleta , 
ontras providencias eram necessarias. 

Po r conseq,uencia, a opinião do nobre deputado por 
S. Paulo, pelo que toca ao estado da nossa sociedade 
sob o ponto ele vista ela reforma do estado servil, me 
conven::e, e ha de convencer a muitos ele que as dis-
posições elo art. 4. º não podem aécarretar com sigo 
perigo algum (apoiados); que ellas tendem a mitigar 
a condição elo escravo, sem abalar a propriedade, sem 
cm nada pr ejudicar a seus senhores. 

O SR. N EBJAs.-V. Ex. tome como quizer as minbas 
idéas ; estão muito de accórclo com o rn eu procedi -
mento actual. Eu não disse , corno, o Sr . Araujo Lima, 
que as manumissões eram devirlas á coacção da lei , 
tirando ass im a D:enerosidacle dos Brasileiros. 

O Sn. AnAUJO LrnIA:-Eu não disse isso, V. Ex. está 
em erro . 

O Sn . NEBIAs :-Eslá no seu discurso. (Apoiados .) 
O Sn. AR~\UJO LrnA :-Já disse que V. Ex. está em 

erro. N.ão receio as incoherencias que me exprobram ; o 
meu discurso es tú escripto, V. Ex. quando quizer 
t l'a ga -o. . 

O SH. PEno1GÃo lVIALHEmo :- Só faltou chamar ás 
armas os escravos! 

O Sn .. CAnn oso DE lVIENEzEs :-Horror ! 
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O SR. AR.1.urn LrnrA :-Tambem não disse isto, é tra,.. 
duccão de V. Ex. 

(Íla otttros apartes.) . · 
O SR. V. no Rrn BRANCO :-As disposições deste artigo, . 

como já mostrei, foram aceitas o anno passado pelo 
gabinete de rn ele Julho, sem :rndiencia do illnstraclo 
deputado pela rprovincia ele S. Paulo, que então se 
achava doente. 

Digàm o que quizerem os nobres deputados, o es tado 
de nossa sociedade, no tocante a este importante as-
sumpto, comporta estas medidas, e por ventura outras 
que nos abst ivemos de lembrar . 

E o anno pa~~ado mesmo, Sr.presiden te, teriam sido 
aceitas estas medidas, se a illustrada opposiç:io do se-
nado não teimasse em apresental-as como um aclcli-
tivo á resolução proroga tiva ela lei ele orçamento. 
(A vaiados.) 

Já ponderei em outra occasião que as apprehensões 
dos illnstres deputados e de alguns agricultores nasce m 
principalmente de que a lei brasileira conf1ou muito_ 
nesta ma teria) humanitaria discrição dos proprietarios 
de escravos. A legislação de outros pa izes nos attesta 
que é compativel a escl'avidão ·com esta e outras dis-
posições legisla ti:vas . 

O projccto de lei que ora se discute não faz senão 
sàlvar a consciencia e a ºdignidade elo legislador bra-
sileiro, não recuando ante aqaillo que os proprios se-
nhores de escravos já reconheceram possi vel, necessario 
e justo. 

O artigo da proposta não declarava que o peculio pro-
. veniente do trabalho elo escravo depende elo consenti-
mento do senhor. 

O illustrado deputado pBlo município neutro, que 
tantas vezes tenho admirado pelo seu talento e estudo, 
desta vez, abandonando todas as fórmas ::la moclestia 
que sempre lhe assentaram tão ·bem. procurou collo"' 
car-se tão acima do governo e. ela commissão espe-
cial. ..• 

O Sr. DuQ uE-EsmAoA TE!XElll.A :- Não apoiado. 
O Sn. V. DO füo-l3RA NCO: ~ .... que o seu brilhante-

discurso, a meu ver, perdeu muit<Jclo merito que tel'ia 
se elle não se entregasse a esses arrebatamentos de 
sua opinião. Nós. ouvimos pela primeira vez S. Ex. 
usar el e expressões que me pareceram verdade iras pam-
panaclas de amor proprio: a cada passo exclamava S. 
Ex.: « Ignorancia ele direito, incuri:i. incxpl icave l 1 >>-

E por uma arte muito conhecida , ele que fallava ,umc 
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parlamentar inglcz , elogios in· odü11n tertii, o illus ""'. 
tradp deputa do louvou a redacção do parecer p PI'º" 
jec to da com missão especial do anno pas$a~lo , ..• 

O Sr . DuQuE-EsrnADA TEIXEIRA :_:__Fiz justiça, o Sr. V. DO RwBRANCQ :-... comparando o tra'balho 
4aquella comriiissão cqm i1 prppost'l qµe or~ occupa a 
attenr.;ão da camara. . 
- Eu vqu CX'\Illinar a igqorancia de djreito e i1 ~ncuria 
inexplicavel qtre o illustré d13pµtado cm;:erg911 na pro-
posta do governo e no trabalho qa comnüss~o deste 
anno, e então ver-se-ha se o !11-qstre. deputadq, preve-
nido, como se acha , e levado pf:llO prqposito de combater 
,:ista proposta a toqo o custo, porqn13 a julga funesta aQ 
paiz, enganou-se qu . não pm &eu$ severq& jµizos. 

A propo$ta dp gqverno, pomo disse, não [()!lava nQ 
consentimento dq senhor P<lra o peculio que se devia 
formar pelo trabalho dos escravos ou suas economias. 
p illustre de11utacfo 'pclq município ]ieµtro exig!u que 
lhe dessemps a ~·azão da em1:mda que o governp recebeu 
da illustrada commissão . 

