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Colégio Pedro II – Campus Humaitá II  

3ª série do Ensino Médio  

Disciplina: História  

Profa. Ana M. Ribas 

 

Os conflitos em torno da permanência ou não do tráfico de escravos desde a vinda 

da Corte (1808) até o fim do Segundo Reinado (1888) / A crise da escravidão 

1. A Vinda da Corte Portuguesa para a colônia americana e a assinatura do Tratado de 1810 com a 

Inglaterra: restrições ao tráfico transatlântico de escravos; 

 

2. 1815: cessamento do tráfico ao norte da linha do Equador, por decisão inglesa, privando os 

traficantes portugueses de algumas das fontes mais importantes de mão-de-obra, como a Costa 

da Mina.  

 

3. Convenção de 1826: O Imperador D. Pedro I comprometia-se à extinção total do tráfico negreiro 

intercontinental.  

 

4. 1831: Governo Regencial: aprovação da lei proibindo o tráfico negreiro para o Brasil; diante da 

conjuntura interna de instabilidade política da Monarquia, a lei tinha o objetivo de diminuir as 

pressões inglesas, mas ficou no papel  “lei para inglês ver”.  

 

5. 1848: Bill of Aberdeen (aprisionamento pela Marinha Britânica de navios negreiros sob pena de 

punição), demonstrando as fortes pressões da Inglaterra que detinha a hegemonia política e 

econômica.   

 

6. 1850: Lei Euzébio de Queiróz: Lei de abolição do tráfico negreiro  interrupção definitiva da 

fonte abastecedora de mão-de-obra escrava e início da crise do trabalho escravo no Brasil 

(Segundo Reinado / Governo de D. Pedro II).  Solução imediata  o tráfico interprovincial de 

escravos, mas não resolveu o grave problema de como equacionar o problema da mão-de-obra e 

agravou as dificuldades das províncias do Norte/ Nordeste, já em processo de decadência 

econômica.  
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Lei de Terras no mesmo ano: “terra cativa” (terra foi transformada em mercadoria / fim da 

doação garantida pela Lei de sesmarias); concentração fundiária e perpetuação do latifúndio; 

controle da mão-de-obra rural e não democratização do acesso à terra por parte de imigrantes e 

negros libertos.   

 Resumindo, a Lei de Terras estabeleceu:  

 Fim da doação de terras;  

 A terra como bem econômico;  

 Delimitação das terras do governo – terras devolutas (terras sem proprietários 
conhecidos ou não habitadas por mais de trinta anos com benefícios deveriam 
ser devolvidas ao governo).  

 Perpetuação do processo histórico de concentração da terra no Brasil.  
  

7. 1871: Lei Visconde do Rio Branco ou Lei do Ventre Livre (reforma paliativa/ liberta, em tese, os 

filhos de escravos nascidos a partir daquela data, porém permitindo aos grandes proprietários 

libertá-los como e quando quisessem.)   

8. 1885: Lei Saraiva-Cotegipe ou Lei dos Sexagenários (reforma paliativa / alforria os escravos com 

mais de 65 anos).  

 Observe que as duas leis acima citadas libertavam os escravos que eram muito velhos ou muito 

jovens para o trabalho, mantendo a escravidão para os que tinham idade produtiva, o que 

significava também adiar, até quando possível, a abolição imediata da escravidão. Mas a 

escravidão desde a abolição do tráfico negreiro já estava irremediavelmente condenada.  

 É necessário levar em conta dois outros fatores: a campanha abolicionista nos centros urbanos, 

cerrando fileiras, ganhando cada vez mais importância e se avolumando na década de 1880, e as 

fugas e revoltas dos negros escravos, que não permaneceram passivos, atemorizando a elite 

proprietária. Não há como desconsiderar o temor de que os negros fugissem de controle e a 

possibilidade de um grande levante escravo, ameaçando frontalmente a ordem social.    

 

9. 1888: Lei Áurea  Lei incompleta / Princesa Isabel decretou a abolição da escravidão em todo o 

país sem indenização / Golpe final à Monarquia em crise e decadente / resposta do Ministro 

Cotegipe à Princesa Isabel no dia 13 de maio: “ Ganhou a partida, mas perdeu o trono”.  

Atenção:  

Ressalta-se que a vida dos aproximadamente 700.000 escravos libertados pela Lei Áurea não mudou 

efetivamente após o 13 de maio; os ex-escravos, agora livres, não foram incorporados à nova ordem 

em condições dignas de vida e trabalho, nem participaram ativamente da vida política do país. Por sua 

vez, os imigrantes, há algum tempo, vinham ocupando parcialmente o lugar dos ex-escravos nas 

nascentes indústrias do “sul maravilha” ou nas fazendas de café que se expandiam pelo oeste novo 

paulista.  Por sua vez, para os imigrantes, brancos, o sonho de uma “vida honrada” ou de uma “cômoda 

subsistência” desfazia-se diante das duríssimas condições de vida e trabalho.  O “ideal de fazer a 

América”, que os imigrantes acalentaram na terra natal e reforçaram na travessia pelo Atlântico, não 

passou de um sonho ...    
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10. Por volta de 1850/1860/1870: processo de transição do trabalho escravo para o trabalho 

livre, com a adoção de formas de trabalho disfarçadamente compulsórias e nem sempre 

assalariadas. A imigração como solução definitiva para resolver a crise do trabalho escravo partiu 

da província de São Paulo, com a subvenção do governo, desonerando os fazendeiros (década de 

1870).    

 

QUESTÃO HISTÓRICA IMPORTANTE  

 

Sobre a questão referente às restrições ao tráfico negreiro e à abolição da escravidão, tendo como 

porta-voz a Inglaterra, cabe destacar algumas referências, para que não se cometa o erro de encarar 

o escravo como mercado consumidor.  

 

O capitalismo pressupõe, dentre outros elementos, a existência do trabalho livre e assalariado, bem 

como precisa se internacionalizar, garantindo novos parceiros e consolidando um mercado mundial 

para garantir o processo de acumulação de capital. Nesse sentido, as restrições ao tráfico negreiro e à 

escravidão estariam associadas à crise dos tradicionais mecanismos econômicos, expressos no 

mercantilismo, enquanto os princípios do liberalismo ganhavam força, pregando a liberdade 

econômica, com a ausência de monopólios, e o mercador como autorregulador da economia.  A 

liberação do escravo, nesse contexto, seria um dos meios para garantir um mercado de mão-de-obra 

livre, de acordo com a racionalidade capitalista, haja vista que o trabalho livre dispensa o ônus do 

escravo e aumenta a margem de acumulação de capital através da exploração da mão-de-obra (custo 

baixo facilitado pela oferta abundante e baixos salários). 

 
Sintetizando, podemos afirmar que, à parte o discurso humanitário, influenciado pela Ilustração, a 

questão do fim do tráfico negreiro relacionou-se aos objetivos britânicos em romper quaisquer 

barreiras mercantilistas e instaurar o livre cambismo. Isso tornava clara, a partir desse momento, a 

contradição entre escravismo e capitalismo. A Inglaterra capitalista estava mais interessada em 

garantir um suprimento de matérias-primas baratas do que na abertura de novos mercados 

consumidores. Isso colocava em discussão o fornecimento de mão-de-obra para as lavouras de 

exportação nas antigas áreas coloniais, pois era necessário assegurar a rentabilidade econômica. 

Estimular o mercado de mão-de-obra livre atendia a essa exigência em um contexto de expansão e 

internacionalização do capitalismo. 


