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RESUMO

A discussão da formação das desigualdades regionais no Brasil mostra a existência de
grandes divergências entre os principais autores com relação ao momento de sua
consolidação. A interpretação clássica de Celso Furtado e de seus discípulos revela a
importância da passagem do século XIX para o XX como um período de aprofundamento das
disparidades entre as regiões. De outro lado, existem algumas contribuições que já
verificaram diferenças elevadas entre as províncias durante o século XIX. Além do debate do
momento, as distinções entre as áreas podem se conformar de naturezas diversas das
apontadas pela visão clássica, ou seja, não tão-somente entre o setor exportador e o de
subsistência ou em virtude do dinamismo maior ou menor do primeiro.
A partir desse quadro construímos um panorama mais preciso das desigualdades
regionais, assentado em informações econômicas e demográficas para a década de 1870. As
principais fontes consistiram nos registros do comércio marítimo e na matrícula ou
classificação dos escravos. Concentramos os nossos esforços na formação de uma visão de
conjunto do país. Além dos informes provinciais mais agregados, efetuamos, no plano da
documentação dos cativos, a consideração de uma amostra de municípios. Levantamos um
total de 69 localidades de diferentes partes do país  Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Piauí,
Maranhão, Pará e Goiás , compreendendo pouco mais de 112 mil escravos e 25 mil
escravistas. Essa amostragem representou 7,3% dos escravos matriculados no primeiro lustro
da década de 1870. Para embasar a nossa análise do comércio e da posse de cativos
realizamos uma caracterização econômica e demográfica mais geral das áreas em questão.
Os resultados demonstram uma diversidade bastante expressiva do saldo de comércio
marítimo per capita das províncias e da distribuição da propriedade cativa dos municípios em
estudo naquele momento. As desigualdades regionais já se revelaram bem definidas, porém
ainda se marcaram como menores do que as observadas para a segunda metade do século XX.
As conformações das disparidades divergiram fortemente da visão clássica. As diferenças
entre as localidades e/ou províncias demarcaram-se em função das condições geográficas,
técnicas, tipo de cultura, intensidade de cultivo, urbanização e proximidade dos mercados.
Destarte, não podemos enquadrar a complexidade das realidades locais e provinciais na
interpretação tradicional.

ABSTRACT

The debate about the creation of regional inequalities in Brazil reveals the existence of
sharp divergences among the main authors regarding the moment of their consolidation. The
classic interpretation of Celso Furtado and his disciples shows the importance of the transition
from the nineteenth to the twentieth century as a period of deepening disparities among
regions. On the other hand, there are some contributions that show the existence of heightened
differences among the provinces as early as in the nineteenth century. Beyond the moment
debate, the distinctions among the areas could be comprised of a different nature than those
pointed out in the classical view, i.e. not just between the export and subsistence sectors or
due to the greater or lesser dynamism of the former.
Beginning with this picture, we were able to create a more precise panorama of
regional inequalities, based on economic and demographic data from the 1870s. The major
sources are maritime commerce registers and the rolls or classifications of the slaves. We
concentrated our efforts on forming an overview of the country. Apart from using the more
aggregated provincial information, we carried out a sampling by municipalities at the le vel of
documentation on the captive population. We surveyed a total of 69 localities in different
parts of the country Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Goiás ,
including a little more than 112,000 slaves and 25,000 slaveholders. This sample represented
7.3% of the slaves enrolled in the first half of the 1870s. To shore up our analysis of
commerce and the holding of slaves, we developed a more general economic and
demographic portrait of the areas under study.
The results showed significant diversity in the outcome of maritime commerce per
capita in the provinces and in the distribution of slave property at that moment in the
municipalities under study. Regional inequalities were revealed to be already well defined,
however still less marked than those observed during the second half of the twentieth century.
The shapes of the disparities diverge strongly from the classical vision. The differences
between the localities and/or provinces are defined according to the geographical, technical
conditions, type of culture, intensity of cultivation, urbanization and proximity to markets.
Certainly, we cannot fit the complexities of the local and provincial realities into the
traditional interpretation.
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INTRODUÇÃO

Nos dois primeiros séculos da colonização, o povoamento e a produção concentraramse numa estreita faixa litorânea brasileira ao redor de alguns centros. Três núcleos principais
destacaram-se ao final desse período: Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. De acordo com
Caio Prado Júnior, a partir deles disseminaram-se “alguns outros de segunda ordem, e em
muito maior número, uma série de ínfimos estabelecimentos de vida mais ou menos
vegetativa e sem horizontes, de expressão econômica e demográfica quase nula.” (1981, p.
32-33). O interior ocupou-se em razão dos interesses metropolitanos de ampliação do
território, mas principalmente graças à expansão pastoril desde o século XVI e,
especialmente, à mineração no século XVIII. A pecuária mostrou-se a principal atividade dos
sertões, campos, gerais e rincões brasileiros, porém de ocupação rarefeita. O eldorado do ouro
e dos diamantes possibilitou a libertação definitiva da orla atlântica, conquistando, o
povoamento, o planalto brasileiro. Como apresentou Aroldo de Azevedo: “as vilas ‘bocas de
sertão’ chegaram a fixar-se a 400 e 500 km do oceano, particularmente em terras mineiras e
baianas, se bem que ‘sentinelas’ avançadas mas isoladas da onda urbanizadora pudessem ser
encontradas a mais de 1.000 km, em terras de Goiás e de Mato Grosso.” (AZEVEDO, 1956,
p. 34).
Caio Prado Júnior ressaltou as diferentes características das duas principais forças de
ocupação do território no século XVIII:
Entre a mineração e o avanço dos rebanhos ocorre, no que diz respeito
ao povoamento, uma primeira diferença que devemos logo notar. A
primeira impele o Homem num arranco brusco, do litoral para o
coração do continente; não há contigüidade na expansão: os núcleos
mineradores vão surgir muito longe dos pontos de partida das
correntes migratórias, e no espaço intermediário permanecerá o
deserto que só raras vias de comunicação atravessam. [...] Coisa muito
diversa se passa com a penetração levada pelas fazendas de gado. Dos
seus focos, cujo principal é a Bahia, as fazendas, e com elas o
povoamento, vão-se espraiando paulatinamente para o interior [ao
longo do Rio São Francisco até o Piauí / RLM]. A sua expansão é por
contigüidade, e as populações fixadas no sertão conservam um contato
íntimo e geograficamente contínuo com o seu centro irradiador. (1981,
p. 47-48).
Além da criação nordestina, outra área importante de pecuária desenvolveu-se no
extremo sul da colônia. Diversos autores salientaram o papel integrador dessa atividade, por
meio do comércio de animais, vencendo as distâncias da colônia. Ilustrativamente, utilizamos
Antonio Barros de Castro: “De sua lenta, embora permanente, dilatação, resultaria uma
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progressiva ocupação do hinterland. A pecuária seria, assim, o agente conformador de um
primeiro esboço de sistema econômico-social, em amplas áreas do território nacional”
(CASTRO, 1980, p. 41). Por outro lado, o declínio da mineração ao final do século XVIII
redirecionou as correntes de povoamento, transformando a ocupação das áreas interioranas,
especialmente do Centro-Sul.
O renascimento agrícola ao final do século XVIII e início do XIX dinamizou a
colônia, abarcando um vasto e diversificado conjunto de produtos e ocupações. Os
movimentos populacionais assumiram uma crescente complexidade, incorporando novas
áreas, especialmente ao longo das estradas. Segundo Caio Prado Júnior, ao contrário do
dinamismo menor da economia açucareira nordestina, o que caracteriza os
movimentos demográficos no Centro-Sul da colônia, no período que
ora nos ocupa, é a sua extrema complexidade. Vemos as correntes
povoadoras se cruzarem e entrecruzarem; e em contraste com o que se
observa no resto do país, em particular no Norte, a colonização
apresenta neste setor uma singular vitalidade. Territórios virgens são
devassados e ocupados, novas atividades se iniciam. O café,
principalmente, começa sua grandiosa trajetória que transformaria o
país no correr do século em curso. Tudo isto são os primeiros sinais de
modificações profundas que se operariam em seguida. O eixo
econômico do Brasil se desloca definitivamente para este setor. A
mineração o levara do Norte açucareiro para o Centro do território da
colônia. Ele se fixará agora neste setor que compreende as capitanias
do Rio de Janeiro e São Paulo, e as regiões de Minas Gerais limítrofes
destas. (1981, p. 77).
A chegada da corte portuguesa em 1808 acentuou o crescimento demográfico e
econômico da região Sudeste, centrada no Rio de Janeiro. Segundo Celso Furtado, a segunda
metade do século XIX apresentou, diferentemente da primeira, uma grande expansão da
economia brasileira e de suas exportações, favorecida principalmente pela difusão da
cafeicultura no Sudeste e da borracha no Norte, apesar da decadência do açúcar e algodão
nordestino. O desenvolvimento da economia cafeeira gerou a diversificação dos
investimentos, atingindo a atividade fabril. A imigração estrangeira e a industrialização
conduziram ao crescimento das disparidades de renda e, por conseqüência, de riqueza das
regiões: “Na medida em que o desenvolvimento industrial se sucedia à prosperidade cafeeira,
acentuava-se a tendência à concentração regional de renda. É da natureza do processo de
industrialização que as inversões só alcançam sua máxima eficiência quando se completam
mutuamente, isto é, quando se coordenam funcionalmente em um todo maior.” (FURTADO,
2000, p. 249).
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A formação das atuais disparidades de renda e riqueza ao longo do país chama a
atenção não tão-somente dos estudiosos, mas de todos os brasileiros. As interpretações sobre
as desigualdades regionais no Brasil surgiram a contar de uma discussão no final dos anos
1950, especialmente a realizada no GTDN (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste) com a participação de Celso Furtado. Ele estimou uma diferença de mais de três
vezes da renda do Centro-Sul em relação à do Nordeste naquele momento.

1

Tal debate

culminou na criação pelo governo federal da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene), em 1959, objetivando acelerar o crescimento da região.
Esse autor clássico e a literatura mais recente produzida acerca das desigualdades
regionais também enfatizaram a passagem de espaços de exportações distintos para a
formação de um mercado nacional e a expansão industrial, como o momento determinante do
alargamento das desigualdades brasileiras.

2

De um lado, a substituição do trabalho escravo

pelo assalariado possibilitou, segundo Furtado, o mercado interno crescer mais intensamente
do que a economia de exportação. De outro, as melhorias do sistema de transporte e da
circulação de mercadorias favoreceram a unificação dos mercados regionais. Esse processo
culminou com a prevalência industrial da região Sudeste e, principalmente, de São Paulo.
Celso Furtado afirmou: “À medida que esse centro maior, esse mercado mais importante no
qual os outros começavam a se apoiar, se foi modificando internamente, com a
industrialização, as relações de dependência se foram tornando patentes  transformaramse progressivamente as antigas vinculações de economias de tipo primário, entre si, em
relações de economias produtoras de matérias-primas com um centro industrial.”
(FURTADO, 1959, p. 13).
No período 1880-1930 forjaram-se, segundo esses autores, as bases das desigualdades
regionais no Brasil e uma crescente integração das regiões:
O rápido crescimento da economia cafeeira  durante o meio século
compreendido entre 1880 e 1930  se por um lado criou fortes
discrepâncias regionais de níveis de renda per capita, por outro dotou
o Brasil de um sólido núcleo em torno ao qual as demais regiões
tiveram necessariamente de articular-se. Esse processo de articulação
começou (...) com a região sul do país. (...) A articulação com a região
1

A renda per capita do Nordeste foi estimada em 96 dólares e a do Sudeste em 303 para 1956. Ver o relatório
final do GTDN (FURTADO, 1997, p. 390).
2
Salientamos os estudos mais recentes de Wilson Cano (1990) e Clélio Campolina Diniz (2002). Um outro
debate sobre as origens da desigualdade regional brasileira derivou do crescimento da economia cafeeira e a
política cambial brasileira unificada no século anterior à Primeira Grande Guerra, provocando uma valorização
cambial e a retração das exportações dos demais espaços produtivos, especialmente do açúcar e algodão
nordestinos. Tal posição foi defendida por Nathaniel Leff (1972). Posteriormente, houve uma contestação
efetuada por David Denslow Jr. (1977), que salientou a importância de outras explicações, como a concorrência
externa e as piores condições de oferta do Nordeste.
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nordestina se faz por intermédio da própria economia açucareira. (...)
Por último a Amazônia se incluiu entre os beneficiários da grande
expansão da região cafeeira- industrial. (FURTADO, 2000, p. 248).
Anteriormente à década de 1880, a desigualdade regional existente decorreu, segundo
esses autores, de duas possibilidades: a primeira do desempenho econômico diferenciado dos
produtos de exportação das regiões e, a segunda, no interior da área de influência dos portos,
entre o setor exportador e o de subsistência. Este último direcionado para o mercado interno,
mas marcado pelo pequeno grau de circulação monetária e, por decorrência, pelo patamar
reduzido de renda. Para o conjunto do Brasil, Clélio Campolina Diniz sintetizou a
interpretação dessa literatura: “O processo de ocupação e formação do espaço econômico
brasileiro, com grandes descontinuidades temporais e geográficas, levou, ao longo de mais
de três séculos, à constituição de um verdadeiro mosaico, com cada região produtora se
vinculando precariamente aos portos, mas com reduzida ou inexistente vinculação interregional no país.” (DINIZ, 2002, p. 247). Destarte, o processo de povoamento do território
brasileiro manteve as regiões econômicas direcionadas para o exterior integradas a áreas de
subsistência por meio de parcos fluxos monetários de comércio. A vinculação entre as
distintas zonas de exportação e subsistência também se mostrou precária.
A semelhança das condições de produção nos setores exportadores não permitiu a
formação de disparidades expressivas entre os seus diversos produtos, tão-somente entre os
momentos de fausto e declínio de uma atividade destinada ao mercado externo. Produtos
distintos de exportação com preços favoráveis teriam uma estrutura econômica e demográfica
semelhante. De acordo com Furtado, a agricultura de exportação calcada no largo emprego do
braço escravo e de terras não diferia entre as regiões dinâmicas, bem como a produção
extensiva sem economia de escala. As desigualdades de áreas exportadoras nessa época não
poderiam ser muito notórias: “Na época em que o Centro-Sul possuía uma simples economia
de exportação, de características semicoloniais, igualmente vinculada aos grandes centros
internacionais  economia de produtividade relativamente baixa, de estrutura parecida à do
resto do Brasil  embora formando um mercado de maiores dimensões, a ação dos fatores
tendendes à concentração da renda era menos visível.” (FURTADO, 1959, p. 12-13).
Entretanto, restavam elevadas diferenças internas das regiões econômicas entre o setor
exportador e o de subsistência.
Barros de Castro mostrou, para um momento anterior a 1880, que a economia cafeeira
permitiu “a formação de um amplo mercado no Centro-Sul” (1980, p. 56), integrando diversas
áreas do país, ressaltando particularmente os vínculos comerciais com o Rio Grande do Sul,
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Minas Gerais e, até mesmo, o Nordeste. Segundo o autor, contrariamente à visão da literatura
exposta acima, “o surto cafeeiro [do século XIX / RLM] tinha poderosa ação integradora
sobre o país” (1980, p. 57).

3

A articulação das regiões permitiu o crescimento de diferentes

regiões do país, vinculadas aos centros cafeeiros. Entretanto, nesse momento: “Os estímulos
daí decorrentes para a industrialização eram, porém limitados. Dificilmente outras atividades
poderiam competir com o café na atração de capitais e até mesmo de mão-de-obra. Em
seguida, porque a receita que chegava à região implicava numa enorme capacidade de
importar que constituiria um ‘fogo de barragem’ para as tentativas industriais na região.”
(1980, p. 57). Apesar da integração não ter gerado amplas mudanças econômicas, a crise
crônica da economia cafeeira iniciada no último lustro do século XIX conduziu, sob
diferentes esquemas de defesa, a uma expansão da agricultura de mercado interno e a um
extraordinário ritmo de desenvolvimento urbano- industrial na própria região cafeeira,
acentuando as desigualdades regionais.

4

Assim, as disparidades cresceram em um momento

semelhante ao de Furtado, porém em função de fatores distintos.
Na linha do pensamento dos autores clássicos, centrando a discussão nas informações
do comércio exterior das províncias, Mircea Buescu verificou uma forte desigualdade das
“rendas per capita” entre as regiões e províncias brasileiras anterior a 1880, decorrente da
força da economia cafeeira e açucareira: “já em 1872, portanto antes de qualquer início de
industrialização, as disparidades eram bastante acentuadas.” (BUESCU, 1979, p. 53). Entre o
Nordeste e o Sudeste, a diferença poderia chegar a pouco mais de três vezes já nesse
momento. A despeito das dificuldades de comparação com o resultado de Furtado para os
meados do século XX, a industrialização assumiria, nessa visão, um papel menor no
entendimento das desigualdades, divergindo significativamente dos demais autores referidos
anteriormente. Desse modo, além da necessidade de reavaliar o papel integrador nacional da
economia cafeeira, como posto por Castro, há necessidade de aprofundar o estudo da
3

Alguns historiadores ressaltam a importância do comércio interno realizado entre diferentes áreas brasileiras
desde o século XVIII  como, por exemplo, Zemella, 1990; Lenharo, 1979; Osório, 1999.
4
Antonio Barros de Castro divergiu daqueles autores com relação à fase de decadência da atividade exportadora,
que provocaria desempenhos distintos entre as economias destinadas ao exterior. Ele atentou para o potencial
diferenciado de transformação em face da crise do setor exportador dominante da área, produzindo reconversão
das atividades internas : “As reações observadas a partir da falência do mecanismo original de crescimento
foram, porém, as mais diversas e levaram a resultados tão distintos quanto a dissolução e o virtual
desaparecimento da atividade econômica organizada (verificados em certas áreas amazônicas após a crise da
borracha); e o acelerado processo de industrialização (resposta paulista à crise cafeeira do século XX). A grande
diversidade de reações sugerida por estes extremos demonstra cabalmente que o estudo das crises da atividade
exportadora e de sua evolução é pelo menos tão importante quanto o exame do surto que deu origem à região.”
(CASTRO, 1980, p. 10). Isto provocaria o reexame do mecanismo tradicional de expansão e crise das economias
“voltadas para fora”. A crise do setor exportador das regiões não produziria resultados semelhantes nas distintas
áreas do país, assim necessitamos entender o comportamento específico de cada caso.
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conformação da desigualdade regio nal e da diversidade brasileira no oitocentos, em função
das interpretações divergentes apontadas acima.
A partir desse debate desejamos contribuir, com o presente trabalho, para formar um
quadro mais preciso das diferenças regionais no passado brasileiro, especialmente a sua
dimensão e constituição. O entendimento da desigualdade regional deve ser efetuado por meio
da discussão da diversidade da economia brasileira, em razão principalmente da variedade de
espécies e formas da produção e das particularidades da própria população. Assim, o
conhecimento da realidade local e/ou provincial ajuda a explicar as desigualdades.
Pautamos essa pesquisa por algumas características econômicas e demográficas, que
fornecem um painel melhor de tais distinções. Particularmente, o comércio marítimo, as
escravarias e a distribuição dos escravos pelos seus proprietários num determinado momento
do tempo auxiliam a nossa interpretação dessas disparidades. Como a distribuição das
atividades econômicas e a da população cativa ao longo do espaço brasileiro revelaram-se
mutuamente condicionadas, podemos por meio da última inferir, de forma aproximada, a
primeira.

5

O esforço desenvolvido direcionou-se, sempre que possível, no sentido de tentar

efetuar uma análise de âmbito nacional. Desse modo, ao se compararem as regiões,
províncias, localidades e pessoas fornecemos um quadro da desigualdade e diversidade
regional, que apontou uma complexidade não abarcada pela historiografia dessa questão.
Nas últimas décadas, um conjunto significativo de estudos monográficos de história
demográfica avançou no conhecimento da realidade brasileira, em especial para o Sudeste. As
informações levantadas principalmente em fontes manuscritas e inéditas permitem constituir
um mosaico bastante amplo do nosso território. Entretanto, diversos problemas dificultam a
comparabilidade das informações, como, por exemplo, fontes e/ou períodos distintos e até
mesmo a falta de padronização nas apresentações dos dados publicados.

6

Destarte, a

realização de um trabalho específico com informações homogêneas facilita as comparações e
a formação de um quadro mais apropriado ao país.
Nesse sentido, realizamos um estudo da desigualdade e diversidade regional por meio
da discussão de vasto conjunto de informações sobre o comércio e a propriedade escrava num
panorama o mais abrangente possível do Brasil, em um momento específico: a década de
1870. As informações do comércio marítimo de exportação e cabotagem das províncias
permitem observar, num plano mais agregado e completo, as diferenças entre elas e, de modo
ainda mais amplo, entre as regiões brasileiras. Como veremos adiante, nesse momento, a
5
6

Aprofundamos a discussão desta relação entre economia e demografia escrava no próximo capítulo.
Uma revisão da literatura de história demográfica pode ser encontrada em José Flávio Motta (1999).
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população escrava ainda constituía uma importante parcela da mão-de-obra brasileira,
fortemente relacionada às atividades agrícolas. Desse modo, os registros individuais da
propriedade escrava também nos auxiliam no entendimento das desigualdades entre os
escravistas dos municípios selecionados para a pesquisa, assim constituindo informações mais
desagregadas do que as do comércio, mas que não abrangem todo o território nacional.
Podemos observar as diferenças econômicas e demográficas entre os municípios por
meio das distintas distribuições da propriedade dos cativos. Infelizmente, ao contrário das
listas nominativas de habitantes existentes para a segunda metade do século XVIII e a
primeira do XIX, as informações disponíveis do censo de 1872-74 não permitem essa análise.
Assim, tivemos de lançar mão de outra documentação. A escolha recaiu sobre os registros da
matrícula especial dos escravos e outras fontes derivadas de tais registros  especialmente a
classificação e a relação individual de matrícula  após a Lei do Ventre Livre.

7

Por ainda

existirem espalhados pelos arquivos estaduais e municipais, cartórios, bibliotecas e museus
debruçamo-nos, principalmente, sobre as listas ou livros de Classificação dos Escravos para
Libertação pelo Fundo de Emancipação e, em menor monta, nos de Matrícula, efetuados
mormente entre 1872 e 1877.

8

Essas fontes mostraram-se relativamente homogêneas e

existentes para diversas localidades de diferentes províncias brasileiras, possibilitando o
estudo da propriedade escrava de distintas áreas. Localizamos essa documentação para quase
a totalidade das províncias, porém a cobertura do conjunto dos seus municípios oscilou muito.
Em algumas se revelou bastante completa a amostragem  como Goiás, Paraná e Piauí ,
contudo em outras se restringiu a tão-somente um município  por exemplo Pará, Maranhão,
Espírito Santo e Rio de Janeiro. O vale do Paraíba fluminense, que constituiu uma das
principais áreas cafeeiras do país, não apresentou informes muito abrangentes, como relatou
Richard Graham: “Nenhum manuscrito de dados censitários surgiu até hoje abrangendo os
distritos cafeeiros no auge de sua expansão. Os historiadores poderiam usar amostras de
inventários de testamentos, mas a conseqüência seria a sub-representatividade dos mais
7

Segundo Robert W. Slenes para o período posterior a 1850, a matrícula “Trata-se, na verdade, dos únicos
manuscritos nominativos de um censo nacional (fora, talvez, os dos recenseamentos de hoje em dia) que têm
sido preservados, ainda que de forma parcial, por todo o país.” (SLENES, 1983, p. 120).
8
Um estudo pioneiro com base nas listas de classificação dos escravos para a libertação foi efetuado por Márcia
Graf em sua dissertação de Mestrado acerca do Paraná (cf. GRAF, 1974). Embora não realize um estudo da
estrutura de posse de cativos, ela apresenta detalhadamente as fontes e as características da população escrava.
Além disto, os resultados da exploração dos dados mostraram a ineficácia do Fundo de Emancipação para a
libertação gradativa dos escravos e as características demográficas (sexo, idade, ocupação) do segmento cativo
estudado. Posteriormente, vários autores debruçaram-se sobre essa documentação para alguns municípios
brasileiros, realizando, na maioria das vezes, análise da propriedade escrava: Galliza (1979), Slenes (1983), Falci
(1995), Paiva e Libby (1995), Castro e Schnoor (1995), Passos Subrinho (1997) e Pena (1999). Para maiores
informações sobre a documentação compulsada ver Apêndice Metodológico e a respeito da sua localização na
seção Fontes Primárias.
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pobres.” (1983, p. 248).

9

De todo modo, uma amostra de 69 localidades para várias

províncias garantiu a viabilidade do estudo.
A década de 1870 marcou-se por um montante expressivo de exportações, beneficiado
principalmente pelo desempenho favorável da cafeicultura e da borracha. O país ainda
vivenciava, no início dessa década, os últimos anos do boom algodoeiro da Guerra de
Secessão no rte-americana. Após a Guerra do Paraguai, o controle monetário mostrou-se mais
rígido, conduzindo a crise bancária de 1875 (cf. PELÁEZ; SUZIGAN, 1981, p. 116). De
outro lado, a expansão ferroviária mais significativa e os avanços no beneficiamento dos
gêneros permitiram uma racionalização do emprego da mão-de-obra, especialmente cativa.
Apesar da Lei do Ventre Livre, a força da escravidão manteve-se nesse momento, face à
reduzida imigração estrangeira e a outras soluções à questão da mão-de-obra. Destarte, como
veremos no próximo capítulo, não obstante alguns reveses, a economia brasileira apresentou
um dinamismo expressivo nessa década dos setenta, mormente nos primeiros anos. Esse
contexto revelar-se-á importante para entendermos os nossos resultados.
O nosso trabalho divide-se em duas partes, realizando a discussão da desigualdade e
diversidade em duas diferentes perspectivas: a do comércio marítimo e a da população
escrava. A primeira parte compreende, no capítulo inicial, a apresentação da historiografia
acerca do comércio exterior, da importância dos escravos na riqueza e da posse de cativos,
fornecendo subsídios importantes para o entendimento dos resultados alcançados ao longo do
estudo e de seus limites. De outro lado, no seguinte, adicionamos aos mo vimentos das trocas
externas os de cabotagem e uma discussão das populações escravas das províncias na década
de 1870, tanto a recenseada como a matriculada, que se referem à totalidade do país. 10 Nessa
parte, podemos observar, num plano mais agregado, associando as informações do comércio
marítimo interno e externo e da população escrava, as distinções entre as províncias e grandes
regiões brasileiras.
Na segunda parte, concentramos, nos capítulos três ao nove, a nossa discussão numa
amostra de municípios e seus escravos e escravistas, ocorrendo num plano menos agregado e
mais fragmentário. A análise da posse de cativos constituiu um meio de observar as diferenças
internas às áreas selecionadas para o estudo: Paraná, Pernambuco e Paraíba, Meio-Norte e
9

Apesar da subestimação, no caso do vale do Paraíba fluminense utilizamos excepcionalmente neste caso os
informes das relações individuais de matrícula anexas dos inventários para as localidades de Vassouras, Valença
e Paraíba do Sul. Tal escolha decorreu de não termos localizados os outros registros da população escrava e da
importância relativa da população escrava nesta região. A aproximação conseguida mostrou-se limitada, mas
acrescentou, como veremos adiante, informações relevantes sobre uma área significativamente distinta de outras.
10
Antonio Barros de Castro salientou “É bem sabido que ao comércio de cabotagem coube papel decisivo no
entrelaçamento inicial das regiões brasileiras.” (CASTRO, 1980, p. 57).
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Pará, Sudeste, Bahia e Sergipe, Goiás e, por fim, Rio Grande do Sul.

11

Cada um destes

capítulos abarca, inicialmente, uma sumária caracterização econômica e demográfica da área
em questão, baseada em informações impressas disponíveis, especialmente na literatura
historiográfica, nos levantamentos demográficos, nos relatórios dos presidentes das províncias
e nos principais produtos embarcados para o exterior ou o restante do país pelos seus portos.
Posteriormente, analisamos a representatividade e a característica econômica e demográfica
dos municípios dos quais dispomos da matrícula ou da classificação dos escravos. Ao final
dos referidos capítulos, discutimos, de forma mais aprofundada, as características
demográficas dos cativos e a sua posse para as cidades escolhidas a compor a nossa amostra
da área.

12

Já avançamos, em cada capítulo, algumas comparações do número médio de

escravos entre os municípios analisados das áreas.
No capítulo dez, fechamos a tese com uma visão de conjunto do país nessa década de
1870 formada a partir dos informes de 69 localidades, porém ainda uma amostra parcial do
nosso território. Verificamos a estrutura da posse de cativos do total dos registros e
agrupamos as cidades com perfis semelhantes de propriedade escrava por meio da análise
estatística de Cluster. Desse modo, ao realizarmos a discussão para os municípios em estudo,
sem nos restringir a uma província ou área, podemos apontar distintos padrões de posses entre
os grupos de cidades espalhadas pelo país. Estabelecemos algumas relações entre os
subconjuntos e as suas respectivas economias não tão-somente de exportação ou de mercado
interno, observando as conformações da desigualdade e diversidade regional naquela época.

11

Reunimos nos capítulos três a nove as áreas que apresentaram proximidade espacial e relações econômicas
entre si. Ademais, também pautamos essa decisão pelo número de cidades da província selecionadas para o
estudo.
12
Também incluímos, ao final de cada capítulo, os respectivos Mapas das províncias, ressaltando a localização
das cidades selecionadas para a pesquisa. As fontes destes foram o Atlas do Império do Brasil de Cândido
Mendes de Almeida publicado originalmente em 1868 (2000) e o Mapa de Minas Gerais e Espírito Santo de
1882 (ver PAIVA, 1996, p. 30).