Eu j4 disse e repito, Se presidente1 que o goverqo 
nunca cerrou os Otn'i~os ~ ra~ão; pelo r<~rntrario, mani-
festou-se sernprc disposto a aceitar, quando çonvençido1 
emend,a~ à proposta que submet teu á consideracão do 
poder legislativo: o que elle não podia fazer 1 o que não. 
pra ticon ainda govEH"no algum, nenhum homem de con-

. sciencia, ~ remmci~r ~nas idéqs antes de ser con,vencicfo. 
j'lo contrario. Foi, entrnt11nto ~ ·a inti~11a9ão que senos 
fet. desde o voto ' de graças : declarai que n~o fazei s 
questão da proposta, disseram --: nos os illustres membro.s 
da minoria; cleçlaqi que àceita,reis é\S nossas emendas, 
C is tQ sem que O debate estivesse Clberto, sem que '-\S 
e1qenqa!l apparecessem, como ainda não apparecerau~ t · ~ 

A commtssão fez està emenda, e. o governo é.(ceito_u-a,, 
porque a emende\ J'.\ãO, estabelece princ~pio o,ovo, a idéa 
~ a mesma : o pecülio pelo trabalho do escravo. não. 
podia d<\r-sp, ele facto, sem conscn tiine11,to tlo senhor; 
porqµe é preciso que o. senhor deixe ao escra,vo t(l_ippo 
para que elle possa adquirir algu1h peculio . E·-fica isto, 
subéntend_iqo ; . mas ~ á vista da critica. apaixoriad;a coil~ 
que tem sldo c11scut1da esta proposta, a comm~ss.ão en-
tendeu que devia tornar expresso o_ consentimento do. 
serihor, e o ministerio aclheriu ele bom grado a essa suggestão . - ' . ' . -· ' 

Ahi está , pois, explicada a omissão que o ~llu~ti:c 
deputado notou , e o perfeito accó!'do em qu,e se acha, 
o $ilbin.ete com a commissão . Podia não estar ele accórdo, 
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.ontes ele ser convencido pela illustrada comm1ssao, sem 
que isso !!te ticassç mal ; mas a verdade é que a emenda 
não consaf!ra idéa nova. (A po'iados.) . 

A segunda pergunta do illustre deputado refere-se _ 
A colloc!).ção e garantia que o governo dar<\. a este 
peculio ; porque a parte primeira do art, 4. º conclue 
pestes ·termos: «O governo providenciu<\. sobre a co!lo., 
cação e ga1'antia do mesmo peculio, » 

O peculio póde ser confiado ao mesmo senhor, pócle 
servir para a remissão f\'rad ual dos escravos, como se 
praticav11. entre os Hespanhóes, que a isso chamavam 
çoartacion ; póde. ·ser collccado em caixas economicas, 
onde as houver, e que oilereçam bastante segurança; 
póde ser dado <\.s administrações provinciaes e geraes, 
çomo se dão os clinheiros dos órphãos, póde ter qualquer 
1rntra collocação que se julgue assaz garantida. _ 

E' materia puramente regi.ilamentar, que deve ser 
providenciada segundo as circumstancias de cada lo-
calidade. 

Um dos defeitos, ou antes um dos artificias coin 
que se impugna esta proposta, consiste em que, onde 
clla fugiu de ser minuciosa, os illustres deputados 
ilizem que ha omissão, que é preciso providenciar 
Jleste ou naquelle sentido ; de maneira que umas vezes 
a proposta pecca por ser previdente, outras vezes. 
pecca, pelo contrario, por não ~stabelecer no projecto 
·disposições puramente regulamentares , que só se 
podem tomar segundo as circumstancias de tempo e 
de lugar. (Apoiados . ) · 

Agora passo ao § L º, que trata da successão. 
O illustre cleputaclo pelo municipio neutro nos disse 

que aqui se tinha altera.do a no·ssa legislação servil 
sobre direitos successorios . . Eu por minha vez pergunto 
ao nobre deputado : considerais a familia d0 escravo. 
!las mesmas condicões moraes elas familias livres? Se-
guramente n~o. CÕmo; pois, quereis que esta lei,- esta-
belecendo um principio novo, a respr,ito ele successão 
entre escravos,. siga ·em tudo e por tudo o principio 
da nossa legislação civil ? A mulher elo escravo tem, 
por VCH tura direi to, pela legislação Vrigente, á me ta de 
dos bens? Pelas circumstancias em que se acha, po-
demos .it\lgal-a assaz protegida, para que nos dispen-
semos de estabelecer condições diversas a respeito elo. 
seu direito ele :mccessão ? · 

Tratando da transmissão elo. peculio, o projecto cs-
~abelcceu que elle pcrte111;a á conjugc e aos clescen-
(\en tes e as.cenc(en les e( o e sera vo,. tlc prcforcncia ao;; 
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eoll::deraes. Se o illustre deputado não julga esta regra: 
conveniente, proponha uma emenda, mas não póde 
dizer que ha aqui ignorancia ele direi to, que não se 
applica a lei actual, feita só para as familias livres, ás 
fam ilias dos escravos, que até hoje não gozam de se-
melhante favor. 

O nobre deputado foi quem dormitou. Não viu que 
a familia do .e3cravo não tem esse direito ; que o pro-
jecto crêa direito novo . Não viu que a familia does-
cravo não está nas condicões moraos e sociaes da fa-
JJ?.ilia livre; e qup é natural que o peculio do escravo 
sirva para remir sua mulher, sous descendentes e as-
cendentes, que a provei te de preferencia a es tos, e só 
na falta de herdeiros possa ser adjudicado ao fundo 
de emancipação. 

