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Introdução 

 

O Império do Brasil e a República do Uruguai mantiveram, durante o século XIX, 

relações frequentemente tensas e conflituosas. Nesse período o cenário platino foi palco de 

contendas tendo por eixo os diversos projetos nacionais que então se esboçavam e que expandiam 

sua influência e efeitos para além das fronteiras políticas que delimitavam os países. A partir dos 

anos 1850 ganhou destaque o tema das escravizações de indivíduos negros livres do Estado 

Oriental que foram arrebatados do seu país e transformados em escravos em solo brasileiro. 

Diplomatas e governo uruguaio cobraram empenho das autoridades brasileiras no 

combate a esse crime. Igualmente buscaram a libertação das vítimas do trânsito fronteiriço que 

mantinha ilegalmente escravizados indivíduos que haviam nascido ou estado no lado oriental. 

Nesse contexto, nacionalidade e escravidão se aproximavam e, por vezes, se confundiram. 

O governo brasileiro e a oligarquia escravista rio-grandense também tinham seus 

próprios interesses na questão. Por vezes complementares, por vezes divergentes, as 

contingências conjunturais exerceram papel de catalisadores dessa instabilidade. 

Em meio a esses interesses gigantescos e a dura realidade opressora e impessoal, 

indivíduos lutando pela liberdade. Desafiadores do sistema, procuraram caminhos para uma vida 

mais digna e humana, longe das violências do cativeiro. 

É nesse terreno de múltiplas variáveis e instabilidade latente que se situa o presente 

artigo. 

 

Ser brasileiro, ser oriental... 

 

O caminho para um negro uruguaio escravizado no Brasil ter sua nacionalidade 

reconhecida era árduo, de resultados incertos e envolvia grandes riscos. Tudo podia dar errado. 

Qualquer iniciativa poderia ser duramente punida: perda de ‘privilégios’ conquistados, castigos 

físicos, transferência para um local distante, afastado da família e dos amigos ou qualquer outra 



 

2

forma de reprimenda exemplar. Ainda assim valia a pena tentar. E não foram raros os que 

tiveram forças para lutar. Afinal, em muitos casos, ser oficialmente declarado como nascido no 

Estado Oriental abria a perspectiva de obtenção da liberdade. 

Às ações dos escravizados somaram-se as dos representantes orientais no Império 

brasileiro. Correndo todos os riscos que sua atitude lhe impunha e confiando no auxílio dos 

agentes uruguaios na Corte imperial, Juan Vicente se apresenta na sede da Legação Oriental no 

Rio de Janeiro denunciando que era nascido no Uruguai, “de vientre libre y criado en su estado 

natural de libertad”. Dizia que de lá havia sido trazido à força para o Brasil, sendo aqui 

ilegalmente escravizado. Sua história como escravo começa quando foi “tomado por una partida 

del Ejercito Brasilero que evacuaba el territorio Oriental en 1852 y conducido por un capitán de 

la caballería del Río Grande que dice llamarse Oroño á una casa situada en el territorio Brasilero 

como a cinco leguas de la Villa de Yaguarón”1. Depois de alguns meses “le condujeron á Pelotas 

para venderlo como esclavo”. Esse intento não se concretizou “por que el hombre era 

notoriamente Oriental , és decir, hombre libre”. 

Para os objetivos do presente texto o que chama a atenção nessa narrativa não é tanto 

as circunstâncias do aprisionamento de Juan Vicente - ainda que seja significativo que essa 

ocorrência tenha sua autoria atribuída ao ‘braço armado do Império brasileiro’, que, segundo a 

versão oficial, estaria retornando do Estado Oriental depois de uma missão em defesa da 

soberania e independência uruguaia2. 

O fato a ser destacado se refere à expressão utilizada no documento de que Juan 

Vicente era “notoriamente Oriental”. Mas como identificar tão facilmente um ‘Oriental’? Como 

saber se o homem escravizado oferecido para venda havia nascido em solo brasileiro ou 

uruguaio? Juan havia declarado ser natural de Cerro Largo, departamento uruguaio que tinha 

como seu limite norte a então Província do Rio Grande do Sul. Nesse espaço peculiar, era 

                                                 
1 Nota da Legação da República Oriental do Uruguai no Brasil ao governo Imperial Brasileiro em 05 de setembro de 
1854. Archivo General de la Nación – Montevideo (AGN), Ministerio de Relaciones Exteriores, Legación del 
Uruguay en el Brasil, caja 106, carpeta 58. 
2 Sobre a conjuntura e interesses envolvidos nas ações militares brasileiras em território uruguaio nas décadas de 
1850 e 1860 ver, por exemplo: BARRÁN, José Pedro. Apogeo y crisis del Uruguay pastoril y caudilhesco. História 
Uruguaia, Tomo 4 – 1839-1875. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1990; MONIZ BANDEIRA, L.A. O 
expansionismo brasileiro e a formação dos Estados na Bacia do Prata: Argentina, Uruguai e Paraguai – da 
colonização à Guerra da Tríplice Aliança. Rio de Janeiro: Revan; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998; 
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da Política Exterior do Brasil. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 2002 – entre outros. 
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frequente a existência de propriedades que se estendiam através da fronteira, ocupando o 

território de ambos os países. Da mesma forma é importante lembrar que essa era uma região de 

fronteira dinâmica e porosa, na qual o trânsito de pessoas, bens e mercadorias era constante e sem 

a possibilidade de um rígido controle das autoridades governamentais3. 