PARTE I

Capítulo 1
COMÉRCIO EXTERIOR E POSSE DE CATIVOS NA HISTORIOGRAFIA

É prova de mendicidade extrema o não ter um escravo
(José da Silva Lisboa, 1781).
Celso Furtado apresentou o século XIX como um período de fortes mudanças da
economia brasileira. O padrão de desenvolvimento calcado no braço escravo mostrou,
segundo esse autor, pouca vitalidade na primeira metade desse século, em razão do reduzido
ritmo de expansão das exportações, centradas cada vez mais no café. O vigoroso crescimento
da participação da preciosa rubiácea no comércio exterior brasileiro revelou-se fundamental
para a recuperação da renda per capita. Segundo esse autor, a economia brasileira passou a
crescer a uma taxa superior depois de 1850, incentivada principalmente pela transição da
mão-de-obra escrava para a assalariada, a qual dinamizou o mercado interno brasileiro e
acentuou o seu grau de monetização.
A economia brasileira no século XIX marcou-se por importantes transformações,
separando dois períodos bastante distintos. Além das mud anças na legislação fundiária e
comercial no meado da centúria, o marco divisor desses períodos consistiu na substituição do
trabalho escravo pelo livre, impulsionada em 1850 e terminada em 1888. Nos quartéis
anteriores à da abolição da escravidão, que tomamos em consideração para o presente estudo,
observamos um crescimento significativo da economia nacional baseada, pelo menos
parcialmente, no braço escravo. O avanço ocorreu, principalmente, na agricultura de
exportação  principalmente em razão da expansão cafeeira e de alguns momentos de fausto
do algodão  e na de mercado interno  compreendendo um conjunto muito variado de
atividades produtivas. Entre as destinadas ao abastecimento do país destacaram-se,
especialmente, a comercialização de animais (vacum, cavalares, muares, suínos, ovinos e
aves), laticínios, charque/carne seca, madeiras, farinhas, cereais e até, em áreas próximas aos
núcleos urbanos, hortaliças, frutas e granjeiros. Ademais, notamos um desenvolvimento do
comércio, do artesanato e dos serviços, em particular nos principais centros urbanos. Após
1880, o ingresso de um contingente muito expressivo de imigrantes europeus conduziu, aos
poucos, a economia para um novo padrão de desenvolvimento, centrada no trabalhador
assalariado e numa crescente urbanização e industrialização.
No presente capítulo, apresentamos uma resenha da literatura acerca do comércio
exterior brasileiro e da estrutura da posse de cativos, abarcando diversas áreas do país.
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Inicialmente, salientamos o comportamento das importações e, principalmente, exportações
do nosso país do final do século XVIII até a década de 1870, distinguindo a participação de
alguns portos. Antes de discutirmos a posse de cativos precisamos proceder à avaliação dos
escravos como parcela da riqueza naquela época de transição e ao longo do território, a fim de
ressaltar os limites dos resultados alcançados nos próximos capítulos. Desse modo,
fornecemos, na seção 1.2, um panorama dos estudos que demonstram a importância relativa
dos cativos nos patrimônios dos inventariados para vários locais e suas distintas economias na
segunda metade do século XIX. Posteriormente, resenhamos as principais evidências
produzidas pelos autores a respeito da propriedade escrava, anotando algumas diferenças
entre as regiões ou cidades e as fontes utilizadas para o seu embasamento  listas
nominativas de habitantes e inventários.

1.1 – Crescimento do comércio exterior

No último quartel do século XVIII, o Brasil forneceu a Portugal produtos em valores
crescentes, salientando nosso renascimento agrícola. O veneziano Adrien Balbi mostrou, no
início do século XIX, o crescimento das exportações de pouco mais de onze mil contos de réis
em 1796 para ligeiramente mais de quatorze mil contos em 1806. Os principais produtos de
exportação brasileira para Portugal foram os seguintes: açúcar, algodão, peles e couros, cacau,
ouro, tabaco, café, arroz e índigo (cf. BALBI, 2004, p. 423). As mercadorias brasileiras
representaram 64,4% das exportações portuguesas no período 1796 a 1807, excluindo os
movimentos de metal precioso (cf. ALEXANDRE, 1993, p. 32). Tal dinamismo do
renascimento deveu-se ao comportamento do nosso produto mais tradicional: o açúcar. Ele foi
favorecido nessa época pela retração da distribuição na Europa do açúcar das Antilhas pela
Grã-Bretanha e a crise da colônia francesa de São Domingos  região ocidental da Ilha
Hispaniola (Saint Domingue para os franceses, hoje Haiti). Por outro lado, a extraordinária
expansão do algodão, que disputou a liderança das exportações nos primeiros anos do século
XIX, em função do crescente consumo das fábricas européias, particularmente britânicas e
francesas. Destarte, esses dois bens responderam, em conjunto, por mais de dois terços dos
produtos brasileiros desembarcados em Portugal entre 1796 e 1807.
Para o período imperial, o indicador para renda construído por Nathaniel H. Leff
mostra um forte crescimento da taxa média anual da tendência do estoque deflacionado de
moeda de 6,3% entre 1822 e 1835, uma atenuação do ritmo em 1836-62 (2,3%) e uma
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retomada entre 1863 e 1878 (6,0%). No momento seguinte, houve uma retração expressiva, de
-3,6% em 1879-88, possivelmente influenciada pela política monetária mais restritiva no
período (cf. LEFF, 1991, v. 1, p. 41). Atentemos com cuidado para esses resultados, pois,
segundo o próprio autor: “Devido a limitações dos dados existentes, a conclusão principal
desta análise ‘quantitativa’ é qualitativa, isto é, entre 1822 e 1913 o Brasil experimentou
apenas um crescimento relativamente modesto na renda per capita. Ao discutir o ritmo do
crescimento econômico no Brasil do século XIX, contudo, salientamos a necessidade de
desagregação.” (LEFF, 1991, p. 43). De outro lado, o patamar de renda no começo do século
XIX mostrou-se reduzido, salientando ainda mais o nosso subdesenvolvimento. Contudo, as
evidências de Leff mostraram um declínio ou uma estagnação principalmente no último
quartel do oitocentos, salientando o dinamismo do momento anterior.

13

Assim, seus

resultados mostraram-se contraditórios com a visão de Furtado.
Na segunda metade do século XIX, o comportamento do produto apontado por Leff
também foi, grosso modo, corroborado pelas estimativas fornecidas por Raymond W.
Goldsmith, calcadas em salários, exportações, importações, gastos da união e meios de
pagamento. Segundo este autor, o crescimento do produto interno chegou a 4,1% ao ano de
1856 a 1869, porém se reduziu a 1,7% em 1871-85 (cf. 1984, p. 21). De outro lado, Claudio
Contador e Claudio L. S. Haddad realizaram, baseados em informações do comércio exterior
e gastos públicos, outra estimativa mais próxima à de Leff, na qual o crescimento per capita
ocorreu até o meado da década de 1870, atingindo 2,4% ao ano entre 1862-1871.
Posteriormente, a renda estabilizou-se, apresentando uma forte retração em 1892-1901 (de –
2,4% ao ano, cf. CONTADOR; HADDAD, 1975, p. 412). Assim, Haddad concluiu a respeito
do conjunto do período: “Nossa conclusão foi que a renda per capita brasileira teria
praticamente estagnado entre 1860 e 1900.” (HADDAD, 1980, p. 19).

14

Novamente,

afirmou-se a distinção entre o terceiro e o último quartel do século XIX, conformando um
13

Apesar das imprecisões desse procedimento, Nathaniel H. Leff verificou uma retração do ritmo de crescimento
ao final da década de 1870 (cf. LEFF, 1991, v. 1, p. 41). Desse modo, devemos tomar com cuidado as
informações de Celso Furtado para a primeira metade do século XIX. Se considerarmos somente as exportações
para os anos de 1821-30 a 1841-50 e utilizando os dados demográficos de Giorgio Mortara, em substituição aos
de Furtado, verificamos um crescimento do comércio exterior de 40% vis-à-vis o populacional de 33%. Assim,
não observamos a retração da renda per capita tão salientada por Furtado para a primeira metade do XIX, mas
um crescimento pequeno no segundo quarto desse século (Ver LEFF, 1991, v. 1, p. 42-43). Mircea Buescu
também salientou esse fato: “A inversão da tendência secular decadente das exportações firma -se a partir de
1830: 0,6 libras esterlinas, a exportação per capita sobe para 0,9 libras esterlinas em 1840 e 1,1 em 1850.”
(BUESCU, 1985, p. 70). Para este autor as exportações cresceram 1,7% ao ano entre 1800-50 e, segundo
Mortara, a população aumentou 1,4% ao ano nesse período.
14
De 1862 a 1901, Haddad e Contador calcularam um crescimento de 0,04% ao ano (cf. 1975, p. 412). Segundo
eles: “Quando comparados com as estimativas de Celso Furtado, existe uma profunda divergência com os nossos
resultados. Furtado estimou (...) que a nossa renda ‘per capita’ teria crescido de 1,5% ao ano na segunda metade
do século XIX.” (CONTADOR; HADDAD, 1975, p. 413).
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ponto de inflexão do dinamismo da economia brasileira na década de 1870. De certo modo,
esse marco acompanhou o desempenho da economia mundial que passou por uma crise ao
final desta década.
As trocas internacionais constituem um importante componente da discussão acerca do
produto nacional anterior ao século XX, em razão de apresentar informações mais regulares e
consistentes. O comércio exterior cresceu, em termos nominais, de um valor médio anual de
96 mil contos entre 1839-1844 para 347 mil contos em 1869-1874, apresentando os maiores
incrementos entre os anos de 1844 e 1859 (cf. IMPÉRIO DO BRASIL, 1875, p. 459). O valor
em libras a preços constantes das exportações cresceu significativamente da independência à
abolição, chegando a se multiplicar por dez vezes (cf. tabela 1.1). A taxa geométrica média
anual de crescimento das exportações oscilou no período, atingindo o seu máximo (6,3%) em
1852-61 e seu menor índice em 1862-71 (2,0%). A elevação da demanda agregada por conta
da Guerra do Paraguai pode ter influenciado a retração das exportações neste último período,
bem como o conflito nos EUA diminuiu a sua demanda de mercadorias brasileiras,
particularmente o café. Ademais, como veremos adiante, a crise do mercado de açúcar afetou
severamente o valor das vendas ao exterior do produto na década de 1860 (EISENBERG,
1977, p. 42-43). Posteriormente, houve uma recuperação das nossas exportações, retomando
sua tendência em 1872-81 (4,2%).
Tabela 1.1
Dinamismo das exportações e da população brasileira no Império
(1822-1891)
Período

Exportaçõesa
_________________________________________
Valor Total
Taxa média anual Valor per capita

1822-31
1832-41
1842-51
1852-61
1862-71
1872-81
1882-91

2.123
3.785
5.432
10.022
12.191
18.403
24.886

6,0%
3,7%
6,3%
2,0%
4,2%
3,1%

0,422
0,642
0,784
1,251
1,308
1,669
1,855

Crescimento da População b
_______________________
Taxa geométrica média anual

1,4%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
2,0%

a Valores em libras a preços constantes, deflacionados pelo índice de preços das exportações da Grã -Bretanha.
Fonte: LEFF, 1991, v. 1, p. 91.
b Os dados demográficos são os estimados por Giorgio Mortara para o período anterior a 1870 e os censos de
1872 e 1890. Fonte: IBGE (1990).

Até mesmo em termos per capita, a expansão do comércio exterior apresentou um
desempenho significativo, com um crescimento de 2,5% ao ano em todo o Império,
apontando possivelmente para um aumento da produtividade da economia brasileira no
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período. Todavia, na última década analisada (1882-91), ocorreu uma retração do crescimento
do valor per capita das exportações em comparação com a anterior, em virtude tanto do
aumento do dinamismo populacional quanto da diminuição do ritmo de incremento das
exportações.
A pauta de exportação ajuda a explicar as mudanças ocorridas no período,
principalmente do espaço produtivo.

15

Ainda no início do último quartel do século XVIII,

verificamos uma grande participação do açúcar  branco e mascavado , respondendo por
pouco mais de quatro décimos do total das exportações.

16

O universo dos couros

compreendeu pouco mais de um quarto do valor das mercadorias embarcadas para Portugal
em 1776.

17

Estes dois grupos de bens somaram mais de dois terços do total exportado. O

tabaco perfez quase um décimo. Por fim, ainda detiveram participações significativas, ao
redor de três por cento, as seguintes mercadorias: derivados de pescado  principalmente
azeite e barba de baleia  , madeiras, algodão e cacau.

18

O grande crescimento no século XIX deveu-se principalmente ao café e, em algumas
fases, ao algodão. No início dessa centúria, a pauta mostrou-se mais diversificada e, ao seu
final, concentrou-se cada vez mais tão-somente num produto. De acordo com José Jobson de
A. Arruda, o açúcar, o algodão e a courama representaram, respectivamente, 34,7%, 24,4% e
9,8% das exportações brasileiras entre 1796 e 1811 (cf. 1980, p. 353-354).

19

Além da

extraordinária expansão algodoeira durante o último quartel do século XVIII, certas
mercadorias passaram a ter participação expressiva: “Outro produto de rápida ascensão (...) é
o arroz, mostrando os resultados positivos da política do estímulo à agricultura aplicada
pelos ilustrados portugueses. Com seus 4% do total supera mesmo o tabaco com 3,8%. Outro
produto alimentício que aparece nesse grupo privilegiado é o cacau com 2,7%, o que também

15

Devemos salientar outras limitações dos registros das Balanças de comércio de Portugal por nós utilizadas até
a independência. Segundo Arruda, elas não consideram o comércio intercolonial  especialmente com a África
e a Ásia , as isenções concedidas aos navios de outras nações e o contrabando (ver ARRUDA, 1980, p. 69-70).
Ademais, Valentim Alexandre notou a ausência do registro dos fretes e seguros: “os preços respectivos não
abrangem mais do que as despesas, comissões e direitos até bordo dos navios (ou seja, em terminologia
moderna, são preços f. o. b.)” (ALEXANDRE, 1993, p. 64).
16
No cálculo acima não incluímos o ouro, pois quase não havia informação acerca dele na balança de 1776. Com
relação aos desembarques de ouro em Portugal, Virgílo Noya Pinto informa ter chegado neste último ano “pelo
navio dos ‘quintos’, ‘esperado há mais de dois anos’, calcula o cônsul Brochier terem chegado ‘dez a onze
milhões de cruzados, sendo um terço para S. M. F. E o restante para os particulares’”. (PINTO, 1979, p. 247).
Segundo o autor, esse desembarque referiu-se à renda da Coroa e da venda de mercadorias de dois anos. Desse
modo, o ouro embarcado por ano nesse biênio chegou a mais de dois mil contos, perfazendo pouco menos da
metade das exportações totais em 1776 e superando o açúcar em valor.
17
A courama abarcou os seguintes produtos: couros secos e salgados, solas, vaquetas, peles e atanados.
18
O arroz detinha pouco mais de dois por cento do total embarcado para o estrangeiro. Por fim, as gomas
perfaziam cerca de um por cento. Já se registrou o embarque de café, totalizando 0,3%.
19
No ano de 1796, o ouro ainda representou cerca de um sexto dos valores exportados.
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demonstração a expansão do consumo de bebidas deste gênero na Europa. É mesmo
surpreendente o aparecimento do café, com 1,8%, o oitavo produto de exportação.”
(ARRUDA, 1980, p 351-352). Em comparação com 1776, houve uma retração significativa
das exportações da courama e de fumo.
O café chegou a perfazer 3,2% do valor total exportado em 1807 e 10,1% em 1811. O
avanço do cultivo no Sudeste na passagem do século XVIII para o XIX explicou, em grande
parte, o crescimento da comercialização dos frutos do cafeeiro destinados ao exterior,
particularmente na área do vale do Paraíba fluminense e paulista. Na década de 1821-30, o
café já representou 18,4% das exportações brasileiras. O açúcar e o algodão mantiveram-se
como os principais produtos comercializados no exterior: 30,1% e 20,6%, respectivamente.
Dois outros bens também detinham algum destaque, especialmente os couros (13,8%) e, de
certo modo, o tabaco (2,5%). Todavia, na década de 1830, a preciosa rubiácea assumiu a
liderança dos produtos exportados, perfazendo 43,8% do total.
Na década de 1840, o café manteve o papel do principal produto de exportação
brasileiro, perfazendo 41,7% do total exportado em 1842-43. O açúcar respondeu por 24,4% e
o algodão por 8,4% nesse último ano. A expressiva retração da importância do algodão na
pauta de exportação brasileira deveu-se à concorrência externa, especialmente norteamericana, pois o “Brasil forneceu apenas 13% das importações de algodão bruto da GrãBretanha na década de 1820 e somente 3% na de 1840” (LEFF, 1972, p. 9). Ademais, os
couros secos e verdes chegaram a 8,9% e o fumo a tão-somente 1,9% naquele ano financeiro
(cf. IMPÉRIO DO BRASIL, 1847). Por fim, a exportação de arroz significou tão-somente
1,1% e a de cacau 1,4%.

20

Alguns anos mais tarde, a preciosa rubiácea elevou sua participação, atingindo 52,9%
em 1854-55. Houve uma retração relativa dos valores exportados de açúcar e algodão, que
representaram, respectivamente, 18,9% e 5,4% nesse ano (cf. LEÃO, 1856, p. T-N49). Ainda
nesse ano, os couros chegaram a 6,7% e o fumo a 2,4%. Todavia, o grande crescimento
ocorreu com a borracha, atingindo 3,3% das exportações totais brasileiras nesse ano
financeiro. Finalmente, o cacau e a erva mate representaram 0,5% e 0,9%, respectivamente.

21

Em 1871-80, o café chegou a 56,6% do valor total das exportações. Segundo Sebastião
Ferreira Soares, o crescimento da “produção do café tem tido um aumento constante, quer na
época em que era permitido o tráfico [africano / RLM], quer na em que ele se acha

20

Também houve exp ortação de moedas e ouro, representando 6,3% do total. Outrossim, a erva mate e as
madeiras perfizeram 0,7% e 1,2%, respectivamente.
21
O ouro em pó representou 0,3% das exportações e os diamantes, 4,3%.
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completamente extinto (...)” (SOARES, 1977, p. 29). O açúcar e couros reduziram ainda mais
as suas parcelas, passando para respectivamente 11,8% e 5,2% nessa década.

22

A retração da

importância do açúcar deveu-se ao crescimento da concorrência internacional, principalmente
da produção cubana e nos países europeus a partir da beterraba.

23

No caso do algodão,

durante a Guerra de Secessão norte-americana e nos anos seguintes, o Brasil recuperou
rapidamente uma posição privilegiada na oferta mundial, elevando sua participação nas
nossas exportações da década de 1870 (9,5%) e mantendo a terceira colocação entre os
produtos enviados ao exterior. O fumo apresentou um ligeiro aumento, alçando a 3,4%.
Todavia, o grande crescimento continuou com a borracha, totalizando 5,4%. Por fim, dois
produtos merecem ser lembrados nesse período: a erva- mate (1,4%) e o cacau (1,3%).

24

Esses

últimos revelaram um dinamismo superior ao do conjunto das exportações.
Os preços das mercadorias consistem numa influência importante para o
comportamento dos valores exportados. Construímos um índice de preços a fim de avaliar o
dinamismo diferenciado dos produtos no seu conjunto. Esse índice considerou os oito
principais produtos exportados entre 1821 e 1889: açúcar, algodão, café, couros, fumo,
borracha, cacau e erva- mate. Utilizamos os preços médios nominais das exportações em
moeda nacional ponderados pela participação do produto no valor total embarcado para o
exterior, tomando com base 100 o primeiro ano do período (cf. Gráficos 1 e 2). 25 O índice de
preços apresentou uma retração do seu valor durante a década de 1830, mantida na seguinte.
Tal desempenho decorreu inicialmente da redução do preço do café e, posteriormente, do do
açúcar. A recuperação do índice ocorreu nos três lustros iniciados ao final da década de 1840,
especialmente em razão do café e do algodão. O patamar alcançado ao final da década de
1860 e na seguinte década mostrou-se mais da metade daquele em vigor na década de 1820.
Entre os diversos produtos de exportação, o desempenho do café revelou-se, como
esperado, muito próximo ao do índice, em função da sua grande importância nas exportações

22

Um retração significativa ocorreu com o ouro em barra e em pó e os diamantes, perfazendo os primeiros 0,7%
e os segundos tão-somente 0,2% em 1874-75.
23
Segundo Peter Eisenberg, a participação brasileira no mercado mundial reduziu-se de 9,3% em 1841-45 para
5,7% em 1871-75, diminuindo ainda mais posteriormente (ver EISENBERG, 1977, p. 47 e BARICKMAN,
1996).
24
Em termos das importações, o Brasil comprou principalmente tecidos de algodão, lã, linho e seda, que
perfizeram pouco mais de quatro décimos do total importado entre 1869 e 1875 (cf. SOARES, 1883, p. 52). As
carnes, peixes etc. corresponderam a cerca de um décimo das importações e as bebidas alcoólicas ao redor de
oito por cento. Por fim, os legumes e farináceos; artefatos de couro; carvão e ferro e aço totalizaram, cada um,
menos de cinco por cento do total adquirido no exterior.
25
No caso dos produtos do Gráfico 2, por conta das informações disponíveis usamos 1831 como base 100. A
fonte das informações foi o IBGE (1990, p. 345-352).
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(ver Gráfico 1). Houve um forte declínio na década de 1820 e uma estabilidade na década
seguinte. Os menores valores ocorreram ao final da década de 1840, porém houve uma
recuperação até o meado da década de 1860, favorecida pela demanda crescente norteamericana. No início da década de 1870, os preços da preciosa rubiácea aumentaram
significativamente, oscilando a partir desse momento nesse patamar mais elevado do que o do
início do período em estudo.
O açúcar não apresentou uma tendência de crescimento, apenas alguns episódios de
incremento ao final da década de 1820, 1850 e 1860. Pelo contrário, ocorreu um declínio na
década de 1880. Por outro lado, o algodão revelou um impressionante boom de preços durante
a década de 1860, impulsionado pela escassez do produto provocada pela Guerra de Secessão
norte-americana. Todavia, eles declinaram severamente na década seguinte. Entre os demais
produtos de exportação, alguns revelaram um dinamismo expressivo no período em questão,
principalmente durante a década de 1850. O destaque principal foi o cacau, seguido pela
borracha, erva- mate e fumo, revelando uma situação favorável de preços no início da década
de 1870. Os couros e peles foram os únicos produtos que não mostraram uma tendência mais
clara de crescimento. Assim, na década de 1870, a maioria das mercadorias exportadas
passava por um momento bastante favorável de preços.

Índice de preços
Açúcar
Algodão
Café

18
89

18
21
18
24
18
27
18
30
1
18 833
35
/
18 36
38
/
18 39
41
/
18 42
44
/
18 45
47
/
18 48
50
/
18 51
53
/
18 54
56
/
18 57
59
/
18 60
62
/
18 63
65
/
18 66
68
/
18 69
71
/
18 72
74
/
18 75
77
/
18 78
80
/
18 81
83
/
18 84
86
/8
7
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Gráfico 1
Índice de preços das exportações (1821-1889)
(1821= 100, em moeda nacional)
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Gráfico 2
Índice de preços das exportações (1831-1889)
(1831= 100, em moeda nacional)
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O aumento das exportações concentrou-se regionalmente, principalmente no Sudeste e
Norte, devido à expansão cafeeira e da borracha em detrimento do açúcar e algodão no Nordeste.
26

Assim, a desigualdade regional da oferta das exportações cresceu ao longo do século XIX. De

outro lado, devemos notar que o setor externo constituía tão-somente uma parte da economia
brasileira no século XIX e que o valor exportado pelo Brasil, se comparado com o de outros
países, não foi tão expressivo, particularmente com relação aos EUA.

27

Como lembra Leff, o

Brasil não chegou a representar uma economia exportadora clássica, pois apresentou muitos
vazamentos internos (insumos localmente produzidos):
Uma vez que se espera que a taxa de crescimento das exportações seja a
força propulsora de um processo de desenvolvime nto liderado pelas
exportações, não é de surpreender que tal processo não houvesse operado
em grande escala no Brasil. Além do mais, o tamanho relativo do setor de
exportações, cujo crescimento supostamente deveria puxar o resto da
economia, também não foi muito grande. Em 1911-13, as exportações
chegaram em média a 16% do produto interno bruto. No século XIX, teria
sido provavelmente menor a participação do setor de exportações no
produto agregado do Brasil (LEFF, 1991, v. 1, p. 103).
A supressão do tráfico africano de cativos no início da década de 1850 não significou uma
retração das exportações. Como foi evidenciado na própria época por Sebastião Soares em 1860:
“Tenho, me parece, demonstrado até a evidência que a produção dos gêneros mais procurados
para o comércio de exportação marcha nas vias do progresso, e de nenhuma forma tem sido
interrompida até ao presente pela extinção do tráfico dos africanos (...)” (SOARES, 1977, p. 126).
Segundo o autor, o grande acréscimo nos valores das exportações entre 1839-44 e 1852-57
deveu-se a oito principais produtos: açúcar, café, algodão, fumo, borracha, erva- mate, aguardente
e cacau. Nessa linha, observamos ao longo das décadas de 1850 e 1860 um crescimento
significativo das exportações brasileiras, considerando inclusive ouro e diamantes, as quais
totalizaram cerca de 91 mil contos em 1854-55 e 206 mil em 1874-75 (cf. LEÃO, 1856, p. T-N49
e SOARES, 1883, p. 13). Seja em termos nominais (127,0%) ou em libras esterlinas (111,3%), o
26

Como veremos na próxima parte da tese, houve um crescimento das exportações de algodão no Sudeste,
particularmente em São Paulo, que se transformou no segundo maior exportador do produto em 1872-73 (Cf.
Apêndice Estatístico).
27
A produção do algodão do sul dos EUA atrelou-se fortemente à expansão industrial européia e posteriormente no
seu próprio país. Os valores exportados por eles superaram enormemente os brasileiros. Leff apresentou as seguintes
estimativas: “A partir da década de 1820, e até a década de 1850, o total da receita de exportação foi cinco vezes
maior nos EUA do que no Brasil. Nas quatro décadas subseqüentes, a razão foi ainda mais alta, de 6,8 para 1.
Conforme indicam esses números, o governo central dos EUA podia recorrer a uma base de finanças públicas muito
mais ampla para custear seus gastos e programas de infra-estrutura.” (LEFF, 1991, v. 1, p. 92). Além disto, a renda
disponível para os fazendeiros e comerciantes norte-americanos gerava um mercado interno muito mais significativo.
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aumento foi expressivo, mais do que dobrando os valores. Assim, corroboramos o elevado
dinamismo das exportações brasileiras no terceiro quarto do século XIX.
A distribuição das exportações pelas regiões brasileiras mostrou-se bastante concentrada.
A mudança do eixo principal da economia brasileira do Nordeste para o Sudeste começou no
século XVIII, com a exploração aurífera e diamantífera em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
Até o final do terceiro quarto do século XVIII, o Rio de Janeiro ainda detinha uma parcela
inferior à dos portos de Pernambuco e Bahia das exportações brasileiras (15,3% em 1776-77),
desconsiderando os metais por ausência de informação (ver tabela 1.2). Quando consideramos as
importações, o Rio de Janeiro tornou-se o principal porto, compreendendo 47,5% do total das
importações brasileiras nestes dois anos referidos acima. Na soma do comércio de exportação e
importação, as parcelas dos principais portos foram as seguintes: Rio de Janeiro 34,0%, Bahia
36,9%, Pernambuco 16,7%, Maranhão 5,9% e Pará 4,7%. Desse modo, a participação do Rio no
conjunto do comércio de exportação do país deve ter sido muito superior ao registrado nas
balanças de comércio desses anos, se computado o ouro das áreas mineradoras.
No início do século XIX, o Rio de Janeiro detinha a liderança das exportações brasileiras,
como o principal porto do país. 28 José Jobson A. Arruda afirmou: “Esta posição de destaque do
Rio de Janeiro era razoavelmente recente e estava intimamente relacionada ao desenvolvimento
da economia mineira. [...] A transferência da capital para esta localidade, em 1763, transformou
o Rio de Janeiro no centro de atração para alienígenas, refletindo-se no aumento populacional e
incrementação do luxo (...)” (ARRUDA, 1980, p. 157-158). A ascensão do Rio de Janeiro
decorreu do crescimento do quantum exportado de açúcar e de bens secundários  sobretudo os
couros, arroz e café. Embora fosse crescente o comércio com Portugal, a pauta alterou-se
significativamente, segundo Valentim Alexandre: “a parte do açúcar nestas exportações caíra dos
72,5% de 1796-99 para 43,4% em 1804-07, enquanto a dos couros subira de 12,1% a 32,6%, e a
do café de 1,7% a 7,9%, nos mesmos períodos.” (1993, p. 42). A cidade do Rio de Janeiro
beneficiou-se do movimento de mercadorias, navios, tripulações e negociantes em seu porto, não
tão-somente direcionado para a exportação, mas também da distribuição de produtos importados
28

O século XVIII determinou a transformação do porto do Rio no mais importante do país. Segundo Corcino
Medeiros dos Santos, o Rio de Janeiro tornou-se “num dos mais importantes pontos de articulação da economia do
Atlântico Sul e do comércio colonial português. [...] A captura de uma vasta área geoeconômica (hinterlândia), o
deslocamento dos interesses econômicos do Nordeste para o Sudeste e Centro -Sul, fizera-no também o ponto de
articulação da maior força do comércio colonial português. O seu movimento comercial aumentou, particularmente
no final do século XVIII e começo do s éculo XIX.” (SANTOS, 1993, p. 221).
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ao resto do país: “(...) a venda dos artigos europeus aos pequenos portos e ao sertão é rica fonte
[de riqueza / RLM], da qual escoam anualmente para a Capital grandes quantias (...)” (SPIX;
MARTIUS, 1981, p. 72).
Jobson Arruda calculou as participações das capitanias nas exportações para o período de
1796 a 1807. O Rio de Janeiro já representou nesse momento 34,2%, a Bahia, 26,4%,
Pernambuco, 22,7%, o Maranhão, 11,7% e o Pará 4,2% (cf. ARRUDA, 1980, p. 146 e 153). O
porto de Santos em São Paulo chegou a representar 0,3%. Uma grande parcela das exportações
paulistas realizou-se por meio do porto carioca. De modo semelhante, a Paraíba comercializou
0,3% do total brasileiro. Nesse momento, o ouro representou 32,3% das exportações do Rio de
Janeiro (cf. ARRUDA, 1980, p. 179).

Tabela 1.2
Participação dos portos nas exportações brasileiras
(em %, 1776-1875)
Período

1776-1777
1796-1807
1839-1845
1854-1855
1874-1875

a

RJ

BA

PE

MA

PA

SP

PB

CE

RS

PR

AL

15,3
34,2
53,8
55,7
50,1

40,6
26,4
15,1
13,5
7,6

27,5
22,7
13,8
10,7
7,9

7,7
11,7
4,2
2,3
1,6

7,1
4,2
2,3
4,4
5,1

0,3
1,8
3,9
13,5

1,8
0,3
1,7
1,9
1,7

0,2
0,6
0,7
2,5

3,8
3,8
4,4

0,8
0,9
1,1

1,4
1,4
2,0

Fonte: 1776-1777 Balança de comércio de Portugal (1776 e 1777); 1796-1807 Arruda (1980, p. 150); 1842-1843
Império do Brasil (1847); Leão (1856, p. T-N49) e Soares (1883, p. 13).
a Tais informações não consideram as export ações de metais preciosos e moeda.