O SR . DUQUE - ESTRADA TEIXEIRA dá um aparte. 
O Sn. V. DO Rro BnANco:- Sr. presiden te, já vê o 

nobre deputado, pela explicação que acabo de dar-lhe, 
que a questão não póde ser collocada no terreno de 
um direi to preexistente, mas sim no das conveniencias 
e condições peculiares do escravo, sua familia e pa-
renl.os. 

O nobre deputado accusou ignorancia de direi to, e 
agora pugna pela proferencia do· que propuzera o pro-
jecto da com1nissão do anno passado, ao que propõe 
a commissão deste anno e ao que está no projocto do 
governo. Mas eu vou acompanhal-o ainda nesta evo-
lução, para mostrar que o nobre deputado não tem 
razão, quando diz que o projecto do anno passado 
tambem clava esse direito de succcssão aos conjug-es. 

A, proposta elo governo está do accôrdo com a dis- · 
posição do proj ec to do anno passado. Vou ler o § 2.º 
desse proj octo: « ~ 2.º (art. 5.º) O peculio do escravo 
é inalienavel. Fallecendo este, lhe succoderá o descen -
dente ou ascendente na ordem hercditaría estabelecida 
pela lei, e na falta de herdeiros será o peculio adju-
dicado ao fundo para emancipação, de que trata o 
art. :5.º desta lei. » 

Parece-me que o direito dos conjuges não é mais 
attencliclo por esta disposição elo. que o era pela pro-
posta elo governo. 1 

O direi to elos conjugas foi mais favorecido péla com-
missão especial deste ::i nno , e nós adaptamos a sua 
emenda. Ha nisto falta? Ha nisto erro que nos possa 
vexar? 

Jú vê o nobre 1!cputado que, se errámos, erramos 
com a commissão especial do anuo passado e com o 
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project.o do conselho de es tado. E se o nobre deputado 
aceita a emenda da. illustrada commissão, se nós Lam-
bem concordamos com es ta',. para que fazer questão 
<.listo ? 

O SR . DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA df. um aparte. 
O Su. V. DO Rrn BRANCO : - O nobre deputado pre-

tendeu es tabelecer um confiic to ele amor proprio entre 
o ministerio e as duas commissões, comparando, ora 
o trabalho da commissão do armo passado com o ela 
nova commissão e a propasta elo governo, ora o tra-
balho elo gove rno com o de cada uma das commissões. 
E' ~empo pe rdido. Esta questão de amor proprio não 
fi ca bem a es ta camara, e menos tem lugar quando 
se trata de assumptos desta ordem. 

Como poderíamos aceitar qualquer icléa luminosa 
que o nobre deputado apresentasse como emenda, se 
elle est imula nosso amor proprio para que não acei-
temos emencbs, e quer que susten temos a proposta 
do governo como a ultima expressão da sabedoria 
humana~ 

( J-Ict diversos apartes.) 
Offereçam os nobres deputados as suas emendas ... 
O SR. ANDRADE FIGUEIRA: - Não faco emendas a este 

projecto. Para elle só tenho um voºto negativo. 
O SR. V. DO Rrn BRANCO : - Passo adiante. 
O n.obre deputado disse -nos que a alforria por con-

tracto de futuros serviços era es tabelecida na proposta 
do governo sem depend encia de consentimento elo 

. senhor, e que esta restr icção foi adaptada pela com-
missão especia l. Já declar ei que o ministerio aceita 
todas as emendas offoreciclas pela illustrada co mmissão 
especia l. Damos assim prova de que ·para nós a pro-
posta não é uma ques tão de amor proprio, é a solução 
ele grandes interesses sociaes, para a qual devemos 
toclos concorrer de animo sereno, de boa fé, sem ca-
prichos, sem preventões la es que nos ceguem os olhos 
do corpo e os do entendimento. 

Sr. presidente, o proj ec to cio conselho de estado do 
qual foi des ta ca do pela opposição liberal elo senado o 
artigo que ha pouco li, e que o illustraclo chefe do ga-
binete ele 16 de Julho aceitava, tambem aclrnitle a al-
forria por contracto de futuros serviços sem a clausula 
do consentimento do senhor. · 

O Sn. PERDIGÃO MALHErno: -Era melhor do que com 
o consentimento do senhor. 

O SR. V. no Rro BRANco:-Ora, Sr. presidente, sêcle 
juiz entre tacs mordomos 1 (Risadas .) 



' O 1ioÜ1;d depu'tadd j)e!o munícip'io ne'utrd diz c{Ue d · 
j)rojecto nielhorou, d nobre de1jutado pela província de' 
1'1inas diz que peiorou 1 · 

O SR. PERDiGÃo l\Lu:HErno : __;.Eu nã·o aceito n'e.m um 
nem outro; mas, com o consentimento do senhor, é 
peior. O melhoramento é apenas apparente. 

O Sn. AiyAuio LrnrA :- VV. EEx. não querem nadáo 
. (Ha outros apartes.) o Sn. V. do RIO BffANCO: - · Q'uem deseja a emanei..; 
pação lenta e gradual não póde desprezar estes meios, 
que são justos e tendem a esse fim. · · 

A alforria por contracto. de futur'os serviços, sendo 
feita com o consentimento dos se·n110r·~s, não pó'de trazer 
inconvenientes. Se ha quem queira libertar um escravo , 
sob condição de servir-lhe este um certo numer'o de: 
:urnos, e se o senhor não ve inconveniente nisso, o)lde 
o mal, onde o perigo? · . . 