Relacionado a esta idéia de notória ‘orientalidade’ está o relato de Juan dizendo que 

enquanto esteve preso na referida casa nas proximidades de Jaguarão “le tubieron con grillos 

algunos meses obligandolo por médio de frecuentes castigos á aprender el Portuguez, lo que 

nunca lograron completamente por que el paciente lo resistia”. Essa passagem liga diretamente a 

identificação da nacionalidade com o idioma falado. A língua seria o elemento marcante e 

definidor do pertencimento à ‘nação’, possivelmente explicando o uso anterior da expressão 

“notoriamente Oriental”. 

Juan Vicente não falava o português e se recusou a fazer qualquer esforço para 

aprender, mesmo sob tortura. Talvez tenha imaginado que permanecer unicamente com seu 

primeiro idioma fosse a forma mais eficaz e momentaneamente possível de resistir à 

escravização. Aprender o português seria colaborar com seus algozes. Facilitaria sua 

comercialização: não levantaria suspeitas sobre sua condição de cativo ilegal e os possíveis 

compradores não temeriam as eventuais complicações (e, principalmente, a perda do 

investimento) em caso de descoberta da fraude. 

É bem provável que o escravo que falasse o português – mesmo que com erros e um 

sotaque diferenciado – teria suas chances de venda aumentadas - e talvez até valorizado o seu 

preço na negociação. Porém o peso do idioma para a citada ‘notória’ identificação da 

nacionalidade deve ser bastante relativizado. Como já foi observado anteriormente, o ambiente 

fronteiriço analisado sempre foi palco de intensos contatos e deslocamentos – inclusive de 

escravos. Assim certamente era comum haver escravos de localidades como Jaguarão ou Bagé 

                                                 
3 Existe uma vasta bibliografia tratando das características da fronteira sul-rio-grandense. Aqui são sugeridos três 
títulos: SOUZA, Susana Bleil de; PRADO, Fabrício Pereira. O Brasil e suas representações na fronteira platina. In: 
RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti; FÉLIX, Loiva Otero (Orgs.). RS: 200 anos – definindo espaços na história 
nacional. Passo Fundo: UPF, 2002; FLORES, Mariana Flores da Cunha Thompson. Contrabando e contrabandistas 
na fronteira oeste do Rio Grande do Sul (1851-1864). 2007. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007; FARINATTI, Luís 
Augusto Ebling. Confins Meridionais:famílias de elite e sociedade agrária na Fronteira Sul do Brasil (1825-1865). 
2007. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
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que dominavam o idioma espanhol, da mesma forma que cativos dos departamentos uruguaios de 

Cerro Largo ou Taquarembó que falassem fluentemente o português. 

A partir dessas constatações, se pode admitir que quando o representante uruguaio 

redigiu o documento dizendo que os criminosos não conseguiram vender Juan Vicente em 

Pelotas porque “el hombre era notoriamente Oriental, és decir, hombre libre”, não estava se 

referindo somente ao idioma falado por Juan. À época já era de público conhecimento a prática 

cada vez mais frequente dos arrebatamentos de negros uruguaios livres e sua comercialização 

como escravos em território brasileiro4. Seja pela via de comercialização, seja pelas pessoas nela 

envolvidas, possivelmente a oferta de venda de Juan tenha gerado suspeitas quanto a sua 

legalidade, o que teria afastado os compradores mais cautelosos. Essa atitude de receio dos 

senhores ao adquirirem seus escravos também foi verificada por Caratti (2008a; 2008b), havendo, 

inclusive, casos de devolução do escravo comprado por suspeita de ser um oriental livre. 

De Pelotas Juan Vicente foi enviado para a cidade de Rio Grande, onde o mantiveram 

preso até “arreglar una venta real ó simulada y obtener un pasaporte de esclavo”. A partir de 

então, juridicamente Juan não era mais um uruguaio. Fora ‘desnacionalizado’. Nesse 

procedimento seu cativeiro torna-se fraudulentamente legalizado, passando a ser mais um escravo 

crioulo, ou seja, nascido no Brasil. “Con ese pasaporte lo embarcaron para esta Corte y lo 

pusieron a venta en una casa de la Rua de la Quitanda”. 