Depois da independência, o Rio de Janeiro viu crescer sua participação no controle do
comércio exterior brasileiro, chegando a mais da metade das exportações  53,8% em 1839-45.
29

Houve uma forte retração das participações do Maranhão, Pernambuco e Bahia, de pouco mais

de seis décimos do total exportado em 1796-1807 para cerca de um terço nessa época. Tal
comportamento decorreu do pior desempenho dos seus produtos de exportação, particularmente
do açúcar e do algodão. Contudo, os portos menores do Nordeste ganharam destaque,
particularmente em Alagoas, Ceará, Paraíba e Sergipe.
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O Pará também apresentou uma

redução da sua importância no comércio com o estrangeiro. O grande aumento ocorreu com a
inclusão do Rio Grande do Sul, que até então se encontrava incluído no Rio de Janeiro,
29

As moedas de ouro e prata e o ouro em pó perfizeram 6,3% das exportações brasileiras em 1842-43, porém se
retirarmos as importações de moedas chegamos a um saldo de tão-somente 1.448 contos. O Rio de Janeiro exportou
53,0% do total desta mercadoria.
30
Sergipe representou 0,6% das exportações em 1839-45. Parnaíba e Natal detinham parcelas irrisórias.
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perfazendo 3,8% do total nesses anos.

31

De outro lado, São Paulo ainda detinha uma fração

muito reduzida desse comércio (1,8%), porém já significativa e crescente.
Em 1854-55, as parcelas nas exportações totais foram as seguintes: Rio de Janeiro 55,7%,
Bahia 13,5%, Pernambuco 10,7%, Maranhão 2,3%, Pará 4,4% e São Paulo 3,9% (cf. LEÃO,
1856, p. T-N49). O crescimento mostrou-se mais expressivo em Santos e ocorreu uma
recuperação de Belém. Enquanto em 1839-45 os centros de exportação do Nordeste mantinham
pouco menos de quatro décimos das exportações, tal participação reduziu- se, no meado do
oitocentos, a menos de um terço e, no final do terceiro quartel do século XIX, a cerca de um
quarto do total. Assim, tornou-se evidente a diminuição de importância econômica da região em
termos das exportações brasileiras.
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No conjunto das exportações e importações, o Rio de Janeiro respondeu por mais da
metade do comércio exterior em 1874-75 (53,7%). As demais províncias com expressão nessas
trocas foram: Pernambuco, com 10,2%, Bahia, com 9,3% e São Paulo, com 9,2%. Por fim, o Pará
exportou 4,4% do total e o Maranhão 1,8%. Desse modo, reforçou-se a retração da importância
das províncias do Nordeste no comércio exterior ao longo do século XIX.
Para detalhar a economia do Império e de suas províncias utilizamos uma preciosa
documentação compilada por Sebastião Soares quando chefiou a Comissão de Estatística do
Tesouro Nacional (ver SOARES, 1881 e 1883). Ela compreend eu o comércio marítimo 
interno e externo  efetuado pelo Império e, principalmente, suas províncias. O comércio
exterior brasileiro realizou-se, em média dos valores importados e exportados em 1869-75,
principalmente com a Grã-Bretanha (44,5%), EUA (19,4%), França (11,0%), Alemanha (7,0%) e
Portugal (6,3%)  cf. SOARES, 1883, p. 58-59. Ademais, o Uruguai e Argentina detinham uma
parcela significativa (3,2% cada um). O destino das exportações brasileiras mostrou, nesse
período, uma pequena preponderância da Grã-Bretanha (38,0% dos valores embarcados) em
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O Rio Grande do Sul encontra -se ausente nas Balanças de Comércio do início do século XIX, provavelmente suas
exportações ocorreram por meio do Rio de Janeiro, pois este último embarcou para o exterior grande quantia do
universo da courama.
32
Mircea Buescu notou para as três últimas décadas do século XIX: “Observa-se que está se firmando a decadência
do Nordeste: o centro de gravidade vai para sul da Bahia, mas, por outro lado, sabe-se que a tendência era de descer
ainda mais. A ascensão de São Paulo, já antes de 1900, indica os novos rumos.” (BUESCU, 1979, p. 62-63). O autor
questionou-se a respeito do motivo das disparidades iniciais favoráveis ao Nordeste não permitirem a sua
manutenção ao longo do tempo. Distintamente da visão de Leff de que a política cambial brasileira unificada teria
prejudicado as exportações nordestinas, Buescu reforça a idéia da incapacidade produtiva dos produtos do Nordeste,
como defendido por Denslow (1977). Além do Nordeste, ele apontou a perda de dinamismo do próprio Rio de
Janeiro ao final do século, mostrando uma diferenciação interna na região cafeeira.
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relação aos EUA (30,2%). O crescimento deste último país foi expressivo no período posterior à
independência. Segundo Stephen Haber e Herbert Klein, os EUA rivalizaram com a GrãBretanha em termos da importação dos produtos brasileiros: “The result was that by the 1850´s
the United States was nearly as important an importer of Brazilian products as Great Britain,
though it lagged behind Britain in exports to Brazil.” (HABER; KLEIN, 1997, p. 250). A Guerra
de Secessão norte-americana interrompeu parcialmente as exportações brasileiras, mas
retornaram posteriormente.
Os parceiros intermediários do Brasil foram a França (8,9%) e a Alemanha (7,1%).
Alguns países que ao longo da nossa história mantiveram fortes relações comerciais continuavam
a participar de modo significativo do nosso comércio exterior, como Portugal (5,6%), Argentina
(3,5%) e Uruguai (1,9%). A distribuição das importações apresentou um comportamento distinto,
sendo menor a participação de alguns países, especialmente dos EUA, que forneceu tão-somente
5,8% dos gêneros recebidos do exterior. De outro lado, a Inglaterra e França foram responsáveis
por parcelas maiores das importações brasileiras do que das exportações (52,6% e 13,7%,
respectivamente).
Houve também divergências nas proporções dependendo do produto exportado em 187273. Com relação ao café, que perfez 53,4% das exportações, os EUA representavam o principal
mercado, recebendo 45,0% do total comercializado ao exterior enquanto a Grã-Bretanha tãosomente 21,0% (cf. SOARES, 1881, v. 2, p. 178-193). De modo oposto, enviou-se mais de três
quartos do algodão para a Grã-Bretanha (79,1%). Este último produto representou 12,5% do total
exportado pelo país. Por fim, o açúcar também encontrou seu principal destino neste último país
(63,3%), mas a Argentina recebeu 12,3%. Por fim, este bem significou 12,9% das exportações
nesse ano.
Os couros direcionaram-se de uma forma mais equilibrada entre os nossos parceiros
comerciais. A Grã-Bretanha recebeu, em 1872-73, 49,6% da nossa exportação, os EUA, 14,1% e
Portugal, 13,1%. A goma elástica destinava-se, praticamente, tão-somente à Grã-Bretanha
(53,1% do total exportado) e aos EUA (45,4%). Contudo, alguns produtos detinham mercados
externos bastante específicos, como, por exemplo, a erva - mate, o fumo e o cacau. A Argentina
importou 45,9% do total da erva -mate brasileira. O Uruguai e o Chile importaram,
respectivamente, 28,4% e 25,7% desse bem. O fumo destinou-se principalmente à Alemanha
(61,0%). Por outro lado, o cacau foi em quase a sua totalidade para a França (84,6%).
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A importância relativa dos portos brasileiros deve ser considerada de acordo com a
população de sua área de influência. Uma primeira avaliação da desigualdade entre as grandes
regiões brasileiras pode ser efetuada, grosso modo, por meio do comércio internacional per
capita (média das exportações e importações). Numa tentativa nesta linha, utilizamos as
informações demográficas de 1772-82 e de 1808 (cf. ALDEN, 1963, p. 173-205 e DGE, 1986, p.
172) a fim de calcular o valor do comércio do porto do Rio de Janeiro em 1776 e em 1807 em
relação à população do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, pois o porto do Rio de Janeiro escoava a
produção oriunda e destinada ao exterior de toda essa região. Como não há informe das
exportações de ouro, utilizamos a média das importações e exportações em 1776. Desse modo, as
médias per capita foram as seguintes: 1$346 para o Centro-Sul, 1$034 para a Paraíba, 1$984 para
Pernambuco, 2$044 para o Maranhão, 2$163 para o Pará e 3$430 para a Bahia. Assim, a Bahia
detinha o maior volume de comércio exterior per capita da colônia ao final do terceiro quartel do
século XVIII.
No início do século XIX, o valor médio do comércio exterior per capita do Centro-Sul
manteve-se como um dos mais reduzidos da colônia, atingindo 3$230 réis em 1807. Este último
montante revelou-se inferior ao da Bahia 6$331, Pernambuco 6$134, Maranhão 6$064 e, até
mesmo, ao do Pará 4$364.
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Nesse momento, a intensidade das trocas internacionais continuou

mais elevada nas áreas setentrionais do país do que no Sudeste. O desenvolvimento do algodão
favoreceu o crescimento do volume de comércio em Pernambuco e no Maranhão. Todavia, a
diferença de patamar entre o Centro-Sul e o Norte e Nordeste reduziu-se; tomando como
referência a Bahia, a diferença foi de 2,55 vezes em 1776 e passou a 1,96 em 1807.
Se incorporarmos as informações demográficas do meado do século XIX, o valor médio
comercializado com o exterior per capita do Sudeste  abarcando o Centro-Oeste  superou
em grande monta as praças do Nordeste, chegando no primeiro caso a 14$598 réis e na Bahia a
tão-somente 9$483, em Pernambuco a 9$106 e no Maranhão a 4$552 em 1854-55 (cf. LEÃO,
1856, T-N44 e DGE, 1986, p. 177 e 182).
33
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O Norte manteve o vigor nas trocas internacionais,

Arruda não informa a exportação da Paraíba, por isso incluímos sua população em Pernambuco. De outro lado,
havia as exportações do Ceará que produziria um comércio exterior per capita de tão-somente 284 réis, pois
incluímos os habitantes do Rio Grande do Norte na população da capitania cearense.
34
Apesar da existência de informações desagregadas para o Espírito Santo e São Paulo, mantivemos estas duas
províncias no conjunto do Sudeste com o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás e Mato Grosso, em razão do elevado
grau de integração do comércio destas áreas, especialmente do porto carioca e o território paulista e capixaba, como
veremos no capítulo 2. De modo semelhante, agregamos Sergipe à Bahia, o Piauí ao Maranhão, Amazônia ao Pará,
Santa Catarina ao Paraná e Alagoas e Paraíba a Pernambuco.
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com um valor médio de 16$092 réis. O Rio Grande do Sul detinha o comércio per capita mais
elevado do país: 17$455 réis em 1854-55. Por fim, o Paraná e Santa Catarina já apresentaram
uma grandeza significativa em seu comércio estrangeiro, totalizando 7$757. Em comparação com
a realidade do início do século XIX, o crescimento do comércio revelou-se muito mais expressivo
no Centro-Sul do que no Nordeste. O declínio apresentou-se mais acentuado para o Maranhão,
alcançando até mesmo uma redução no minal do valor.
Já em 1874-75, os valores per capita foram, respectivamente, os seguintes: 27$328 para o
Sudeste e Centro-Oeste e 11$790 para a Bahia, 14$695 para Pernambuco e 6$244 para o
Maranhão. A região Norte manteve um comércio muito expressivo (24$926), bem como o Rio
Grande do Sul (20$111).
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O dinamismo da região Norte mostrou-se próximo ao do Sudeste na

segunda metade do século XIX, acompanhando o crescimento em termos do valor médio do
comercializado no exterior per capita, favorecido pela expansão extraordinária da borracha na
região amazônica, especialmente após 1850. Desse modo, alargou-se a diferença do volume de
comércio exterior em favor do Sudeste em comparação com a Bahia no terceiro quartel do século
XIX, passando tal distinção de 1,54 em 1854-55 e de 2,32 em 1874-75. 36

1.2 - Escravos e riqueza

Os escravos formaram uma importante parcela da riqueza das pessoas durante toda a
Colônia e o Império. Essa mão-de-obra assumiu uma função essencial para o nosso crescimento
econômico e demográfico. Como o próprio Alcântara Machado notou, em 1929, em sua obra
clássica a respeito da vida e morte do bandeirante por meio dos inventários coloniais paulistas,
com a perspicácia habitual a todo o texto:
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O Paraná e Santa Catarina detinham em média um valor do comércio per capita de 5$569 réis.
Mircea Buescu realizou uma avaliação das disparidades regionais por meio das informações de exportações e
importações de 1872: “a renda per capita do Nordeste é maior do que a do Sul [RS, SC, PR e SP/ RLM] . São Paulo
situa-se abaixo da Bahia embora a exportação do primeiro alcance 1,6 milhão de libras contra 1,3 milhão para a
Bahia, enquanto a população de São Paulo representa apenas 60,7% da população da Bahia. Pernambuco tem uma
renda per capita 4 vezes maior que São Paulo. Em relação ao Rio de Janeiro (incluindo a província de Minas Gerais,
porém devendo provavelmente pouco a ela) a proporção é maior: 5,7 vezes.” (BUESCU, 1979, p. 53-54). Os
diferenciais foram mu itos elevados, refletindo a concentração do comércio exterior, particularmente das importações.
Como veremos no próximo capítulo, a utilização das informações do comércio de cabotagem com entradas e saídas
de produtos “poderia permitir interpretações mais adequadas”. (BUESCU, 1979, p. 59).
36
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Ora, nenhum colono existe, por muito miserável, que não explore uma
criatura do gentio. Mostram-no os autos referentes a Susana Rodrigues.
Disse o viúvo que ‘não possuía bens móveis, nem de raiz ... e não tinha
mais que um negro gentio do Brasil, já velho;’ e em conseqüência,
‘mandou o juiz que fosse o dito negro servindo aos ditos órfãos e a seu
pai, visto não ser cousa que se possa avaliar’. De mais não precisa o
reinol para ‘honradamente sustentar a família’, na frase conceituosa de
Gandavo. Com dois ou três negros tem a vida assegurada: um lhe pesca,
outro lhe caça, outro lhe granjeia as roças. (MACHADO, 1980, p. 40).
Durante toda a época colonial e imperial, as pessoas consideravam o escravo um dos bens
mais líquidos, em muitos processos de execução de dívida dava-se preferência, após o dinheiro e
os metais preciosos, aos cativos para o pagamento de dívidas. Entretanto, a relação entre o
número de escravos e a riqueza não se mostrou perfeita. Em 156 inventários na área de Lorena
(SP) de 1830/79, verificamos uma correlação de 0,25, porém se excluirmos o grande capitalista
deste conjunto tal valor chegou a 0,84 (ver MARCONDES, 1998, capítulo 5).
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Desse modo,

devemos atentar para os limites da associação entre riqueza e escravos.
A importância dos escravos na riqueza também dependeu da atividade dos seus
detentores. Algumas ocupações necessitaram de um contingente maior de cativos, principalmente
a agricultura em relação ao comércio. Os mercadores concentraram seus investimentos
principalmente em mercadorias, dívidas ativas, instalações, prédios etc., enquanto os agricultores
centraram especialmente em terras e escravos. Pode ocorrer freqüentemente a combinação das
duas ocupações para um indivíduo. Entre as agrícolas podemos observar distinções expressivas.
O cultivo dos gêneros básicos de alimentação (milho, arroz, mandioca, feijão e farinha) marcouse proporcionalmente mais pela presença de produtores que utilizavam exclusivamente a mão-deobra livre em relação a outros bens, como verificado por Iraci del Nero da Costa (1992, p. 111).
38
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Certas culturas abriram-se tanto para os possuidores de cativos como os não-proprietários de

De acordo com os inventários do Rio de Janeiro e de São João del Rei utilizados por Zephyr Frank (2005, p. 229),
a riqueza cativa não prediz o patamar do patrimônio restante. Ao regredir a última como variável dependente da
primeira, ele chegou a um R2 pequeno, de 0,19 para o Rio de Janeiro e 0,47 para São João del Rei, ou seja,
explicando de 19% a 47% da variação da riqueza não escrava.
38
A presença da mão-de-obra familiar combinada à escrava pode conduzir a uma superestimação da importância da
escravidão na riqueza inventariada, pois ela não faz parte do patrimônio da pessoa. Assim, por exemplo, uma família
com tão-somente um escravo e foreira de um terreno pode chegar a possuir quase a totalidade de sua riqueza em
escravos. De fato, no conjunto de uma localidade, os pequenos escravistas aproximaram-se muito mais da condição
média de posse de cativos do que de riqueza (cf. MARCONDES, 1998, p. 177). Dessa forma, a desigualdade medida
por meio da propriedade escrava mostrou-se inferior à da riqueza.
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cativos, até mesmo no caso de produtos de exportação, como, por exemplo, o fumo.
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Como

veremos na próxima seção, a produção de café e, principalmente, de açúcar necessitava de um
elevado número de cativos.
Até mesmo na indústria do açúcar, notamos distinções significativas da importância
relativa dos escravos nos patrimônios entre os senhores de engenho e lavradores de cana. Na
feitura da aguardente, observou-se um grande número de pequenos engenhos realizando sua
produção. Assim, a composição da riqueza das pessoas de diferentes ocupações pode mostrar
distinções significativas. Uma ilustração desse fato pode ser observada para uma amostra de
senhores de engenho baianos. Stuart B. Schwartz calculou uma participação dos escravos
superior a um quinto do capital investido entre 1716 e 1816. Entre os lavradores de cana, a
parcela dos cativos no total dos investimentos foi muito maior do que entre os senhores de
engenho, atingindo 56% (cf. SCHWARTZ, 1988, p. 187-189). No primeiro segmento da
indústria do açúcar a importância das terras e canaviais mostrou-se mais relevante do que entre os
lavradores, especialmente para os arrendatários.
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Em geral, as atividades urbanas e mercantis não apresentam uma parcela tão significativa
da riqueza em escravos. No meio urbano, a importância dos cativos também se mostrou distinta
do ambiente rural. Segundo Maria José Rapassi Mascarenhas, em Salvador os mais de trezentos
inventariados estudados alocaram pouco menos de um quinto da sua riqueza em escravos entre
1760 e 1808 (cf. MASCARENHAS, 1998, apêndice). Em Recife, Antonio Pessoa Nunes Neto
verificou uma participação dos cativos na riqueza de 9,5% em 1800-30 e de 7,3% em 1851-87,
para uma amostra de cerca de quinhentos inventários (NUNES NETO, 2005, p. 235).
Para São Paulo colonial, Maurício Martins Alves estudou, em seu mestrado, os
inventários de Taubaté entre 1680 e 1729 (num total de 171 inventários). Nesse momento, havia
uma grande presença da escravidão indígena e uma economia fortemente relacionada aos
descobertos de metais e pedras preciosas na região mineira. Nas primeiras três décadas, ele
calculou uma participação dos escravos ao redor de dois terços da riqueza, predominando quase
que totalmente os “negros” da terra (ALVES, 1999, p. 39). No período posterior, a parcela dos
escravos situou-se entre um terço e a metade, com o crescimento da escravidão africana que
39

Devemos ressaltar que os volumes investidos nessas atividades não se mostraram semelhantes entre os dois grupos
(escravistas ou não), refletindo nas quantidades produzidas por eles.
40
Dora Costa ao analisar a localidade de Bananeiras no agreste paraibano notou, para o período 1830-88, que os
escravos representavam cerca de 30% da riqueza dos lavradores de cana e senhores de engenho e mais de 40% para
os lavradores de mandioca e algodão e criadores (cf. COSTA, 1992, p. 90, 140 e 189).
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respondia por quase a metade do total (1999, p. 62). No seu doutoramento, Maurício Alves
avançou sua pesquisa para o período posterior. A parcela dos patrimônios correspondente aos
escravos oscilou ao redor de um terço até o início do século XIX (ALVES, 2001, p. 253). A
expansão da cafeicultura no município provocou um crescimento dessa participação, alçando a
quase quatro décimos do total.
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Peter Eisenberg verificou para Campinas (SP) entre 1798 e 1829 que os “escravos
constituíam quase sempre o item mais valioso nos inventários dos ricos [dos quais pelo menos ¾
eram senhores de engenho / RLM], e sua importância também foi crescendo até que, na década
de 1820, o plantel representava quase a metade das fortunas mais destacadas.” (EISENBERG,
1989, p. 384). Essa importância deve ser tomada como referência tão-somente para áreas de
fronteira da agricultura de exportação. As decisões de investimentos mostraram-se muito
diversificadas, pois em áreas mais mercantis os plantéis não corresponderiam à parcela tão
significativa dos patrimônios.
Além da importância diferenciada dos escravos na riqueza em razão da atividade
econômica desenvolvida pela pessoa, a associação entre riqueza e escravos poderia ser
questionada em razão do período focalizado em nosso estudo e do grau de endividamento dos
indivíduos  os empréstimos poderiam ampliar os plantéis, mas não a riqueza das pessoas. A
partir de 1850 a reprodução da escravidão deveria contar tão-somente com o crescimento
vegetativo. O término do tráfico africano para o Brasil no meado do século XIX e a Lei do Ventre
Livre (1871) decretaram a inviabilidade do sistema escravista no longo prazo. Na medida em que
foi proibido o fluxo de escravos da África e que se eliminou a possibilidade de reprodução
natural , as perspectivas para tal sistema não poderiam ser amplas. Entretanto, esse sistema
ainda persistia no início da década de 1870. O recenseamento efetuado nesse momento apontou a
existência de cerca de um milhão e meio de escravos, que representaram pouco menos de um
sexto do total de habitantes em território brasileiro.
A continuidade do trabalho cativo reafirmou, portanto, a força da escravidão que naquela
época já perdurava há mais de três séculos, mesmo em face dos problemas para conseguir novos
suprimentos de mão-de-obra  tanto no plano interno como no internacional. Se, no longo
prazo, não havia mais condições de preservar esse sistema, naquela década de 1870 as tentativas
41

Em áreas de fronteira, as participações podem mostrar-se distintas nessa época. No Rio Grande do Sul, Helen
Osório chegou, calcada em 541 inventários, a uma participação dos escravos na riqueza de 16,5% entre 1765 e 1825
(cf. OSÓRIO, 1999, p. 232).
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de solução pelo incentivo à imigração estrangeira européia mostravam-se malsucedidas para
alargar de modo significativo a oferta de mão-de-obra, principalmente para as regiões em
expansão.
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Assim, salientou-se a importância da escravidão num momento de grande incerteza

quanto ao suprimento de mão-de-obra.
O sistema escravista ainda não mostrou, para a maioria das regiões nessa época, sinais
claros de inviabilidade até esse período, pois os preços dos escravos mantiveram-se em elevação
desde o término do tráfico africano para o Brasil. Como Pedro Carvalho de Mello demonstrou,
em sua tese de doutorado, para a cafeicultura fluminense: “a demanda por escravos na economia
cafeeira estava crescendo durante quase todo o período  e a instituição da escravidão
aumentando e ganhando força nas fazendas de café  mas começa a declinar numa tendência
contínua nos anos de 1880.” (MELLO, 1978, p. 26). Na área açucareira e até mesmo no sertão
não houve o abandono da mão-de-obra escrava nesta década, pois um expressivo contingente
dela continuou a viver e a trabalhar no Nordeste, como demonstrado pelo recenseamento de
1872-74. Por fim, a pressão pela abolição e, posteriormente, os grandes movimentos imigratórios
de estrangeiros cresceram de forma expressiva tão-somente na década de 1880.
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No plano regional, as diferenças de rentabilidade poderiam condicionar o fluxo de cativos
por meio do tráfico interno entre as áreas. As regiões econômicas mais prósperas  orientadas
para o mercado interno ou externo  deveriam conseguir atrair mão-de-obra das economias
decadentes. Entretanto, o estoque de escravos na década de 1870 não refletia tão-somente esse
dinamismo econômico diferenciado das regiões naquele momento. As áreas outrora mais
prósperas, que conseguiram realizar seus principais investimentos quando vigorava o comércio
africano e a custos menores, mantinham contingentes elevados dessa população, apesar da ação
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Em São Paulo, que posteriormente se destacará no acolhimento a esses imigrantes estrangeiros, os de origem
diversa da africana ou portuguesa representavam tão-somente 0,9% do total, segundo o recenseamento de 1874.
43
O autor ainda afirmou que a solução encontrada via imigração européia decorria da pressão abolicionista: “O
sucesso da imigração italiana nos anos de 1880  em contraste com o relativo fracasso da imigração suíça e alemã
nos anos de 1840 e 1850 deveu-se muito menos às características nacionais destes grupos ou a fatores
explicativos do volume de oferta internacional desses grupos de migrantes nesses períodos, do que à demanda de
escravos versus colonos por parte dos fazendeiros de café. Para os fazendeiros era mais lucrativo o emprego de
escravos, e, somente quando a pressão abolicionista tornou quase impossível o uso de escravos, é que eles
realmente se mobilizaram para promover a imigração em larga escala, utilizando então os instrumentos
desenvolvidos anteriormente;” (MELLO, 1978, p. 27-28). Ele calculou, com ano base de 1873, uma taxa interna de
retorno do investimento em escravos pelos cafeicultores em 13,0%, que se mostrou semelhante à remuneração em
investimentos alternativos (ações, debêntures, letras de câmbio, depósitos em bancos comerciais etc.), mesmo
levando em conta outros fatores, como risco e liquidez (cf. MELLO, 1978, p. 43-44).

41

do tráfico interno crescente durante a década de 1870, especialmente após 1876.
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Essas regiões

demandavam, proporcionalmente, menos cativos do que as mais dinâmicas, que encontraram
ambiente mais favorável ao investimento em mão-de-obra escrava.
O problema de suprimento de imigrantes estrangeiros patenteou as dificuldades de
abandonar o sistema escravista na década de 1870. A sua persistência salientou-se mais no
ambiente rural do que no urbano, especialmente nas regiões cafeeiras.

45

Além da maior

relevância numérica dos escravos proporcio nalmente aos imigrantes estrangeiros nesse momento,
notamos um incremento significativo nos seus preços.
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Esse aumento expressava uma intensa

procura por cativos em face de uma oferta relativamente restrita. De outro lado, por conta da
dificuldade de expansão dos plantéis, os preços dos escravos cresceram significativamente
garantindo a importância deles na riqueza total daquele momento. Ademais, os elevados custos
de transação para a transferência desse ativo ao longo do território brasileiro dificultaram ainda
mais a atenuação dos problemas de escassez da mão-de-obra nas áreas em expansão. Na década
seguinte, esse quadro alterou-se profundamente dada a crescente pressão social e política em prol
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Ver Slenes (1975).
Segundo Emília Viotti da Costa: “Até a década dos setenta, entretanto, o escravo continua a ser a mão-de-obra
fundamental para a lavoura cafeeira.” (COSTA, 1989, p. 180). Com relação a São Paulo, a autora chegou a afirmar:
“Num cálculo grosseiro e aproximativo, podemos avaliar que, na década dos setenta, havia nas zonas cafeeiras
paulistas cerca de 170.000 escravos, e aproximadamente 11.000 imigrantes. Enquanto os escravos concentravam-se
nas zonas rurais, o contrário parecia suceder com os imigrantes. Estes, logo que podiam, abandonavam o campo pela
cidade, onde se fixavam. Até essa época, o trabalho livre estrangeiro pouco representava na economia cafeeira”
(COSTA, 1989, p. 176). Segundo Robert Conrad, até 1879, “os escravos ainda eram a principal fonte de trabalho nas
fazendas e o capital ainda fluía para investimentos em escravos” nas zonas do café (1975, p. 165). No Norte, ele
notou uma transição relativamente rápida para o sistema de trabalho livre nessa época, por meio principalmente do
tráfico entre as províncias brasileiras (cf. CONRAD, 1975, p. 155). Autores mais recentes mostraram uma visão
distinta desta. Para o Recôncavo baiano, Bert J. Barickman observou: “In other words, measured by the number of
resident slaves, an average engenho in the well-established cane-growing districts of the Recôncavo in the late
nineteenth century was not much smaller than an average engenho in the same districts in 1816-17”. (1996, p. 603).
Mais adiante ele chegou a concluir: “During those same decades planters in the most traditional cane-growing
districts of the Recôncavo (unlike senhores de engenho in Pernambuco) were unable to incorporate an ever larger
number of free labourers into the work forces employed on their estates; instead, throughout the entire period 18501888, they continued to depend overwhelmingly on slave labour”. (1996, p. 632). Em Sergipe, Josué Modesto dos
Passos Subrinho também verificou a vitalidade do escravismo após 1850: “(...) a) o emprego da mão-de-obra escrava
permaneceu importante para o setor açucareiro, até as vésperas da abolição da escravidão; b) a taxa de alforria [...]
foi baixa na província, elevando-se apenas nos últimos anos do regime escravista [...] entre 1873-1887, houve uma
redução relativa da população escrava urbana, aumento relativo da população empregada na lavoura (...)” (PASSOS
SUBRINHO, 2000, p. 197). O tráfico interprovincial teve impacto diferenciado de acordo com o espaço em Sergipe,
sendo que a Mata “importou, em termos líquidos, escravos de outras regiões da província ou de outras províncias, no
período 1873-1886. Porém, quanto às regiões do Agreste-Sertão, especialmente o Agreste-Sertão de Itabaiana, o
tráfico inter e intraprovincial de escravos teve um papel importante na redução de seu estoque.” (PASSOS
SUBRINHO, 2000, p. 197).
46
Os preços mostraram-se crescentes desde 1850. Ver, por exemplo, Stein (1961), Dean (1977), Mello (1984) e
Marcondes e Motta (2000).
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da abolição. Assim, nessa década de 1870, o escravismo mantinha um papel estrutural importante
na economia brasileira.
Para a segunda metade do século XIX, verificamos um conjunto expressivo de trabalhos
que analisaram a importância dos escravos nos montes inventariados para diversas áreas do
território brasileiro. Eles fornecem um quadro mais claro da participação dos escravos na riqueza.
Um estudo de referência foi o de Zélia Cardoso de Mello. Ao analisar uma amostra de 746
inventários para a cidade de São Paulo entre 1845 e 1895, ela notou uma redução da participação
dos escravos no conjunto da riqueza de 32,3% no período 1845-50 para 7,8% em 1872-80,
embora no momento subseqüente esta tenha se mantido em patamar similar (8,0% em 1880-87)
(cf. MELLO, 1985, p. 159).
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Pari passu, os ativos mobiliários e imóveis apresentaram um

