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RESUMO 

Este artigo tem como foco principal apresentar a investigação na busca do 
entendimento sobre como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho 
livre no Brasil. Tomando como ponto de partida o estudo das leis abolicionistas que 
se deram de forma lenta e gradual e as lutas incansáveis dos abolicionistas para 
acabar com a escravidão, bem como a substituição da mão-de-obra escrava pelo 
trabalhador assalariado, geralmente imigrante. A pesquisa aponta também que esse 
processo foi marcado por intensas e longas lutas pela abolição da escravidão dos 
negros africanos e, principalmente pela pressão da Inglaterra sobre o governo 
brasileiro para acabar com o tráfico de escravos. 
PALAVRAS-CHAVE: Inglaterra; leis abolicionistas; trabalho livre; imigração. 
 

 
ABSTRACT 
 
This article focuses on the presentation and research on understanding how was the 
transition from slave to free labor in Brazil. The survey was elected as a starting point 
to study the laws abolitionists who took a slow and gradual and relentless struggles 
of the abolitionists to end slavery, and the replacement of hand labor by slave 
worker, usually immigrant. The study also shows that this process was marked by 
intense and long struggles for the abolition of slavery of black Africans, and 
especially by the pressure of England on the Brazilian government to end the slave 
trade. 
KEYWORDS: England; abolition laws; free labor; immigration 
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1 Introdução 

 

O presente artigo teve como objetivo uma reflexão sobre o processo de 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil, bem como analisar o 

processo gradativo de extinção da escravidão e suas implicações para a história do 

Brasil no século XX, sobretudo para o desenvolvimento do mundo do trabalho e a 

efetiva condição do trabalhador negro. 

A escolha do tema foi pertinente por considerar a importância que os negros 

africanos tiveram na história do Brasil, pois desde os primórdios da colonização a 

escravidão foi a base da economia brasileira, os negro escravizados foram 

determinantes para a formação social, econômica e cultural do Brasil. 

A pesquisa foi apoiada em leituras e textos embasados em autores como 

Ricardo Tadeu Caíres Silva, Ademir Gebara, Emília Viotti Costa e outros, esses 

estudos levaram a reflexão sobre o processo lento e gradual para acabar com a 

escravidão no Brasil, além do interesse e pressão da Inglaterra ao governo brasileiro 

para pôr fim ao tráfico de negros da África para o Brasil.  

Entendeu-se que com a diminuição de mão-de-obra escrava os fazendeiros 

passaram a substituir o trabalho escravo pelo trabalho livre, assalariado, composto 

geralmente por imigrantes. 

Nesse contexto, chegou-se à conclusão que a transição do trabalho escravo 

para o trabalho livre teve um grande apoio da campanha abolicionista que foi 

conquistando adeptos nas grandes cidades e a abolição definitiva da escravidão 

começou a ganhar espaço na sociedade. 

O conteúdo desta pesquisa foi amplamente trabalhado, com recursos  

diversificados, as atividades propostas deram origem a diversas discussões que 

tiveram como finalidade a  compreensão de fato da realidade concreta dos escravos 

no contexto das lutas para a emancipação da escravidão no Brasil. 

 

 

2 Desenvolvimento 

 

O tema abordado A Transição do Trabalho Escravo para o Trabalho Livre 

ofereceu um leque de sugestões a ser questionados e debatidos no contexto 

educacional devido a importância que os negros escravizados tiveram na formação 



3 

 

 

social, econômica e cultural do Brasil. Ao analisar esse tema percebeu-se que é 

inevitável questionar o processo de exploração da mão-de-obra, seja ela escrava ou  

livre, bem como  os interesses da classe dominante nesse processo. Assim sendo, a 

necessidade de discutir a maneira de como se processou a transição do trabalho 

escravo para o trabalho livre em cada contexto foi de suma importância para a 

compreensão e suas implicações para a história do Brasil, sobretudo para o 

desenvolvimento do mundo do trabalho e a efetiva condição do trabalhador negro 

após a abolição. 

 

 

2.1 A interferência dos ingleses em defender o fim do tráfico negreiro da África 

para o Brasil. 

 

Quando se fala em trabalho escravo no Brasil, normalmente imagina-se a 

grande quantidade de negros africanos que foram trazidos por mais de trezentos 

anos para trabalharem como escravos nos mais diversificados tipos de trabalho. 

Conseguir pessoas na África para vendê-los como escravo na América 

tornou-se um negócio altamente lucrativo. Desse negócio participaram europeus, 

africanos e brasileiros em virtude das vantagens comerciais proporcionadas pelo 

tráfico negreiro, a necessidade de comprar escravos era imprescindível, 

praticamente todo trabalho dependia da mão-de-obra escrava. 

No Brasil o trabalho escravo foi fundamental para o desenvolvimento da 

economia e esteve associado à grande propriedade rural desde o período colonial, 

sendo a base da economia brasileira. Desde o começo da colonização os negros 

foram a principal e importante mão-de-obra na realização das atividades econômicas 

e para garantir que não faltasse essa mão-de-obra, havia o tráfico de escravos, 

extremamente lucrativo para os comerciantes. O comércio de escravos contribuiu 

para o enriquecimento, tanto para a aristocracia rural brasileira quanto, 

principalmente, para os traficantes de escravos. 