A passagem anterior denuncia a facilidade de se obter papéis falsificados para 

legalizar a posse de um escravo. Chalhoub (2006)5 tratou dessa questão associada à fragilidade da 

condição social dos negros no Brasil escravista. Nesse trabalho verificou a precariedade e as 

incertezas da liberdade para os negros livres, libertos e ilegalmente escravizados. 

A relação de interdependência entre as escravizações ilegais e o esquema de obtenção 

de documentos falsificados também foi apresentada por Lima (2007b). Nesse texto destacou-se 

também a existência de um importante circuito de inserção dos orientais escravizados no 
                                                 
4 O ‘público conhecimento’ dessas ações é comprovado pela presença do assunto nas páginas de jornais da província. 
Em 15 de junho de 1854 “O Rio-Grandense” publica um artigo sobre o caso da oriental negra Rufina, que foi trazida 
com seus filhos para ser vendida como escrava na cidade de São Leopoldo. Posteriormente os jornais Echo do Sul e 
Diário do Rio Grande também abordaram o tema. No mesmo ano de 1854, o presidente da Província, no relatório 
apresentado à Assembleia Provincial, acusou a existência desse crime de “Apprehensão de pessoas de côr no 
território Oriental para serem vendidas nesta Província como escravos”. 
5 Trabalho não publicado, apresentado oralmente no Simpósio Internacional ‘Seigneurial customs: the practices of 
illegal enslavement & the precariousness of freedom in 19th-century Brazil’. University of Nottingham - Inglaterra, 
05/09/2006. 
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território do Império. Formariam parte dessa rota do “infame trafico de carne humana” as cidades 

de Jaguarão, Pelotas, Rio Grande e Rio de Janeiro. O caso Juan Vicente reforça essa perspectiva 

de análise. 

 

Nacionalidade: local de nascimento, filiação ou força política 

 

O caso de Juan Vicente é apenas um - dentre muitos outros – que exemplifica a 

prática do crime de escravização de negros livres uruguaios associada ao uso de documentos 

forjados para demonstrar o nascimento no território do Império brasileiro, legalizando, com isso, 

seu cativeiro. Essas ações foram denunciadas pelo governo oriental, que mobilizou seus agentes 

diplomáticos no sentido de prestar auxílio às vítimas, fazer gestões para combater esta atividade 

criminosa e buscar a punição dos envolvidos. 

As disputas em torno das escravizações ilegais na fronteira cresceram de volume e 

importância durante as décadas de 1850 e 1860. Percebe-se isso pela intensa troca de 

comunicados entre autoridades brasileiras e uruguaias de diversos níveis, assim como pela 

ampliação de sua repercussão social – da qual os jornais da época são testemunhas evidentes. 

Como não poderia deixar de ser, esse processo em que o tema adquire maior relevância política 

foi acompanhado de um acirramento das tensões internacionais entre os dois países. 

A falsificação da nacionalidade dos indivíduos negros uruguaios como estratégia para 

os introduzir como cativos no circuito de comércio escravo brasileiro se utilizava da condição de 

extrema vulnerabilidade social em que esses se encontravam. A prova documental de seu 

nascimento no Estado Oriental seria o certificado de batismo. Se fosse escravo no Brasil, também 

poderia ter como documento comprobatório do cativeiro o comprovante de compra e venda. 

Ambos os registros continham apenas informações pontuais e poderiam ser, sem muita 

dificuldade, falsificados. Confirma essa visão o parecer de 22 de junho de 1863 da Seção dos 

Negócios Estrangeiros do Conselho de Estado: “[...] as certidões de batismo, e os títulos de 

venda, laboram em um vago extraordinário”6. 

                                                 
6 BRASIL. Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros. O Conselho de Estado e a política externa 
do Império: Consultas da Seção dos Negócios Estrangeiros: 1863-1867 / Centro de História e Documentação 
Diplomática. Rio de Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2007. p. 42. 
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Os representantes uruguaios nas cidades rio-grandenses, assim como na Corte, foram 

os principais agentes a se opor a esses aparatos criminosos. Ao atacar um dos pilares do Império, 

tiveram de enfrentar a repulsa dos mais duros setores escravistas - o que por vezes se transformou 

em ameaças e perseguições7. 

A atitude que mais diretamente afrontou os senhores de escravos foi a concessão de 

documento que atestava a nacionalidade oriental de algum cativo. Esse reconhecimento da 

nacionalidade por parte dos representantes orientais, via de regra significava que determinado 

escravo se encontrava em situação de cativeiro ilegal, sendo, portanto, livre de direito. A partir 

dessa ação e da comunicação do fato às autoridades brasileiras, o referido escravo deveria ser 

depositado até que fossem concluídas as devidas investigações - sendo que o depositário 

responsável pelo escravo em questão poderia ser o próprio agente oriental. 

