
volvimento e expansão é hoje uma questão que está ocupando 
os estadistas em toda parte do mundo. Devemos, pois, garantir o 
futuro do país por meio do trabalho de raças inteligentes, robustas 
e cristãs — afi rma, no Senado, o senador Junqueira.

Até mesmo o deputado Joaquim Nabuco (PE), expoente da luta 
pela abolição da escravidão negra, usa a tribuna da Câmara para 
apontar os inúmeros “defeitos” que fazem dos chineses uma raça 
inconveniente para o Brasil. Nabuco diz temer a “mongolização” do 
país e uma “segunda edição da escravatura, pior que a primeira”.
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No fi m do Império, Brasil tentou substituir 
escravo negro por “semiescravo” chinês

Dois marcos das relações entre o Brasil e 
a China fazem aniversário. O rompimento 
dos laços diplomáticos completa 70 anos 
— em 1949, a revolução comunista liderada 
por Mao Tse-tung levou o presidente 
Eurico Gaspar Dutra a cortar a ligação 
com o país asiático. O reatamento, por 
sua vez, completa 45 anos — em 1974, o 
presidente Ernesto Geisel passou por cima 
das divergências ideológicas e restabeleceu 
os contatos ofi ciais com Pequim

Ricardo Westin/Ag. Senado/Arquivo S

Documentos históricos guardados no Arquivo do Sena-
do, em Brasília, mostram que as relações entre os dois 
países remontam à época de dom Pedro II. Em 1880, o 

governo imperial enviou diplomatas ao outro lado do mundo 
para assinar um tratado bilateral por meio do qual o Brasil 
esperava substituir os escravos negros por “semiescravos” 
chineses.

Nesse momento, a escravidão dá claros sinais de que está com 
os dias contados. Desde 1850, a Lei Eusébio de Queirós proíbe o 
tráfi co de africanos. Desde 1871, a Lei do Ventre Livre garante 
a liberdade aos bebês nascidos de escravas. Nesse contexto de 
mudança, os fazendeiros do Império, temendo que o encolhimento 
da mão de obra leve a lavoura de café ao colapso, pensam nos 
“chins” como solução.

— O trabalhador chim, além de ter força muscular, é sóbrio, 
laborioso, paciente, cuidadoso e inteligente mesmo — argumenta 
no Senado, em 1879, o primeiro-ministro Cansanção de Sinimbu. 
— Por sua frugalidade e hábitos de poupança, é o trabalhador 
que pode exigir menor salário. Assim, deixa maior soma de lucros 
àquele que o tem a seu serviço. É essa precisamente uma das 
razões por que devemos desejá-lo para o nosso país.

O primeiro-ministro tenta convencer os senadores a aprovar 
a liberação das verbas necessárias para o envio de uma missão 
diplomática à China para negociar o tratado. A escassez de braços 
na lavoura preocupa o governo porque o café para a exportação 
é a maior fonte de renda do Brasil.

A viagem que os diplomatas teriam que fazer seria bem longa, 
a bordo de um navio de guerra da Marinha, o que demandaria 
dos cofres imperiais 120 contos de réis. Não é pouco dinheiro. 
O valor é igual aos orçamentos somados da Biblioteca Pública, 
do Observatório Astronômico, do Liceu de Artes e Ofícios, da 
Imperial Academia de Medicina e do Instituto Histórico e Geo-
gráfi co Brasileiro para todo o ano de 1879.

Os chineses, como avisa Sinimbu, seriam assalariados. Na práti-
ca, contudo, o que os fazendeiros brasileiros desejam é reproduzir 
a experiência de países como Estados Unidos, Cuba e Peru, que 
vêm explorando os chineses de uma forma tal — com pagamentos 
irrisórios, jornadas extenuantes, ambientes insalubres e castigos 
físicos — que os trabalhadores fi cam na tênue fronteira entre a 
liberdade e a escravidão.

Levas de trabalhadores abandonam o império chinês, entre 
outras razões, por causa da superpopulação (370 milhões de 
habitantes, contra 10 milhões no Brasil), da escassez de alimentos 
e da crise decorrente da derrota nas Guerras do Ópio.

No Brasil, nem todos recebem bem a ideia da imigração chinesa. 
Parte da sociedade sente temor e repulsa diante da possibilida-
de de encontrar homens de olhos puxados, cabelos trançados 
a partir da nuca e roupas exóticas transitando pela fazendas e 
cidades do Império.

Reverberando o pensamento desse grupo, há senadores e de-
putados que se manifestam contra a celebração do tratado com 
a China. O Arquivo do Senado preserva os discursos proferidos 

Escravos negros em terreiro de café de fazenda no Vale do Paraíba.

Marc Ferrez

a esse respeito no Parlamento. Muitos deles são abertamente 
racistas e xenófobos.