UM Sn. DEPUTADO: -E se o senhor recusa't' ? 
(Hei diverso.5 apartes.) . 
O Sn. V. Do Rio Ba~:Nco :- &r. pre's·iclente, os nobTes· 

deputados que me' interromp·em têm razão nesta parte, 
mas em sentido diverso çlo que elles dão ainda á ·sua: 
objecção, O que é verdade é que, no estado actual das 
cousas, nenhum senhor recusará alforria aog escravos 
que lhe otfereç'am o seu justo preço .. (Apoiadós.) Esta é' 
a verdade, inas os nobres deputados dizem q.ue aqui HO' 
que faz o senhor livremente, é' perigoso quando estabc~ 
lecido por lei. . 

Gomo, porém, os nobres deputados admittem o facto 
e Jiinguern: o contesta , a cor'nmissão, de rrccM'do com a 
proposta do governo, entendeu que a lei podia sanccio-· 
nar o que estava em pratica, acrescentando·-se :r clau-
sula do consentimento· do senhor, pa'ra evi'tar algum 
caso de abuso da part~ de terceiros. A e1nenda ela com-
mi~ãO' devia satisfazer a todos, porque, ou taes aUoq'ias 
não terão lugar, ou serão consentidas pelos interessados . 

(Há diversos apartes.) 
Os nobres. deputados, que' se· mostram tão exigentes,. 

porque não apresentam as suas idéas '! ! -
O Srr. PERDlG·Ãio MALHEIRO:· -N&o é esta a Mcasião. 
O &R. V. no RIO BHANco: - Oü não fareiS' a emanci-

pação, senhores, ou haveis de adaptar estas idé·as. Gorri.--
ba ter a idéa capital do projecto, e até mesmo estes meios 
tão moderados, que nada innovam . ... 

O Sn. PERDIGÃO 1".IkLHEIRO: - Innovam profunda~ 
mente, V. Ex. está enganado, 

( IJn dú;enôs· apartes .) 
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O SP. .. V. DO R10 BRANCO: -Com esLas con sLlhLrs 
interrupções não me deixam conc lui!' 1 Sr. pt·(·s id eut e, 
agora já VOLl rec lamando o auxilio de V, Ex. 

(0 ~r. presidente reclama attenção.) 
O Su. PEHDlGÃO MALHEIRO: -EsLe arLigo é muito 

grave, é para mim o de ma is imporLancia. 
· O Sn. V. DO Rrn Bn.\Nco:-V. Ex:. diz :1gora que a 
materia é grave, e muito grave, mas em se us escript.os 
nos disse que ella o não é. 

O Sn. PERDIGÃO iHAurnmo : - Não se encontra em 
nenhum escripto meu topico algum em que diga que 
esta materia não é grave. 

O Sn. V. :oo Rio BRANCO : - Fallo dos meios proprios 
cm geral. - . 

O Sn. PERDIGÃO M.\L1-rnmo: - Trato do paragra pho 
que esLá em discussão, e que-é o additivo dos libcraes 
do senado. 

(I-la diversos apartes.) 
O Sn. PHESIDENTE reclama a ttencão . 

, . O Sn. PmDIGÃO l\'Lu,1-rnmo dá uni aparte. 
O Sn. V. no Rro BluNco :- Quér nesta casa, quér 

lla tribuna do senado, como senador, quér na imprensa 
como simples cidadão, eu teria muita honra em aceitar 
o repto ele discussão com o nobre deputado. 

O Sn. PERDIGÃO Murrnmo :-Tambem cu o aceito. 
(Hn diversos apartes.) 
O Sn. PRESIDENTE reclama novamente a tLcnção. 
O Sn. PEHDIGÃO :i\'IALuEmo dá . um aparte. 
O SR. V. DO Rio BRANCO: - Mas queiil esl.á offendendo 

ao nobre depütado ·t Eu quando invoco as oviniõcs de 
V. Ex.. não o faço para molestai-o. 

( Ha diversos apar-tes.) 
O SR. PRESIDENTE pede de novo attcnção. 
o Sn. V. DO lho BRANCO:-- Permittam-me um só mo-

mento de a ttenção e liquidarei este incidente .. 
(Ha varias cipartes.) 
O Sn. PRESIDENTE:- Quem tem a palavra é o Sr. pre-

sidente do conselho. Attenção ! , 
O Sn. V. DO R10 BRANCO : - O nobre deputado por 

Minas disse ha pouco, · Sr . presid1mte, que combatia o 
ar Ligo a deli ti vo apresenta elo fl.O senado em todas as suas 
partes .. .. 

O SR. PERDIGÃO MALHErno: -Não, senhor, combati-o 
na alforria forçada, que é o que se consagra nos ~§ 2." 
e 3. º elo artigo que está em d_iscussão: 

O SR. V. DO R10 BRANCO : ~Foi uti l a minha ob se r-
vação, porque o nobre deputado reclificou o CJLW ea lh e' 

t13 
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tinha onvido, que comlrnteria latis viribns aqucllc artigo 
cm Iodas as suas partes. 

O Sn. PJ<:!lDIGÃO l\1ALHErno :-Combati-o 00111 todas 
as forças na parte que é identica ~t que se discute. 

O SR. V. DO Rro BRA i\"C O: - Vamos ao resgate, a que 
está reduzida a questão, ou V. Ex.. nega-se c.ompleta-
mente a tochs as partes? 