significativo crescimento, pois eles representaram no conjunto ao redor de um terço no primeiro
período em estudo e de dois terços a três quartos nos dois últimos momentos sob a escravidão.
Destarte, a autora mostrou a transformação da riqueza paulista em favor de ativos “libertos”, por
exemplo, imóveis urbanos, ações e apólices públicas.
Se compararmos os resultados de Zélia Cardoso de Mello com o de outro trabalho
efetuado para o município de São Paulo, notamos mudanças significativas no emp rego do braço
cativo ao longo do século XIX. Segundo Maria Lucília Viveiros de Araújo, que analisou 146
inventários para a primeira metade do século XIX, os escravos perfizeram 12,2% da riqueza entre
1800 e 1824 e 30,8% de 1825 a 1850 (cf. ARAÚJO, 2003, p. 143). Ao que tudo indica, parece ter
crescido nesse período a ocupação da zona rural paulistana, pois houve um aumento do número
de imóveis rurais e dos seus escravos superior ao dos urbanos. Assim, o ativo cativo cresceu de
importância nos patrimônios paulistanos durante a primeira metade do século XIX e decresceu
após a década de 1850.
Devemos salientar o caráter distinto da capital com relação ao conjunto da província, em
função da sua condição de capital e de maior grau de urbanização. Em Franca, por exemplo,
Lélio Luiz de Oliveira observou uma redução de menor expressão da parcela dos escravos na
riqueza dos inventariados nesse município, de 37,1% para 26,7% entre 1822-30 e 1875-85 (cf.
OLIVEIRA, 1997, p. 73). A partir das informações fornecidas por Ro naldo Marques dos Santos
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Segundo Maria Luiza Ferreira de Oliveira, baseada numa amostra de 146 inventários da cidade de São Paulo, os
escravos representaram tão-somente 4,8% da riqueza dos inventariados entre 1874 e 1882 (cf. OLIVEIRA, 2003, p.
75). Já nesse momento, os bens de raiz e as dívidas ativas perfizeram 43,3% e 23,6% dos patrimônios. Por fim,
Zephyr Frank chegou a uma participação dos escravos na riqueza de 38,8% para a capital paulista na década de 1850
(2005, p. 244).
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(1980, p. 43), estimamos, para o período 1870-79, essa participação em 35,5%, numa amostra
dos inventários de Jaú, onde se iniciava o cultivo do café. Por fim, Lucília Siqueira verificou,
calcada em 380 inventários, a preponderância dos escravos na riqueza de Socorro de 1846 a
1865, posteriormente eles perfizeram cerca de um terço dos patrimônios no período 1871-75 (cf.
SIQUEIRA, 1999, p. 46). As terras assumiram o papel de principal ativo possuído pelos
inventariados de Socorro. Esse comportamento também foi notado em Mogi Mirim, em que
Leonel de Oliveira Soares calculou, numa amostra de 593 inventários, uma participação dos
cativos de 41,0% na riqueza de 1831 a 1840 e de 26,4% de 1871 a 1880 (cf. SOARES, 2003, p.
130). Assim, no interior de São Paulo, notamos uma menor redução da participação dos escravos
na riqueza dos inventariados do que na capital, mantendo sua importância em virtude da dinâmica
da cafeicultura.
Os estudos para outras províncias também apontam participações mais elevadas do que a
obtida por Mello para o período posterior a 1850. Peter Eisenberg calculou, com base em
inventários, uma participação de 26,5% dos escravos nos ativos totais de trinta senhores de
engenhos pernambucanos, de 1859 a 1888 (cf. 1977, p. 93). Na área açucareira de Sergipe,
Sheyla Farias Silva verificou, numa amostra de 474 inventários de Estância de 1850-88, que os
escravos perfizeram 29% da riqueza, contra 38,2% dos bens de raiz (cf. SILVA, 2004, p. 8).
Flávio Rabelo Versiani e José Raimundo Vergolino fornecem um porcentual para o agreste
pernambucano de 39,3% da riqueza  baseados em 276 inventários  e, para o sertão, de 49,1%
 calcados em 51 inventários  entre 1850 e 1887 (cf. 2003, p. 373-375). Para a primeira
metade do século XIX (1820-1849), eles chegaram a participações de 50,7% na área de agreste e
de 30,5% na de sertão. Os senhores de engenho detinham uma menor parcela de sua riqueza em
cativos em comparação com os escravistas do sertão e agreste, possivelmente em razão dos
investime ntos proporcionalmente mais elevados em terras, instalações e equipamentos para a
feitura do açúcar. Ao longo do século XIX não observamos em Pernambuco a elevada retração da
parcela escrava na riqueza apontada por Mello, pois os escravos aumentaram a sua importância
nos patrimônios dos sertanejos ao longo do século XIX e a diminuição dos porcentuais no agreste
aproximou-se dos patamares do interior de São Paulo.
A província de Minas Gerais caracterizou-se pela presença do maior contingente escravo
do país. Para a época áurea da mineração, Beatriz Ricardina de Magalhães verificou, em conjunto
de 264 inventários, uma parcela dos escravos na riqueza de pouco mais da metade entre 1713 e
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1763 na comarca do Rio das Velhas (cf. MAGALHÃES et alii., 2002, p. 12). Para o município
de Juiz de Fora, Rômulo Andrade apontou a importância dos escravos para a cafeicultura. A
partir de uma amostra de 36 inventários, ele apontou uma mudança ao longo da segunda metade
do século XIX, alterando o patamar da participação dos cativos nas inversões totais de 50% em
1854-69 para 33% em 1870-79 (cf. ANDRADE, 1991, p. 125). , Em sua dissertação de mestrado
sobre a riqueza em Juiz de Fora, Rita de Cássia da Silva Almico calculou, utilizando 486
inventários, em quase um terço a particip ação dos escravos no total dos patrimônios entre 1870 e
1888 (32,7%), porém na década de 1870 tal parcela mostrou-se ainda maior (cf. ALMICO, 2002,
p. 9). Essa área já se mostrava participante da expansão cafeeira em território mineiro. Para
outras áreas mais centrais da província e votadas ao mercado interno, Heloísa Maria Teixeira
levantou mais de trezentos inventários de Mariana entre 1850 e 1888. Ela chegou a uma
participação dos cativos na riqueza de 51,4% na década de 1850 e 32,1% na de 1870 (cf.
TEIXEIRA, 2001, p. 30).
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Bonfim constitui noutra área dessa província direcionada para o

mercado interno para a qual dispomos de informação. Segundo Cláudia Eliane Parreiras
Marques, baseada em um conjunto de pouco mais de duzentos inventários, essa parcela atingiu
53% em 1840-50 e 46% em 1871-80 (cf. MARQUES, 2000, p. 96). Esses últimos porcentuais
mostraram-se bastante elevados, superando até mesmo o de uma área cafeeira da província. Tal
quadro aproximou-se da relação apontada anteriormente entre zona da ma ta, agreste e sertão
pernambucanos.
Em São João del Rei, uma área ao sul da província de grande destaque nas atividades de
abastecimento interno, Afonso Graça Filho também verificou, para o interregno 1831-1888, uma
participação dos escravos na riqueza de 103 fazendeiros de 34,2% (1998, p. 152). Ainda para esta
última cidade, Zephyr Frank calculou uma parcela de 33,1% dos cativos nos patrimônios em
1815-25, utilizando 125 inventários. Para o momento posterior, a importância dos escravos
cresceu a 42,3% em 1855-60, sendo o autor embasado em 367 inventários (FRANK, 2005, p.
244). De outro lado, elevou-se a importância dos depósitos bancários nesse último momento,
alcançando um décimo dos patrimônios. Por fim, houve uma retração nos investimentos em
animais, ouro e dotes. Apesar das diferenças socioeconômicas entre as várias áreas mineiras,
parece mantida a importância dos escravos nos patrimônios inventariados em diversas regiões
mesmo após 1850.
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No período de 1870 a 188 8, o porcentual para Mariana seria de 30,3%.
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Para o Paraná, Fernando Franco Netto levantou os inventários de Guarapuava entre 1850
e 1882, que nessa época consistia na fronteira de ocupação da pecuária. Segundo os seus
informes para 37 inventários, podemos estimar uma participação dos escravos na riqueza de
quase 16,1% (cf. FRANCO NETTO, 2005, p. 250-251). No caso do Rio Grande do Sul, Luiz
Paulo Ferreira Nogueról e outros demonstraram, calcados num conjunto de 545 inventários, uma
parcela dos patrimônios em cativos de 17,8% a 28,3% entre 1820 e 1849, atingindo o maior valor
para Rio Pardo e o menor para Rio Grande (2005, p. 68). Ainda nesse estudo, os animais
representaram de 5,5% da riqueza em Porto Alegre a 26,8% em Rio Pardo.
Na Amazônia, Patrícia Maria Mello Sampaio observou uma sociedade hierarquizada e
marcada pelo controle por parte dos negociantes mais ricos, especialmente por meio do crédito.
Para Manaus, ela anotou uma elevada participação dos ativos mercantis (dívidas ativas, comércio
e prédios urbanos) em relação aos bens rurais. Os escravos representaram 37,4% dos patrimônios
no período 1850-54  baseada em 24 processos  e, tão-somente, 10,6% no 1870-74 
fundamentada em 28 documentos  (cf. SAMPAIO, 1997, p. 100). Após 1884, não se
localizaram escravos nos inventários de Manaus. Assim, a retração mostrou-se bastante elevada
nessa área.
Para a província do Rio de Janeiro, João Fragoso demonstrou um destacado papel da
lavoura cafeeira no vale do Paraíba fluminense. O autor salientou uma participação elevada dos
cativos na riqueza inventariada em Paraíba do Sul, perfazendo os escravos 42,5% dos
patrimônios em 1830-50 (amostra de 69 inventários) e a 32,8% em 1870-75 (25 inventários)
(FRAGOSO, 1990, p. 600-601). Em outra localidade menos eivada pela economia cafeeira
(Itaguahy), Ricardo Muniz de Ruiz anotou uma participação de 47,2% dos escravos em 1821-50
(amostra de 72 inventários). Nos anos de 1861 a 1872, ele chegou a um valor de 52,6%,
utilizando 30 inventários (RUIZ, 1997, p. 21). Para o recôncavo da baía da Guanabara, Antonio
Carlos Jucá de Sampaio calculou, baseado em 34 inventários para Magé, uma parcela de 32,4%
no período 1870-76; anteriormente tal porcentual fora de 55,0% em 1850-56 e posteriormente de
33,5% em 1880-86 (cf. SAMPAIO, 1999, p. 148-49). Essa última localidade detinha uma posição
estratégica no abastecimento da corte, especialmente de farinha de mandioca. Apesar da
diminuição da sua importância na segunda metade da centúria, o ativo escravo ainda assumiu
tanto nas áreas exportadoras como nas direcionadas para o mercado interno patamares próximos,

46

em geral com pelo menos um terço da rique za inventariada nas regiões agrícolas fluminenses ao
final do terceiro quarto do século XIX.
As pessoas alocaram seu patrimônio em outros ativos nas praças urbanas mais afluentes e
mercantis, como visto nos casos de Salvador e Recife. Para a cidade do Rio de Janeiro, Zephyr
Frank calculou, embasado em 176 inventários, uma participação dos escravos de tão-somente
14,3% entre 1815 e 1825. Outros ativos detinham papéis significativos: os prédios urbanos,
29,1%, as dívidas ativas, 20,4%, as terras rurais, 9,6%, dinheiro, 6,6%, ativos de negócios, 5,0%
e depósitos bancários, 3,1% (cf. FRANK, 2004, p. 40). Para o final da década de 1840, o referido
autor verificou um crescimento da importância dos escravos na riqueza dos cariocas em relação
ao período anterior, chegando a 17% em 1845-49, a partir de uma amostra de 116 inventários (cf.
FRANK, 2004, p. 57). Na década de 1850, os cativos perfizeram 14,2% dos patrimônios dos
cariocas, calcado em 363 documentos (cf. FRANK, 2004, p. 73). Por fim, Frank notou a
participação dos escravos em 9,7% da riqueza, entre 1868-1873, baseado em 87 inventários.
Segundo este último autor, os prédios urbanos alcançaram 39,4% da riqueza dos inventariados
cariocas. Vários bens também atingiram participações mais relevantes: depósitos banc ários
(5,4%), ações e títulos (11,5%), ativos de negócios (14,4%). Entretanto, outros reduziram sua
importância: dívidas ativas (14,2%) e terras rurais (5,9%) (cf. FRANK, 2004, p. 88). De outro
lado, João Fragoso chegou, utilizando uma amostra de 55 inventários, a uma parcela dos escravos
na riqueza de 13,9% em 1840 e, calcado em 131 documentos, de 21,0% em 1860 (cf. 1992, p.
255). Assim, a importância dos cativos nos patrimônios cariocas revelou-se mais próxima à da
capital paulista do que do interior da província.
De acordo com Fragoso, a diversificação de ativos atingiu elevada expressão nesta
localidade, alcançando as seguintes participações em 1860: os prédios urbanos (29,3%), ações e
apólices (13,1%), dívidas ativas (10,8%), dinheiro (7,1%) e comércio (3,2%). Dez anos depois o
item ações e apólices somou 18,6%, em razão do grande crescimento das casas bancárias (cf.
FRAGOSO, 2002, p. 15). 49 Frank corroborou a visão de Fragoso ao verificar, em 1885-89, que
as ações e títulos representavam quase um terço da riqueza de 143 inventariados (cf. FRANK,
2004, p. 88). Como também apontado para o município de São Paulo, as áreas mais urbanas
começaram a transferir seus investimentos de escravos e dívidas ativas para novos ativos 
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Infelizmente, não temos a informação desse autor sobre a parcela dos escravos na riqueza inventariada na década
de 1870.
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prédios urbanos e riqueza financeira  primeiro do que as rurais. Apesar desse movimento de
declínio ao longo do século, as informações relacionadas acima mostram que os escravos se
mantiveram, para a maior parte do país, como um importante ativo nos patrimônios das pessoas
na década de 1870, até mesmo nas áreas direcionadas para o mercado interno.
Zephyr Frank demonstrou que as pessoas com patrimônio inventariado mais reduzido ou
médio detinham maior parcela da riqueza alocada em cativos, impondo uma limitação à
associação entre riqueza e escravos, em especial no meio urbano. Segundo os seus resultados
para o Rio de Janeiro, os escravos encontravam-se mais bem distribuídos do que os principais
ativos dos inventariados, por exemplo, a terra (2004, p. 77).
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Havia uma relação negativa entre a

participação dos escravos na riqueza e o patrimônio total possuído. A elevação dos preços dos
escravos após o final do tráfico de escravos garantiu a manutenção ou, até mesmo, o crescimento
da importância dos pequenos e médios inventariados na riqueza, especialmente dos menos
abonados. Destarte, o autor afirmou:
Because slaves were better distributed than other forms of wealth, the
suppression of the trade and the inflation of slave prices had little
immediate effect on social structures. In fact, in a counterfactual world
without slavery in the period 1850-60, wealth inequality in Rio de Janeiro
would have increased by about 7 percent. Over time, however, the higher
prices for slaves raised barriers to entry at the first rung on the ladder of
social mobility. (FRANK, 2004, p. 77).
Isto pode ajudar- nos a entender alguns resultados da literatura exposta nesta seção, pois as
áreas de mercado interno, que apresentam em geral escravarias médias menores, detinham
patrimônios fortemente concentrados em escravos, em certos casos superiores ao de áreas
exportadoras.
Ao tomarmos como referência os proprietários de escravos já deixamos de lado a maioria
da população brasileira da época (ver COSTA, 1992). A utilização de diversas fontes para efetuar
a análise da posse cativa provocou a necessidade de considerar algumas questões metodológicas
atreladas à documentação. Se nos pautarmos pelas duas principais fontes utilizadas pelos
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Ricardo Silveira verificou um resultado oposto ao analisar a década de 1900 em comparação à de 1870. Para ele a
abolição provocou uma melhora na distribuição de riqueza, em função da perda de valor do ativo escravo. De acordo
com o referido autor: “A Theil index of 0.909 (inter Vivos) for the non slave wealth of individuals in the 1870´s,
compared to 0.957 for total wealth, signals that a large share of the drop in inequality in the late 19 th century was the
direct consequence of the dissipation of slave property.” (SILVEIRA, 1985, p. 141). Entretanto, se utilizarmos a
população amostral dos inventários, calculamos um Gini de 0,740 para a posse de cativos, muito inferior ao da
riqueza total  0,855 (cf. SILVEIRA, 1985, p. 78 e 139). Assim, o resultado inverteu-se novamente.
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pesquisadores  listas nominativas de habitantes e inventários post-mortem , observamos
algumas particularidades importantes para o resultado da análise em questão. Como já apontado
na literatura, em geral, os inventários compreenderam tão-somente uma parcela reduzida da
população total, pois a maior parte dela dispunha de um reduzido cabedal de bens para pagar as
custas do processo e partilhar com seus herdeiros.

51

Quando comparamos a participação dos não-

proprietários no total com base nas listas nominativas de habitantes e a calculada nos inventários
verificamos, em geral, a sua preponderância numérica na primeira fonte e o contrário na segunda.
Zephyr Frank estimou que os escravistas perfizeram de 30% a 40% dos domicílios recenseados e
de 80% a 90% dos inventários (2005, p. 231).
As custas judiciais mostram-se, em geral, proporcionalmente mais importantes para os de
apoucadas posses do que os mais ricos, apesar de as despesas da feitura de um inventário
crescerem, em termos absolutos, de acordo com a riqueza do inventariado. De outro lado,
pensamos que tal proposição também se mostra válida para os pequenos escravistas, mas não tãosomente por conta do acesso aos autos (incluindo seus custos). A partir da hipótese do ciclo de
vida (associação entre riqueza e idade, sendo positiva até 60-70 anos e negativa a partir de então)
e como há a concentração dos inventários nas pessoas com idade mais avançada, podemos
afirmar que os inventariados devem apresentar um patrimônio em geral superior ao que possuíam
em idade mais jovem (cf. MARCONDES, 1998, p. 269-280). 52 Ademais, em termos de opção na
alocação da riqueza entre diversos ativos, notamos em geral uma preferência dos mais idosos
pelas atividades agrárias, que utilizam mais escravos e terras, do que as mercantis. Num estudo
singular, Maurício Martins Alves comparou a posse de cativos por faixa de tamanho de plantel
para Taubaté ao final do século XVIII e início do XIX nas duas fontes disponíveis: inventários e
listas nominativas. O autor afirmou:
o inventário detecta melhor as oscilações de maior duração, pois aponta o
conjunto produzido pelo falec ido ao longo de sua existência, enquanto as
listas tratam de apresentar a oscilação momentânea, anual. Por outro lado,
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Diversos autores já afirmaram tal proposição, como, por exemplo, Ricardo Antonio Rocha Silveira. Analisando o
Rio de Janeiro de 1870 a 1980, ele notou o viés da amostra de inventários em relação à população, em favor das
pessoas mais ricas (cf. SILVEIRA, 1985, p. 83). Peter Eisenberg salientou  baseado em listas nominativas de
habitantes, atas da câmara e inventários  essa evidência em seu estudo sobre Campinas no início do século XIX:
“Evidentemente os inventários não constituem uma amostra da população global, porque as pessoas sem riqueza
alguma nada tinham a inventariar. Provavelmente a grande parte dos inventários foi deixada pelas camadas sociais
privilegiadas, que incluem os senhores de engenho e os plantadores de cana de partido.” (EISENBERG, 1989, p.
382).
52
Frank calculou: “The inventoried population is, however, older (by about 11 years, on average), and therefore
wealthier, than living wealth holders.” (2005, p. 229).
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a inclusão de uma parcela maior da população levou à maior participação
dos proprietários de menor poder aquisitivo – o inventário, por natureza,
detecta melhor as variações nas camadas de maior posse. (ALVES, 2001,
p. 34).
Enquanto os proprietários de um a quatro cativos representaram, à exceção da década de
1790, nos inventários de Taubaté ao redor da metade de todos os escravistas, nas listas
nominativas tal participação atingiu cerca de dois terços. Desse modo, a estrutura da posse de
cativos a partir dos inventários poderia subestimar a importância dos pequenos escravistas em
relação às listas nominativas de habitantes.
Os inventários e as matrículas permitem uma melhor definição da propriedade do escravo.
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Ademais, os inventários podem contemplar os cativos não residentes na localidade do

recenseamento ou da matrícula de um proprietário morador nela, os quais nem sempre foram
recenseados ou matriculados. Essa última questão poderia conduzir a uma subestimação da
importância dos grandes escravistas na análise da estrutura da posse de cativos por meio de listas
nominativas ou matrículas, especialmente nos casos de levantamentos concernentes a áreas muito
reduzidas.

1.3 - Evidências da posse de cativos

A discussão da literatura da propriedade escrava foi desenvolvida em dois planos em
razão das fontes distintas utilizadas, que produzem resultados diversos. Na primeira,
consideramos os estudos clássicos e os mais recentes efetuados a partir dos “recenseamentos”
antigos, anteriores ao primeiro censo de 1872. Posteriormente, analisamos os resultados
alcançados por meio dos inventários. Devido às diferenças na apresentação da estrutura da posse
de cativos pelos autores analisados optamos por centrarmos a discussão nos indicadores mais
comumente fornecidos ou possíveis de cálculo a partir dos trabalhos publicados: o número médio
de escravos por proprietário e o índice de Gini.
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Na lista nominativa estabelecemos essa relação de acordo com a moradia num domicílio, podendo em certos casos
haver dificuldade em atribuir a propriedade do escravo ao escravista, especialmente quando não for a do chefe do
fogo. Os escravos podem residir naquele domicílio, mas não pertencerem ao proprietário ao qual foram atribuídos 
em geral o chefe do domicílio. Isto pode decorrer, por exemplo, de aluguel, empréstimo, sociedade, companhia,
agregação, tutela e, no caso de viúvos, herança dos descendentes.
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O índice de Gini representa um indicador do grau de concentração da posse escrava. Francisco Vidal Luna
esclarece: “O índice de Gini corresponde a um coeficiente estatístico, largamente utilizado para medir concentração
de renda ou riqueza. Constitui, na verdade, a relação entre áreas de um quadrado, construído de forma a representar,
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1.3.1 - Listas nominativas de habitantes e outros arrolamentos nominativos
Os autores clássicos do pensamento brasileiro do século XX  Gilberto Freyre (1933),
Sérgio Buarque de Holanda (1936) e Caio Prado Júnior (1942)  ressaltaram o papel da grande
propriedade escravista monocultora, cuja produção destinava-se ao mercado externo, como
elemento basilar da produção no período colonial e imperial. A distribuição da posse cativa
centrou-se nas mãos de uns poucos e grandes senhores. Desse modo, a população brasileira
compunha-se, quase exclusivamente, de senhores e escravos; os seus demais integrantes
consistiriam em agregados e marginalizados. Primeiramente, Gilberto Freyre alinhou-se a essa
corrente: "Se o ponto de apoio econômico da aristocracia colonial deslocou-se da cana -deaçúcar para o ouro e mais tarde para o café, manteve-se o instrumento de exploração: o braço
escravo. [...] De modo geral, em toda parte onde vingou a agricultura, dominou no Brasil
escravocrata o latifúndio (...)" (1986, p. 68-69).
Caio Prado Júnior constituiu o maior expoente dessa corrente interpretativa, repercutindo
fortemente sobre o pensamento acadêmico posterior. Ele asseverou que nossa economia calcouse no uso em larga escala da mão-de-obra cativa empregada na produção de gêneros votados à
exportação: "Completam-se assim os três elementos constitutivos da organização agrária do
Brasil colonial: a grande propriedade, a monocultura e o trabalho escravo. Estes três elementos
se conjugam num sistema típico, a 'grande exploração rural', isto é, a reunião numa mesma
unidade produtora de grande número de indivíduos; é isto que constitui a célula fundamental da
economia agrária brasileira. " (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 122).
Além da agricultura, o autor verificou na exploração mineratória do século XVIII: "uma
organização que afora as distinções de natureza técnica, é idêntica à da agricultura;
concorreram para isto, de uma forma geral, as mesmas causas, acrescidas talvez da influência
que a feição geral da economia brasileira já tomara quando a mineração se inicia. É ainda a
exploração em larga escala que predomina: grandes unidades, trabalhadas por escravos."
(PRADO JÚNIOR, 1981, p. 123). A única atividade econômica de expressão direcionada para o
num dos eixos (o horizonte), a população segmentada em percentis e no outro (o vertical), a riqueza ou renda
(também dividida em percentis) da coletividade estudada. (...) Dessa forma, quanto mais regularmente se distribui a
renda ou riqueza, mais próximo de zero estará o valor do índice (zero no limite); correla tivamente, quanto mais
concentrada estiver a riqueza ou renda, maior será o valor do aludido índice que, no máximo, iguala-se à unidade.”
(LUNA, 1981, p. 121).
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mercado interno foi a pecuária, porém de pouco emprego para os braços cativos: “Mão-de-obra
não falta, e não havendo escravos, bastam destes mestiços de índios, mulatos ou pretos que
abundam nos sertões (...)” (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 193).
Celso Furtado (1959) não concordou com a preponderância da grande propr iedade na
época da mineração. Na região das Minas, houve uma possibilidade maior de inserção das
pessoas menos afortunadas durante o século XVIII, fortalecendo o mercado interno naquele
momento de apogeu. Entretanto, a economia açucareira e a cafeeira apoia ram-se na exploração
em larga escala dos cativos: "A empresa cafeeira permite a utilização intensiva da mão-de-obra
escrava, e nisto se assemelha à açucareira." (FURTADO, 2000, p. 118-119).
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De outro lado, o

autor reconheceu a menor necessidade de capitais por parte da cafeicultura.
Mais recentemente João Manuel Cardoso de Mello (1975) recolocou a necessidade da
grande exploração baseada em largos contingentes de mão-de-obra cativa para a cafeicultura. Os
pequenos e os médios produtores mostrar-se- iam inviáveis. Nas palavras do próprio autor:
Podemos compreender, neste momento, por que a empresa cafeeira surge
como latifúndio escravista. Como latifúndio, não somente porque
existisse uma determinada repartição de terras prévia à sua constituição.
Surge como latifúndio também e principalmente porque, dados os preços
dos recursos produtivos e se definindo a produção cada vez mais como
produção em massa, as margens de lucro eram reduzidas, o que impunha
uma escala mínima de produção lucrativa e, reversivamente, determinava
investimentos vultosos, que funcionavam como barreira à entrada.
(MELLO, 1988, p. 57).
Os trabalhos mais recentes baseados em fontes primárias locais e regionais não
corroboram, em sua totalidade, essas visões mais gerais da dominância do latifúndio escravista
monocultor. Embora a determinação do número de escravos que possa definir a grande
propriedade escrava seja difícil de precisar, Francisco Vidal Luna  ao estudar cinco localidades
mineiras no período 1718-1804  observou um padrão de posse cativa que não corroborou a
visão da historiografia tradicional. Nesse estudo pioneiro, ocorreu o predomínio dos pequenos
escravistas (de um até cinco escravos) e foram raros os proprietários de grandes escravarias. O
autor concluiu:
As peculiaridades da atividade mineira propiciaram a formação de uma
estrutura singular nas Gerais. De modo geral, aquilo que se pode
comparar à 'grande lavoura' ali não predominou. Por força de variadas
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Segundo Furtado, Minas Gerais forneceu recursos humanos e materiais para a expansão cafeeira observada no
vale do Paraíba no século XIX.
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circunstâncias, inclusive pela orientação Metropolitana, a atividade não se
assentou no grande produtor; tal linha de conduta não constituiu mudança
inexplicável nas regras do Sistema Colonial, representou, na verdade,
uma adaptação de tais normas às características próprias da mineração
(...). (LUNA, 1981, p. 156-157).
Posteriormente, diversos estudos ampliaram o espaço territorial e o lapso temporal para
além das Minas Gerais do século XVIII e do início do século XIX lançando luz sobre a
importância dos pequenos e médios escravistas. Na Bahia, ao final do período colonial, Stuart B.
Schwartz verificou posses que não diferiam totalmente do padrão das capitanias mais ao Sul. Ele
utilizou duas medidas de dispersão (o índice de Gini e a participação dos 10% maiores
proprietários no total de cativos) e a média de escravos para efetuar a comparação das regiões
baianas. Assim, a média de escravos por proprietário no Recôncavo baiano atingiu 7,2 em 181617 (cf. SCHWARTZ, 1988, p. 357). Entretanto, havia diferenças significativas entre as áreas que
compunham o Recôncavo, especialmente em razão do tipo de ocupação econômica e da
preeminência de um ambiente rural ou urbano. Com relação a esse último elemento, o autor
afirmou: “O tamanho médio dos plantéis nas áreas urbanas era pequeno, e a distribuição dos
cativos entre os proprietário s era mais eqüitativa do que nas áreas rurais.” (SCHWARTZ, 1988,
p. 358).
A propriedade escrava condicionou, e era condicionada pela, atividade desenvolvida na
região de estudo e, principalmente, pelos proprietários. As ocupações mais rentáveis permitiam a
aquisição de um contingente maior de escravos. De outro lado, certas atividades necessitavam de
um patrimônio mínimo para viabilizar sua execução, como, por exemplo, os senhores de engenho
de açúcar e, até mesmo, os lojistas de fazendas secas. Destarte, Schwartz evidenciou o elevado
impacto das atividades sobre a posse de cativos no espaço baiano ao final do período colonial: “A
concentração de riqueza em escravos e o tamanho médio dos plantéis aumentam da região
produtora de mandioca para as áreas de cultivo misto de mandioca e açúcar e terminam por
atingir os níveis mais elevados nas paróquias mais inteiramente ocupadas com a produção
açucareira de exportação.” (SCHWARTZ, 1988, p. 359). A média de cativos por proprietário
chegou a 4,0 e 4,5 no Recôncavo urbano e de subsistência; 5,2 para o sertão (gado e mandioca);
6,6 para o misto (açúcar e mandioca) e 11,7 na área açucareira. Desse modo, as posses revelaramse bastante reduzidas em relação ao posto nas visões clássicas para o Nordeste açucareiro. Por
fim, os índices de Gini mostraram-se inferiores a 0,5 para as duas primeiras áreas e de 0,52 a 0,59
para o Recôncavo misto e de 0,62 a 0,77 no de açúcar (cf. SCHWARTZ, 1988, p. 359).
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Entre as ocupações dos proprietários, Schwartz (1988, p. 361) notou as maiores posses
médias entre os senhores de engenho (65,5), plantadores de fumo (19,3), dono de sítio ou fazenda
(13,4), dono de alambique (12,1) e lavradores de cana (10,5). Os demais escravistas  não
ligados à cultura de exportação  mantinham um padrão de propriedade mais reduzido, em
especial os agricultores de mandioca que detinham, em média, pouco mais de cinco cativos.
Todavia, tão-somente cerca de 15% dos engenhos  o “coração” da indústria açucareira 
possuíam 100 ou mais cativos. De outro lado, cerca de um quinto dos escravistas do Recôncavo
baiano em 1816-17 detinham um escravo, mesmo nas áreas inteiramente açucareiras. Os
engenhos funcionavam integrados a lavradores de cana e fornecedores de mão-de-obra (livre ou
escrava), crédito, lenha e alimentos. Isso forneceu à indústria do açúcar baiana uma
complexidade muito diversa da situação do Caribe, em especial da Jamaica.
Bert Barickman analisou a estrutura da posse de cativos para um conjunto maior de
localidades do Recôncavo baiano e um período mais amplo. Ele observou, para o início do século
XIX, que as médias de escravos por proprietário foram de 4,5 a 4,8 para os lavradores de
sobretudo mandioca, 6,5 para os de fumo e de 10,0 a 18,6 para os de açúcar (cf. BARICKMAN,
2003, p. 238).
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Os senhores de engenho alcançaram as posses mais elevadas: “no coração da