 Até o século XVIII, a Inglaterra havia enriquecido e muito com o comércio de 

escravos. Entretanto, no século XIX, a Inglaterra mudou de opinião, passou a 

investir na industrialização e a mão-de-obra escrava passou a ser um obstáculo para 

a expansão de seus produtos, impedindo a conquista de novos mercados 
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consumidores, além de que o investimento aplicado na compra de escravos poderia 

ser direcionado na compra de seus produtos industrializados. 

A partir do século XIX, a Inglaterra para pôr fim à escravidão começou a 

pressionar o governo brasileiro para acabar com o tráfico de negros da África para o 

Brasil. A respeito dessa iniciativa muitos foram os questionamentos sobre os motivos 

e interesse inglês em pressionar o governo brasileiro para pôr fim ao tráfico dos 

negros e acabar com a escravidão. 

Sobre essa pressão inglesa ao governo brasileiro Silva (2007, p. 32 - 33) diz 

que: 

No que se refere ao Brasil, estas pressões vinham de longa data. Os 
primeiros passos para a abolição do tráfico foram dados ainda 
quando o Brasil era colônia de Portugal. Aproveitando-se da 
fragilidade portuguesa ante a invasão napoleônica na península  
ibérica em 1807, seguida da transferência da família real  para o 
Brasil sob proteção de uma frota inglesa no ano seguinte, o  governo 
britânico conseguiu a assinatura de vários tratados comerciais que 
lhe  davam enorme vantagens econômicas. No tocante ao tráfico, 
pelo disposto no artigo  décimo do Tratado de Aliança e Amizade 
(1810), o príncipe regente concordava em cooperar com a Grã-
Bretanha adotando medidas mais eficazes para propiciar a abolição 
gradual do tráfico de escravos em todos os seus domínios e não 
permitindo que o tráfico fosse restabelecido nas regiões onde outrora 
os Estados e nações da Europa comerciavam. Os súditos 
portugueses, porém, conservavam o direito de traficar escravos 
dentro dos domínios africanos da coroa de Portugal. 
Ressalta-se aqui que nesse instante já estava posta a ideia de que 
qualquer forma de abolição do tráfico e da escravidão deveria ser 
encaminhada de forma gradual, de modo a não causar grandes 
abalos nas relações comerciais e sociais estabelecidas.   

 

Mas o que se viu é que a Inglaterra com sua posição contrária ao tráfico de 

negros contribuiu para o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho 

livre, e isso se explica nesse contexto não apenas por questões exógenas, mas 

também notou-se a ocorrência de uma mudança endógena na “mentalidade” de 

grandes proprietários que enxergavam no trabalho livre uma possibilidade maior em 

lucratividade. 

Na verdade, os motivos que levaram o governo da Grã-Bretanha a 

pressionar o Brasil não eram nada humanistas ou altruístas, mas econômicos, uma 

vez que com a Revolução Industrial e a busca de controle do mercado mundial, os 

industriais britânicos não viam com bons olhos o trabalho escravo, que criava 

obstáculos para o desenvolvimento do mercado, pois não gerava consumo.  

http://portalmultirio.rio.rj.gov.br/historia/modulo01/tema312.html
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Em meados do século XIX, a Inglaterra era a maior potência industrial, e 

dominava as rotas marítimas e os mercados dos países latino-americanos, Por esse 

motivo, não interessava à Inglaterra manter o tráfico de escravos, uma vez que estes 

não recebiam salários e não dispunham de rendimentos.  

É de suma importância ter presente o contexto social da Inglaterra no século 

XIX: a Revolução Industrial. Ficando claro que o grande interesse da Inglaterra não 

era simplesmente acabar com a escravidão e, sim, ter mais pessoas trabalhando, 

isto é, livres para trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro para gastá-lo, ou seja, 

consumir, aumentando assim  o consumo. O Brasil seria para a Inglaterra um grande 

mercado consumidor, onde poderia comercializar seus produtos, mas, com a mão-

de-obra escrava esse consumo ficava limitado. Dessa forma, a alternativa vista pelos 

ingleses foi pressionar o governo brasileiro para que não mais houvesse a 

escravidão e, sim, trabalho livre para que todos os trabalhadores tivessem seu 

ganho para consumirem e a Inglaterra escoar sua produção dentro do Brasil.  

 Com esse objetivo a Inglaterra pressionava o Brasil contra o tráfico de 

escravos desde o processo do reconhecimento da independência, ela ainda não o 

havia reconhecido oficialmente, e o preço que o governo inglês impôs foi a proibição 

do tráfico dos negros africanos e a prorrogação do tratado de comércio de 1810 e, 

então, em 23 de novembro de 1826, uma convenção entre a Inglaterra e o Brasil 

estabeleceu um prazo de três anos para que ocorresse a abolição do tráfico negreiro 

e, em 17 de agosto de 1827, o Brasil assina com a Inglaterra o Tratado de Amizade, 

Navegação e Comércio que, em linhas gerais, reproduz os termos do tratado de 

1810. 