O Sn. PERDIGÃO MALHEtno :-Quando fallar, eu me 
explicarei. 

O Sn. V. DO Rio BRAi\"CO: - Como o nobre deputado 
me tem dado tantos apartes, eu queria precisar a mi;-
nha resposta . 

O Sn. PrnnTGÃo MALm:rno :- Explic;, r-me-hei em 
tempo; não CJLW'O o resgate por este meio. 

O Sn. V. no Rio Branco :- Bem : o nobre clepu ta do 
:idmitte o resgate, mas não o quer por este meio, pelo 
contracto ele servicos. 

En dizia ha pouéo que nada se innovava em rela-
ção ao facto, porque já ha alforrias concedidas por 
contractos ele serviços; e este meio está ' consagrado 
tambem na legislação de · outros paizes .•.. 

(Trocam-se apartes ; o Sr. presidente reclama attenção.) 
Este meio está. consagrado em diversas legislações 

como direito do escravo independentemente da von-
tade do senhor. Ora-, a com missão tornou este meio 
de ali"orria dependente elo consentimento do senhor, e 
ainda assim o nobre deputado se oppõe e acha perigos t 

Sr. presidente, os nobres .deputados argumentam 
assim, e só vêem perigos, porque fecham os olho·S ao 
nosso estado social. ( Mnitos apoiados da maioria. ) 

A lei não innova, tratando, ern favor dos proprios 
sen l10res, de fazer esta concessão aos escravos. 

O que se póde dizer desta lei é o mesmo que se 
ílizi a em França do projecto da commissão que adop- · 
tou a .ema ncipação lenta e gradual; é que esta lei 
concede mui to á escra viclão e mui to pouco á liberdade. 
( Apoiados. ) . 

Nós os defensores da proposta , aceitamos esta cen-
sura , porque es ta mos collocados entre os ex tremas. 

Não queremos uma reforma violenta : os nobres 
depu Làd os são injustos quando nos querem por força 
levar para as icléas extremas. (Apoiados da maioria.) 

Estou persuadido ele que os nobres deputados, oppon-
d o-se, como se têm opposto, radicalmente á es ta or-
1l em de i·déas, · cream dificuldades, que não poderiam 
ve ricer , se fossem chamados a convertei-as em lei . 
( ;)foitos apoia.dos da maioria. ) 
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O nobre deputado perguntou-nos : porque este ma--
ximo de· se Le annos, para os contractos ele serviços, 

_ porque o prazo não é maior ou menor ? 
Sr. presidente, nes tas fixações ha sempre um arbí-

trio"; o arbítrio, que tomou-se neste caso, é razoavel '! 
Qual o criterio que seguiu a proposta elo govenlQ, as-
sim como as duas commissões desta casa, para fixar 
esse maximo de sete annos ? 

O criterio é o valor do servico do escravo. Este li-
berta-se com a condição de págar o preço de sua 
alforria- em serviços ; quanto valem os serviços de· 

· um homem _ durante um anno? Valem, pelo menos, 
de 2005000 a 3006000. Pois multiplicai este salario por 
sete annos e .achareis em resultado um maxirno ra-
zoavel. 

Ainda perguntou-nos o nobre deputado, porque ha-
via de intervir o juiz de orphãos nestes contractos. 

Sr. pre~idente , desde que se trata do homem que 
sahc da condição de escravo, obtendo sua liberdade 
po~· um contracto de futuros serviç_os, é necessario que 
elle, além do senhor -, tenha outro protec tor legal . 
(Apoiados da maioria.) Qual será esse protector legal 
senão o juiz de orphãos ? - _ 

Em França, quando se tratou das medidas prepara-
torias a fim -de chegar-se á emancipaçã'o simultanea , 
tambem se es tabeleceu por lei a inter venção do juiz 
em taes contractos, considerando-se os libertos nestas 
coildições como menores emancipados. 

Póçle haver abuso, póde a ignorancia do esuavo ser 
illudida e -simular-se um contracto, em r elação á idade, 
prestimo e condições physicas do escravo, que seja uma -
alforria íllusoria ; daqui a necessidade ela protecção do 
juiz, porque o senhor não pódc acompanhar este li-
berto por toda a parte; é o juiz que o pócle!proteger 
desde que elle 'sáia elo domínio uo senhor, para cum-
prir a condição de sua alforria. 

O SR. ANDRADE Frnu?<:IRA :-Alü é que está o Jmsilis 1 
o Sn. V. DO RIO BRANCO :-Ahié que es tá a difficul-

dade, diz-me em aparte o nobre deputado 1 
Os nobres deputados querein fazer-nos crer, que hoje 

a escravidão no Brasil é uma cousa excepcional, que 
não tem -correctivo legal de nenhuma especie, ou que 
o accesso aos es tàbelecimentos de escravos está inter -
dicto á autoridade 1 

l\ias is to não é exacto; e como podem os nobres de-
1mtados negar esta pro tecção legal que tem qualquer 
desvalido, qualquer menor aliandonado por seus pais ?. 
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O Sn . ANDRADE F1cur.rnA :- E o governo protcje o 
liberto por se te annos? · 

O S11. V. no Rio BRANCO :-Os nobres deputados, o 
que querem ? Quer em um prazo mais curto , ou não 
querem conceder es te meio? 