— Senhores, não sei que fatalidade persegue este Império, digno 
de melhor sorte: ou há ter africanos, ou há de ter chins? — critica 
o senador Dantas (AL). — Li numa memória acerca da colonização 
chim que diz ser essa uma raça porca que muda de roupa só duas 
vezes ao ano. Pois, quando as nossas leis estabelecem prêmios 
àqueles que trouxerem para o Império boas raças de animais, 
tratam de mandar buscar rabichos e caricaturas de humanidade?

— Depois de tantos anos de independência e de estarmos 
mais ilustrados a respeito da marcha dos negócios do mundo, 
havemos agora de voltar atrás e introduzir nova raça, cheia de 
vícios, de físico amesquinhado, de moral abatido, que não tem 
nada de comum aqui e não tem em vista formar uma pátria e um 
futuro? Havemos de introduzir semelhante raça somente para 
termos daqui a alguns anos um pouco mais de café? — questiona 
o senador Junqueira (BA).

— Venham muitos chins, para morrerem aos centos, aos mi-
lhares — ironiza o senador Escragnolle Taunay (SC). — Deles, 
fi cará apenas o trabalho explorado pelos espertalhões. É um 
trabalho que se funda na miséria de quem o pratica e no abuso 
de quem o desfruta. Que erro colossal! Que cegueira!

Para Taunay, é difícil que os fazendeiros consigam se adaptar 
aos asiáticos:

— Acostumado à convivência branda e amistosa dos antigos 
escravos brasileiros, fazendeiro nenhum será capaz de suportar o 
contato dos chins. Seus vícios se exacerbam com o uso detestável 
e enervante do ópio. Só o cheiro que os chins exalam bastará 
para afugentar o fazendeiro mais recalcitrante.

Nessa época, estão em voga no mundo ideias racistas disfarça-
das de teorias científi cas. Segundo o racismo pseudocientífi co, 
os brancos formam a raça superior e os negros, a raça inferior. 
No meio deles, como raça intermediária, surgem os amarelos ou 
orientais. Entre os teóricos da hierarquização das raças, estão 
Arthur de Gobineau, Ernest Renan e Gustave Le Bon. Gobineau, 
diplomata francês que serviu no Rio de Janeiro, concluiu que 
o Brasil era um país atrasado por causa da miscigenação entre 
brancos e negros.

— A ciência da biologia ensina que, nesses cruzamentos de 
raças tão diferentes, o elemento inferior vicia e faz degenerar o 
superior — diz o senador Visconde do Rio Branco (MT), alertando 
os colegas para o “perigo amarelo”.

De acordo com o historiador Rogério Dezem, professor do De-
partamento de História e Cultura Brasileira da Universidade de 
Osaka, no Japão, o preconceito dos brasileiros tinha origem nos 
Estados Unidos, onde os trabalhadores chineses haviam chegado 
décadas antes e eram odiados — mas não por questões de raça, 
e sim de mercado de trabalho:

— Na construção de ferrovias nos Estados Unidos, por exem-
plo, sempre que os imigrantes europeus faziam greve exigindo 
melhores salários e condições de trabalho, os patrões recorriam 
aos chineses, que aceitavam pagamentos mais baixos para dar 
continuidade ao serviço interrompido. Era uma espécie de con-
corrência desleal. Os chineses, então, começaram a ser odiados, 
e surgiu a história de que eram sub-raça, degenerados, perigosos. 
O governo americano, diante das pressões, chegou a proibir a 
entrada de novas levas de imigrantes chineses. Esse mesmo ódio 
acabou chegando ao Brasil, principalmente por meio da impren-

sa, e aqui eles logo passaram a 
ser vistos como sujos, ladrões 
de galinha, viciados em ópio. 
Foi uma visão deturpada que 
se instalou no inconsciente 
coletivo dos brasileiros.

Em 1878, o governo brasileiro 
organiza o Congresso Agrícola, 
no Rio de Janeiro, para discutir 
os rumos da cafeicultura diante 
do iminente fi m da escravidão. 
O sonho dos fazendeiros é 
substituir os escravos negros 
por trabalhadores originários 
da Europa. As equivocadas 
teorias racistas levam à crença 
de que, para o bem do país, é 
necessário “embranquecer” a 
população brasileira.

— Formar uma raça que seja 
varonil e tenha grande desen-

Camponês do norte da China.
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Revista reforça 
imagem negativa de 
imigrantes chineses.
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deria passar a ser 
cultivada por campo-
neses brasileiros, em 
vez de se recorrer a 
imigrantes europeus 
ou chineses? Segundo 
Kamila Czepula, histo-
riadora e professora 
da Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de 
Janeiro (UniRio), os 
cafeicultores descar-
taram a mão de obra 
nacional logo de cara:

— A respeito dos brasileiros brancos, corria a ideia de que 
eram preguiçosos, pouco propensos ao trabalho. Também se dizia 
que cobrariam valores altos demais para o trabalho na lavoura. 
Os negros livres, os mestiços e os índios também estavam fora 
de cogitação porque eram sinônimo de atraso e de inferioridade 
racial. Os imigrantes europeus eram tidos como os tipos ideais. 
Além de serem brancos e católicos, considerava-se que eles já 
estavam preparados para o trabalho assalariado.