As pressões inglesas continuaram sobre o Brasil, o que levou o padre Diogo 

Feijó, ministro da justiça durante a Regência Trina, a aprovar uma lei proibindo o 

tráfico negreiro em novembro de 1831, que declarava livre todos os negros africanos 

introduzidos no Brasil a partir dessa data. Essa Lei tinha por finalidade principal 

reprimir o tráfico de africanos, dando assim à Coroa britânica uma demonstração de 

que o Brasil estava se empenhando em contribuir para a extinção do comércio 

internacional de escravos. Entretanto, na prática, ela nunca foi executada, sendo 

desrespeitada por todos os responsáveis pelo tráfico, muitos escravos continuavam 

a ser importados e as ações dos navios de guerra da Inglaterra contra os navios 

negreiros cresciam na mesma proporção. 
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A lei não saiu do papel, foi trapaceada ao extremo, o tráfico negreiro que 

então se tornara ilegal passou a ser feito de forma clandestina. 

Ao analisar esse contexto Silva (2007, p. 35-36) salienta que: 

[...] A aprovação da lei de 1831 não significou o fim do tráfico, pois a 
sociedade brasileira ainda apoiava firmemente a escravidão. A 
economia cafeeira, em expansão, dependia cada vez mais do braço 
escravo. Além disso, conforme defende o historiador Luís Henrique 
Dias Tavares, a continuidade do tráfico estava intimamente 
associada aos interesses capitalistas, que lucravam com a existência 
de tal atividade comercial. 
Mas o que talvez tenha mais contribuído para a sua manutenção era 
a situação de instabilidade política do período regencial, pois, se por 
um lado o ambiente liberal experimentado naquele momento 
concorreu para a aprovação da lei, por outro, o enfraquecimento do 
poder central, fruto da descentralização política experimentada no 
período, impediu que medidas mais enérgicas fossem tomadas para 
a punição aos traficantes o que, na prática, legitimava a manutenção 
do tráfico [...]. 

 

Diante dessa situação, em 1845, foi aprovada na Inglaterra uma lei chamada 

Bill Aberdeen, que levava o nome de seu criador, George Aberdeen, ministro das 

Relações Exteriores do Reino Unido, que proibia o comércio de escravos entre a 

África e a América. Essa lei concedeu a Inglaterra  o direito de aprisionar navios 

negreiros que faziam o transporte de escravos nessa rota, incluindo navios em 

águas territoriais brasileiras. Segundo Silva (2007, p.38) diz que “[...] por esse 

decreto unilateral o governo inglês concedia a seus próprios navios o direito de 

capturar os navios brasileiros que tomassem parte no tráfico africano de escravos, 

mesmo que isso ocorresse em águas brasileiras”. 

A criação da Lei Bill Aberdeen foi duramente criticada por políticos 

brasileiros e gerou tensões e descontentamentos entre Brasil e Inglaterra. As 

tensões entre esses dois países só cessaram em 1850, com a criação da Lei 

Eusébio de Queirós, o Brasil não tinha saída. Seria difícil para um país de economia 

agrária e dependente enfrentar a maior potência mundial da época. O governo 

brasileiro teve que ceder, e, no dia 4 de setembro de 1850, foi publicada a Lei 

Eusébio de Queirós, pela qual ficaria extinto o tráfico de escravos entre Brasil e 

África, foi uma solução encontrada pelo governo diante das pressões inglesas, 

impediu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil, consagrando para a 

história o nome de seu autor, Eusébio de Queirós Coutinho Matoso Câmara, na 

época ministro. Essa lei não foi a primeira a proibir o tráfico de escravos africanos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://www.infoescola.com/historia/trafico-negreiro/
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para o país, mas foi a primeira a demonstrar interesse e preocupação sobre a 

escravidão, ela estava apoiada na lei de 7 de novembro de 1831, que declarava livre 

todos os negros africanos   

Com a lei, o número de escravos importados caiu rapidamente. Segundo 

Silva (2007, p.39) diz que “A aprovação da lei Eusébio de Queiroz, em 1850, 

finalmente viria a encerrar um comércio que durou mais de três séculos e foi 

responsável pelo transporte de cerca de 3,6 milhões de africanos para o Brasil [...]”. 

A Lei Eusébio de Queirós foi importante devido ao fato de dificultar e 

aumentar o preço a escravidão, tornando-a cada vez mais difícil e obrigando os 

escravistas a procurar outras formas de mão-de-obra. 

Com a extinção do tráfico negreiro, começava a faltar mão-de-obra na 

grande lavoura cafeeira que estava em expansão na região Sudeste, esse fato teve 

como conseqüência mais imediata a elevação dos preços dos escravos que subiram 

enormemente. Devido à diminuição da entrada de escravos no país, fazendeiros 

intensificaram o tráfico interprovincial.  