zona açucareira do Recôncavo, o engenho típico tinha de cinqüenta a cem escravos”
(BARICKMAN, 2003, p. 240). Os lavradores de cana possuíam, em média, entre 10 e 17
escravos (cf. BARICKMAN, 2003, p. 243). Por fim, os índices de Gini calculados também
mostraram uma concentração maior na área de açúcar (de 0,62 a 0,77) do que no território do
fumo (0,56) e da mandioca (de 0,38 a 0,45).
Podemos notar, para Campinas no início do século XIX (cf. EISENBERG, 1989, p. 362),
uma propriedade média cativa mais elevada entre os senhores de engenho (22,2 em 1809 e 38,8
em 1829) do que entre os plantadores de cana (cerca de sete nos dois anos considerados) e
agricultores de alimentos (ao redor de um cativo).
Em Sergipe, Josué Modesto dos Passos Subrinho verificou, com base na lista de
classificação dos escravos para o município açucareiro de Laranjeiras, um número médio
pequeno de cativos por proprietário em 1873 (3,6). Esse resultado reforçou, segundo o autor, um
novo cenário para a zona da mata nordestina como um todo:
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De acordo com Barickman, num censo de 1781 de uma freguesia de Nazaré verificou-se uma média de 4,2 cativos
para os lavradores de mandioca (cf. BARICKMAN, 2003, p. 377).
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A imagem da grande propriedade escravista, de centenas de escravos
apinhados em senzalas infectas ou reunidos em eitos numerosos sob a
severa vigilância dos feitores é ainda, possivelmente, a pr imeira que nos
vem a mente quando pensamos em propriedade de escravos, apesar dos
esforços revisionistas de alguns historiadores e demógrafos. Nesse
sentido, o número pode surpreender, porém, confirma estudos feitos para
outras áreas do país e para outras épocas, acerca do predomínio da
pequena propriedade escrava e, portanto, da pequena média de escravos
por proprietário. (PASSOS SUBRINHO, 1997, p. 1003).
Os largos campos de criação de gado ao longo do território não prescindiram do trabalho
escravo. Vários autores apontaram a existência de contingentes expressivos de cativos nessas
áreas. Diana Soares de Galliza verificou a presença do braço escravo na Paraíba: “Contrariamente
ao que a maioria dos historiadores têm afirmado, constatamos que o escravo negro foi peça
importante na economia sertaneja.” (GALLIZA, 1979, p. 102). Uma amostra de 76 inventários de
escravistas sertanejos  de Pombal, Piancó e Cariri  revelou, para 1865-76, que mais da
metade deles possuíam de um a cinco escravos (57,9%, cf. GALLIZA, 1979, p. 123). Tal
resultado também foi observado por vários outros autores contemporâneos a Galliza para o Piauí
(ver, por exemplo, MOTT, 1985, KNOX, 1973, e BRANDÃO, 1999).
Eurípides Antônio Funes estudou a propriedade escrava no início do século XIX para
Goiás, quando, com o declínio da mineração, ocorreu o crescimento da agropecuária. Num
primeiro plano de investigação, o autor considerou um conjunto de inventários de várias cidades
entre 1807 e 1850, entre os quais o maior escravista detinha 63 escravos (cf. FUNES, 1986, p.
123). Em outro, por meio de recenseamentos, ele verificou, para Meia Ponte (atual Pirinópolis,
Goiás) em 1818, uma média de 6,1 e, para Corumbá e Bonfim em 1850, uma média de 4,2 (cf.
FUNES, 1986, p. 123 e 126).
Apesar da decadência da exploração do ouro, a região mineira manteve durante o século
XIX o maior contingente escravo brasileiro. Clotilde Paiva realizou um vasto levantamento das
listas nominativas distritais de Minas Gerais de 1831-32. Nesse estudo, observamos a presença de
127 mil cativos e um número médio de escravos de 6,2 para quase a totalidade da província (cf.
PAIVA, 1996, p. 201-214). Outros trabalhos, como, por exemplo, o de Clotilde Andrade Paiva e
Douglas Cole Libby, procuraram reafirmar a importância do contingente cativo mineiro. Esses
últimos autores basearam-se nas listas nominativas de 1831-1832 e nas listas de classificação dos
escravos para a libertação de 1873-1875 correspondentes ao Oeste mineiro e à localidade de
Paracatu. Para ambos os períodos, esses autores verificaram o predomínio dos pequenos
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escravistas. Os proprietários de um a quatro cativos representavam 64,7% do conjunto de
detentores de escravos em 1831-1832 e 75,4% em 1873-75. O número médio de cativos era de
5,0 no primeiro momento e de 3,7 no segundo (cf. PAIVA; LIBBY, 1995, p. 221).
Em um importante trabalho de síntese de um conjunto muito expressivo de listas
nominativas de habitantes ao redor de 1830, Francisco Vidal Luna e Herbert S. Klein mostram a
distribuição da posse escrava em São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
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Essas informações

compreenderam uma população total de cerca de 407 mil pessoas para Minas Gerais, 234 mil
para São Paulo e quase 35 mil para o Paraná. Os escravos somaram 210 mil pessoas,
representando 33% da população na primeira área, 30% na segunda e tão-somente 19% na
última, respectivamente (LUNA; KLEIN, 2004, p. 8). Com relação à posse de cativos os autores
afirmam:
Although average slave holdings differed by region, the two provinces
shared a common slave holding structure. There was a reduced number of
large slave-owners, and an elevated proportion of small slave-owners who
owned a significant proportion of the provincial slaves. In the two regions
close to a quarter of the owners held but one slaves, almost 80 per ce nt of
the owners possessed ten slaves or fewer and they in turn accounted for
approximately 40 per cent of the slaves. In this whole area of Brazil we
find very few slave holdings of more than 200 slaves (less than 50 among
the 30,000 households which contained slaves) and these extremely large
slave holdings held but 4 per cent of the total slave population. Of the
two large provinces, Minas held the highest number of these big planters,
with there owners having more than 300 slaves [393, 392 e 341 / RLM].
In contrast the largest owner in all of São Paulo held only 164 slaves. The
Gini index measuring inequalities in distribution of resources among a
population  in this case slaves distributed among slave-owners  was
virtually identical for the two provinces.[0,574 para Minas Gerais e 0,596
para São Paulo / RLM] Only the Paraná region represented a different
structure.[0,527 / RLM] Not only was the total population of slaves
smaller than normal, but the weight of the small slave holders was
greater. The majority held but one slaves and those who owned 10 slaves
or less represented 90 per cent of the slave-owners and controlled a high
58 per cent of all slaves (…) (LUNA; KLEIN, 2004, p. 9).
Em termos das regiões das províncias, houve diferenças expressivas: enquanto o Oeste e
Vale do Paraíba paulistas alcançavam médias de 8,7, o Planalto paranaense e o Norte/Nordeste de
Minas detinham valores de 4,8 e 4,9, respectivamente. Devemos destacar também a segunda
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Como existe um conjunto muito expressivo de trabalhos monográficos para essas três áreas optamos por
apresentar tão-somente uma visão geral de acordo com nossos objetivos.
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maior média apresentada pela Zona da Mata mineira (7,6). Por fim, no grupo intermediário,
verificamos os centros de mineração de Minas (6,9), a fronteira sul mineira (6,3) e o litoral
paranaense (5,5).
As atividades econômicas também influenciavam a posse cativa de forma muito
significativa, como já apontado pela literatura historiográfica.
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Se utilizarmos o estudo acima

indicado para ilustrar tal fato, os autores verificaram, para as três províncias, mas em patamares
distintos, que a média dos agricultores mostrou-se superior à dos comerciantes, artesãos, pessoas
ligadas aos transportes e, principalmente, jornaleiros.
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Além das distinções de posses entre as

várias ocupações, como afirmam os autores, a agricultura revelou propriedades médias diferentes
de acordo com o produto principal, não se restringindo tais disparidades à tão-somente
exportação e do mercado interno. Até mesmo no interior do setor de exportação, os autores
notaram distinções significativas, como, por exemplo, entre os senhores de engenho e os
cafeicultores, em favor dos primeiros. Por fim, uma idêntica atividade também apresentou
variações de suas posses médias ao longo do território, revelando outros condicionantes do
tamanho da escravaria:
Examining these slave-owning households by region, some interesting
patterns emerge. The export centers of Paraíba Valley and Oeste Paulista
held a very high average number of slaves. The biggest holdings were the
sugar estates, present both in São Paulo and Minas Gerais. The paulista
estates held on average 31 slaves  theres was some 585 such plantations
with a total of 18,224 slaves  a quarter of the provinces total servile
workforce. In Minas Gerais the 282 engenhos were smaller  holding
only 20 slaves per unit and they controlled only 5 per cent of the
provincial slaves. Coffee in São Paulo was concentrated in the Paraíba
Valley, which contained some 1,725 coffee fazendas of which under half
owned slaves. These slave owning coffee producers controlled 9,966
slaves and average just under 10 slaves per unit. (LUNA; KLEIN, 2004,
p. 22).
O Rio Grande do Sul mostrou-se uma outra área direcionada para o mercado interno,
fornecendo produtos agropecuários. Segundo Stephen Bell:
The numbers of slaves on the ranches provide a crude but useful indicator
of the effect of regional variety in ranching on capital accumulation. In
1850, there was an average of 5,5 slaves on each of the Brazilian-owned
ranches within the Chuí frontier of northern Uruguay. Around 1860,
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Já nos estudos clássicos observamos essa relação: Luna (1981) e Costa e Nozoe (1989).
As duas únicas exceções foram: os comerciantes no Paraná e os mineiros em Minas Gerais. Eles que detinham
uma média superior à dos agricultores.
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within Rio Grande do Sul itself, the numbers ranged from 4 slaves per
ranch at Rio Pardo to as low as 0,3 per ranch at São Borja in Missões.
(…) Some of this variation can be explained. Rio Pardo was associated
with established wealth; as a garrison town, it had been closely involved
with the early military cycle of settlement in the Campanha. Missões, by
contrast, was still isolated at mid-century, poorly situated for the transport
of its cattle to coastal slaughter; ranchers there used Indian labor instead
of African slaves. (BELL, 1998, p. 48-49). 60
As áreas urbanas detinham padrões distintos da área rural de lavoura ou pecuária. Eduardo
Spiller Pena, ao analisar as listas de classificação dos escravos da comarca de Curitiba, conseguiu
reconstituir os plantéis de uma população escrava de 2.257 pessoas. Desse modo, a média
chegaria a 3,2 escravos por escravista (cf. PENA, 1999, p.36). O índice de Gini calculado foi de
0,40 (cf. PENA, 1999, p. 39). Por fim, José Flávio Motta, Nelson Nozoe e Iraci Costa estudaram
a freguesia de São Cristóvão da capital do Império, com base num arrolamento da população de
1870. Nessa área mais urbana, a posse de cativos mostrou-se mais reduzida do que nas rurais
direcionadas para a agroexportação. A média calculada chegou a tão-somente 3,8 (cf. 2004, p.
170). O índice de Gini indicou um valor de 0,46 para a concentração da posse de cativos. Assim,
as capitais apresentaram propriedades escravas médias e, respectivas, concentrações inferiores à
de áreas agrícolas.

1.3.2 – Inventários

Laird W. Bergad realizou um estudo extraordinário para a escravidão em Minas Gerais
entre 1720 e 1888, contemplando principalmente Diamantina, Ouro Preto, Mariana, São João del
Rei e São José del Rei  atual Tiradentes. Ele levantou cerca de dez mil inventários, nos quais
constaram quase cento e doze mil cativos. A distribuição da posse de cativos relevou-se bastante
modesta: “Over the entire period from 1720 to 1888, 46% of all slaveowners owned five or fewer
slaves, and after 1850, 50% or more fell into this category.” (BERGAD, 1999, p. 210). Do
conjunto total de escravistas, tão-somente trinta e seis detinham mais de uma centena de cativos
(0,4%). O número médio de escravos por proprietário foi de 11,2 durante todo o período
estudado. Ao longo do século XIX, o autor observou uma grande estabilidade da média, em geral
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Devemos salientar que o autor manteve os não-escravistas entre os estancieiros, o que subestimou a média deles.
Tal análise decorreu provavelmente da fonte utilizada: Mapa numérico das estâncias existentes nos diferentes
municípios da província.
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ao redor de dez a onze cativos, à exceção da primeira e da última década dessa centúria
escravista. Na década de 1870, a média atingiu cerca de dez escravos. Por fim, o índice de Gini
manteve-se entre 0,52 e 0,54 por todo o século XIX.
Ainda para a área de mineração de Minas Gerais, Luiz Paulo Ferreira Nogueról verificou,
numa amostra de quase quinhentos inventários de escravistas de Sabará, uma média de cerca de
7,7 escravos entre 1821 e 1830 e de 3,9 entre 1871 e 1880 (cf. NOGUERÓL, 2003, p. 143). Ele
calculou um índice de Gini de 0,591 para 1821-30 e de 0,701 para a de 1871-80 (cf.
NOGUERÓL, 2003, p. 144). Para Mariana, Heloísa Maria Teixeira verificou uma média de 10,2
em 1870-79, próxima à calculada por Bergad (cf. TEIXEIRA, 2001, p. 74). Desse modo,
notamos distinções expressiva s da posse cativa entre as antigas áreas de mineração na década de
1870.
Luiz Paulo Ferreira Nogueról também analisou outra região direcionada para o mercado
interno  o Rio Grande do Sul. Ao estudar pouco mais de duas centenas de inventários de
escravistas de Porto Alegre, ele notou uma presença maior da pecuária bovina e eqüina nas terras
gaúchas do que em Sabará (MG).
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A média de cativos foi de 7,2 em 1821-30 e de 6,2 em 1881-

80. Por outro lado, o índice de Gini chegou a 0,543 e 0,869 em períodos idênticos (cf.
NOGUERÓL, 2003, p. 143-144). Luís Augusto Ebling Farinatti estudou, por meio de uma
amostra de 181 inventários entre 1830 e 1870, Alegrete e calculou uma média de cinco cativos
para a década de 1860 (cf. 2005, p. 14).
Numa área açucareira, Estância (SE), os escravos constavam de 68,5% dos inventários de
1850 a 1888. O número médio de cativos diminuiu ao longo da segunda metade do século XIX,
de 9,1 em 1850-59 para 7,0 em 1870-79 (cf. SILVA, 2004, p. 3). No Recôncavo baiano,
Barickman calculou uma posse média de 20,0 escravos em 1816-45 e 8,7 em 1846-60 entre os
lavradores de fumo de Cachoeira (cf. BARICKMAN, 2003, p. 246). Para a cidade de Salvador,
Maria Mascarenhas verificou uma média de pouco mais de 16 escravos por inventariado
escravista no período 1760-1808 (cf. 1998, apêndice) e Maria Andrade analisou, para a época
posterior (1811-60), um conjunto expressivo de mais de mil e setecentos inventários, chegando a
uma média de tão-somente 4,6 (cf. ANDRADE, 1988, p. 188). Este valor foi significativamente
inferior ao da época anterior e ao dos resultados para o Recôncavo baiano. Provavelmente, as
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No Piauí, Tanya Brandão notou a presença de escravos em 81% dos 158 inventários consultados, referentes ao
período de 1762 a 1822. Apesar de constituir uma área preponderantemente direcionada para o mercado interno, a
média de cativos neles atingiu 6,5 (cf. BRANDÃO, 1995, p. 218).
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vicissitudes econômicas da região e do próprio escravismo  até mesmo insurreições e
resistência dos escravos (cf. REIS, 2000)  naquele momento colocaram-se primeiro no meio
urbano do que no rural, especialmente em Salvador.
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Para o Rio de Janeiro, os trabalhos concentraram-se na análise da posse cativa por meio
da utilização dos inventários. A não localização de listas nominativas de habitantes fez dos
inventários uma fonte essencial para os estudos econômicos e demográficos fluminenses. Luiz
Carlos Soares realizou, no seu doutoramento, um estudo pioneiro importante sobre o município
do Rio de Janeiro, calcado em uma amostra de 400 inventários. Ele verificou para o principal
núcleo urbano do império uma forte redução da média de escravos de 8,7 entre 1810-1849 para
3,5 entre 1850-1888 (cf. SOARES, 2001, p. 90). Além disto, houve, nesse período, uma elevação
da proporção de inventários sem escravos (17,5% para 48,0%) e a parcela de proprietários com
até cinco cativos elevou-se de 48,5% do total de escravistas no primeiro momento para 58,7% no
segundo. Por fim, o autor atribui a mudança ao final do tráfico africano e à busca por novos
investimentos e/ou atividades relacionados ao comércio e aos serviços urbanos (cf. SOARES,
2001, p. 91).
Na província fluminense, a importância da escravidão e da cafeicultura diferiu
significativamente entre o vale do Paraíba e o restante da província. A partir das informações
fornecidas por Hebe Maria Mattos de Castro (1988), em seu livro Ao sul da história, estimamos
uma média de escravos de 11,8 em 1855-74 e de 9,2 em 1875-88 em Capivary. Para Itaguahy, a
média calculada por Ricardo Ruiz foi de 12,3 cativos por proprietário entre 1860 e 1872 (cf.
RUIZ, 1997, p. 44). Para Magé, o valor calculado por Antonio Sampaio foi de 7,0 em 1870-76
(cf. SAMPAIO, 1994). Com relação ao vale, João Fragoso chegou, para Paraíba do Sul, a médias
muito superiores, de 19,6, no período de 1830-40, e de 20,7, no de 1870-75 (cf. 1990, p. 602603). Desse modo, a intensidade do desenvolvimento cafeeiro relacionou-se diretamente ao
patamar de acúmulo de escravos dos proprietários inventariados. Embora representasse um ativo
importante para escravistas em diversas áreas agrícolas fluminenses, o patamar da posse de
cativos mostrou-se significativamente distinto entre essas regiões. De acordo com Andréa Jácome
Simonato, que analisou uma amostra de 46 inventários do meio rural fluminense e da Corte em
1860:
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Para Recife, Antonio Pessoa Nunes Neto calculou um número médio de cinco cativos entre 1800 e 1887, para um
conjunto de mais de quatrocentos inventários (2005, p. 222).
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verificamos que as freguesias rurais da Corte, mais próximas da área
urbana e mais voltadas para a produção de alimentos, concentravam
tendencialmente menos escravos do que as outras comarcas da província,
sobretudo aquelas que se dedicavam à agroexportação do café e açúcar.
Enquanto nos 26 plantéis relativos às freguesias rurais da Corte a média
de escravos por plantéis era de 9 cativos, dentro das outras comarcas
rurais esta média chegava a 43 cativos por plantel. (1998, p. 148).
As principais áreas cafeeiras detinham posses superiores à dos territórios menos
envolvidos na cafeicultura e, principalmente, à das não cafeeiras.
Para o município de São Paulo, Maria Lucília Viveiros de Araújo verificou uma posse
média de cativos de 28,6 na primeira metade do século XIX (cf. ARAÚJO, 2003, p. 122). Para o
período posterior, Zélia Cardoso de Mello chegou a um número médio de escravos de 8,3 em
1872-80, mantendo patamar semelhante ao do período 1845-50  8,9 (cf. MELLO, 1985, p.
110). Por fim, Maria Luzia Ferreira de Oliveira, calculou uma média de 3,9 escravos em 1874-84
para a capital paulistana (cf. OLIVEIRA, 2003, p. 88). Apesar da divergência entre os resultados
para a segunda metade do século XIX, a capital paulista apresentou uma redução das posses
médias ao longo dessa centúria.
No interior da província paulista, Lélio Luiz de Oliveira observou, com relação a Franca,
uma média de escravos por proprietário de 4,8 entre 1822-30 e 5,3 no período de 1875-85 (cf.
OLIVEIRA, 1997, p. 83 e 87). Noutra cidade do Oeste paulista  Mogi Mirim , Leonel
Soares verificou um valor de 9,7 escravos por proprietário em 1831-40 e de 10,8 em 1871-80 (cf.
SOARES, 2003, p. 106). Assim, como já relatado para o Rio de Janeiro, reforçou-se a idéia da
importância maior da escravidão nas suas décadas finais não se encontrar nas capitais, mas
principalmente no interior da província, em razão do emprego agrícola, particularmente na
cafeicultura.
Em Taubaté, a média por proprietário chegou a 9,9 cativos na década de 1840 (cf.
ALVES, 2001, p. 252). Graças ao estudo singular efetuado por este último autor para as duas
fontes consideradas neste capítulo, podemos comparar em sete décadas os resultados das listas
nominativas e dos inventários entre 1770 e 1840. As médias calculadas a partir das listas
mostraram-se sistematicamente inferiores às dos inventários, à exceção tão-somente da década de
1790, talvez em função do pequeno número de inventários nesses dois lustros  vinte e um em
relação a um número acima de trinta para as outras décadas. As diferenças não são muito
expressivas em termos absolutos, pois as médias são reduzidas em ambas as fontes. Nas listas, os
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resultados oscilaram entre 4,1 e 5,2. Para os inventários, as médias situaram-se entre 5,2 e 6,5, à
exceção de 3,5 na década de 1790 (cf. ALVES, 2001, p. 20 e 252). Uma diferença de um cativo
numa média de cinco representaria cerca de um quinto de variação no total de cativos da
localidade. Assim, devemos atentar com cuidado para as comparações entre informações de
fontes diversas, em especial dos levantamentos de cunho censitário em relação aos dos
inventários.
Em suma, observamos, nestas últimas seções, a importância dos escravos na riqueza,
mantida até a década de 1870. Isto possibilita a realização dos estudos de estrutura da posse de
cativos com base na classificação e/ou matrícula dos escravos. A literatura abordada dessa
corrente de pesquisa já demonstrou a importância dos pequenos e médios escravistas no nosso
passado colonial e imperial. Alguns resultados mais gerais apontados pelos pesquisadores devem
ser ressaltados, como, por exemplo, a importância relativamente menor da escravidão no meio
urbano em relação ao rural e as maiores posses das atividades de exportação do que as das
direcionadas ao mercado interno. Todavia, as distinções também ocorreram entre áreas cafeeiras
ou canavieiras mais produtivas em comparação às menos engajadas nos seus cultivos. Mediante a
análise dos inventários, a maioria dos estudos notou, ao longo do século XIX, uma redução das
propriedades escravas em termos do número médio de escravos para a grande maioria dos
estudos, à exceção do interior paulista e fluminense mais diretamente relacionados ao café. A
modificação das condições de oferta dos cativos constituiu um elemento determinante desse
último resultado, porém não observamos a diminuição equivalente em termos da participação dos
escravos na riqueza, possivelmente em razão da elevação dos seus preços.
Devemos, no próximo capítulo desta parte, aprofundar a discussão das desigualdades
regionais por meio do comércio marítimo  não tão-somente do comércio exterior. A utilização
das informações das trocas internas auxiliar- nos-á na melhor compreensão do papel das distintas
províncias brasileiras, pois os grandes portos concentraram expressiva parcela do comércio
externo. Assim, poderemos conhecer o papel das áreas dependentes desses portos, analisando a
entrada e a saída de mercadorias, especialmente dos gêneros nacionais. Por outro lado,
verificaremos as disparidades do conjunto dos cativos das províncias. Por fim, avançamos, na
segunda parte deste trabalho, no estudo mais aprofundado da propriedade escrava para algumas
localidades e províncias selecionadas, utilizando os indivíduos como plano de análise.
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Capítulo 2
ECONOMIA E POPULAÇÃO ESCRAVA NA DÉCADA DE 1870

Brasileiros, não desprezeis o porco, nem o anil, nem
o bicho da seda, nem a abelha, nem a banana.
Plantas, frutos, animais, tudo isso é secundário,
porém nutre, e o café só se toma à sobremesa
(RIBEYROLLES, 1980, p. 229).
O ritmo de crescimento per capita da economia durante o século XIX tem sido reavaliado
em trabalhos posteriores ao de Furtado (ver, por exemplo, os de Mircea Buescu e Claudio
Contador e Claudio L. S. Haddad). Como visto no capítulo anterior, as novas informações
apontam para uma situação mais promissora na primeira metade, porém de maior letargia na
segunda metade, em especial nas últimas décadas do século XIX. A partir desta discussão
procuramos fornecer um quadro da desigualdade regional entre as províncias brasileiras na
década de 1870, antes da inflexão do padrão de desenvolvimento brasileiro.
A discussão das desigualdades regionais no presente capítulo ocorre em duas etapas. De
início, tentamos mensurar as distinções por meio das informações dos valores das mercadorias
comercializadas por via marítima não restritas às destinadas ao exterior, abarcando também as
entradas e saídas por cabotagem. Concentramos a nossa discussão nos informes do comércio
marítimo realizado pelas províncias a partir da década de 1840 e, principalmente, na de 1870. O
volume transacionado e principalmente o comércio líquido de gêneros nacionais permitiram uma
melhor aproximação da produção ou do consumo provincial. Estas informações salientaram a
importância de um contraponto à economia de exportação por meio do comércio marítimo
interprovincial, que se mostrou mais relacionado ao mercado interno.
Efetuamos também uma outra forma de avaliarmos as disparidades regionais, mediante as
informações demográficas das províncias, principalmente dos cativos. Tal análise ocorreu não
tão-somente por meio do número total de habitantes escravos, mas principalmente das
características  segundo sexo, faixa etária e residência. A distribuição dos cativos pelo
território condicionou-se, e foi condicionada, pelo dinamismo econômico das regiões e
províncias. As áreas mais pujantes atraíram um contingente maior de escravos, seja por meio do
tráfico interno ou, quando possível, externo, formando ao longo do tempo um estoque maior de
pessoas cativas. Desse modo, apresentamo s a distribuição espacial da população escrava e sua
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composição no recenseamento de 1872-74 e na matrícula de 1872-73. A partir desses dados
populacionais anotamos certas distinções entre as regiões.
A abordagem econômica e demográfica empreendida nesta parte do estudo permitiu- nos
observar as diferenças significativas existentes entre as regiões brasileiras naquele momento,
principalmente entre as províncias do Nordeste e Sudeste, tanto em termos do comércio marítimo
como da distribuição dos escravos.

2.1 – Comércio e economia

O comércio doméstico pode ser uma componente importante para o desenvolvimento das
províncias, mesmo que atrelado ao setor exportador ou importador da economia. Na primeira
seção do capítulo anterior, desenvolvemos uma análise calcada nas informações do comércio
exterior das principais praças do país, principalmente das exportações.
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Entretanto, o comércio

interprovincial  marítimo, fluvial e terrestre  aliado às informações das exportações para o
estrangeiro ajuda-nos a formar um quadro mais preciso da importância relativa das economias
das províncias e regiões brasileiras.
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A necessidade de melhor analisar a importância das províncias e regiões provocou a
incorporação na nossa discussão da cabotagem. Como Caio Prado Júnior salientou, em sua obra
clássica, a importância deste ramo:
No correr do séc. XIX esta tendência para a formação de um sistema de
comunicações internas será decididamente desbancada pela introdução do
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De acordo com Sebastião Soares, a propriedade dos navios e do financiamento das cargas e da tripulação pode
gerar despesas em divisas estrangeiras para o país. Para ele, os comerciantes brasileiros conseguiram controlar partes
significativas das trocas e da própria marinha desde o setecentos, revelando o percurso das nossas navegações
durante o período colonial: “As praças do Rio de Janeiro e Bahia, no começo do século XVIII, aproveitando-se de
mais algumas franquezas permitidas ao comércio do Brasil pela metrópole, principiaram a mandar alguns navios às
possessões portuguesas da Ásia e da África; e mais tarde dali para a metrópole, e por tal forma foi crescendo nosso
comércio de longo curso, que, no fim do século XVIII e princípio do século XIX, este era principal comércio
marítimo do Brasil [...] então se estenderam [1808/RLM] as nossas navegações aos portos da América do Sul até o
Pacífico (...) era portanto próspera a marinha mercante do Brasil” (1865, p. 64-74). Todavia, os esforços de ampliar a
nossa marinha defrontaram-se, segundo este autor, com a concorrência estrangeira nesse ramo, principalmente após o
tratado de 1810. Houve uma retração das embarcações nacionais no comércio de longo curso e, até mesmo, na
cabotagem.
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Neste trabalho, concentramos nossa atenção na grande cabotagem entre as províncias e não na pequena cabotagem
interna a cada província. Desse modo, salvo menção contrária, quando nos referimos à cabotagem, tratamos do
comércio entre as províncias brasileiras. Por dificuldade de informações também não nos aprofundamos no comércio
fluvial e terrestre entre as províncias, apesar da sua relevância.
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vapor na navegação. A via de cabotagem voltará a ser articulação geral
única do território brasileiro, e retorna -se ao primitivo sistema do início
da colonização: uma via marítima, espinha dorsal das comunicações do
país, em que se vêm articular as vias de penetração perpendiculares ao
litoral desligadas inteira mente umas da outras. (PRADO JÚNIOR, 1981,
p. 270).
Assim, até a consolidação do desenvolvimento ferroviário, a cabotagem constituiu o
principal eixo de comércio interno, aliado ao intercâmbio terrestre de gado.
Em alguns casos, uma província exporta ou importa grande quantia de um determinado
produto, mas produz ou consome uma parcela menor desse quantum, não se constituindo o
restante produção ou consumo efetivo dela.
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O envio de mercadorias para as províncias vizinhas

facilitou o encaminhamento das remessas ao exterior e, no sentido contrário, a redistribuição de
produtos importados garantiu a escala necessária principalmente para o comércio exterior. Desse
modo, houve a concentração das trocas nos principais portos do país. Ao integrar diversas regiões
do país, até mesmo as mais distantes, o comércio interprovincial assumiu um papel muito
importante na nossa formação. Infelizmente, as informações sobre o ramo interprovincial das
transações marítimas revelaram-se escassas para o período anterior à década de 1870.
Sebastião Ferreira Soares forneceu-nos um primeiro quadro das dimensões relativas dos
diversos tipos de comércio no Brasil. Apesar das dificuldades para a sua obtenção, o autor
apresentou informes para as diferentes espécies de trocas em 1854-55 e em 1863-64,
compreendendo as do exterior, por cabotagem e do interior. Nesses dois momentos, o comércio
internacional representou, respectivamente, 73,5% e 68,3% do conjunto das trocas. O total
exportado e importado de mercadorias por cabotagem aumento u significativamente a sua parcela
de 20,6% para 27,0%, passando de quase cinqüenta mil contos para cem mil nesses poucos anos.
Ele ainda tentou estimar o comércio interprovincial das áreas centrais: Minas Gerais, Goiás,
Amazonas e Mato Grosso.
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Esse último ramo mostrou-se bastante reduzido e de pequena