Entre os meios de emancipação 'estes são os mai:; acei-
ta veis, e os nobres deputados dizem que, supprimind o 
estes meios, são mais generosos ! Ora VV. EEx. ao me-
nos respeitem o nosso bom senso 1 (llfuit·os a11oiados da 
maioria.) 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :- Não estanios cegos pela 
paixão propagandista, que não enxerga a propria evi-
dencia . 

VOZES DA l\l:AlOlllA :- Oh ! 
O Sn. ARAUJO LmA :- VV. EEx . estão cegos pela pai- . 

xão contra a proposta. ( Apoüidos da maioria.) 
, O Sn . V. DO lho BRANCO :-0 ~ ti .º foi objecto de 

1·cparo do nobre deputado pelo município neutro . Ahi 
se estabelece que a alforria com a cJamula de ser-
viços durante cer to tempo não ficarã annullada pela 
falta de implemento da mesma clausula, mas o liberto 
será comp~llido a cumpr il- a por meio ele trabalho nos 
estabelecimentos :rnb licos ou por contracto de serviços 
a particulares. , 

O nobre deputado creio que não impugna a dispo-
sição, pois apenas perguntou quacs os estabelecimentos 
publicos onde possam ser forçados a trabalhar os que 
forem libertos com essa clausula. 

O principio jú es tá allmi ttido: aquelle que foi uma 
vez liberto, ainda que com a clausula el e servir por 
certo tempo, não pócle vo lta r á condição ele escravo; e 
se o nobre deputado me con tGstasse este principio, cu 
ainda invocaria a autoridade do nobre deputado por 
l\iinas Geraes. 

A este paragrapho , como ao outro que trata da re-
vogação de alforria por ingratidão, corresponde a di s-
posição elo parecer ela commissão do anno passado, 
quando diz, no § 9. º do art. 6. º, que a concessão da 
liberdade é irrevogavel. 

O Sa: DuQuE-ESTHADA TEtXEITI.<\ :- E' muito mais 
JJem redigido. 

O Su. V. DO füo BnAl\CO :-NJo farei questão da 
fórma, e se o nobre deputado quizcssc concorrer com 
o seu talento para mel11orar a r eclacção elo projcclo, nós 
aceitari amos de muito bom grado a sua coll alJoraç.ão. 

Como di zia , Sr. presid ente, o nobre clepulaclo pcr-
gun Lon rlliaes os cs LalJelucimen tos publi cos onde podem 
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trabalhar esses libcrlos, e recordou-nos as leis ~lo f3. 
ele Se tembro ele 1830 e de 11 ele Outubro de 1837, co n-
c,ern enles a locações rle serviços . _ 

Se o nosso illu strallo oppositorlcsse com mai s atten-
çâo as proprias leis que citou, ' ahi vi r i<i que pela J.egis-
Ja ção vigente o locador de serviços, quando falta ao se u 
dever, púde ser compelliclo a trabalhar, até em pri são. 

O que se cs ta tue no projecto para es tes casos? Que 
seja o liberto compeli ido a pagar a sua alforria, tra-
ba lhando nos estabelecimentos publicos ou nos parti-
cu lares. Quaes serão esses estabelecimentos? Pois o 
nobre deputa do, tão esclarecido ... 

O Sn . DuQUE·ESTHADA TEIXElRA :-Muito obrigado. 
O Sn. V, DO Rro IlttANCO :- .. . deu-se ao traba lh o 

de diri gir-nos esta pergunta ? Pois S. Ex. não sabe que 
temos os arsenacs, que temos fabricas e outros estabe-
lecimentos, onde o serviço livre pócle ser admittido 
e é o unico adinittido ? 

.o Sn. DuQuE-ESTHADA T1nxEmA :-Eu sei quanto é 
fl 1fficil ao cidadão livre achar serviço nos arsenacs, 
quanto mais o liberto' ! Eu me tenho empenhado por 
alguns livres e não tenho conseguido trabalho para 
cll es . 

(Ha antros apartes .) 
OSn. V. no Rro BnANco:-Veja V. Ex.., . Sr. pre-

sidente : nós estamos precisando ele importar braços. 
livres, e o nobre deputado quei· convencer-nos qtfe já 
os temos ele sobra 1 (Hilaridade.) Quando ass im se com-
bate, não ha resposta possi vcl. . . 

O Sn. DuQuE -EsrnADA TEIXEmA: - Peço a palavra. 
O Sn. ' AnAuJO LrnA :- E' paixão ele comba ter tudo. 
O Sn. D.uQuE-EsTnADA TEIXEIRA :- A população desta 

cô rle que responda. 
O Sn. ANDRADE F1cuEmA :-E' assim que querem 

prcp~ rar a situação dos libertos 1 
O Sn. V. bo Rro IlrtANCO :-Sr. presid ente, não é 

por falta el e respeito ao nobrn deputado, mas é porque 
cu iria muito longe, que deixo ele respond er a este seu 
aparte. Quando o nobre deputado estiver mais sereno, 
em sua conscicncia rccta, cm seu juizo illustraclo, ha 
ele r econhecer que tacs objecções nada provam, ou 
provam de mais . 

Quando vier á luz elo dia o salvatcrio d·os nobres clc-
JJ ll taclos ... 

O Su. ANDnADE FrcuEmA :- Não lemos sa lvalerjo. 
OSn. V. uo füo 13RAi\CO: - . . . então admiraremos 

a ma prcvjdern;ia , a :s ua pruclcnc.i<J , par ela n1a humani-
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d ade e da sua philan tropia. (Muitos apoiados da maiorfo.) 
Por agora, vamos por diaQ.te; os nobres deputado::; 
ainda não olfereceram solução melhor, e combatem a 
proposta, não para melhorai-a, m1s para tornal-a im-
possível. 