Sobre o tráfico interno e o deslocamento de escravos, Costa (1999, p. 299)  

diz que: 

As regiões cafeeiras, em plena expansão, voltaram-se para  outras 
fontes de mão-de-obra. O Nordeste passou a ser o grande 
fornecedor de escravos. Um tráfico intenso se estabeleceu entre o 
norte e o sul do país, o preço de escravos, que vinha aliás em alta 
lenta desde o início do século, sofria um aumento considerável. Em 
vinte anos, de 1855 a 1875, ele quase triplicou, passou de um conto 
a 2,5 e até três. A compra de escravos tornou-se cada vez mais 
onerosa e, conseqüentemente, cada vez mais rendosa e sem 
emprego. Experimentou-se a colonização com estrangeiros sob 
sistema de parceria, pensou-se em aproveitar a população livre: os 
trabalhadores nacionais que viviam à margem da grande lavoura. 
Houve mesmo quem alvitrasse a utilização de “coolies”.  

 

A região nordeste, que enfrentava problemas com os baixos preços 

internacionais do açúcar, começou a vender escravos para a lavoura cafeeira, dessa 

forma, solucionaria o problema temporário da falta de mão-de-obra no sudeste. Silva 

(2007, p. 57-58) afirma que:  

 

 [...] Ter muitos escravos ainda era vital para quem quisesse 
prosperar economicamente. Assim, a disputa pela mão-de-obra 
escrava dentro e fora das províncias foi a primeira grande mudança 
provocada pelo cerceamento do tráfico atlântico, sendo, ao mesmo 
tempo, a maior prova do caráter exógeno do escravismo brasileiro e 

http://www.infoescola.com/historia/escravidao-no-brasil/
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um forte indício de que as elites ligadas à agricultura não desejavam 
abolir a importação de escravos africanos. Aliás, o apelo ao 
incremento do tráfico interno foi reforçado pelo fato de a grande 
maioria dos proprietários de terras - à exceção dos agricultores 
fluminenses - mostrarem-se pouco interessados na execução de Lei 
de Terras (1850), aprovada duas semanas depois da Lei Eusébio de 
Queiroz. 

 

Também em 1850, no mesmo ano em que ocorreu a abolição do tráfico 

negreiro, foi criada uma legislação sobre terras que as transformava em 

propriedades adquiridas por meio de compra e venda, chamada Lei de Terras, que 

regulava a forma de aquisição fundiária. Essa lei estipulava que a terra pública só 

poderia ser adquirida mediante a compra. Através dessa lei, ficava difícil as pessoas 

de pouco recurso adquirir terra, favorecendo assim os grandes latifundiários, a terra 

devoluta não poderia ser ocupada, se não fosse por meio de compra. Segundo 

Costa (1999) era por meio da Lei de Terras de 1850, a única maneira de se adquirir 

terra era comprando-a do governo, o qual atuaria como mediador entre o domínio 

público e o provável proprietário (COSTA, 1999, p. 172). 

O objetivo dessa lei era nítido, se pessoas de poucas posses pudessem 

comprar sua terra, automaticamente iria faltar mão-de-obra para os fazendeiros, com 

a extinção do tráfico, o fim da escravidão era uma questão de tempo. Com a lei de 

Terras, os fazendeiros garantiriam os seus privilégios de proprietários. 

Segundo Costa (1999, p.171)  

A Lei de Terras decretada no Brasil em 1850 proibia a aquisição de 
terras públicas através de qualquer outro meio que não fosse a 
compra, colocando um fim às formas tradicionais de adquirir terras 
mediante posses e mediante doações da Coroa. Tanto os que 
obtiveram propriedades ilegalmente, por meio da ocupação, nos 
anos precedentes à lei, como os que receberam doações, mas nunca 
preencheram as exigências para a legitimização de suas 
propriedades puderam registrá-las e validar seus títulos após 
demarcar seus limites e pagar as taxas – isso se tivessem realmente 
ocupado e explorado a terra.[...] Criou-se um serviço burocrático 
encarregado de controlar a terra pública e de promover a 
colonização: a Repartição Geral das Terras Públicas.  

 

Essa lei tinha como objetivo claro impedir que posseiros e imigrantes recém 

chegados se tornassem proprietários de terras. Dessa maneira, o poder econômico 

e político ficaria centralizado nas mãos dos fazendeiros, possibilitando a eles o 

privilégio de adquirir ainda mais terras, pois por meio da sua influência sobre os 

dirigentes locais, adquiriam a propriedade de grandes lotes de terras. Com a 
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legitimação da lei, latifundiários e autoridades poderiam expulsar posseiros e índios 

das terras por meios constitucionais. A implementação dessa lei foi um forte 

instrumento para solucionar a falta da mão-de-obra, trabalhadores livres, 

especialmente imigrantes, que com dificuldades não tinham como sobreviver e sem 

outras alternativas, foram trabalhar nas lavouras cafeeiras,  á que o altíssimo preço 

da terra não permitia tornarem-se proprietários, dessa maneira, a Lei de Terras teve  

um papel fundamental no processo  de  transição do trabalho  escravo  para o 

trabalho livre. 