Na publicação do dia 15 de agosto de 1857, o jornal Echo do Sul trouxe impresso em 

suas páginas a indignação dos senhores. Criticando a distribuição de alguns certificados de 

nacionalidade que o vice-cônsul José Benito Varella havia emitido, diz o artigo que “se formos 

neste andar, dentro em poucos dias não haverá um só captivo em Jaguarão, porque o Sr. Varella 

terá dado a liberdade a todos, e os naturalizado a todos orientaes”. Linhas abaixo aparece 

publicamente a ameaça: “Esperamos que o Sr. Varella, se compenetrará de que tem errado, e que 

d’ora em diante evitará a reproducção desses erros, e remediará os que tem praticado, sob pena de 

ter de passar por alguns dissabores se assim o não fizer”.8 

O governo uruguaio protestou insistentemente, principalmente através da figura de seu 

Ministro Plenipotenciário e Enviado Extraordinário à Corte, Andrés Lamas. Este encaminhou ao 

governo brasileiro uma série de “reclamaciones en favor de los Orientales violentamente 

despojados de su nacionalidad en el Río Grande sin miramiento á los Certificados Consulares que 

                                                 
7 Para uma discussão mais detalhada sobre a ação dos diplomatas orientais no combate às escravizações ver: LIMA, 
Rafael Peter de. O poder do sistema escravista e as redes de tráfico terrestre na fronteira do Brasil Meridional 
(meados do séc. XIX). In: XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 2007, São Leopoldo. Anais... São 
Leopoldo: Unisinos, 2007. 1 CD-ROM; CARATTI, J. M. Os extraditados: a ação do consulado uruguaio na 
libertação dos negros orientais escravizados ilegalmente na província de São Pedro do Rio Grande do Sul (décadas 
de 1850 e 1860). Revista Eletrônica do Museu e Arquivo Histórico La Salle, v. 1, p. 1-18, 2008a. Disponível em: 
<http://ww1.unilasalle.edu.br/museu/mouseion/edicaoatual.html>. Acesso em: 02 março 2009. 
8 Jornal “Echo do Sul”, Ano 2, Jaguarão, nº 115, Sábado, 15 de agosto de 1857. 
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poseiam”9. O foco das críticas eram as autoridades locais rio-grandenses, que estariam agindo 

arbitrariamente e em desacordo com as leis do Império. Para Lamas “Estos hechos, en su fondo y 

en su forma, encierran atentados é injurias individuales, - atentados é injurias internacionales”10. 

Como agravante aponta que tem “crecido el número de los casos en que se han inutilizado por 

ellas los certificados de nacionalidad expedidos por nuestros Agentes Consulares”11. 

Além dos casos de escravização ilegal, a polêmica das nacionalidades também 

produziu um outro efeito extremamente conflituoso na região de fronteira. Frequentes casos 

aparecem na documentação de indivíduos que “son considerados Brasileros en la Provincia del 

Río-Grande del Sud y obligados al servicio militar del Imperio, en cuyo acto se desconocen é 

inutilizan por autoridades subalternas los certificados de nacionalidad de que aquellos ciudadanos 

Orientales estaban legalmente provistos”12. 

Em extenso comunicado enviado ao Ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, 

José Maria da Silva Paranhos, Andrés Lamas condena veementemente essa prática de não 

validação dos certificados de nacionalidade oriental. Em sua argumentação, põe-se a discutir os 

elementos definidores da nacionalidade. Baseando-se na interpretação da própria Constituição 

brasileira, Lamas sustenta que o local de nascimento seria o fato primeiro e incontestável que 

determinaria a nacionalidade de um indivíduo. Segundo ele “Por el § 1º de la Constituicion de 

este Imperio en su artº 6º son Brasileros todos los nacidos en su territorio yá sean ingénuos ó 

libertos, auque el padre sea extranjero, una vez que no resida por servicio de su Nación” [grifos 

do Ministro Oriental]13. Para Lamas, diferentemente “de las naciones Europeas que sostienen la 

regla de que el hijo hace parte de la nación á que pertencer su padre, si nace de legítimo 

matrimonio, ó de la nacion de su madre, si esta no es casada”, a “Constituicion no faculta sinó 

que impone la nacionalidad Brasilera al que nace en el territorio del Brasil”. Essa sua 

interpretação doutrinária coincidiria com visões já consagradas dentro do próprio governo 
                                                 
9 Nota da Legação da República Oriental do Uruguai no Brasil ao Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
em 10 de fevereiro de 1858. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, Legación del Uruguay en el Brasil, caja 102, 
carpeta 120. 
10 Nota da Legação da República Oriental do Uruguai no Brasil ao governo Imperial Brasileiro em 14 de abril de 
1857. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, Legación del Uruguay en el Brasil, caja 102, carpeta 120. 
11 Nota da Legação da República Oriental do Uruguai no Brasil ao Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
em 09 de maio de 1857. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, Legación del Uruguay en el Brasil, caja 102, 
carpeta 120. 
12 Nota da Legação da República Oriental do Uruguai no Brasil ao governo Imperial Brasileiro em 14 de abril de 
1857. AGN, Ministerio de Relaciones Exteriores, Legación del Uruguay en el Brasil, caja 102, carpeta 120. 
13 Idem. 
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Imperial, “como es de verse en los Relatorios presentados al Cuerpo Legislativo, especialmente 

en los de 1847 y 1852”. 