VozEs DA nrAIOnIA :-Justamente. 
O Sr.. V. DO Rro BRANCO :-Passo ao § 7. º Aqui <> 

nobre deputado pelo município neutro cantou victoria: 
e elle, que combate este projecto, elle, que não quiz 
ainda olTerecer um substitutivo, porque é um dos 
partos mais laboriosos de que fallará a historia 'parla-
mentar, o doannunciado substitutivo ... 

O SR. DuQuE-ESTRADK TEl:XElRA :-Será mais facil 
que a organização do ministerio. 

O Sa. V. DO Rro BRANCO:- ... o nobre deputado disse 
que a lei de l8G9 tinha feito uma concessão mui to ge-
nerosa, estabelecendo o principio da familia ·entre os 
escravos, não permittindo as vendas em leilão, nem a 
separação dos conjuges, nem a dos filhos menores de 
1.5 annos., 

Eu disse em aparte, quando o nobre deputado invo-
cou esta lei, que ·el!e accusava-se ele uma incoherencia. 

Esta lei foi sem duvida muito importante, mas seme-
lhante medida repugna com as idéas que os nobres de-
putados t êm enunciado no presente debate. Foi um 
reconhecimento de que ha e deve haver os sentimentos 
de familia entre os escravos; foi uma restricção a esse 
direito de propriedade, em que hoje a lei.·não póde tocar, 
segundo a doutrina dos nobres deputados. 

Como pôde passar aqui essa lei, que o nobre depu-
tado ora eleva ás nuvens, e ngs apresenta como um 
grande foi to seu, sendo aliás feitura de toda a camara, 
e consequencia necessaria das idéas enunciadas pela 
commissão especial d.o anno passado ? ..• 

O Sn. DuQuE-Esi'nADA TEIXElRA dá um aparte. 
O Sn. V. DO Rro BnANCO :-Responde o nobre depu-

tado, dizendo-nos que o direito romano já consagrava 
estes favores. Pois bem; se o direito romano sene 
neste caso, porque não servirá quando se trata do 
peculioedoresgate ! (Apoindos.) 

Sr. presidente, nós applaudimos a icléa da lei de Ui 
de Outubro de 1.869, mas entendemos que ella, esta-
belecendo a condição .dos 1.5 annos, .foi além do ra-
zoavel. O pensamento do legislador era vedar a se-
paração elos filhos, que cm tenra idade não poderão 
vivei· bem fúra da companhia de seus pais; mas o 



m.aiot' de i 2 ann os niío pó1 le soíl'rer essa separação Lanto 
qnanto o maior de 15 annos? 

Entendemos, pois, que a lei de 1809, exigindo para 
a separação dos filhos, que não sejam maiores ele i5 
annos ... 

O Srr. DuQuE-EsT.llADA TEIXEIRA dú um aparte. 
O Srr. V. DO Rrn BRANCO :-Não es.teja o nohre de-

puta elo argumentando de maneira a tornar odiosa a cl is-
posição da proposta, porque posso voltar contra V. Ex. 
as suas 12roprias armas. · 

O Srr. ANDHADE FIGUE!IlA :-Essa disposição da lei 
de 18fi9 , foi combatida. · · 

O Sr; V. no Rrn BRANco ,:-,-0 nobre deputado esU1 
ouvindo ele seu collega, que a disposição dessa lei foi 
combatida, e portant.o está S. Ex . em unidade, e se 
está em unidade, ponha-se el e accôrclo comnosco. ( Hi-
laridade.) 

Esta disposição da lei, que, é sem duvida muito bene-
fica, porque tende a inspirar ao escravo sentimentos 
moraes religiosos, o que muito concorre para a tranquil-
lidacle dos · senhores, e para que esta reforma se vá 
operando como todos desejamos ; esta disposição póde 
tambem Ler inconvenientes, clifficultando a venda das 
familia s, pelo que não convem levar o principio além de 
seus limites naturaes. ( Apoüidos .) O maior de '12 annos 
póde ser separado, ass im como o maior de rn annos; o 
maximo, pois, foi fixado na lei ele 1869 mais alto do que 
elo via ser, e eis porque a emenda da nobre commissão, 
assim como a pro.posta , reduziu-o a 12 annos. · 

O nobre deputado occupou-se ainda com o § 9.º, que 
diz:« Fica revogada a Ord. liv. 4. 9 Lit. 63, na parte que 
revoga as alforrias por ingratidão. » 

Aqui o nobre deputatlo, usando sempre ela mesma 
argumentação, procurando tornar odiosas as disposições 
elo projecto, referiu-se a outra disposição do mesmo pt'o-
jecto, supprimicla pela commissão, a ela alforria do es-
cravo que salvasse a vida elo senhor, e disse : « Quereis 
inipôr gratidão aos senhores, mas não aos escravos. » 

Ora, Sr. presidente, a d is posição censurada pelo nobre 
deputado foi tambem supprimida pela illustrada com-
missão , por escusada ; quererá o nobre deputa do 
mantel-a? . 