Uma ilustração deste fato pode ser observada entre as províncias vizinhas de Pernambuco e Alagoas. Se
considerarmos tão-somente as informações das trocas internacionais, os diferenciais de comércio são gigantescos.
Para exemplificar tal fato, utilizamos o trabalho de Buescu, que afirmou, referente a 1872, a existência de uma
diferença de doze vezes em termos per capita, em função principalmente da importação, mas nem tanto em razão da
exportação (cf. 1979, p. 52). Todavia, estas economias não se mostraram tão distintas assim. Ao considerarmos o
comércio de cabotagem melhoramos a nossa capacidade de compreensão das diferenças entre as províncias,
especialmente as articuladas no entorno de um determinado porto.
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Enquanto o valor per capita das exportações brasileiras situou-se ao redor de vinte mil réis em 1873, segundo
Slenes, Minas Gerais detinha um valor de cerca de dez mil réis (cf. SLENES, 1988, p. 476). Se considerarmos os
informes ainda que precários de Soares para 1863-64 em relação ao demográfico de 1872-74, notamos em termos
per capita uma maior importância do comércio nas demais províncias centrais: 16$552 para Mato Grosso, 28$056
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importância em comparação com os demais, também refletindo as dificuldades de dados.
Segundo as informações fornecidas, a participação do comércio interior das províncias centrais
em relação ao todo chegou a 5,9% em 1854-55 e a 4,7% em 1863-64 (cf. SOARES, 1865, p. 96).
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Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado construiu uma série de dados de importações de
produtos nacionais e estrangeiros por cabotagem e do exterior entre 1845-46 a 1869-70 (cf.
PRADO, 1991, p. 397). A respeito do comércio de cabotagem, Prado verificou a existência de
um dinamismo superior nas importações interprovinciais do que nas do exterior entre 1845-46 e
1869-70. A participação do primeiro no total das importações cresceu de 23,3% para 25,1% no
referido período (cf. PRADO, 1991, p. 199). Depois de 1850, aumentou o comércio costeiro de
produtos nacionais em relação aos estrangeiros. O autor atribuiu este crescimento à redução das
importações estrangeiras para reexportação e não à retração do papel das compras externas no
consumo doméstico. Os principais produtos domésticos comercializados entre as províncias
foram, na década de 1840, a carne seca e a farinha de mandioca. Prado concluiu:
It developed very rapidly during the fifties, but the rate of increase was
reduced during the 1860´s; on average, the coastal trade in Brazilian
products grew more quickly than did the coastal trade in foreign products;
thus, the importance of domestic products in the coastal market grew with
time; the largest ma rkets in Brazil, that is, Rio de Janeiro, Bahia and
Pernambuco, were essentially provisioned through the foreign trade and
imported very little of their needs through the coastal trade (…) (PRADO,
1991, p. 185).
Apesar do dinamismo, Prado argumentou que o comércio costeiro não poderia formar um
grande mercado, pois se mostrava muito limitado em relação ao destinado ao exterior pelo
conjunto restrito de produtos, principalmente para a população mais pobre, e centralizado em
poucos portos e nas mãos de mercadores estrangeiros. De outro lado, o comércio terrestre
revelou-se ainda mais restrito pelos custos elevados do transporte por meio de mulas e outros
animais, reduzindo o leque de produtos transacionados. Por fim, a reduzida monetização da
economia restringiu a comercialização de mercadorias. Assim, Prado afirmou a limitada
para Goiás e 26$037 para a Amazônia, apesar das suas populações serem muito menores que a mineira. Desse modo,
a navegação fluvial nas pequenas e isoladas vilas das províncias do Centro-Norte do país parece-nos favorecê-las, em
termos de comércio, proporcionalmente mais do que as tropas em Minas Gerais. Possivelmente, nas regiões mais
afastadas, muito do comércio intermunicipal passou a ser realizado entre províncias, aumentando os registros do
interprovincial.
67
As informações do comércio terrestre e fluvial tenderam a ser mais subestimadas do que as demais em função das
maiores facilidades de descaminhos por rotas distintas dos registros e barreiras entre as províncias. Como veremos
adiante, freqüentemente os presidentes de província reclamaram desse fato.
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capacidade desse mercado em criar demanda para manufaturas, em razão da pequena escala
envolvida e da sua relação intrínseca com o comércio exterior: “Despite a certain degree of
dynamism in the growth of the domestic trade during the sixties, it was always very small in
comparison with the foreign trade [...] During the period under analysis domestic trade was
essentially centered around large cities, with a small interregional trade, and most of the urban
distributive trades were controlled by foreign merchants.” (PRADO, 1991, p. 209).
A visão de Prado aproximou-se da fornecida por Caio Prado Júnior para o comércio
interno no período colonial:
Não temos dele muitos dados; o interesse que despertava, subsidiário
como era, foi pequeno, e os contemporâneos nos deixaram poucas
informações. Podemos contudo notar com absoluta segurança que o seu
movimento principal é constituído ou por mercadorias que se destinam,
em última instância, à exportação, ou daqueles que provêm da
importação. São os gêneros que circulam do lugar de produção e das
mãos do produtor para os portos de embarque e casas exportadoras; e as
mercadorias estrangeiras que se distribuem daqueles portos pelo resto do
país que constituem o seu maior volume. (PRADO JÚNIOR, 1981, p.
239).
Além dos produtos derivados do externo, houve no comércio interno colonial “vulto
ponderável na convergência de gêneros de subsistência para os grandes centros urbanos.”
(PRADO JÚNIOR, 1981, p. 240).
Discordamos da interpretação de Prado a respeito do comércio interno para o século XIX.
Primeiro, o dinamismo das trocas interprovinciais revelou-se superior ao comércio exterior,
elevando continuamente a sua importância no conjunto. Uma evidência adiciona l da importância
do comércio de cabotagem pode ser obtida nos informes dos Mapas de Navegação do Império. 68
Em 1842-43, a participação desse tipo de comércio foi de 25,2% das exportações e importações
totais  a soma das trocas para o exterior e outras províncias por via marítima. Nesse ramo do
comércio, a importância dos produtos estrangeiros importados revelou-se significativa, em
função da redistribuição dos principais portos para os menores e integrado ao comércio de
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A própria Comissão de Estatística do Thesouro Público Nacional afirmou em 1846: “A imperfeição dos Mapas
que existem deste ramo do nosso comércio, não permitindo a organização regular do Mapa Geral das mercadorias
desenvolvidas por espécies, conforme o sistema adotado, por falta, assaz necessária, do valor especial das
mercadorias, omitido nos referidos mapas existentes (...) O valor das mercadorias importadas [por cabotagem /
RLM] nas alfândegas designadas como sinal (*), foi extraído dos Mapas das mesmas alfândegas, sendo o de todas as
outras extraído por cálculo feito sobre a importância dos respectivos direitos arrecadados, constantes das tabelas e
balanços, por não vir declarado nos Mapas.” (IMPÉRIO DO BRASIL, 1847, p. 20).
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importação do estrangeiro. Os gêneros nacionais responderam tão-somente por 29,4% do total
comercializado pelas províncias por cabotagem.
Em 1874-75, as mercadorias comercializadas dentro do país representaram 33,2% do
fluxo total de comércio marítimo, crescendo significativamente em relação ao início da década de
1840.
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Destarte, a contribuição das mercadorias nacionais na cabotagem aumentou de forma

extraordinária, chegando a 61,2%. Devemos lembrar que uma grande parcela desses produtos
consiste em mercadorias que exportamos por outros portos, reforçando a participação de
províncias que não apresentaram contato direto significativo com o exterior.
O leque de produtos exportados por cabotagem entre as províncias não se restringiu a
poucos produtos de reduzido valor, existindo um consumo expressivo no mercado interno. As
principais mercadorias foram, em 1872-73, açúcar (13,4%), café (11,5%), carne seca e salgada
(10,3%), algodão (9,8%), fumo (4,8%) e madeiras (4,7%). Dentre esses últimos, a carne seca e/ou
salgada e as madeiras destinaram-se principalmente ao mercado interno.
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Embora a maior

parcela do comércio de açúcar destinou-se à exportação  cerca de dois terços , da parte
comercializada entre as províncias a maioria direcionou-se ao mercado interno.
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O caso do

fumo aproximou-se do açúcar, pois a maior parcela do transacionado foi enviada ao exterior.
Todavia, entre o tabaco trocado por cabotagem quase a metade consumiu-se internamente.
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Por

fim, o café e o algodão detinham uma reduzida parcela dos valores comercializados consumida
69

O crescimento da navegação a vapor e a autorização aos navios estrangeiros de participarem do comércio de
cabotagem na década de 1860 podem ter auxiliado o aumento superior desse ramo em relação ao das trocas
internacionais.
70
O Brasil praticamente não exportava para o exterior carne seca e salgada, pelo contrário importava em grande
quantidade. O Rio de Janeiro importou de países vizinhos da América do Sul um total de 5.552 contos de réis, muito
superior ao desembarcado do Rio Grande do Sul  cerca de mil contos. Com relação à madeira, as exportações
brasileiras para o estrangeiro somaram 1.328 contos de réis por meio do Rio de Janeiro e Bahia, perfazendo tãosomente pouco mais de um quinto do valor de todos os embarques marítimos de madeiras. A última província não
importava por cabotagem quantia significativa. De outro lado, o Rio consistiu no grande mercado consumidor de
madeiras, importando por cabotagem 4.820 contos de réis, mas exportando para o exterior e outras províncias tãosomente 541 contos (ver tabela APE.1 do Apêndice Estatístico). A principal utilização das madeiras consistia na
construção civil e na fabricação de móveis.
71
Os grandes consumidores internos de açúcar foram São Paulo e, principalmente, o Rio Grande do Sul. As duas
províncias receberam mais sete mil contos de réis de açúcar e exportaram tão-somente 140 contos. O Rio de Janeiro
consistiu num grande comprador de açúcar de outras províncias, chegando a quase três mil contos, porém exportou
para outros países tão-somente 267 contos e para as demais províncias quase mil e oitocentos contos. Assim,
liquidamente, o Rio importou 788 contos (cf. tabela APE.1). A exportação por cabotagem do Rio de Janeiro
destinou-se, mormente, a São Paulo (41,7%), Rio Grande do Sul (35,9%) e Paraná (18,2%). Deste modo, os
mercados internos de açúcar assumiram uma significativa expressão já no início da década de 1870.
72
Os principais consumidores de tabaco consistiram em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Maranhão. Eles
receberam liquidamente cerca de dois mil contos de réis do produto, dos quase cinco mil contos transacionados entre
as províncias (cf. tabela APE.1). Possivelmente, a participação do mercado interno nas trocas por cabotagem deste
produto e talvez de outros fosse ainda maior se considerássemos as províncias menores.
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no país.
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Assim, o movimento desse comércio de cabotagem revelou a importância do mercado

nacional, mesmo limitado à análise de uma parcela dele.
Ainda podemos discutir o crescimento dos valores das trocas costeiras entre as províncias,
que decorreu, em parte, do crescimento dos preços dos alimentos em relação aos demais.
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Um

momento importante para entendermos o papel do comércio de cabotagem na economia brasileira
foi o final do tráfico africano, que auxiliou o processo de reformulação do comércio doméstico,
particularmente o de cabotagem. De acordo com Sebastião Soares, a carestia de gêneros
alimentares verificada no início da década de 1850 também não decorreu da falta dos braços
africanos para a lavoura. De outro lado, o crescimento da demanda internacional de café e a
retração relativa das demais culturas em favor do cafeeiro no Sudeste conduziram à escassez,
durante alguns anos, de gêneros alimentares, especialmente o milho, a farinha e o feijão. O
crescimento da navegação a vapor conduziu à redução dos custos de transporte e transação entre
as províncias, incentivando o comércio de cabotagem.
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Destarte, outras áreas aumentaram o

suprimento para a região cafeicultora, porém os preços dos alimentos não se reduziram:
Tratando da produção da província do Rio Grande do Sul, provei que
grande quantidade de gêneros alimentícios exporta atualmente ela para o
mercado da corte, bem como a de Santa Catarina; mas até na época das
colheitas, e quando se vêm chegar carregamentos sobre carregamentos de
farinha, feijão e milho daquelas províncias, quase nenhuma diminuição se
observa nos preços de tais objetos! (....) O que revela isto? O monopólio
em toda a sua intensidade: cumpre, pois, verificar os fatos, e fazer
aplicação dos meios legais, em ordem a destruir semelhante imoralidade,
punindo aos que em menosprezo da lei zombam e riem da miséria que
ocasionam,(...) (SOARES, 1977, p. 280-281).
Isto também ocorreu com relação a outros produtos e fornecedores para a corte. A carne
verde sempre representou um importante elemento da alimentação brasileira e, nessa época, já
73

Os principais mercados internos de café foram Pernambuco e Rio Grande do Sul, que receberam liquidamente
quase dois mil contos de réis do produto. Embora houvesse um certo mercado no Rio de Janeiro, o grosso do
comércio interprovincial de algodão destinou-se, em última instância, ao exterior. Ilustrativamente, utilizamos, para
salientar a diferença de destino do algodão e do açúcar, o caso de Alagoas, que foi uma grande produtora de ambos
os bens. A quase totalidade do primeiro produto foi enviada a Pernambuco e de lá possivelmente para o exterior,
porém a produção alagoana de açúcar destinou-se principalmente ao Rio de Janeiro e, em segunda monta, a
Pernambuco. Assim, os destinos principais do açúcar e algodão na cabotagem diferiram significativamente,
revelando perfis distintos dos mercados.
74
Segundo Prado, o crescimento do comércio doméstico  por cabotagem ou terrestre  mostrou-se limitado por
conta dos fretes elevados entre as praças e da taxação das províncias.
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Uma ilustração do crescimento do comércio de cabotagem pode ser obtida por meio das informações do Rio
Grande do Sul. A comercialização de charque atingiu cerca de 870 mil arrobas em 1821 (cf. OSÓRIO, 1999, p. 176).
No ano comercial de 1872-73, a província gaúcha embarcou para o mercado interno 2.332 mil arrobas (cf. SOARES,
1881, v. 5, p. 118-133).
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sofria a concorrência do charque do Rio Grande do Sul e da carne-seca do Nordeste. O comércio
de animais vivos  gado vacum e de outros tipos  sempre se manteve como um dos mais
importantes por via terrestre e alcançava longas distâncias. De acordo com Caio Prado Júnior,
este consistiu num dos mais importantes ramos do comércio interno, que facilitou a integração de
distintas áreas colonais:
as rotas que seguem as boiadas de umas para outras, formando esta teia
imensa de ligações terrestres que cobrem a parte povoada do território
colonial, de norte a sul e de leste a oeste, entrelaçando a população
brasileira que doutra forma permaneceria segmentada em núcleos
estanques, e que por isso tem um papel de primeira ordem na unidade do
país e na sua formação e evolução. Paralelo ao comércio de gado, mas
inteiramente diverso dele, desenvolve-se o do seu substituto, a carne-seca
do Norte e o charque do Rio Grande (...) (PRADO JÚNIOR, 1981, p.
240).
Segundo Soares, o mercado de carne também sofreu com o monopólio de
comercialização: “A carne verde também tem subido excessivamente no seu preço, e sem uma
razão justificável, visto que a criação do gado vacum e suíno nas províncias de Minas e São
Paulo não tem diminuído, e antes ao contrário hoje há maior número de criadores, porque os
preços mais vantajosos dos gados animam e encorajam a sua criação.” (SOARES, 1977, p.
289). Desse modo, o cenário construído por Soares para as exportações e o mercado interno
apontou um crescimento significativo da produção após 1850.
Além da crescente circulação de mercadorias posteriormente a abolição do tráfico, as
melhorias no sistema de transporte em função das ferrovias e, anteriormente, da navegação a
vapor começaram a produzir ganhos significativos, favorecendo o alargamento das trocas. Por
outro lado, a monetização da economia não se revelou tão restrita como apontada por Prado. Uma
informação acerca do alcance dessas relações pode ser obtida por meio do número de casas
comerciais. Segundo o relatório para a Exposição Universal da Filadélfia de 1876, existiam
57.452 casas de comércio que pagavam impostos e 7.588 livres de tributos (cf. IMPÉRIO DO
BRASIL, 1875, p. 465). Desse modo, houve quase uma casa para cada 155 habitantes,
considerando até mesmo os escravos. 76 Esses estabelecimentos mantinham, de acordo com a sua
espécie, relações com um contingente bastante vasto de habitantes, desde a elite imperial a até
mesmo os escravos. Existe farto registro de escravos consumindo aguardente em tabernas e
76

As profissões comerciais compreenderam quase 140 mil pessoas no recenseamento de 1872-74, representando
2,2% da população total registrada. Esse contingente constituiu-se principalmente de homens livres, residentes nos
principais centros urbanos e portuários, como a capital do Império, que detinha cerca de um sexto deste total.
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vendas distribuídas pelo país. A movimentação econômica dessas casas revelou-se expressiva,
mesmo quando lançaram mão de crédito de rol nestes estabelecimentos.
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Este quadro apontou para uma realidade distinta da apresentada por Prado, revelando um
crescente mercado interno que engajou uma parcela expressiva da população, até mesmo grandes
massas cativas, como veremos adiante. A despeito do vigor nesse ramo do comércio nacional,
não houve, como já afirmado por Antonio Barros de Castro, condições para uma ampla expansão
industrial nesse momento, em função das facilidades de importação e da centralização dos
recursos humanos e materiais na economia cafeeira. Todavia, ao final da década de 1860, em
função das necessidades de financiar a Guerra do Paraguai, algumas medidas foram tomadas pelo
governo no sentido de elevar os impostos de importação, mantidas na década seguinte (cf.
VERSIANI, 1980). Embora a indústria fosse bastante incipiente em termos do conjunto da
economia brasileira, esta tributação facilitou, indiretamente, o seu desenvolvimento nessa época.
Em seu estudo clássico sobre a indústria brasileira, Wilson Suzigan verificou, por meio das
exportações de máquinas para o Brasil, um significativo crescimento dos investimentos ao final
da década de 1860 e início da de 1870 (2000, p. 83-85). Ele atribuiu tal expansão aos gastos com
a Guerra do Paraguai e o conseqüente crescimento da oferta monetária no período, além do bom
desempenho das exportações de café e algodão.
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O surto do algodão favoreceu também o

estabelecimento de pequenas fábricas, especialmente em São Paulo (ver CANABRAVA, 1984).
As desigualdades regionais também deixaram as suas marcas no comércio de cabotagem.
Na ausência das informações desagregadas de exportações, lançamos mão das importações de
gêneros nacionais por cabotagem das principais províncias, que foram, em 1842-43, as seguintes:
Rio de Janeiro 20,1%, Maranhão 14,7% e, principalmente, Rio Grande do Sul 37,7%. Essa última
parcela revelou-se bastante elevada, por conta do maior direcionamento da província gaúcha para
o mercado interno do que o externo  pois detinha tão-somente 3,0% das exportações do país. 79
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Muitas vezes os comerciantes detinham uma conta corrente de seus clientes com lançamentos de débitos e créditos
em moeda corrente. Assim, o pagamento das dívidas poderia ocorrer em produto, porém era sempre transformado em
valores monetários na data da entrega da mercadoria.
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Rui Granziera não observou tal expansão industrial nes se momento, em virtude principalmente da limitação da “lei
dos entraves” e da escassez de crédito (1979, p. 127). Os lançamentos das apólices públicas absorveram a riqueza
acumulada, em detrimento da produção. De outro lado, as emissões de papel-moeda não geraram pressão
inflacionária, em função do maior dinamismo do complexo escravista em São Paulo e a utilização de mão-de-obra
livre. Nessa província, o autor salientou o crescimento da produção da “pequena lavoura”.
79
Essa importância foi ressaltada por outros autores, como, por exemplo, Luiz Prado (1991, p. 188-189). Como
veremos adiante, já nos primeiros lustros pós -independência a importância da província gaúcha relevou-se superior
na cabotagem do que nas trocas internacionais.

71

Desse modo, o Rio Grande importava proporcionalmente mais por cabotagem do que de forma
direta do exterior. Outro exemplo nesse sentido foi Santa Catarina, que deteve 3,1% das
importações interprovinciais, enquanto exportava tão-somente 0,2% do total. No todo, o
comércio de importação de gêneros nacionais entre as províncias atingiu 4.536 contos de réis. Por
fim, o conjunto do comercializado entre as províncias chegou a pouco mais de trinta mil contos
nesse ano comercial.
Em 1854-55, a participação do comércio de cabotagem em relação ao conjunto das trocas
internacionais chegou a 28,3% (cf. SOARES, 1865, p. 105). A soma das transações
interprovinciais por cabotagem totalizou quase cinqüenta mil contos de réis, salientando um
crescimento nominal expressivo em relação ao começo da década de 1840. Desse total, o Rio de
Janeiro detinha quase um terço do total (32,8%). O Rio Grande do Sul apresentou uma parcela
elevada  16,2%. Finalmente, São Paulo participou com 12,6% do conjunto, Pernambuco, com
10,7% e Bahia, com 7,6%. Segundo Sebastião Soares, no início da década de 1860, a participação
das províncias alterou-se em favor de Pernambuco (15,6%) e Bahia (11,3%). O Rio de Janeiro
diminuiu sua parcela para cerca de um quarto (25,8%) e o Rio Grande do Sul e São Paulo, para
um décimo (10,8% e 10,1%, respectivamente). Ademais, a parcela da cabotagem no total do
comércio exterior atingiu 39,5% em 1863-64. As trocas internas das províncias cresceram
enormemente entre os dois anos analisados, chegando a dobrar no período.Na tabela 2.1
apresentamos as exportações provinciais para outros portos do país e as destinadas ao exterior
segundo o local de embarque em 1874-75.
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Tais informações podem nos fornecer um quadro

mais preciso da importância de cada região ou província na principal forma de comércio do país.
81
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As mercadorias enviadas ao exterior representaram pouco mais de dois terços do total

Privilegiamos nesta seção do trabalho a apresentação das informações das exportações para o exterior e por
cabotagem, em virtude de melhor representar a produção do país. De acordo com a necessidade, fornecemos em
vários momentos dados das importações, que também foram importantes em determinados cômputos. Podemos notar
também na tabela 2.1 a exportação para o exterior de produtos do Amazonas e Mato Grosso, apesar de não terem
contato direto com o mar. Isto decorre no primeiro caso de exportação direta de goma para a Grã -Bretanha e no
segundo de comércio principalmente de ervas e couros com os países vizinhos  Argentina, Uruguai e, em menor
monta, Paraguai. Por fim, no caso do Amazonas, não houve registro de exportação por cabotagem para o Pará.
Todavia, em 1872-73, a província paraense importou da amazonense pouco mais de dois mil contos de gomas.
Assim, estimamos que, da exportação interprovincial não identificada, dois mil contos corresponderiam à do
Amazonas.
81
Havia quase dez mil contos de comércio interprovincial com origem não determinada, dos quais possivelmente
dois mil referem-se à exportação do Amazonas para o Pará. Por outro lado, devemos ressaltar novamente que uma
parte dos produtos comercializados entre as províncias tinha origem estrangeira ou destinar-se-á exportação. Uma
ilustração desse fato ocorreu nos casos de São Paulo e do Espírito Santo, os quais exportaram por cabotagem para o
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exportado pelas províncias em 1874-75 (68,8%). Este último totalizou 205 mil contos de réis.
Como as importações do exterior totalizaram 170 mil contos, perfez um saldo da balança
comercial de 35 mil. As exportações interprovinciais por meio da cabotagem corresponderam a
noventa e três mil contos, perfazendo quase a metade das para o estrangeiro (45,4%).
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Assim,

mantém-se a tendência de crescimento da importância do comércio interprovincial no conjunto
do comércio marítimo desde a década de 1840.
Houve uma grande concentração das trocas em algumas regiões e praças. O Sudeste
detinha, em 1874-75, mais da metade de todos os embarques (58,1%) e o Nordeste pouco mais de
um quarto (27,4%). O Norte e o Sul compreenderam, em conjunto, pouco mais de um sétimo,
apresentando as seguintes parcelas: 5,5% e 9,0%, respectivamente. Se considerarmos tãosomente as exportações para o exterior, a preeminência do Sudeste revelou-se ainda maior,
chegando a quase dois terços do total (63,7%) e o Nordeste a tão-somente um quarto (25,6%). Ao
contrário do comércio interprovincial, o Norte e Sul detinham parcelas semelhantes deste tipo de
comércio: 5,1% e 5,5%, respectivamente. Em comparação com o meado do século, a participação
do Sudeste cresceu em relação a 1854-55, quando esta região mantinha 59,6% das exportações
brasileiras. O Nordeste perfez 28,3% do comercializado com o exterior nesse último ano
financeiro. Assim, observamos a preponderância do Sudeste no comércio de cabotagem e,
principalmente, no destinado ao exterior.

Rio de Janeiro grande quantidade de café. No conjunto do país, o café, açúcar e algodão representaram 38,6% do
comércio entre as províncias.
82
Em comparação com as informações de embarque e desembarque de mercadorias de Soares para 1863 -64, ocorreu
uma expansão forte do comércio exterior e interprovincial. As trocas internacionais atingiram 255 mil contos nesse
ano financeiro e 376 mil em 1874-75. Do lado interno, o aumento foi de 101 mil contos para 187 mil em idêntico
período. Entretanto, o crescimento das transações interprovinciais mostrou-se superior ao do comércio exterior 
47,5% e 85,2%, respectivamente.
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Províncias
Norte
Amazonas
Pará

Tabela 2.1
Exportações provinciais por meio do comércio marítimo (1874-1875) a
Comércio Interprovincial
Comércio Exterior
Comércio Total
____________________ ____________________ ____________________
Total
%
Total
%
Total
%
2.000
3.426

2,3%
4,0%

155
10.394

0,1%
5,1%

2.155
13.821

0,7%
4,7%

Nordeste
Maranhão
750
Piauí
273
Ceará
422
Rio Grande do Norte 598
Paraíba
56
Pernambuco
11.852
Alagoas
2.098
Sergipe
2.806
Bahia
8.229

0,9%
0,3%
0,5%
0,7%
0,1%
13,8%
2,4%
3,3%
9,6%

3.243
240
5.171
1.327
3.424
16.251
4.162
3.164
15.710

1,6%
0,1%
2,5%
0,6%
1,7%
7,9%
2,0%
1,5%
7,6%

3.993
513
5.593
1.925
3.480
28.103
6.260
5.970
23.939

1,4%
0,2%
1,9%
0,7%
1,2%
9,7%
2,2%
2,0%
8,2%

Sudeste
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

3,2%
33,2%
8,5%

103.081
27.854

50,1%
13,5%

2.722
131.486
35.124

0,9%
45,1%
12,1%

21

0,0%

21

0,0%

0,2%
4,3%
12,7%

2.187
249
8.944

1,1%
0,1%
4,4%

2.330
3.970
19.838

0,8%
1,4%
6,8%

100,0%

205.577

100,0%

289.243

100,0%

Oeste
Mato Grosso

2.722
28.405
7.270

-

-

Sul
Paraná
143
Santa Catarina
3.721
Rio Grande do Sul 10.894
TOTAL

85.665

b

a Valores em contos de réis.
b Havia 9.756 contos de comércio interprovincial sem a informação da província de origem. Deste total, cerca de
dois mil contos deve ser do Amazonas para o Pará, que incluímos no comércio interprovincial da primeira província.
Assim, o comércio interprovincial totalizou 93.419 contos e o comércio total 298.996.

Em 1874-75, o Rio de Janeiro destacou-se completamente das demais províncias,
compreendendo 45,1% do total transacionado por via marítima. Além do comércio exterior, a
praça mercantil carioca congregou uma vasta zona nutriz por via terrestre, fluvial e marítima, de
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modo semelhante aos principais centros urbanos mundiais.

83

Houve a especialização produtiva

de acordo com a distância do mercado, como Fernand Braudel escreveu para o caso da França:
“Uma cidade, ventre colossal, não tem somente uma, mas várias zonas sucessivas de
abastecimento e de influência, em princípio  mas apenas em princípio  concêntricas: zona
leiteira e hortense, zona cerealeira, zona viticultora, zona de criação, zona florestal, zona
também de comércio a distância.” (1989, p. 151). Largas áreas do Centro-Sul brasileiro
articularam-se fortemente ao mercado carioca e de seu hinterland, constituindo uma rede de
abastecimento bastante consolidada nessa época. Ilustrativamente, como notado anteriormente
para o açúcar, até mesmo as praças nordestinas forneceram tal mercadoria para o Rio.