Tal esforço argumentativo – que tem aqui apenas suas idéias centrais esboçadas – 

encontra justificativa na intenção de fazer valer junto ao Governo Central do Império o mesmo 

princípio de determinação da nacionalidade que regia a Constituição da República uruguaia. Essa 

investida da diplomacia oriental foi deflagrada a partir do posicionamento da presidência da 

Província do Rio Grande do Sul favorável ao princípio de descendência familiar como elemento 

principal para definir a nação que o indivíduo deveria pertencer14. 

As consequências do Império brasileiro tomar como válida a interpretação do governo 

rio-grandense seriam extremamente graves para a República uruguaia. Para entendermos a 

dimensão dos efeitos provocados basta atentarmos para o fato de que “Los súbditos del Imperio 

eran propietarios del 30% del territorio nacional [Uruguai] y constituían la colectividad más 

numerosa: un 10 ó 15% del total de habitantes del país. Otros cálculos, tal vez exagerados, 

estimaban su peso demográfico en un 25%” (BARRÁN, 1990, p. 82). Essas propriedades de 

brasileiros estavam situadas principalmente ao norte do rio Negro, configurando uma zona de 

forte influência política e econômica da elite sulista – presença sempre incômoda e ameaçadora à 

autoridade soberana do Estado uruguaio. 

Nesse espaço fronteiriço de território uruguaio e proprietários brasileiros “sucedía que 

los hijos de los estancieros riograndenses no eran anotados en las parroquias de Melo o Artigas, 

sino en las vecinas de Río Grande, con lo cual ni siquiera formalmente eran ciudadanos 

orientales” (BARRÁN, 1990, p. 83). Juntamente com a nacionalidade de seus herdeiros, os 

senhores preocuparam-se também com seu plantel de escravos: seja com os que trabalhavam 

clandestinamente nas estâncias, seja com os seus ‘peões’ contratados – forma disfarçada de 

escravidão em solo oriental15. 

                                                 
14 Idem. 
15 Como desde 1846 o uso de mão-de-obra escrava estava legalmente proibido no Uruguai, os ‘contratos de 
peonagem’ foram largamente usados pelos senhores para introduzir trabalhadores em suas propriedades no Estado 
Oriental em período posterior à Guerra Grande (1839-1851). Consistiam em um ‘acordo’ registrado entre amos 
brasileiros e seus escravos, no qual estes, em troca da liberdade, comprometiam-se a trabalhar nas terras daqueles 
situadas no além-fronteira, por um tempo médio de 15 a 20 anos. Esse elevado período, as duras exigências 
produtivas e a condição de submissão senhorial vivenciada pelos contratados caracterizariam esta como “una forma 
de trabajo lindante con la esclavitud” (p.145). Uma análise mais aprofundada do tema encontra-se em: BORUCKI, 
Alex; CHAGAS, Karla e STALLA, Natalia. Esclavitud y trabajo: un estudio sobre los afrodescendientes en la 
frontera uruguaya (1835-1845). Montevideo, Pulmón Ediciones, 2004. 
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Desta forma a aprovação por parte da Corte das medidas tomadas pelo governo sulista 

tornariam legalmente aceitos procedimentos que já vinham ocorrendo em caráter extra-oficial, 

configurando mais uma vitória política das elites rio-grandenses nesse processo de investida 

sobre o norte uruguaio. Para essas famílias proprietárias, oficializar o reconhecimento da 

nacionalidade por linhagem familiar apoiaria o avanço brasileiro em território uruguaio, 

reforçando a possibilidade de obtenção – enquanto ‘filhos da nação’ - de auxílio diplomático, 

político, econômico, militar e jurídico do Império16. Em relação aos filhos de seus escravos e 

‘colonos’, os manteriam ligados às leis imperiais, de escravidão hereditária. O recrutamento 

militar também seria facilitado, pois aumentaria o contingente de ‘brasileiros’ disponíveis para 

esta função. Em relação às escravizações, facilitaria a entrada de escravos ‘legais’ no Brasil - 

necessidade urgente e ‘mercadoria’ extremamente valorizada tendo em vista a proibição efetiva 

do tráfico Atlântico (1850). A manutenção da prática de invalidar sistematicamente os 

certificados de nacionalidade emitidos pelos agentes orientais em atividade no sul do Brasil 

agregaria mais um importante elemento facilitador e dinamizador de todo esse processo.  

