
(A leitura deve começar a partir deste ponto) 

 

A chegada e o tráfico interno 

 

O desembarque dos negros dava-se assim que o navio chegava a um dos portos de 

destino no Nordeste, Norte ou no Rio de Janeiro, áreas de grande demanda de 

escravizados nos séculos XVI e XVII. Mais tarde, teriam outros destinos – mais ao sul, mais 

para o interior – porém, de início, ficavam nas zonas litorâneas. O tráfico se desenvolvia por 

importação direta pelos proprietários de terras ou por meio de alguém que financiava e 

organizava a importação. Frequentemente, o fazendeiro – em geral ligado à produção de 

açúcar – mandava buscar escravos para si e vendia os que não necessitasse. 

 

A venda de escravos nas chamadas Minas Gerais provocaria alterações significativas 

no tráfico, uma vez que não apenas deslocou o eixo da presença dessa mão de obra para 

fora da atividade canavieira, como ainda provocou um crescimento na quantidade de navios 

encarregados do tráfico; e o que é muito importante – os traficantes foram se desvinculando 

cada vez mais de seu financiamento e encontravam no Brasil um mercado mais 

diversificado para os seus produtos. Ou seja, a partir da virada do século XVII para o XVIII, 

o tráfico passou a ser uma atividade em si, explicada internamente pela maior demanda de 

escravos e pela necessidade de acumulação do sistema colonial, como um todo. 

 

Para o escravizado, essas alterações representavam passar por várias mãos antes de 

chegar ao seu destino final. Seu preço subiu no mercado interno, por conta da  

                                                                                                                                            

maior demanda e especulação dela decorrente. Isso provocou o desenvolvimento do  

tráfico interno, resultado também do fato de o investimento no escravizado deixar de ser 

rentável em certas atividades.  

O movimento de escravizados continuaria ocorrendo até, praticamente, a época da 

abolição. Durante quase todo o século XVIII, do litoral para as zonas auríferas; em fins do 

século XVIII, das Minas Gerais para o litoral e para São Paulo; depois, do litoral para o Vale 

do Paraíba; de várias regiões para o Oeste paulista, e assim por diante. 

 

Após 1850 (quando o tráfico ficou proibido), as condições tanto da viagem quanto de 

“comércio” interno tornaram-se mais difíceis... para os escravizados. Sabe-se de vários 

pontos que, durante longo tempo e com a conivência das autoridades locais, recebiam 

escravizados contrabandeados. 

 



Em São Paulo, a região de Castelhanos, na Ilha Bela, é citada em vários documentos 

da época, sendo que nenhuma denúncia conseguiu impedir o contrabando. Os 

escravizados eram desembarcados à noite e levados para uma região próxima à atual praia 

de Maresias. Lá ficavam algumas semanas com a finalidade de se aclimatarem e 

aprenderem algumas palavras e frases em português. Com isso, pretendia-se que as 

autoridades que fiscalizavam eventuais denúncias de escravos contrabandeados fossem 

enganadas e acreditassem na naturalidade brasileira dos negros. 

 

O negro era tratado como mercadoria, não havendo preocupação alguma em se 

respeitar sua natureza humana. No mercado do Vallongo, no Rio de Janeiro, gravuras e 

descrições mostram negros à venda sendo examinados como animais: pais e filhos eram 

separados sem o menor problema por compradores que não tinham, eventualmente, 

interesse na família inteira. Apenas em 1868, quando o grito contra a escravidão começou a 

penetrar de forma mais consistente nos ouvidos da opinião pública, saiu uma lei proibindo a 

venda de escravizados debaixo de pregão e em exposição pública, assim como a 

separação entre pais e filhos de 15 anos. 

  

Igualmente, reafirmando o caráter de mercadoria dos escravizados, são os anúncios 

que a imprensa registrou em todo o século XIX. Com frequência, encontramos propostas de 

compra e venda de negros cativos, louvando suas qualidades como a humildade, 

conformismo, ausência de vícios ou defeitos e boa saúde.                                               

 

Como mercadoria, além de comprado, vendido ou alugado, o escravizado podia ser 

oferecido como finança e trocado por bens móveis ou imóveis.  

Ter sido tratado como mercadoria foi uma das maiores violências perpetradas contra o 

povo negro. 

 

 

Fonte: PINSKY, Jaime. A escravidão no Brasil. 21ª ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015.  

(Texto adaptado para fins pedagógicos) 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

1) Como eram as condições de viagem nos navios negreiros? 

_______________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 



 

2) Os escravizados eram considerados uma mercadoria e eram vendidos por 

um alto valor nos mercados. Sendo assim, como você explicaria a falta de cuidado com os 

negros durante a viagem? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3) Para onde os negros eram levados assim que desembarcavam no Brasil? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

4) Na sua opinião, por que devemos estudar a história dos negros no 

Brasil e saber o que acontecia na época em que foram escravizados? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 



  

5) Faça uma ilustração de como você acha que eram os navios 

negreiros: 

 

Cole aqui o seu desenho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 