84

Voltaremos a essa questão num próximo capítulo.
O porto do Rio movimentou a metade das mercadorias embarcadas para o exterior
(50,1%) e uma parcela um pouco maior das importações do estrangeiro (58,0%). Apesar disso, a
importância desse porto nas exportações reduziu- se em relação a 1854-55, quando a sua parcela
chegou a 55,6%. Depois da capital do Império, São Paulo manteve o maior volume de saídas de
mercadorias por via marítima em 1874-75 (12,1%). A parcela paulista das exportações brasileiras
chegou a 13,5%, porém a das importações a tão-somente 3,9%, gerando um superávit
extraordinário. Tal saldo foi compensado por importações mediante cabotagem, principalmente
cariocas. Devemos notar o elevado crescimento da parcela paulista e de outros portos menores no
comércio com o exterior, especialmente o Ceará, Sergipe, Alagoas e Paraná. Esses últimos
realizaram um esforço de conseguir exportar diretamente para o exterior, sem intermédio de
outras praças.
Além das já mencionadas acima, as províncias que comercializaram parcelas importantes
das exportações para o estrangeiro foram as seguintes em 1874-75: Pernambuco (7,9%), Bahia
(7,6%), Pará (5,1%) e Rio Grande do Sul (4,4%). Entre esses últimos, alguns portos importaram
parcela superior à do enviado ao exterior, assumindo Pernambuco 12,9% do total importado,
83

A cabotagem constituiu um importante meio de transporte de mercadorias para o mercado carioca (ver BECKER,
1966, p. 145). Por outro lado, a expansão ferroviária também provocou o alargamento e remodelamento da rede de
abastecimento da cidade.
84
Eulália Lobo salientou, desde o século XVIII, o crescimento dos fluxos mercantis cariocas não tão-somente com
Portugal e a África: “O comércio de cabotagem expandiu -se consideravelmente na primeira metade do século XVIII,
graças ao estímulo proporcionado pelos novos mercados internos surgidos na zona de mineração.” (LOBO, 1980, p.
129). No início do século XIX, Johann Spix e Carl Martius reforçaram a articulação mercantil da praça carioca com
outras áreas do país e estrangeiro: “O Rio é a escala-depósito para todos os numerosos pequenos portos ao longo da
costa brasileira, ao norte, até a Bahia, e ao sul, até Montevidéu, que lhe despacham os seus produtos para serem
remetidos à Europa, ou para o consumo próprio.” (SPIX; MARTIUS, 1981, p. 70).
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Bahia 11,3% e Rio Grande do Sul 5,3%.
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Essas províncias ainda detinham parcelas expressivas

do comércio total de exportação, como Pernambuco (9,7%), Bahia (8,2%) e Rio Grande do Sul
(6,8%).
Ao analisarmos as importações de produtos nacionais por cabotagem notamos algumas
modificações com relação ao quadro do início da década de 1840. O crescimento dessa espécie
de comércio foi extraordinário de pouco mais de quatro mil contos para pouco mais de meia
centena de milhar de contos, decorrente não somente de produtos de abastecimento interno como
também destinados em última instância ao exterior. As participações das províncias alteraram-se
em grande monta. O Rio de Janeiro passou, em 1874-75, a importar o maior montante desses
gêneros (43,3%), dos quais o café abarcou parcela importante, como veremos no capítulo seis. De
outro lado, o Rio Grande do Sul reduziu sua parcela, perfazendo 17,1%; porém, a maior redução
ocorreu para o Maranhão, que respondeu por tão-somente 1,6% nesse último ano. Pernambuco
aumentou para 12,6%, a Bahia para 8,3% e o Pará para 8,9% das importações de gêneros
nacionais por cabotagem. Finalmente, São Paulo deteve tão-somente dois por cento desse
comércio.
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No comércio de cabotagem, as mercadorias estrangeiras perfizeram quase quatro décimos
do total (38,8%). Se adicionarmos uma parcela da circulação de gêneros nacionais que devem ter
sido exportados, obteremos uma participação de mais da metade de produtos importados ou
destinados à exportação na navegação interprovincial. A praça do Rio de Janeiro realizou em
maior monta a redistribuição dos bens importados e a captação dos exportados pelo país. Dos
artigos estrangeiros, o Rio distribuiu, principalmente para os mercados do Sul e Sudeste, por via
marítima, 58,2% do total. As demais províncias com participações relevantes foram Pernambuco
(um quinto), Bahia (um décimo) e Pará (7,2%). O destino destes produtos mostrou-se mais
pulverizado em diversas áreas, mas o principal mercado foi São Paulo (40,9%), abastecido
principalmente pelo Rio de Janeiro. As importações do exterior via Rio de Janeiro revelaram-se
quase o dobro das efetuadas diretamente por São Paulo.
Algumas províncias especializaram-se no abastecimento de mercados nacionais. O Rio
Grande do Sul e, principalmente, Santa Catarina evidenciaram tal comportamento, pois
comercializaram principalmente com as demais províncias do que com o exterior. Os principais
O Pará detinha uma parcela menor das importações em relação à das exportações  3,5% e 5,1%,
respectivamente.
86
A maior parte das importações por cabotagem de São Paulo consistiu em mercadorias estrangeiras (93,0%).
85
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produtos de procedência destas províncias para o mercado interno consistiram no charque e na
farinha de mandioca, respectivamente. A carne seca respondeu por mais da metade do comércio
do Rio Grande do Sul com outras províncias. De modo menos intenso, outras províncias também
mantinham uma participação na comercialização nacional superior à internacional. Entre estes,
Pernambuco, Sergipe e Bahia destacaram-se nessa situação.
Pernambuco mostrou uma situação oposta a de São Paulo, chegando a apresentar 13,8%
das exportações por cabotagem contra tão-somente 7,9% para o exterior. Todavia, esta província
detinha uma parcela maior das importações brasileiras de produtos estrangeiros (12,9%). A Bahia
apresentou condição similar à pernambucana, com as seguintes participações: 9,6% das
importações e 7,6% das exportações. Até mesmo em valores absolutos verificamos déficits
comerciais de Pernambuco e Bahia, que totalizaram cerca de nove mil contos em 1874-75. Entre
1869 e 1875, notamos a existência de tão-somente dois anos de superávit de Pernambuco no
comércio exterior e um ano para a Bahia. A recorrência no tempo destas condições só poderia ser
mantida por meio do superávit por cabotagem destas províncias com relação às demais, chegando
a pouco mais de sete mil contos em 1874-75 (cf. SOARES, 1881, p. 42 a 47). Assim, Antonio
Barros de Castro colocou a questão: “As diversas regiões reforçavam seus vínculos com os
centros cafeeiros e daí derivavam as divisas de que careciam para as suas compras externas.”
(CASTRO, 1980, p. 57).
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Os principais portos do Nordeste também concentraram grande parcela dos embarques
marítimos de produtos da região para o exterior. Tal fato foi também atestado por Sebastião
Soares para algumas áreas: “(...) as províncias de Pernambuco e Bahia servem também de
entreposto das de Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, as quais em maior parte
remetem os seus produtos para Pernambuco e Bahia, e delas recebem os produtos estrangeiros
pelo comércio interprovincial de cabotagem.” (1883, p. 12). Todavia, os menores portos
nacionais tentaram escapar da centralização das grandes praças, obtendo, com o apoio dos
governos provinciais, um certo resultado em termos das exportações nesse terceiro quartel do
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Já em 1872-73, o mercado nacional recebeu cerca de um quarto do açúcar comercializado por Pernambuco
(24,5%), destinado em sua quase totalidade ao Sul e Sudeste. A parcela para a Bahia foi semelhante (28,6%). De
acordo com Josué Modesto dos Passos Subrinho, Sergipe e outras províncias açucareiras buscaram ampliar a
colocação de seus bens no plano nacional: “(...) essas províncias estavam conseguindo mercados para os seus
produtos de exportação, compensando, ao menos parcialmente, os revezes nos mercados estrangeiros. A província de
Sergipe, possivelmente, também participou desse movimento de conquista de mercados nacionais para seus produtos
de exportação  açúcar e algodão (...)” (PASSOS SUBRINHO, 2000, p. 42).

77

século XIX, especialmente nos casos de São Paulo, Ceará e Sergipe (cf. PASSOS SUBRINHO,
2000, p. 48).
Para melhor entendermos a participação de cada província na economia brasileira e evitar
a concentração da análise no comércio exterior e nos grandes portos, realizamos o cálculo do
saldo líquido das exportações de gêneros nacionais das províncias, como pode ser visto na tabela
2.2. Esse cômputo resulta da soma dos embarques por cabotagem e para exterior menos as
importações internas de mercadorias nacionais. Destarte, esse cálculo representa um melhor
indicador da produção da província e de seu hinterland. O Rio de Janeiro manteve a maior fatia
(43,6%), seguido por São Paulo (16,6%), Bahia (7,9%), Pernambuco (7,2%), Rio Grande do Sul
(4,8%) e Pará (3,2%).
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A diferença entre as parcelas do Rio de Janeiro e de São Paulo reduziu-

se ligeiramente em comparação com as participações nas exportações totais. Por fim,
Pernambuco perdeu o terceiro lugar para a Bahia.
Apesar de o Rio Grande do Sul comercializar internamente muitos gêneros nacionais, a
província também se mostrou como o segundo maior importador (17,1% do total)  após o Rio
de Janeiro (43,3%) , reduzindo o seu saldo. 89 Os principais produtos que contribuíram para tal
saldo consistiram na carne seca e salgada e nos couros e peles. No caso do primeiro bem, o Rio
Grande do Sul ofertou mais de quatro quintos do total comercializado internamente e, no
segundo, dois terços das exportações (cf. tabela APE.1 do Apêndice Estatístico).
Observamos, em termos per capita, que o saldo líquido das exportações de gêneros
nacionais mostrou-se bastante distinto entre as províncias exportadoras. O saldo do Rio de
Janeiro foi o maior de todos, pois a sua parcela variou de um terço a quatro vezes mais do que a
média nacional. O ponto inferior da faixa de variação decorre da agregação da população mineira
e goiana à do Rio de Janeiro e o limite superior da consideração tão-somente da população
fluminense.
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90

O domínio do comércio marítimo pelo porto do Rio de Janeiro decorreu de

Efetuamos adicionalmente o cálculo do saldo líquido das importações estrangeiras (desembarques do exterior mais
importações por cabotagem menos exportações para outras províncias), que traduz melhor o consumo dos gêneros
importados. O resultado foi muito próximo ao das exportações de gêneros nacionais para as maiores províncias: Rio
de Janeiro (46,3%), São Paulo (12,1%), Bahia (9,4% ), Pernambuco (9,2%), Rio Grande do Sul (6,2%), Ceará (3,0%)
e Pará (2,1%). A maior distinção relativa entre os dois resultados foi a do Amazonas, que aumentou a sua parcela
para 1,3%. Ademais, Sergipe, Santa Catarina e Espírito Santo apresentaram uma redução ao redor da metade da sua
participação: 1,4%, 1,0% e 0,7% respectivamente. No conjunto, o Sudeste representou 59,1% do saldo líquido das
importações e o Nordeste 28,1%.
89
Ainda se destacaram como importadores de gêneros nacionais Pernambuco (12,6%), Pará (8,9%) e Bahia (8,4%).
90
Segundo Slenes, o valor per capita da exportação de Minas Gerais chegou, em 1873, a 51% da média nacional
(1988, p. 476). Se desconsiderarmos a importação de gêneros nacionais e a exportação de ouro e diamantes por parte
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diversas condições, já apontadas por Sebastião Soares: “(...) não só pela sua posição geográfica e
franco porto, como por ser a capital do Império, serve como que de empório e entreposto do
comércio das províncias de Minas, Goiás e centro de São Paulo, e da do Espírito Santo” (1883, p.
11-12).
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Desse modo, devemos tomar com cuidado os dados de exportação como indicação da

produção tão-somente fluminense, mas do conjunto da área de alcance de distribuição de
produtos do porto.
São Paulo destacou-se no conjunto das províncias, atingindo o dobro da média do país.
Outrossim, em termos dinâmicos, Soares apontou: “A província de São Paulo é sem a menor
contestação a província que mais tem prosperado nestes últimos 25 anos, não só pela cultura do
café (...)” (SOARES, 1883, p. 12). O Amazonas e o Pará apresentaram um resultado acima da
média nacional, em razão das exportações de borracha, bem como as duas províncias do Sul 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul  mais envolvidas com o mercado interno.
Devemos notar com atenção alguns resultados verificados, pois, apesar da incorporação
do comércio de cabotagem, as rotas terrestres não foram contempladas. Desse modo,
subestimamos enormemente a importância do mercado interno em algumas áreas do país. Além
de não considerar diretamente Goiás e Minas Gerais, o Mato Grosso, Piauí e Paraná não
apresentaram um grande volume de exportações marítimas e saldos per capita reduzidos  2, 10
e 65, respectivamente, em razão, como veremos na próxima parte, da grande importância do
comércio terrestre, principalmente de animais e seus derivados.
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de Minas Gerais, o valor para as exportações líquidas mineiras totalizaria, em 1874-75, 22.509 contos de réis e o seu
valor per capita atingiria 11$035 (JACOB, 1911, p. 365). De outro lado, se deduzirmos o valor exportado por Minas
do fluminense, obteremos um valor per capita de cerca de 62 mil réis para o Rio de Janeiro, representando cerca de
três vezes a média do país e muito acima do índice de São Paulo.
91
Segundo Robert W. Slenes (1988, p. 476), as exportações de Minas Gerais (exclusive diamantes) destinadas
principalmente à província fluminense somaram pouco mais de 20 mil contos de réis em 1873, o que representaria
pouco mais de um décimo das exportações totais do país.
92
Uma parte da exportação do Piauí fluiu pelas províncias vizinhas mediante a navegação fluvial ou caminhos
terrestres, mormente para o Maranhão. De outro lado, o Paraná enviou regularmente grande montante de animais,
principalmente muares, para São Paulo e a partir desta para outras províncias. O Mato Grosso mantinha contato
comercial com as províncias de São Paulo, Pará e Goiás.
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Tabela 2.2
Saldo líquido das exportações provinciais de gêneros nacionais (1874-1875) a
Saldo Líquido das Exportações
Saldo per capita
______________________________ _______________________________
Províncias
Total
%
Valor
Índice (Brasil = 100)
Norte
Amazonas
1.507
0,7%
26$162
131
Pará
6.393
3,2%
23$227
117
Nordeste
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia

2.559
433
5.081
1.680
3.176
14.465
5.546
5.618
15.932

1,3%
0,2%
2,5%
0,8%
1,6%
7,2%
2,7%
2,8%
7,9%

Sudeste
Espírito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo

2.419
88.065
33.633

1,2%
43,6%
16,6%

Oeste
Mato Grosso
Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
TOTAL

7$095
2$045
7$042
7$184
8$441
17$189
15$936
23$941
11$548

36
10
35
36
42
86
80
120
58

29$451
26$228 c a 80$456
40$166

148
132 c a 314
202

21

0,0%

348

2

1.628
3.427
9.776

0,8%
1,7%
4,8%

12$849
21$445
22$873

65
108
110

201.359 b 100,0%

19$913

100

a valores em contos de réis para o saldo líquido e em réis para o saldo per capita. Utilizamos as informações do
censo de 1872-74 para calcular o saldo per capita, incluindo a população de Goiás no cômputo do saldo do Brasil.
b Dos 9.756 contos de comércio interprovincial sem a informação da província de origem, incluímos dois mil de
exportação do Amazonas.
c Nesse caso acrescentamos a população fluminense à de Minas Gerais e Goiás.

As exportações líquidas do Nordeste mais setentrional  Maranhão, Ceará, Rio Grande
do Norte e Paraíba  mostraram-se bastantes reduzidas em termos per capita, principalmente em
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função da retração das exportações, em especial dos embarques de algodão. 93 De outro lado,
Sergipe beneficiou-se por constituir via de escoamento da produção do agreste e do sertão norte
da Bahia e das margens do São Francisco. Desse modo, a Bahia mantinha, provavelmente,
exportações líquidas menore s do que a efetiva por conta do escoamento por meio de Sergipe. As
províncias nordestinas de Pernambuco a Bahia apresentaram saldos mais próximos ao do média
nacional, superando os do restante da região.
No conjunto, o Sudeste revelou um saldo líquido per capita superior ao do Nordeste em
68,1%, considerando Minas Gerais. Contudo, em comparação com a desigualdade medida apenas
pelo comércio exterior (seção 1.1), a disparidade entre o Sudeste e Nordeste reduziu-se ao
incorporarmos a cabotagem, em virtude da maior importância do comércio interprovincial nesta
última região. Assim, as desigualdades revelaram-se superiores entre as duas áreas exportadoras
do que dentre o conjunto de suas trocas marítimas. A integração comercial crescente entre
Nordeste e Sudeste favoreceu a redução da disparidade, que foi inferior à calculada por Furtado
para o meado do século XX a partir de dados de renda.
De todo modo, corroborou-se a idéia da consolidação do Sudeste como a região de maior
importância econômica no país já naquela época, antes da grande imigração estrangeira e da
industrialização. Tal mudança resultou das transformações iniciadas no século XVIII com a
mineração e se acelerou com o rápido avanço do café na região Sudeste no século XIX. Assim, as
informações compiladas por Soares para o conjunto do comércio marítimo brasileiro propiciaram
um entendimento melhor da economia brasileira na década de 1870. Esse desenvolvimento
econômico das regiões e províncias do país condicionou, e foi condicionado, pela distribuição da
população pelo território, especialmente das pessoas cativas.

2.2 – Recenseamento e Matrícula

O incremento da população brasileira manteve -se num patamar relativamente constante ao
longo do período imperial, aumentando tão-somente no seu final. Contudo, a distribuição
regional dos habitantes mostrou uma concentração importante. Apesar da dificuldade de
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Do modo semelhante ao Piauí e ao Paraná, a Paraíba exportava para Pernambuco parte de suas mercadorias por
meio terrestre.
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conseguir informes mais precisos para o início do período em estudo, notamos, em 1819, em seu
conjunto, menos de um décimo do total de habitantes na região Norte e na Oeste.

94

O Nordeste

revelou-se a região mais povoada, correspondendo quase à metade da população brasileira
(47,4%). Nesta região, as províncias mais populosas foram a Bahia e Pernambuco, representando
respectivamente 13,3% e 10,3%. Por outro lado, o Sudeste detinha uma parcela significativa da
população (40,4%).
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Para esta área, destacaram-se as províncias de Minas Gerais (17,6%), Rio

de Janeiro (14,2%) e São Paulo (6,6%).
Quase meio século depois, a distribuição espacial da população brasileira não se alterou
tão significativamente em termos das regiões. De acordo com o primeiro recenseamento nacional,
o Nordeste reduziu ligeiramente a sua parcela, atingindo 46,6%. Entretanto, as duas províncias
mais populosas apresentaram resultados distintos, com estabilidade da participação da população
baiana na do país (13,6%), mas uma redução expressiva em Pernambuco (8,3%). O Sudeste
manteve a sua porção (40,7%), salientando o aumento de Minas Gerais alcançando 20,8% do
total de habitantes brasileiros e de São Paulo perfazendo 8,3%.

96

As demais regiões cresceram a

sua participação para cerca de um oitavo do total (12,7%).
A população escrava guardou uma relação mais próxima ao desenvolvimento econômico
das regiões do que o número total de habitantes, em virtude principalmente do emprego dos seus
braços nas lavouras do país. A formação de um estoque de mão-de-obra expressivo numa área
dependeu da existência de atividade econômica de porte, porém o elemento demográfico também
foi determinante para a prosperidade material. Ao contrário do fluxo de comércio, a população
cativa pode derivar de um período de fausto anterior, mantida por meio da sua reprodução
natural. Como visto anteriormente, apesar da transferência de cativos envolver certo risco e ser
cada vez mais onerosa a medida do aumento das distâncias, os movimentos dos escravos ao
longo do espaço ocorreram de forma significativa e constante no Brasil, geralmente pautados pela
busca de preços mais elevados nas áreas mais pujantes.
Dos cerca de dez milhões de habitantes recenseados em 1872-74, a participação dos
escravos chegou a 15,2%, bastante inferior à detida em 1819 (30,8%). Entretanto, a desigualdade
94

Utilizamos o censo de 1819 com a divisão provincial de 1870.
Utilizamos a distribuição realizada por Joaquim Norberto Souza e Silva do inquérito efetuado pelo Conselheiro
Velloso de Oliveira para 1819 (cf. SILVA, 1986, p. 173). Assim, conseguimos separar a população paranaense da de
São Paulo e a amazonense da do Pará.
96
Para facilitar a comp aração com o início do século, podemos adicionar a população paranaense à de São Paulo e
chegamos a uma participação de 9,5%. O Rio de Janeiro diminuiu sua parcela no conjunto do país, atingindo 10,6%.
95
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da sua distribuição regional revelou-se mais expressiva do que a da totalidade dos habitantes. No
Norte, a parcela dos cativos no conjunto da população mostrou-se muito inferior à média nacional
(8,5%).
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No Oeste e Nordeste, esse porcentual manteve-se em patamar semelhante (7,8% e

10,4% respectivamente), à exceção do Maranhão que se alçou a um quinto da população total
(20,9%).
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Todavia, algumas dessas províncias reduziram suas parcelas de forma muito

significativa, como, por exemplo, Goiás (6,6%), Ceará (4,4%), Rio Grande do Norte (5,6%) e
Paraíba (5,7%). Ao analisar a população das províncias brasileiras durante o século XIX, Tarcísio
Rodrigues Botelho observou uma retração do emprego de escravos nas áreas cearenses,
paraibanas e potiguares em relação à pernambucana:
Muito embora guardassem como herança a mesma atividade açucareira,
apresentaram no século XIX um processo muito mais aprofundado de
transição para o trabalho livre. Aqui, um crescimento populacional ainda
mais forte que o da região precedente articulava-se com um declínio
ainda mais radical da presença de cativos. Na mesma direção, a
composição dos sexos entre os escravos equilibrou-se muito mais
rapidamente, explicitando as características do tráfico interno que
carreava os cativos para as províncias cafeeiras, qual seja, a absorção de
homens capazes ao trabalho. Também peculiar era a maior participação
de brancos na população total, que na década de 1870 girava em torno de
40%. No vizinho Ceará, estas características foram ainda mais reforçadas.
O crescimento populacional ao longo do século foi ainda mais acentuado,
mas o declínio da escravidão também fora mais radical. Ao mesmo
tempo, em sua população cativa invertera-se a distorção clássica
observada na divisão sexual (...) (BOTELHO, 1998, p. 143-144).
Os movimentos migratórios para regiões distintas podem ajudar a explicar a conjuntura
dessas províncias, porém o crescimento da população livre e a retração dos embarques de algodão
reforçaram o processo apontado acima. De outro lado, outras províncias nordestinas mantinham
proporções mais elevadas, porém menores do que a média brasileira  Sergipe 12,8%, Bahia
12,2%, Piauí 11,8% e Pernambuco 10,6%. No Sudeste, os patamares apresentaram-se maiores,
pois a média alcançava 22,3%, ou seja, mais do dobro do Nordeste. O Rio de Janeiro destacou-se
com o maior valor, bastante superior aos demais (32,5%), mas, se excluirmos o município neutro,
essa proporção atinge a expressiva participação de 39,1%. O vigor da economia cafeeira nesta
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Apesar da precariedade das informações segundo condição social das informações de 1819, a participação dos
escravos paraenses na população total foi de 27,3% nesse último ano. A diminuição dos escravos nesse contingente
superou a do país.
98
Se compararmos com as informações do início do século XIX, a retração da participação dos cativos na população
nordestina e da região Oeste foi superior à do país. A parcela da primeira chegou, em 1819, a 33,3% e a segunda, a
40,8%.
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área condicionou a ocorrência de participações tão expressivas. Em São Paulo e Minas Gerais, os
porcentuais mostram-se semelhantes e superiores à média nacional, mas inferiores ao restante da
região (18,7% e 18,2% respectivamente). Por fim, no Sul a proporção de escravos no total da
população atingiu 13,0%, com destaque para o Rio Grande do Sul (15,6%).
A população escrava distribuiu-se de modo muito mais concentrado do que a população
total (cf. tabela 2.3). O Nordeste detinha tão-somente 31,6% dos escravos do país, somando
quase quinhentas mil pessoas. De outro lado, o Sudeste contou com 59,3% do contingente cativo
brasileiro, o que abrangeu um total ligeiramente maior do que novecentos mil habitantes.
Notamos uma associação forte entre a população cativa e os fluxos comerciais descritos na seção
anterior. Quando calculamos a correlação das duas variáveis, verificamos um valor de 0,985 entre
o comércio marítimo total e os escravos matriculados nas províncias.
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Se compararmos os dados censitários com os da matrícula notamos, no conjunto, uma
semelhança muito grande entre eles. Entretanto, em algumas províncias as diferenças chegaram a
mais de um quinto do total (Amazonas e Paraíba) em favor da matrícula, porém em Minas Gerais
verificamos 13% a mais pessoas no censo do que no outro levantamento.
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Em relação à razão

de sexo, notamos uma preponderância numérica dos homens nos dois informes para o início da
década de 1870. Todavia, na matrícula verificamos uma maior presença das mulheres na grande
maioria das províncias, apontando para o sub-registro no censo deste contingente (cf. SLENES,
1983, p. 126). Observamos em São Paulo e no interior do Rio de Janeiro as maiores razões de
sexo nas duas fontes, salientando novamente o vigor da economia cafeeira e a forte demanda por
braços para essa lavoura. Por fim, no Nordeste notamos, no seu conjunto, um certo equilíbrio
numérico entre os diferentes sexos, principalmente na matrícula. Contudo, nas províncias ao
Norte de Pernambuco as pessoas do sexo feminino preponderaram, especialmente na matrícula.
Esse último resultado apontou para a existência de saldos emigratórios positiv os nessas áreas, em
função dos preços mais elevados dos homens em relação às mulheres.

99

Agregamos as informações da Corte e de Minas Gerais e de Goiás às do Rio de Janeiro. Se utilizarmos o saldo
líquido de exportação, o resultado revelou-se semelhante (0,979).
100
Slenes salienta a confiabilidade dos dois levantamentos em termos para o número total de habitantes: “(...) na
maioria das províncias ambas as contagens são relativamente confiáveis, já que dificilmente estariam de acordo se
uma, ou ambas, tivessem grandes deficiências; segundo, como um sub-registro num recenseamento é mais comum
do que um erro para mais, é provável que a matrícula seja, em geral, a mais completa.” (SLENES, 1983, p. 125). A
matrícula omitiria menos crianças e mulheres. Uma outra explicação decorreu da existência, em pequeno número, de
fugidos entre os matriculados, mas que dificilmente foram recenseados.
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Tabela 2.3
População escrava brasileira segundo o censo e a matrícula (1872-1874)
Censo de 1872-74
Matrícula
______________________________ ______________________________
Províncias
Total
Razão de Sexo
Total
Razão de Sexo
Norte
Amazonas
979
99
1.183
96
Pará
27.458
103
30.989
95
Nordeste
Maranhão
75.273
Piauí
24.925
Ceará
31.913
Rio Grande do Norte 13.020
Paraíba
21.526
Pernambuco
89.028
Alagoas
35.741
Sergipe
30.119
Bahia
167.824

97
101
88
102
98
112
100
92
113

74.939
25.533
33.960
13.484
27.245
93.496
33.242
32.974
173.639

96
97
87
90
90
100
99
99
100

Sudeste
Espírito Santo
Corte
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo

22.659
48.939
306.425
381.893
156.612

110
103
125
117
128

22.738
47.260
304.744
333.436
169.964

116
107
123
118
129

Oeste
Goiás
Mato Grosso

10.652
6.667

102
120

11.876
7.064

103
105

109
117
111

10.715
14.730
83.370

107
111
112

Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

10.560
14.984
69.685

TOTAL
1.546.882
114
1.546.581
111
Fonte: SLENES, 1983, p. 126. Incorporamos as correções acerca das paróquias não recenseadas.
Obs: Razão de sexo define-se como o número de pessoas do sexo masculino por grupo de 100
indivíduos do feminino.
Na tabela 2.4, fornecemos a distribuição etária e a taxa de urbanização da população
cativa matriculada. Utilizamos as informações do recenseamento de 1872 para a Bahia e Minas
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Gerais, por conta da ausência destes dados na matrícula.

101

De todo modo, notamos, sem

considerar as duas referidas províncias, a concentração desse contingente na idade mais ativa
(59,7%) e no meio rural (86,0%). A preponderância da residência fora do ambiente urbano
relacionou-se à atividade agrícola, que abarcava mais de dois terços dos escravos.
As regiõ es dinâmicas mantiveram uma população cativa centrada nas idades mais
produtivas, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Corte, Minas Gerais, Alagoas e São Paulo.
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Nesses casos, a população idosa também se mostrou expressiva, provavelmente em razão da
maior demanda de mão-de-obra e, conseqüentemente, a sua utilização, conduzindo a melhores
condições de alimentação e saúde.

103

As crianças alcançaram maior participação no total de

escravos nas províncias mais setentrionais do Nordeste.

104

Estas últimas comercializaram

proporcionalmente menos bens e já começaram a vender parte de sua escravaria para outras
regiões, especialmente de homens adultos.

105

A opção do crescimento vegetativo também se

colocou de modo mais saliente nessas áreas, pois a proporção de crianças entre os escravos
aproximou-se da do conjunto dos habitantes. Entretanto, a Corte, Mato Grosso e Rio de Janeiro
mantinham as menores parcelas de crianças na sua população escrava. Por fim, algumas
províncias apresentaram situações intermediárias, com a presença significativa de crianças em
sua população, como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e Maranhão.
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Slenes comparou as informações da matrícula e do censo com relação à idade (1983, p. 133). Ele notou um subregistro de crianças na segunda fonte e uma redução das idades dos escravos mais idosos ou de meia idade na
matrícula. Assim, ao confrontarmos os dados das duas províncias em relação às demais, observamos essas
diferenças.
102
Devemos lembrar que Alagoas a faixa produtiva foi superior às demais (18 a 60 anos em relação a 14 a 50).
103
Em São Paulo, a participação dos maiores de 50 anos no total da população no censo de 1874 chegou a 11,7%. De
outro lado, a parcela dos com 16 a 50 anos de idade atingiu 51,0%.
104
Das informações do censo, notamos um maior contingente de crianças na Bahia em relação a Minas Gerais.
105
A saída líquida registrada de escravos da Bahia e Ceará entre 1872 e 1875 chegou a 4.219 e 2.217 escravos,
respectivamente (cf. ALMEIDA, 1877, p. 15). Do Piauí, os escravos saíram por terra para as províncias vizinhas.
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Tabela 2.4
População escrava matriculada segundo faixa etária e taxa de urbanização
(1872-73)
(em porcentagens)
Faixa s e t á r i a s
Taxa de
_____________________________________________
Províncias
0 a 14 anos 14 a 50 anos 50 ou mais
Total
urbanização
Norte
Amazonas
33,6%
62,9%
3,5%
100,0%
50,9%
Pará
39,0%
55,7%
5,3%
100,0%
16,2%
Nordeste
Maranhão
Piauí
Ceará
18,9%
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas a
Sergipe
Bahia

37,1%
42,0%

55,9%
7,0%
100,0%
15,6%
52,6%
5,4%
100,0%
9,4%
45,5%
51,5%
3,0%
100,0%

44,3%
40,0%
34,4%
33,0%
40,0%
30,7%

52,3%
55,9%
59,0%
61,1%
57,8%
54,8%

3,4%
4,1%
6,6%
5,9%
2,2%
14,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

13,2%
10,8%
14,1%
14,9%
15,8%
-

Sudeste
Espírito Santo
Corte
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo

34,8%
22,2%
28,3%
22,5%
30,4%

56,9%
68,9%
61,8%
65,4%
60,5%

8,3%
8,9%
9,9%
12,2%
9,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12,4%
76,5%
4,2%
9,8%

Oeste
Goiás
Mato Grosso

34,9%
26,9%

59,7%
68,3%

5,5%
4,8%

100,0%
100,0%

11,5%
28,7%

Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

34,2%
37,9%
36,3%

59,3%
54,1%
56,6%

6,5%
7,9%
7,1%

100,0%
100,0%
100,0%

20,0%
20,9%
17,6%

TOTAL b

32,5%

59,7%

7,8%

100,0%

14,0%

Fonte: OLIVEIRA, 1875, Anexo G.
Obs: Utilizamos as informações do recenseamento de 1872 para Minas Gerais e Bahia, porém as faixas etárias foram
de 0 a 15 anos, 16 a 50 .e 51 ou mais idade.
a Em Alagoas, as faixas etárias foram as seguintes: 1 a 17, 18 a 60 e 60 ou mais anos.
b O total não inclui Minas Gerais e Bahia pela diferença na fonte da informação em relação às demais.