 

As Notas Reversais e a nacionalidade no Conselho de Estado 

 

Após insistentes cobranças, o Ministro oriental Andrés Lamas obtém junto ao governo 

Imperial a celebração de um acordo bilateral relativo aos certificados de nacionalidade. Tal 

acordo tinha por objetivo resguardar a validação desses certificados emitidos pelos representantes 

uruguaios em território brasileiro – obviamente valendo o mesmo para os papéis expedidos pelos 

agentes brasileiros que atuavam no Uruguai. Nas Notas Reversais de 28 de novembro e 03 de 

dezembro de 1857 foi estabelecido esse compromisso recíproco entre os dois países. Consta no 

documento, assinado pelo Visconde de Maranguape, à época Ministro dos Negócios Estrangeiros 

do Império, que 

                                                 
16 Sobre as ações de proprietários brasileiros que ameaçavam a soberania uruguaia, especialmente relacionadas a 
conflitos legais e a extraterritorialidade, ver: BENTON, Lauren. ‘The Laws of This Country’: Foreigners and the 
Legal Construction of Sovereignty in Uruguay, 1830–1875. Law and History Review, Illinois / USA, vol. 19, nº 3, 
Fall, 2003. Disponível em: <http://www.historycooperative.org/journals/lhr/19.3/benton.html>. Acesso em: 23 
março 2008. Para questões similares relativas à região de fronteira Brasil-Bolívia, ver: CALDEIRA, Newman di 
Carlo. Nas fronteiras da incerteza: as fugas internacionais de escravos no relacionamento diplomático do Império 
Brasileiro com a República da Bolívia (1825-1867). 2007. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
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el Gobierno Imperial deseando evitar cuanto sea posible esas cuestiones de nacionalidad, 
va a ordenar a las autoridades de la Provincia de Río Grande del Sur que respeten los 
referidos certificados y que, en el caso, en que no les parecieran regulares y verdadera la 
nacionalidad indicada en ellos, sometan los motivos de duda que tuvieren, al 
conocimiento del Gobierno e del Presidente de la Provincia a fin de ser regularmente 
examinado y discutido el asunto, y tomada por la autoridad superior la resolución que 
corresponda.17 

 

Lamas considerou esses acordos como uma vitória diplomática, deixando transparecer 

nos comunicados a seu governo certa vaidade pela sua atuação pessoal, que graças a habilidade 

de negociação teria encaminhado a questão a um justo termo. Na resposta ao Ministro Visconde 

de Maranguape, comemora esse acordo internacional dizendo que  

 
coloca en la esfera de una discusión tranquila de Gobierno a Gobierno las cuestiones de 
nacionalidad que se han presentado y quedan pendientes entre ambos Gobiernos, para 
que puedan ser estudiadas, discutidas y resueltas con el detenimiento y la serenidad que 
demanda tan grave asunto.18  

 

Um ano depois de acordadas as Notas Reversais sobre os certificados de 

nacionalidade, são aprovadas pelos governos brasileiro e uruguaio as Notas Reversais sobre 

extradição de escravos. Ambos os acordos dão destaque para a preservação do direito dos 

representantes diplomáticos para atuar com autonomia nas questões de nacionalidade e liberdade. 

Porém as Notas sobre extradição de escravos impunham importantes restrições às atividades dos 

agentes orientais. Estes só poderiam reclamar como livre um escravo que tivesse passado para o 

território uruguaio por vontade de seu senhor e não estivesse em uma fortuita situação de trabalho 

- como em perseguição a animais que porventura cruzassem a fronteira. 

Para Eduardo Acevedo, clássico historiador uruguaio, o Império do Brasil 

ardilosamente consente nos acordos com a consciência de que embora na aparência se prestassem 

a combater crimes contra a liberdade de indivíduos orientais, de fato viabilizariam práticas ainda 

mais sistemáticas. Segundo ele, “a raíz de ese acatamiento al principio, se agregaba para eludir su 
                                                 
17 Nota do Ministério de Negócios Estrangeiros do Brasil à Legação da República Oriental do Uruguai no Brasil, em 
28 de novembro de 1857. In: URUGUAY. Tratados y convenios internacionales: Secretaria del Senado, 
documentación y antecedentes legislativos: registro alfabético por materiais e índices. Montevideo: República 
Oriental del Uruguay, Câmara de Senadores, 1993. Tomo I. Conteúdo: suscritos por el Uruguay en el periodo mayo 
de 1830 a diciembre de 1870. p.493. 
18 Nota da Legação da República Oriental do Uruguai ao Ministério de Negócios Estrangeiros do Brasil em 03 de 
dezembro de 1857. In: URUGUAY. Tratados y convenios internacionales..., p.495. 
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cumplimiento y mantener la esclavitud en nuestro territorio… Lo que se deseaba era dejar una 

válvula de escape a los abusos y fraudes de los traficantes ríograndenses” (ACEVEDO, 1933, p. 