 

  

2.2 Os sistemas de parceria e de colonato 

 

Diante das pressões que levaram à extinção legal do tráfico de escravos, 

ocorreu a escassez da mão-de-obra e para solucionar esse problema, o governo e 

alguns fazendeiros passaram a estimular a vinda de imigrantes para o Brasil. Além 

da preocupação em obter mão-de-obra para a agricultura, havia também o interesse 

de atrair população branca a fim de diminuir a quantidade de negros e mestiços no 

país. Assim, o trabalho escravo começava, lentamente, a ser substituído pelo 

trabalho agrícola dos imigrantes e, mais tarde, pelos assalariados.  

Foi com esse objetivo que alemães, italianos, suíços, belgas, expulsos do 

campo devido a expansão do capitalismo, esses camponeses foram para as cidades 

trabalhar como operários, outros emigraram para países em busca de uma vida 

melhor, onde sonhavam com a oportunidade de obter terras. 

A notícia de que o Brasil estava precisando de trabalhadores para as 

lavouras em regime de parceria agradou bastante esses camponeses. 

Foi para as lavouras de café que muitos colonos europeus vieram para 

trabalhar sob esse sistema de parceria.  

Quem iniciou o sistema de parceria foi o senador Nicolau de Campos 

Vergueiro, político e latifundiário, que em 1847, trouxe os primeiros imigrantes 

suíços, alemães e belgas para trabalhar em sua fazenda no Estado de São Paulo. 

Iniciava-se, assim, no Brasil, o sistema de parceria: O fazendeiro pagava as 

despesas de viagem dos imigrantes que, por sua vez, se comprometiam a pagar o 

fazendeiro com o trabalho. Os colonos (imigrantes) tinham o direito de plantar nas 

terras do fazendeiro, dando-lhe em troca parte das vendas. Os colonos tinham 
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também o direito de participar dos lucros de venda do café, mas os cálculos eram 

feitos de maneira que beneficiasse somente o fazendeiro, que procurava obter o 

máximo de vantagem nessas negociações. Isso gerou descontentamentos e revoltas 

nos colonos. Esse sistema de parceria de início foi positivo, mas com o tempo 

apresentou vários problemas, o endividamento dos colonos aumentou, pois tinham 

que pagar por suas dívidas, sem dinheiro, eram obrigados a comprar o que 

precisavam no armazém da fazenda, ou eram financiados pelos fazendeiros, 

acumulando assim suas dívidas e as despesas da viagem ao Brasil, isso os levou a 

inúmeros conflitos. 

Esse sistema implantado por Vergueiro baseava-se no sistema da 

escravidão por dívidas, muitos colonos sentindo-se enganados se revoltaram e isso 

repercutiu de forma negativa na Europa. 

Sobre esse sistema de parceria Costa (1999, p.206. 207) diz que: 

Os colonos eram contratados na Europa e trazidos para as fazendas 
de café. Tinham sua viagem paga, assim como o transporte até as 
fazendas. Essas despesas, entretanto, entravam como adiantamento 
feito ao colono pelo proprietário, assim como, igualmente, lhe era 
adiantado o necessário à sua manutenção, até que ele pudesse se 
sustentar pelo próprio trabalho. A cada família deveria ser atribuída 
uma porção de cafeeiros, na proporção da sua capacidade de 
cultivar, colher e beneficiar [...] Sobre as despesas feitas pelo 
fazendeiro em adiantamento aos colonos, eram cobrados 6% de juros, 
a contar da data do adiantamento, ficando os colonos solidariamente 
responsáveis pela dívida e aplicando-se na sua amortização, pelo 
menos, metade dos seus lucros anuais. O colono, além de se obrigar 
a cultivar e manter o café, e “a concorrer em comum com o serviço 
correspondente à quantidade do café entregue para o trabalho que o 
mesmo exige até entrar no mercado”, devia conduzir-se 
disciplinadamente. Não podia abandonar a fazenda sem ter 
previamente comunicado por escrito sua intenção de retirar-se, e só o 
poderia fazer após saldar todos os seus compromissos. Em caso de 
dúvidas entre os contratantes era indicada a autoridade judicial local 
para decidir o dissídio. 

 

Embora, nem todos os cafeicultores agiam da mesma forma, muitos usavam 

de má fé, e os colonos se revoltaram em várias colônias de parceria. 

As revoltas, frustrações, explorações e os conflitos com esses imigrantes 

teve grande repercussão negativa internacional, levando governos de países 

europeus a suspender e desencorajar a imigração para o Brasil. 

A produção do café continuava se expandindo, principalmente no oeste 

paulista e a mão de obra escrava cada vez mais ficava escassa. O trabalho livre era 
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a solução viável para os fazendeiros, desse modo a imigração seria a melhor 

alternativa, mas sem cair nos erros do sistema de parcerias. 

Para melhorar a imagem do Brasil e incentivar o interesse dos europeus, 

como também sanar a falta de mão de obra, o governo brasileiro passou a fazer 

grande e significativa propaganda na Europa das vantagens oferecidas aos 

imigrantes, passou a promover a imigração propondo vários benefícios como custear 

as despesas iniciais, incluindo viagem, hospedaria e alimentação.  