O Sn. DuQuE-EsT~ADA TEIXEIRA:-Não. 
O Srr. V. uo Ri o BrrANco:-En tão como dizeis que que-

r emos a gratidão elos senhores, e não qu eremos a dos .: 
escravos'! ' 
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O nobre deputa tlo olvidou-se llo Ji rei to vigente. Essa 
disposição n:io é nova. O illústrauo Sr. Perd igão l\Ia-
l hei ro, assim como oi llustre jurisconsulto o Sr. Augusto 
Teixrira ele Freitas, declaram que a ordenação do reino, 
nPsta parte, não se póde considerar em vigor; mas lia 
llecisõe:; <le tribunaes em senticlo contrario, e então 
podia-se firmar o verdadeiro principio nes ta lei. Pen-
sanuo ass im, o ·consel(lo de estado, onde têm assento 
mui tos jurisconsultos distinct.os, inseriu no seu projecto 
a1ruella clisposiç·ão. A illuslrada commissão cle~ta camar::i, 
entendendo que o direito vigente é o que se acha ;:i l1i 
consagrado, e que, não havendo disposição nova, con-
vinha evitar o pretexto que se tirava desse paragrapbo, 
propóz a suppressão elo mesmo paragrapho, e nós con-
cordámos. 

De tudo quanto hei exposto, Sr. presid ente, vê-se que 
o art. 4. 0 não é a terrível arma IJUe se afigurou ao nobre 
clepulaclo pelo municipio neutro. Este artigo e o 3. ºestão 
em perfeita harmonia com o Lº do projecto; todos elles 
constituem meios de emanc ipação lenta e gradual. E' fr 
necessario considerar as gerações faturas, sem esquecer 
a geração actual. (A poiados.) · 

Se quereis a ema ncipação, se quereis que se extinga 
o mal de que tanto soffre o nosso corpo social, é neces-
sario ir melhorando a condição do escravo. (Apo'iados. ) 
E' prec iso desenvo lver os selit imentos naturaes, isto 1~ , 
mo-ralisa l-o no interesse de sua regeneração e no inte-
resse mesmo claquelles a quem elles devem res1)ei Lo, 
obecli enc ia e gra Liclão. (Apoiados.) 

Estas mediclas, moderadas como são, não olforecem 
perigo algum; a sua negação, sim . A permanencia ua 
escravidão, como existe hoje, é que nos ameaça de 
graves perigos, que não podem escapar á perspicacia f 
elos nobres deputados. (Apoiados; miiito bem.) 

O projec to, pois, senhores, como temos demonstrad o 
e o dememstraremos até o seu ultimo ar Ligo, não mer'ecc 
a celeuma que contra elle se tem levantado; e quem o 
combate, como tem sido combatido, levantando questões 
que se riam obstaculos a qua lquer idéa el e reforma, ern1, 
Sr. presid en Le, como tive occas ião de dizer no princi pi u 
deste discu rso, o alvo ele seu patriotismo. (A poiados.) 

Se quereis fovorecer a lavoura, outros são os meios, 
não o de· oppôr um dique a esta reforma, dique que 
não haveria forças que o pudessem sustentar contra 
essa torrente im petuosa. Se quere is favorecer a lavoura, 

vié preciso clizer-llte que o se u maior perigo es tará nesse 
cçgo :ll1tagonismo enLre o proprie La rio do escravo e a 
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idéa da emancipação. (Apoiados.) Que os interesses lc~ 
gi ti mos dos proprietarios de escravos devem e podem 
ser conciliados com os interesses da sociedade, com a 
nossa éivilisação, que reclama a altos brados esta re- . 
forma. (Milito bem; muitos apoiados.) 

A lavoura tepi direito á protecção; mas essa pro-
tecção deve ser dada por outros meios, que não essa 
imprudente propaganda contra a reforma do estado 
;;ervil. (Apoiados.) A lavoura carece de braços, carece · 
etc providencias que tendam a allivial-a dos enormes 
onus que sobre ella pesa. (Apoiados.) · 

·Lendo, senhore's, o ultimo relatorio do presiden.te do 
lns tituto Agrícola da Bahia e tambem o relato rio do 

· presidente elo Banco do Brasil, publicado no Jornal do 
Coininercio 'de hoje, ahi vereis as verdadeiras necessi-
dades da lavoura; mas não confunda-nos uma insti -
1.uição, que, se nã·o fosse reformada, prejudicaria grave-
mente os interesses que todos nós quê(emos proteger , 
com as pre tenções legitimas da lavoura, a cujo presente 
e futuro se prendem os mais vi taes interesses da nação . . 
(A poiados.) 

O que se dá entre nós, Sr. presidente, é o mesmo que 
que se observou em todas as colonias, onde o trabalho . 
do escravo era o agente principal da producção. Se eu 
pudesse tomar mais tempo á camara, leria algumas pa-
lavras de um escriptor hespanhol, sobre o estado rural 
e economico de Cuba, a joia mais preciosa das colonias 
hespanholas, e' ver-se-hia que alli, como no Brasil, a· 
lavoura .geme sob o peso de uma enorme divida e é to-
lhida em seu progresso, ilão obstante as apparencias de 
prosperidade, porque em geral os lavradores de Cuba, 
como os do Br~sil, gyram em circulo vicioso, ou, no em-
penho de resolver o seu problema economico, r epre-
sentam o papel de Ulysses querendo abrir regos · sobre 
;i rêa movediça e banhada a todo instante pelas aguas do 

·mar. E qual a causa principal, senhores , desta situação 
dífficil eafflictiva? O mal. vem sem duvlcla dessa insti-
t uição condemnada em seu principio, e que por toda. a 
parte produziu os mesmos fructos que tcin dado entre. 
nós. (Apoiados. ilfoito bem, muito bern .) . · 

(O orador é felicitado por muitos Srs. deputados. ) 
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