668-9). 

Diversos historiadores – brasileiros e uruguaios – assinalam o apoio do Governo 

Central do Império brasileiro às ambições da elite proprietária e escravista rio-grandense no Prata 

durante a década de 1850 até, pelo menos, o início da Guerra do Paraguai (1864). Talvez a maior 

demonstração dessa conjunção de interesses tenham sido os Tratados de 1851 entre Brasil e 

Uruguai. Assinados após a intervenção militar brasileira que pôs fim a Guerra Grande oriental, 

esse conjunto de tratados (de aliança, de extradição, de comércio e navegação, de limites e de 

empréstimos e subsídios) atendia as principais demandas da oligarquia latifundiária sulista, ao 

mesmo tempo em que afirmaram a ingerência brasileira em território oriental, impondo uma 

soberania limitada e tutelada à República platina19. 

Porém esse apoio não foi irrestrito e tampouco isento de divergências. Focalizando-se 

no tema que vem sendo aqui analisado é possível visualizar duas questões-chave que se tornaram 

eixos de intenso conflito entre a Corte e os grandes proprietários sul-rio-grandenses. O primeiro 

posicionamento do Império que gerou forte descontentamento por parte dos proprietários e 

governo rio-grandense teve sua origem em uma consulta ao Conselho de Estado. O parecer de 10 

de maio de 1856 ratificava a validade da lei de 07 de novembro de 1831, esclarecendo que 

deveriam ser considerados libertos todos os escravos que entraram ou reentraram no Império com 

o consentimento de seu senhor a partir da data da assinatura da Lei. Dez dias depois, o Aviso 188 

do Ministério da Justiça confirmava esta interpretação. A reação foi imediata, mas não contou 

com poder político suficiente para alterar a situação. 

 
Mesmo tendo o presidente da província do Rio Grande do Sul protestado, mesmo tendo 
o parecer sido retificado por dois outros, de 20 de julho e 10 de setembro de 1858 (que 
enfatizavam, novamente, a necessidade de devolução dos escravos fugidos), o Aviso de 
1856 passou a figurar em todos os pedidos de libertação de escravos que cruzaram a 
fronteira rumo ao Uruguai (GRINBERG, 2007, p.9). 

 

                                                 
19 Sobre esse tema ver: BARRÁN, op. cit.; ZABIELA, Eliane. A presença brasileira no Uruguai e os tratados de 
1851 de comércio e navegação, de extradição e de limites. 2002. Dissertação (Mestrado em História). Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002; WINN, Peter. 
Inglaterra y la tierra purpúrea – A la búsqueda del Imperio económico (1806-1880). Montevideo: Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación / Universidad de la República, 1998. 
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No legislativo provincial ecoou a preocupação dos senhores com a possível libertação 

de escravos que haviam sido levados ao território oriental e trazidos de volta ao Rio Grande. Essa 

prática foi usada principalmente como estratégia de proteção da propriedade por ocasião da 

Guerra Farroupilha. Em contundentes discursos durante as legislaturas de 1858 e 1859, o 

deputado pelo círculo de Piratini, Silvestre Nunes Gonçalves Vieira, protestou contra o Aviso de 

1856, assinalando que este “estabelece uma doutrina da qual resultão constantes vexames contra 

a propriedade dos escravos”20. Porém também não tiveram efeito esses protestos, e, de fato, 

diversos casos comprovam que os tribunais se mostraram sensíveis à causa da liberdade. Um 

exemplo disso foi a reforma da sentença de primeira instância proferida pelo Tribunal de Relação 

de Porto Alegre em 17 de setembro de 1875, declarando a liberdade de 21 indivíduos que haviam 

trabalhado como escravos na fronteira brasileiro-uruguaia, deslocando-se diversas vezes de um a 

outro país desde o ano de 1845 até 184821. 

A segunda questão está relacionada à definição da nacionalidade e se desenvolve 

como um desdobramento da consulta feita pela legação brasileira em Montevidéu ao Conselho de 

Estado do Império perguntando “se deve considerar cidadãos brasileiros os libertos no Brasil 

nascidos fora dele”22. O consultor do Ministério dos Negócios Estrangeiros, função então 

desempenhada por José Antônio Pimenta Bueno, argumenta em seu parecer que “a nacionalidade 

não procede só do lugar do nascimento”23, pois não tendo nacionalidade, o ‘nascimento’ de um 

escravo para a Nação ocorre quando este alcança a manumissão. “Se esse fato tem lugar no 