A partir de 1870, o governo imperial e as autoridades da província de São 

Paulo se uniram para estimular a vinda de trabalhadores estrangeiros para o Brasil. 

Nessa época países como a Itália e Alemanha passavam por um processo 

de crise política e econômica (guerras civis, perseguições religiosas, desemprego, 

alto custo de vida), essas dificuldades levaram grande parte da população a procurar 

melhores condições de vida em outros países e o Brasil se tornou uma opção para 

esses europeus, principalmente os italianos. Mediante a propaganda divulgada pelo 

governo brasileiro no exterior, o que mais tranqüilizava os imigrantes era a nova 

relação de trabalho, o sistema de colonato. O governo brasileiro arcaria com os 

custos das passagens de navio, os fazendeiros ficariam isentos dessa despesa com 

os trabalhadores e, de acordo com o contrato de colonato, a família dos imigrantes   

deveriam trabalhar nas lavouras de café. Os colonos (imigrantes) recebiam parte do 

cafezal para cuidar, o pagamento vinha em duas partes: A primeira, uma quantidade 

anual, fixa. A segunda parte era o pagamento pelo resultado da tarefa, ou seja, pela 

quantidade de café colhido. Ao contrário da parceria, em que havia divisão dos 

lucros e também dos prejuízos, no colonato o fazendeiro pagava pelo café entregue 

e estava tudo certo, era tudo acertado com antecedência entre o fazendeiro e 

colono, além do trabalho combinado com o fazendeiro, o colono tinha outras fontes 

de sobrevivência: podia usar um pedaço da terra tão sonhada, geralmente entre as 

fileiras de pés de café, onde plantavam alimentos, também criavam porcos, galinhas, 

sendo assim, caso a safra não fosse boa, era possível tirar o sustento da família, 

além disso, poderia vender os excedentes nos mercados locais. 

Muitos imigrantes não tinham permissão para sair da fazenda em que 

trabalhavam sem a prévia autorização do seu patrão, também eram vítimas de maus 

tratos, o que os levou a se rebelar e fugirem para outras fazendas e também para as 

cidades, onde muitos conseguiram trabalho como artesãos, ferreiros, carpinteiros e 

sapateiros, outros ainda foram contratados nas indústrias como operários. 



12 

 

 

Esse sistema de colonato melhorou as questões de produção, mas não foi o 

suficiente para resolver os problemas, houve greves, manifestações para conseguir 

outras melhorias, mas a época era de expansão e euforia econômica, o que ajudou 

a tornar menos difícil a vida dos imigrantes. 

 

 

2.3 A luta pela abolição 

 

Transformações econômicas e sociais ocorreram nas regiões onde a 

economia cafeeira se desenvolveu e prosperou, acarretando o desenvolvimento da 

região, levando ao surgimento de novos grupos sociais com interesses diferentes 

aos dos grupos ligados à produção agrícola. 

Esses novos grupos sociais, homens e mulheres dos mais variados setores 

da sociedade, por meio de uma intensa organização e manifestações começaram a 

se opor ao regime escravista, questionando a prática da escravidão, propondo 

alternativas para substituir o trabalho escravo pela mão-de-obra livre no Brasil, o 

movimento foi ganhando apoio das camadas urbanas intensificando assim, a 

campanha abolicionista. Os abolicionistas criticavam e combatiam a escravidão 

porque acreditavam que ela feria o direito de liberdade e igualdade perante a lei. 

Eles acreditavam também que a sociedade brasileira não poderia se desenvolver às 

custas da escravidão, da exploração do trabalho escravo. A luta pelo fim da 

escravidão ganhou a rua dos principais centros urbanos. 

Nos fins da década de 1860, começaram a crescer as pressões 

internacionais e internas para a abolição da escravidão. 

Enquanto isso no Sudeste o movimento abolicionista crescia com o apoio de 

intelectuais, jornalistas, políticos, escritores e outras camadas da sociedade, a causa 

abolicionista encontrava pouco apoio nas elites do norte, já que estas mantinham 

comércio com o sul e temiam perder seus clientes e fornecedores de matérias-

primas, também, os operários nortistas temiam que os escravos libertos tomassem 

seus empregos, e para completar, existia um forte preconceito por parte da 

população em relação aos negros. 

A luta dos abolicionistas continuava incansavelmente, a extinção da 

escravidão ocorreu lentamente, atendendo às pressões políticas dos conservadores. 

Vagarosamente os partidários do movimento abolicionista começaram a se 
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mobilizar, passando a envolver homens e mulheres dos mais variados setores da 

sociedade, por outro lado, de certa forma, também contaram com as pressões por 

parte da Inglaterra. Em resposta a essas pressões o Governo brasileiro em 28 de 

setembro de 1871, numa tentativa de conciliar os interesses dos escravistas e 

abolicionistas e adiar as discussões, fez aprovar a Lei do ventre Livre, também 

conhecida como Lei Rio Branco, por ter sido aprovada sob a administração do 

Visconde do Rio Branco Por essa lei, os filhos dos escravos nascidos a partir 

daquela data seriam livres. Porém, as crianças ficariam sob os cuidados do 

fazendeiro até a idade de oito anos. A partir daí, o fazendeiro poderia optar por 

entregar a criança ao governo em troca de uma indenização ou se usariam o 

trabalho delas até que eles completassem vinte e um anos. Neste caso, a criança 

ficava obrigada a trabalhar de graça como forma de pagamento pelo seu sustento. 

Na realidade, as crianças continuavam escravizadas até atingir os vinte e um anos 

de idade. Para que a lei pudesse ser cumprida, o governo criou um registro geral de 

escravos (matrículas), para controlar os nascimentos e os óbitos e assim, aplicar a 

lei a quem tivesse direito. 

Sobre essa lei, Silva ( 2007,p. 146,147) diz : 

A ideia da liberdade do ventre da mulher escrava obedecia ao 
pressuposto de uma abolição gradual e indenizatória, como queria o 
governo; porém a lei continha outros dispositivos importantes que 
interferiam profundamente nas relações escravistas, e por isso sua 
aprovação não agradou a muitos escravocratas, os quais viam na 
interferência do governo um ataque frontal ao direito de propriedade. 

 

Por certo tempo, a campanha abolicionista ficou paralisada sob o efeito da 

Lei do Ventre livre. Os escravistas esperavam que, com aprovação da Lei, o 

abolicionismo entrasse em declínio, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, as 

discussões sobre a lei aumentaram o sentimento abolicionista e a partir de 1880, 

esse movimento voltou a crescer, e isso, de certa forma, deixava o governo de D. 

Pedro II preocupado. Por esse motivo, mais uma vez, no sentido de retardar o 

problema, foi aprovada então a Lei dos Sexagenários, também conhecida como 

Saraiva-Cotegipe, promulgada em 28 de setembro de 1885, a qual determinava que 

os escravos com mais de 65 anos seriam libertos. Na época, essa lei foi 

intensamente criticada, pois existiam poucos negros em idade avançada. 

Subordinados a condições de trabalho assoladoras, poucos escravos chegavam a 

viver tanto tempo. Além disso, a liberdade desses escravos representava um ganho 
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para os proprietários, que não lucravam com a exploração da força de trabalho de 

um escravo idoso, só beneficiava, ficavam livres dos escravos improdutivos e 

dispendiosos. 

A criação dessa Lei visava principalmente minimizar a campanha 

abolicionista sem tocar nos privilégios dos grandes latifundiários escravocratas. 

Segundo Gebara (1986) diz que a Lei dos Sexagenários “joga um importante papel 

na compreensão dos momentos finais da escravidão. A análise do processo de 

elaboração dessa lei identifica algumas questões fundamentais dentro do processo 

de transição” (GEBARA, 1986, p. 91). 

A lei dos Sexagenários foi a última tentativa dos escravistas de deter a 

campanha abolicionista, mas já era tarde. O movimento estava nas ruas, 

comandado pelas classes médias e populares, inclusive com o apoio das elites.  

A Lei dos Sexagenários pode não ter sido decisiva para o fim da 

escravatura, mas foi muito importante para os avanços abolicionistas que 

culminariam na assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. 

O movimento abolicionista tornou-se incontrolável, a lei dos Sexagenários 

que havia sido aprovada para diminuir o ânimo dos abolicionistas, provocou reação 

contrária. O movimento se tornou mais radical, os ataques à monarquia eram 

constantes e as revoltas nas fazendas espalhavam-se em todas as regiões. 

Mediante as várias leis que foram criadas para pôr fim à escravidão, de 

forma gradual e lenta, que na verdade, não tiveram resultados positivos, eficazes, só 

aumentaram as manifestações a favor do fim da escrtavidão, o governo se viu 

coagido a tomar uma decisão definitiva e foi nesse clima de revolta que foi 

apresentada em 1888 uma proposta de lei para abolir imediatamente a escravidão 

no país e sendo assim, o processo da abolição da escravidão chegou ao fim em 13 

de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea, foi a culminação de um lento 

processo de abolição que se iniciou no Brasil ainda em 1850. O ministério de João 

Alfredo fez aprovar e a princesa Isabel, que ocupava interinamente o cargo de 

D.Pedro II, que na ocasião se encontrava na Europa sancionou a lei que punha fim à 

escravidão no Brasil.  

Segundo Costa (1999, p. 362) o processo da libertação dos escravos se deu 

de maneira vagarosa e gradativa. 