Brasil, ou em virtude das leis do Brasil” deveria se considerar brasileiro, mesmo se o indivíduo 

em questão não tivesse nascido no Brasil. Caso prevalecesse essa interpretação, ao menos em 

relação aos escravos, estariam atendidas as reivindicações sulistas. Entretanto a questão é 

encaminhada para um rumo divergente. O Conselho de Estado, em parecer do dia 25 de abril de 

1859, assinado por Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara – relator -, visconde de 

Maranguape e visconde do Uruguai, não aceita os argumentos de Pimenta Bueno, deixando claro 

que “não pode concordar com esta doutrina”, pois “parece evidente à seção que os libertos 

                                                 
20 Jornal “Correio do Sul”, Ano VII, Porto Alegre, nº 249, Domingo, 14 de novembro de 1858, p.2. 
21 NEQUETE, Lenine. O Escravo na Jurisprudência Brasileira: magistratura e ideologia no Segundo Reinado. 
Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 1988, p.135. 
22 BRASIL. Secretaria de Estado dos Negócios do Império e Estrangeiros. O Conselho de Estado e a política externa 
do Império: Consultas da Seção dos Negócios Estrangeiros: 1858-1862 / Centro de História e Documentação 
Diplomática. Rio de Janeiro: CHDD; Brasília: FUNAG, 2005. p.187. 
23 Idem, p.188. 
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nascidos fora do Brasil não são cidadãos brasileiros nem podem adquirir essa qualidade senão por 

meio da naturalização, preenchidas as condições da respectiva lei”24. Assim como o Ministro 

uruguaio Andrés Lamas, este posicionamento foi justificado com base no artigo 6 § 1º da 

Constituição brasileira: “São cidadãos brasileiros os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam 

ingênuos ou libertos”. Acrescentou-se ainda a exposição do raciocínio inverso: 

 
não são cidadãos brasileiros os não nascidos no Brasil, quer sejam ingênuos ou libertos - 
e, assim, desde que esta proposição inversa se não acha modificada expressamente por 
algum dos §§ subseqüentes, a questão se acha decidida pela Constituição.25 

 

Para finalizar, o Conselho de Estado chegou a sinalizar como inconveniente para o 

Império que libertos nascidos fora do Brasil fossem considerados nacionais: “a seção entende que 

o país nada ganharia em baratear a qualidade de cidadão brasileiro a libertos que nele não 

tivessem nascido e que não tivessem querido naturalizar-se”. Como era de costume, o Imperador 

aprova o parecer. 

 

Considerações Finais 

 

Em meados do século XIX o tema da definição da nacionalidade de indivíduos negros 

que haviam transitado pela região da fronteira sul do Império refletiu as tensões do ambiente 

internacional da época. A intenção brasileira de consolidar a hegemonia regional é claramente 

expressa nas intervenções militares, políticas e econômicas na República uruguaia. Era 

estratégico às pretensões do Império estender seus domínios até o Rio da Prata, ter a sua 

disposição a navegação dos rios que levavam ao interior do continente e impedir que qualquer 

outro país vizinho pudesse concorrer com seu poderio. Esses objetivos passavam 

indispensavelmente pela manutenção e total proteção ao sistema escravista – base de sustentação 

do Império. A imposição dos Tratados de 1851 e a utilização dos contratos de peonagem em 

território oriental atestam essa situação. No campo diplomático, essa defesa do escravismo 

brasileiro muitas vezes se desenvolveu imbricada a questões de nacionalidade. Ministérios, 

Legações e Consulados brasileiros e uruguaios travaram intensas disputas em torno da 

                                                 
24 Idem, p.190-1. 
25 Idem, p.191. 
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nacionalidade de indivíduos negros - disputas essas que resultariam na liberdade ou cativeiro dos 

envolvidos. 

Juan Vicente foi um dos que tiveram suas vidas marcadas por esses antagonismos e 

rivalidades que encontravam seus efeitos potencializados na região de fronteira. Brasileiro ou 

oriental, livre ou cativo? Lamentavelmente não se dispõe, até o momento, de informações sobre o 

desfecho do caso. Seja como for, sabe-se que o contexto internacional exerceu uma poderosa 

influência decisória. 

Por outro lado é preciso estar atento para as questões políticas internas. Ter claro que 

“os Estados funcionam simultaneamente nos níveis doméstico e internacional e buscam 

maximizar seus benefícios em um domínio para melhorar suas posições no outro” (HALLIDAY, 

1999, p. 34), é fundamental para uma abordagem consequente da questão das disputas em torno 

das nacionalidades na fronteira sul do Império. Extrapola os objetivos do presente texto uma 

análise mais detalhada dessa relação. Aqui se procurou evidenciar as gestões do governo 

brasileiro e oriental em conexão com as relações internas estabelecidas entre a Corte e as elites 

escravistas rio-grandenses, mostrando a importância crucial do assunto para os processos de 

estruturação ‘nacionais’ - tema sempre muito controverso, com amplas possibilidades de 

investigação... 
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