Por volta da década de 1880, era óbvio que a abolição estava 
iminente. O Parlamento, reagindo ao abolicionismo de dentro e de 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-imperio/abolicao-da-escravatura/
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fora do país, vinha aprovando uma legislação gradualista. As 
crianças nascidas de mães escravas foram declaradas livres em 
1871, e em 1885 a liberdade foi garantida para os escravos com 
idade superior a 65 anos. O movimento abolicionista tornou-se 
irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase dois terços da população 
escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si 
mesmos e encontrando apoio em segmentos da população que 
simpatizavam com a causa abolicionista, grandes números de 
escravos fugiram das fazendas. A escravidão tornou-se uma 
instituição desmoralizada. Quase ninguém opunha-se à idéia de 
abolição, embora alguns reivindicassem que os fazendeiros deviam 
ser indenizados pela perda de seus escravos. O único grupo que, no 
Parlamento, resistiu até o último minuto foi o dos representantes dos 
fazendeiros das antigas áreas cafeeiras, para quem os escravos 
representavam um terço do valor de suas hipotecas. 
Em maio de 1888 eles votaram contra a lei que aboliu a escravidão 
no Brasil. 

 

A Lei Áurea aboliu oficialmente o trabalho escravo no Brasil. O fim da 

escravidão foi o resultado das transformações sociais, políticas e econômicas que 

começaram a ocorrer na  segunda metade do século XIX e que culminaram com a 

crise do Segundo Império e  consequente com o fim do regime monárquico. 

Segundo Costa (1999, p.340) a Lei Áurea.  

 [...] Veio dar o golpe de morte numa economia em crise e significou, 
para a maioria dos fazendeiros de café das zonas mais atingidas e 
para um grande número de senhores de engenho do Nordeste, a 
perda do status. As áreas onde se conservavam as estruturas 
arcaicas e os métodos rotineiros de produção foram as mais afetadas 
pela extinção da escravatura. 

 

O Brasil foi o último país a abolir a escravidão na América. Essa lei pôs fim a 

uma forma desumana da exploração da mão-de-obra dos negros no Brasil. 

Para insatisfação dos senhores e alegria dos escravos, em 13 de maio de 

1888 muitos brasileiros tiveram um bom motivo para festejar. A abolição da 

escravidão foi uma festa realmente popular, emocionante e alegre, a luta havia sido 

longa e difícil. 

A Lei Áurea, representou a libertação formal dos escravos, mas não garantiu 

o seu direito como cidadão pleno à sociedade brasileira. A abolição da escravidão, 

apesar de garantir a liberdade, não alterou em nada as condições socioeconômicas 

dos ex-escravos, que continuaram a viver, na pobreza, sem escolaridade e sofrendo 

com a discriminação. A abolição, porém, não trouxe a tão sonhada liberdade, isso 

porque não redimiu os negros. Não lhes deu condições de concorrer no mercado 

livre com os imigrantes estrangeiros, analfabetos, sem preparo para o trabalho livre, 

http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1702u65.jhtm
http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1702u62.jhtm
http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1689u41.jhtm


16 

 

 

sem apoio do Estado, sem condição social ou econômica, sem profissão definida os 

escravos ficaram à mercê da sociedade. Expulsos das fazendas, eles acabaram na 

periferia das cidades, criando assim as primeiras favelas, vivendo de pequenos  

trabalhos ( bicos), normalmente braçais.  

Ganharam a liberdade, porém, sem indenizações ou promessas de trabalho, 

teve início aí uma grande e longa luta por igualdade de direitos. 

Além de não possuir instrução, os negros eram discriminados socialmente. 

O preconceito racial era muito forte e os negros eram tratados como seres inferiores. 

Sem terra e sem condições de se estabelecer por conta própria, os negros eram 

empurrados pela sociedade para uma vida ociosa e sem perspectivas. 

Muitos donos de escravos sentiram-se prejudicados economicamente com a 

abolição, seus escravos foram libertos sem que eles recebessem alguma 

indenização. Muitos fazendeiros tiveram suas fazendas hipotecadas e se revoltaram 

contra o imperador, esses fazendeiros se filiaram ao Partido Republicano e 

contribuíram para a queda da monarquia. 

 

 

3. Conclusão  

 

Ao concluir esse trabalho pôde constatar que o tema abordado abre um 

leque para muitas outras questões de suma importância relacionados a ele, portanto 

foi viável trabalhar esse conteúdo, visto que as pesquisas e os estudos 

proporcionaram uma melhor reflexão a respeito da realidade do negro no passado e 

no presente e possibilitou o conhecimento, a reflexão sobre o processo de transição 

do trabalho escravo para o trabalho livre, também possibilitou compreender melhor 

como ocorreram os fatos em cada contexto, analisar as lutas, as resistências dos 

negros em relação à escravidão.  

Abordar essa temática foi de grande importância, pois mostrou a realidade 

ainda hoje dentro da sociedade a qual implica o distanciamento social existente em 

grande parte em função  de um  passado escravocrata e excludente.   

As citações, discussões e reflexões apontadas nesta pesquisa não tem a 

pretensão de esgotar a discussão aqui levantada, indicam apenas algumas das 

possibilidades que podem contribuir para que outros profissionais possam refletir 

sobre a temática. 
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É bom lembrar que ainda há por certo, um longo caminho a se percorrer, até 

que os direitos dos afro-descendentes sejam reconhecidos e respeitados pela 

sociedade brasileira. 
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