As áreas mais isoladas detinham um perfil demográfico particular (Amazônia e Mato
Grosso), apresentando elevada taxa de urbanização e proporção de escravos em idade ativa. As

87

províncias com atividades econômicas mais litorâneas ou fluviais chegaram aos maiores
porcentuais de cativos no meio urbano. Como esperado, a Corte detinha mais de três quartos de
sua população na urbe e tão-somente 16,2% dos escravos ocupados na agricultura. O trabalho
principal nesta área foi o de jornaleiro (69,8%).
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Por outro lado, São Paulo, Piauí e Rio de

Janeiro alcançaram as menores taxas de urbanização. As atividades agrícolas atraíram a grande
maioria dos escravos. 107
Nesse momento, o trabalho agrícola preponderava no país. Entre as províncias analisadas
na última tabela, destacaram-se, nessa ocupação, as seguintes: Espírito Santo (87,0%), Sergipe
(86,6%), Alagoas (85,7%), Pará (85,0%), Maranhão (80,0%), Paraná (78,2%), São Paulo (75,2%)
e Pernambuco (70,2%). 108 Assim, a importância da produção açucareira, cafeeira, algodoeira, da
erva-mate, da borracha e da pecuária nessas áreas condicionou fortemente a utilização do braço
escravo na agricultura.
Uma outra informação do censo, relevante para a análise das disparidades entre as
províncias, consiste na educação dos seus habitantes, salientando a qualidade da mão-de-obra.
Uma aproximação do grau de instrução pode ser obtida por meio da alfabetização, aqueles que
sabem ler e escrever no recenseamento. Nesse caso, consideramos toda a população para facilitar
a discussão da questão. No censo de 1872-74, notamos quase um quinto da totalidade da
população livre brasileira como alfabetizada (18,6%), porém entre os escravos a parcela mostrou-
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A discussão das ocupações na matrícula e no recenseamento de 1872 conduz-nos a necessidade de observar com
cuidado tais informações, em razão de diferenças de nomenclaturas e possivelmente problemas de registro. O
segundo aponta uma maior diversidade de ocupações entre a população total com profissão. No caso da capital do
Império, o artesanato e o serviço doméstico envolveram o maior número de pessoas  21,3% e 30,1%,
respectivamente. Ademais, havia também muitas pessoas ocupadas no comércio (12,8%) e como jornaleiros
(14,0%). Em termos dos escravos, os criados e jornaleiros representaram tão-somente 14,8% do total que o censo
informou sua profissão. Assim, devemos atentar com cuidado para estes dados, em função dos problemas ressaltados
pela historiografia para a ausência de profissão de uma parcela expressiva de escravos em idade apta ao trabalho e as
diferenças entre a matrícula e censo (ver SLENES, 1983, p. 132 e LIBBY, 1988, p. 38 -44). Ao utilizarmos os dados
das províncias de forma comparativa e confrontarmos os dois informes, podemos conseguir alguns resultados sobre o
trabalho dentro do Império.
107
As atividades dos escravos do Piauí mostraram uma elevada presença de serviços domésticos e de jornaleiros,
totalizando 38,0% do conjunto dos cativos para os quais temos informações. Devemos notar que tais jornaleiros
poderiam ser empregados em ocupações rurais.
108
O Rio Grande do Sul apresentou um comportamento anômalo, pois a atividade agrícola compreendeu 88,7% dos
escravos no censo de 1872 e tão-somente 28,5% na matrícula (cf. SLENES, 1975, p. 79). No recenseamento, os
lavradores representaram 66,1% dos escravos com profissão da Bahia e, tão-somente, 45,4% em Minas Gerais. A
comparação da matrícula em relação ao censo revelou, para os cativos, que os porcentuais da agricultura na segunda
fonte foram, em geral, mais reduzidos do que os na primeira.
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se ínfima, totalizando um contingente de cerca de mil e quatrocentas pessoas.

109

As mulheres

representaram pouco mais de um terço do total de livres que sabem ler e escrever e um pouco
menos dos escravos nesta condição. As principais áreas dos alfabetizados livres consistiram nas
seguintes: Corte (43,9%), Paraná (27,4%), Rio Grande do Sul (26,0%), Pará (24,4%), Maranhão
(24,1%), Rio de Janeiro (23,4%), São Paulo (20,7%), Bahia (20,6%), Mato Grosso (20,3%) e
Pernambuco (19,6%). 110 Por outro lado, algumas províncias detinham uma parcela mais reduzida
de seus habitantes livres alfabetizados, por exemplo Minas Gerais (13,5%), Piauí (15,6%) e
Goiás (15,1%). Como esperado, a capital do Império atingiu a maior proporção de alfabetização
entre os seus moradores, porém províncias da região Norte e Sul apresentaram percentuais
elevados, superiores aos das do Sudeste e Nordeste.
As informações apresentadas nesta parte da tese mostraram os primeiros anos da década
de 1870 como um momento bastante dinâmico da economia brasileira. No conjunto do Brasil, o
crescimento da economia revelou-se, como apontado por vários autores, superior ao da
população. De um lado, as exportações mantinham um papel importante nessa economia,
principalmente em decorrência do café e em segunda monta do algodão e da borracha. As
diferenças entre as regiões já se mostravam, com relação ao comércio exterior per capita, muito
expressivas. De outro, as exportações interprovinciais incrementaram-se, especialmente dos
gêneros nacionais, de modo significativo ao longo do segundo e terceiro quarto do século XIX,
crescendo as trocas internas mais do que o comércio exterior. Tais fluxos mercantis
concentraram-se na sua maior parte no Sudeste, que detinha mais da metade dos escravos do país.
Apesar da menor disparidade, os saldos de exportação líquida per capita das províncias dessa
última região apontaram diferenças elevadas com relação aos das do Nordeste, especialmente das
mais ao Norte dessa última área. Assim, as desigualdades entre as duas regiões não derivam tãosomente do setor exportador próspero  café  ou decadente  açúcar e algodão  ou entre
área de abastecimento interno e direcionada para o exterior como apontado na literatura clássica.
Algumas províncias nordestinas alcançaram uma certa projeção relativamente maior nas
trocas internas por meio da articulação com outras áreas, reduzindo suas diferenças das do
Sudeste. O Sul e Norte detinham valores próximos à média nacional, porém com economias
109

Do total dos escravos brasileiros, 0,1% era alfabetizado, mas na Corte esse porcentual chegou a 0,7% dos cativos.
Outras áreas de maior proporção de alfabetização dos cativos consistiram em Santa Catarina e o Pará, perfazendo
cerca de 0,3% dos escravos.
110
Mato Grosso beneficiou-se da elevada presença de militares em seu território (5,6% do total de habitantes com
profissão).
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distintas, a primeira mais ligada ao mercado interno, à exceção do Paraná, e a última ao externo.
Esse resultado apontou a importância da integração entre as províncias brasileiras para o seu
desenvolvimento conjunto. Destarte, não obstante a revisão efetuada ao considerarmos a
cabotagem, ressaltamos, tanto no plano dos fluxos do comércio marítimo como em termos da
distribuição dos cativos pelo território, a existência de disparidades bastante significativas entre
as regiões e províncias brasileiras.
Independentemente de qualificarmos o patamar alcançado pelo mercado nacional que se
alargava naquele momento, já existia uma desigualdade significativa entre as regiões na década
de 1870, reveland o um momento anterior ao salientado pela literatura a respeito deste tema. O
porto do Rio de Janeiro centralizou metade das exportações brasileiras e cerca de um terço do
comércio interprovincial e São Paulo apresentou o maior crescimento das mercadorias
embarcadas para o exterior.
Os resultados alcançados até agora se limitaram à discussão das províncias e regiões,
porém as divergências entre municípios e pessoas também se mostram importantes. Na próxima
parte da pesquisa, avançamos o estudo das disparidades por meio de uma análise num plano mais
desagregado. Tal aprofundamento do entendimento das desigualdades espaciais efetuar-se-á
mediante

especialmente

as

informações

demográficas

de

localidades

e

indivíduos,

particularmente referentes à posse de cativo s. Tal discussão realizar-se-á, nos próximos capítulos,
por meio da consideração de algumas cidades selecionadas para a discussão e seus escravistas e,
principalmente, escravos. Ao final dessa parte, mediante a análise do conjunto de localidades em
questão, poderemos entender, de melhor modo, as diversas conformações das semelhanças e
diferenças da propriedade escrava entre os municípios e indivíduos analisados.

II PARTE
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Capítulo 3
O LITORAL E O PLANALTO NO PARANÁ

a escravatura é básica na economia pecuária dos campos
curitibanos. O trabalho escravo é o fundamento do
poder econômico dos proprietários das terras, do gado e
dos meios de produção, motivo pelo qual o cativo
impregnou a estrutura ocupacional da fazenda (IANNI,
1988, p. 50).

Economia e População

A economia paranaense caracterizou-se, no período colonial, pela existência de uma área
de planalto ligada à criação, “invernada” e comercialização de animais e de outra no litoral
relacionada às atividades do mar e ao embarque dos seguintes produtos: erva- mate, arroz, farinha
de mandioca, madeiras e baetas. Caio Prado Júnior revelou que o “povoamento dos ‘campos
gerais’ (é a sua designação genérica) se adensa na sua extremidade setentrional: os campos de
Curitiba. À pecuária juntou-se aí um pouco de agricultura; e na sua parte mais oriental, onde
aparece a mata que reveste a serra, a extração da erva -mate” (PRADO JÚNIOR, 1981, p. 58).
Em 1801, as exportações pelo porto de Paranaguá representavam tão-somente 1,6% do
total exportado pela capitania de São Paulo (WESTPHALEN, 1999, p. 107). Nesse ano, a ervamate ainda detinha uma parcela muito pequena dos valores embarcados no porto. Ao longo das
primeiras décadas do século XIX, a vila de Paranaguá e também da sua comarca alteraram-se em
razão das exportações crescentes de erva-mate e da entrada dos bens importados para o interior,
segundo Cecília Maria Westphalen:
Paranaguá era o empório da Comarca. Exportava erva-mate vinda do
planalto e beneficiada no litoral, sobretudo nos engenhos que se
instalaram na vila de Morretes, nas cercanias da serra, além de arroz,
madeiras e betas de embé, produtos estes do litoral, e importava fazendas
secas e molhadas para fornecimento próprio e das vilas do interior.
Embora sempre constante das pautas de exportação, as farinhas de
mandioca não tinham mais a mesma importância econômica gozada no
século anterior. (1999, p. 109).
A produção de erva- mate no Paraná beneficiou-se também da política comercial do seu
maior concorrente: o Paraguai. O monopólio de exportação assumido pelo governo deste país e
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mais tarde a Guerra do Paraguai elevaram os preços, favorecendo os produtores brasileiros.
Westphalen chegou a afirmar: “Sobem, portanto, as exportações paranaenses de erva- mate que
atingem nos meados do século a 85% do valor total da exportação do Paraná.” (1999, p. 110). Por
conta desse fato, ela considerou: “Os proprietários de engenhos e os exportadores de erva-mate,
eram considerados os paranaenses em melhor situação econômica e o mate o grande negócio da
Comarca, ocupando dois terços dos capitais de giro.” (1999, p. 110).
Um retrato mais amplo das atividades econômicas da província pode ser observado no
relato de Daniel P. Kidder para o final da década de 1830: “(...) a atividade principal dos seus
habitantes, é a agricultura, sendo muitas as fazendas de criação de gado vacum, muar e cavalar,
além das que se dedicam à cultura dos produtos da terra. Ocupam-se, também grandemente, os
paranaenses na colheita da folha denominada ‘Cassine Congonho’ ou erva do Paraguai.”
(KIDDER, 1980, p. 244). Octavio Ianni salientou a importância dos engenhos de mate na região
de Curitiba, principalmente hidráulicos e, depois, a vapor: “Durante a primeira metade do século
XIX os engenhos do litoral são paulatinamente transferidos para Curitiba, ao mesmo tempo que
novos vão sendo montados na localidade.” (IANNI, 1988, p. 57).
Ricardo Costa de Oliveira apontou o crescimento do comércio deste produto: “Se em
1835/36 a exportação de Paranaguá fora de 84.602 arrobas, em 1849, a exportação já alcançaria
cerca de 400 mil arrobas.” (OLIVEIRA, 1996, v. II, p. 206-207). Quando da discussão da
transformação da quinta comarca de São Paulo em uma nova província no início da década de
1850, o ofício da Câmara de Curitiba foi enfático na importância deste grande centro produtor da
“erva-mate, riqueza principal desta comarca é um dos ramos de comércio que mais promete o
seu florescimento, não só, por ser feito em grande escala; como por ser aquele em que, todas as
classes se empregam, com vantagem, excedendo sua exportação a 800 contos, que leva a
abundância deste gênero aos mercados de Montevidéu, e Buenos Aires, e alguns portos do
Pacífico; este comércio é feito pelos portos de Paranaguá e Antonina que são excelentes (...)”
(SANTOS, 1922, p. 364). Outro ofício afirmou a importância do porto de Paranaguá e do
território litorâneo:
O consumo que fazem os portos do Sul da erva-mate, sua produção
indígena, tem feito com que, este gênero d´indústria, mostre grande
desenvolvimento, já em quantidade, como em perfeição, a ponto de
abastecer, os mercados das nações que procuram e consomem, a sua
exportação anual sobe a 400 mil arrobas; a aguardente, arroz e outros
objetos, cujo rendimento aos cofres públicos, excedem a cem contos de
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réis. Da mesma sorte as madeiras de construção de que abundam as matas
de Serra abaixo; tem tido igual sorte, porquanto a venda é fácil e lucroza,
e os portos do Rio da Prata reclamam quotidianamente. Com Serra acima
o comércio se faz com muito menos escala, que é devido à dificuldade
das transações, e dos transportes dos gêneros para outros lugares (...)
(1922, p. 361).
A Câmara de Antonina apresentou um quadro bastante amplo e promissor dos potenciais
da nova província: “dilatadas Campinas, onde belamente se pastoreiam, e criam toda espécie de
gados; seus ervais são inesgotáveis, cuja exportação anualmente reunidas a dos animais vacuns
excedem a 800 contos de réis (...)” (1922, p. 366). Os campos do planalto “invernam anualmente
de 40 a 50 mil animais, muares e cavalares, que são exportados da província do Rio Grande do
Sul” (1922, p. 376). De outro lado, a de Morretes afirmava, em 1850, o “registro de Rio Negro
cujo rendimento excede a 80 contos provenientes dos direitos que se pagam de entrada dos
animais cavalares, e muares, que são importados anualmente da província do Rio Grande do Sul,
e levados aos mercados desta província [São Paulo / RLM], Minas e Rio de Janeiro.” (1922, p.
369).
De acordo com um relatório do presidente da província de 1881, o Paraná forneceu cerca
de três quintos do mate consumido na América Latina. Dos 110 engenhos existentes para o
processamento da folha em 1879, a maioria concentrou-se na região litorânea (em Morretes e
Porto de Cima) e no caminho até Curitiba, existindo alguns na estrada da capital até a Lapa
(OLIVEIRA, 1996, v. II, p. 206). As atividades relacionadas à erva- mate não envolveram grandes
plantéis, pois com poucos escravos tocavam estes empreendimentos: “No primeiro planalto onde
as atividades ligadas à erva- mate são prepond erantes e crescem ao longo do século XIX, o
impacto da economia do mate (extração e beneficiamento) não revela crescimento proporcional
do número de escravos” (1996, v. II, p. 204-205). Não obstante o crescimento proporcionalmente
menor, o emprego do braço cativo na coleta e processamento da erva ocorreu em numerosos
plantéis, porém de reduzido tamanho (ver PENA, 1999, p. 40).
O viajante inglês Thomas P. Bigg-Wither esteve em grande parte da província do Paraná
entre 1872 e 1875, salientando a lucratividade da pecuária paranaense e do comércio em Curitiba:
eles não empregam o dinheiro quando se lhes oferece um negócio de
pouca vantagem. A criação de gado requer muito pouco tirocínio e capital
moderado, rendendo, pelo menos, cinqüenta por cento ao ano. O
comércio, quando o negociante consegue fazer aliança com uma casa do
Rio, que lhe dá crédito, é ainda a maneira mais fácil de fazer dinheiro.
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Seu único trabalho é comprar mercadorias por cem libras e revendê- las, a
varejo, aos seus iludidos patrícios, por trezentas. (1974, p. 51).
A atividade de distribuição comercial atraiu um numeroso grupo de mercadores,
especialmente do meio urbano. A escravidão também se difundiu pela criação e o comércio de
animais (cf. IANNI, 1988, p. 50).
Ao lado do crescimento do cultivo e beneficiamento do mate, os movimentos de animais
por via terrestre até a feira de Sorocaba reduziram-se na segunda metade do século XIX,
principalmente após 1860, e a esperança foi depositada nos imigrantes europeus.
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Apesar das

rendas da província apresentarem crescimento na década de 1860 e no início da seguinte, até o
inspetor da Tesouraria Provincial revelou, após o término da Guerra do Paraguai, a sua
preocupação com a excessiva dependência da erva- mate para as rendas do Paraná: “Quando tratei
do estado financeiro da província, mostrei receio de que sua renda decrescesse com a diminuição
do comércio da erva-mate.” (GUIMARÃES,1873, p. AA-17). A abertura da estrada da Graciosa
em 1873 consumiu grande volume de recursos provinciais e incrementou os fluxos mercantis,
facilitando a ligação do litoral ao planalto. Posteriormente, ocorreu uma recuperação da produção
do mate em função das melhorias de transporte e da técnica de produção, concentrando os
engenhos na comarca de Curitiba (ver PENA, 1999, p. 82-83).
Os valores comercializados por via marítima com o exterior e com as demais províncias
reduziram-se de 4.350 contos em 1869-70 para 2.330 em 1874-75 (cf. SOARES, 1883, p. 39). A
participação do Paraná no conjunto das exportações brasileiras para o exterior manteve-se
relativamente constante de 1849-50 (1,2%) a 1874-75 (1,1%). A erva- mate correspondeu a 98,9%
da exportação para o estrangeiro em 1872-73, destinada em sua quase totalidade aos países
meridionais da América do Sul: Argentina, Chile e Uruguai (cf. SOARES, 1883, v. 4, p. 464471). O Paraná mantinha a liderança das exportações deste produto, respondendo por quatro
quintos da oferta brasileira (81,5%). As madeiras representaram quase dois terços do comércio
marítimo com outras províncias em idêntico ano mercantil, destinadas principalmente para o Rio

Ver Herbert Klein (1989). Thomas Bigg-Wither encontrou um antigo fazendeiro de Tibagy  área próxima a
Ponta Grossa  que lhe descreveu seus negócios com animais: “Nos seus dias de rapaz, fora grande negociante de
mulas e só deixara esse negócio nos últimos dois anos. Costumava ir uma vez por ano aos grandes campos de criação
do Rio Grande do Sul, onde comprava uma tropa e a levava para vender na província de São Paulo. Ele e os seus
camaradas, em número de seis ao todo, conduziam uma tropa de mil mulas, desde o Rio Grande até a feira de
Sorocaba, [...] O velho disse-me que os dias florescentes desse comércio já tinham acabado. O preço das mulas no
Sul subira e os preços em Sorocaba tinham caído. Todavia, o comércio continuava a ser feito, embora em menor
escala do que antes.” (BIGG-WITHER, 1974, p. 362-363).
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de Janeiro. O arroz pilado e o algodão em pluma totalizavam 8,2% e 7,2%. Assim, reforça-se,
praticamente, a dependência de um único produto em cada ramo das exportações marítimas do
Paraná, que no início da década de 1870 apresentava uma retração nos seus valores exportados.
Os animais que entraram pelos registros paranaenses totalizaram 54.320 bestas e 7.299
cavalos em 1861-62 (cf. NOGUEIRA, 1863, p. 30). Segundo Herbert S. Klein, o número de
animais que passaram por Sorocaba chegou a mais de dois milhões entre 1825 e 1880, dos quais
mais da metade foram muares (cf. KLEIN, 1989, p. 356). A média anual dos animais chegados a
esta vila atingiu, em 1825-30, 21 mil e, em 1860-69, quase a 49 mil, porém se retraiu no período
subseqüente para 36 mil (1870-80). Se cada animal valesse cerca de 50 mil réis, a exportação
somaria 1.800 contos de réis, aproximando-se do total comercializado por via marítima em 187475. Devemos lembrar que grande parcela dos muares originava -se de criação gaúcha.
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Apesar da ausência de informação das fazendas de criar do sul da província, a pecuária
paranaense concentrou-se na criação de animais vacum e cavalar, que totalizaram 133 mil
cabeças e 67 mil em 1856-57, respectivamente (cf. MATTOS, 1859, mapa 7), principalmente nos
terrenos de Palmas, Guarapuava e um pouco menor na área de Castro, Tibagy e Ponta Grossa. O
número de muares mostrou-se muito restrito, chegando a tão-somente dois mil animais. Como
veremos adiante no caso de outras províncias pecuaristas, a proporção de cavalares em relação
aos vacuns mostrou-se mais elevada no Sul do país em comparação com Goiás, Piauí, Maranhão
e o Pará, além dos primeiros atingirem preços maiores do que os vacuns. Não obstante o
desenvolvimento da pecuária no planalto paranaense, a província foi a maior importadora por
cabotagem de couros em cabelo  ligeiramente mais de quinhentos contos  e o sexto maior
importador de açúcar  pouco superior a trezentos contos. A demanda elevada deste tipo de
couro deveu-se ao seu uso como surrão, a fim de proteger a erva- mate durante o transporte.
Assim, a pecuária e o comércio de animais consistiram na principal ocupação dos habitantes do
planalto, pouco ligados diretamente às correntes de exportação.
A população paranaense foi avaliada em cerca de 35 mil pessoas em 1830, sendo 17,3%
de escravos (LUNA; KLEIN, 2004, p. 10). Em 1854, o número total de habitantes alcançou
pouco mais de 58 mil, dos quais 18,0% eram cativos (FERRARINI, 1971, p. 63-64). No
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Segundo o presidente da província do Rio Grande saíram no exercício de 1862-63 “para as províncias do Norte
pelos diversos registros de barreiras 3.398 cabeças de gado cavalar e 14.607 do muar” (PIMENTEL, 1864, p. 55).
Estes totais foram maiores em outros anos. Segundo o presidente da província de Santa Catarina, o gado muar que
passou pelo município de Lages destinado ao Norte chegou no triênio de 1853 -56 a uma média anual de 65 mil
cabeças, reduzindo a cerca de 16 mil no triênio de 1862-65 (cf. LACERDA, 1866, Mapa SN).
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recenseamento de 1872, verificamos uma população de pouco mais de 126 mil indivíduos, porém
os escravos representaram tão-somente 8,3% do total. A agricultura ocupou mais da metade da
população total do Paraná (58,6%), superando um pouco a participação desta atividade no país
(46,9%). De outro lado, as pessoas ligadas ao serviço doméstico e ao comércio atingiram as
seguintes parcelas do total: 21,0% e 3,8%. No país, tais valores foram, respectivamente, 22,2% e
2,3%. Desse modo, o comércio ganhou uma expressão mais significativa na população do Paraná
do que no restante do país.

113

Outrossim, o artesanato assumiu um papel bastante reduzido na

província  5,9% , enquanto no país chegou a 14,7%. Este último resultado mostrou-se
comum às províncias litorâneas, possivelmente em face da concorrência dos produtos
importados.
Ainda nesse último ano, manteve-se uma distribuição entre sexos próxima do equilíbrio,
alcançando a razão de sexo 109 para os escravos. As pessoas com idade de zero a vinte anos
perfizeram 48% (cf. SLENES, 1983, p. 131). O dinamismo demográfico mostrou-se mais
significativo após 1850 do que nas duas décadas anteriores, porém o contingente cativo não
acompanhou, como no restante do país, o livre, reduzindo de modo expressivo a sua participação
no total. Em termos das regiões, a comarca de Curitiba compreendeu cerca de um terço dos
habitantes paranaenses. Por outro lado, moravam no litoral 22,1% dos paranaenses e no planalto
 excluindo Curitiba  43,9%.
A estrutura da posse de cativos no início do século XIX revelou um padrão em que
predominou numericamente o pequeno escravista  de um a cinco cativos. Eles representaram
73% do total de proprietários em 1830, mas possuíram tão-somente um terço dos escravos. As
posses mostram-se reduzidas na comparação com Minas Gerais e São Paulo naquele momento,
chegando na média a 5,1. Se dividirmos o Paraná em três regiões, verificamos distinções
importantes. A média do planalto foi de 5,8 e a do litoral 5,5. Todavia, a vila de Curitiba detinha
a menor média (4,1). A desigualdade da concentração da posse medida pelo índice de Gini
atingiu 0,527, também inferior ao valor das demais capitanias analisadas (cf. LUNA ; KLEIN,
2004, p. 9).
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Ao contrário do esperado, os criadores representaram 0,1% de todos habitantes paranaenses com profissão
declarada no censo. Como em todo o país, quase todos eles foram livres, havendo poucos escravos nessa ocupação.
Talvez, o grande número de mercadores possa ter compreendido o comércio de animais. Nessa linha de pensamento,
os campos gerais transformaram-se em centros de invernada. Como Capistrano de Abreu afirmou: “Nos campos
gerais do Paraná viviam bastantes criadores, mas a verdadeira zona pastoril do Sul ostentava-se nas terras riograndenses.” (ABREU, 2000, p. 231).
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O perfil da população escrava salientou, em 1830, um equilíbrio numérico entre os sexos,
alcançando a razão de sexo a 104. A participação das crianças de zero a catorze anos no total foi
muito significativa, perfazendo 36,6%. A proporção de crianças no conjunto das mulheres em
idade fértil (15 a 49 anos)  razão criança- mulher  alçou a 1.337. Por fim, a proporção de
nascidos no Brasil chegou a 77% do total de cativos. Destarte, estes últimos resultados apontaram
para a possibilidade de reprodução natural dos cativos, pois o perfil dos cativos não se distinguiu
expressivamente dos livres. Segundo aqueles autores referidos antes: “These values indicate a
balanced demographic structure which was probably the result of natural reproduction and little
influenced by African slave imports.” (LUNA; KLEIN, 2004, p. 14).

Amostra selecionada

A amostra obtida para a província do Paraná compreendeu as listas de classificação dos
escravos das seguintes localidades: comarca de Curitiba (conjuntamente a São José dos Pinhais,
Campo Largo, Iguaçu, Arraial Queimado e Votuverava), Lapa (incluindo Rio Negro), Paranaguá,
Ponta Grossa (abarcando Tibagy), Castro, Palmeira e Antonina (congregada a Morretes e
Guaratuba). 114 Os municípios do planalto destacaram-se por conta da pecuária. De acordo com o
Dicionário do Império de J. C. R. de Milliet de Saint-Adophe para o meado do século XIX,
Castro foi descrita como: “(...) com bons pastos onde se cria grande quantidade de cavalos, de
bestas muares, e de ovelhas, cuja lã se aproveita para colchões, e de alguns bois nas terras mais
altas.” (1863, tomo I, p. 254). De modo semelhante, ele observou, com relação a Ponta Grossa, a
presença genérica de “lavradores e criadores de gado” (1863, tomo II, p. 340). Embora a criação
também ocorresse em Curitiba, a produção mostrou-se mais diversificada, compreendendo além
do artesanato de lã a: “(...) agricultação das terras e na criação de gado vacum e cavalar e duma
grande quantidade de porcos.” (1863, tomo I, p. 318).
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No litoral, Antonina detinha um

comércio de “arroz, farinha de mandioca, carne seca, courama, madeiras de construção e
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A partir de agora utilizaremos os nomes das primeiras cidades que compõem as regiões com mais de uma
localidade ao nos referirmos a estas áreas. Márcia Elisa de Campos Graf (1974) realizou o primeiro estudo baseado
nessa documentação.
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No recenseamento de 1872, a agricultura representou 65,4% das ocupações de todos curitibanos. De acordo com
Eduardo Pena: “Dos 110 inventários de proprietários de escravistas fichados para todo o período [as duas últimas
décadas de 1870 e 1880 / RLM], 46 desenvolviam alguma atividade relacionada à economia ervateira.” (PENA,
1999, p. 80).
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cordoalha de imbé.” (1863, tomo I, p. 60). Finalmente, Guaratuba detinha pouca expressão
comercial: “Os habitantes deste distrito cultivam os mantimentos ordinários e especialmente
arroz, fazem barcos e taboado.” (1863, tomo I, p. 430).
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Essas cidades detinham quase a totalidade dos cativos matriculados no Paraná (96,6%).
Contudo, não conseguimos levantar as informações para todos os indivíduos matriculados destas
localidades, assim a nossa amostra compreendeu cerca de três quartos deste total (73,9%). Na
tabela 3.1 fornecemos os totais dos escravos matriculados e classificados para as localidades
selecionadas em nossa pesquisa. A completude da amostragem variou de acordo com as cidades,
que se mostraram menores em Lapa, Castro, Antonina, Morretes e Guaratuba. De outro lado, as
melhores amostras ocorreram para Curitiba e, principalmente, Ponta Grossa.
levantamos informes para mais de sete mil escravos paranaenses.
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detinha o maior contingente cativo (2.053), seguida por Castro (1.376).
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No conjunto

A comarca de Curitiba
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Tabela 3.1
População escrava segundo a matrícula e a Lista de Classificação (1873-1875)
Censo
Matricula
Lista de
(2)/(1)
de
1872-73 Classificação
x 100
Localidades
1872
(1)
(1873/1875) (2)
%
Antonina, Morretes e Guaratuba
1.744
1.603
1.038
64,8%
Castro
1.512
2.007
1.376
68,6%
Comarca de Curitiba a
2.450
2.597
2.053
79,1%
Lapa e Rio Negro
1.186
1.563
1.021
65,3%
Palmeira
629
643
475
73,9%
Paranaguá
841
871
659
75,1%
Ponta Grossa b
1.349
1.067
1.027
96,3%
TOTAL

9.711

10.351

7.652

73,9%

a A comarca de Curitiba abarcou a capital, São José dos Pinhais, Campo Largo, Iguaçu, Arraial Queimado e
Votuverava.
b Não incluímos Tibagy nessa tabela em razão da ausência do informe do número de escravos matriculados.

116

Ainda no censo de 1872, notamos uma reduzida parcela das atividades agrícolas em Antonina, Morretes e
Guaratuba  37,9%  , porém mais elevada em Paranaguá  68,2%. As áreas do litoral detiveram maior expressão
no comércio, assumindo para estas duas cidades a seguintes parcelas da população total com profissão: 5,6% e 6,4%.
Por fim, na primeira, notamos a presença dos operários em madeiras, representando um 1,6% das pessoas.
117
Para essa última tivemos um livro índice adicional depositado no Ministério da Fazenda / RJ, que melhorou a
amostragem, mas infelizmente não informava as características demo-econômicas dos cativos.
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Se incluirmos Tibagy, teremos 7.940 cativos em nossa amostra para a província do Paraná.
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Não adotamos o critério utilizado por Eduardo Spiller Pena de acrescentar os filhos escravos mencionados no
campo de “pessoas de família” como cativos dos proprietários de suas mães, o que permitiu a ele chegar a um
número de 2.257 escravos em 1875 a partir do livro de classificação (ver PENA, 1999, p. 333 -348).
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As maiores participações da população escrava no total de habitantes no censo de 1872
ocorreram para Antonina (12,0%), Palmeira (9,9%), Ponta Grossa (9,9%) e Castro (9,6%). Para a
comarca de Curitiba, observamos a menor participação da província, que chegou a tão-somente
5,8%.

População escrava classificada

A razão de sexo na matrícula como um todo para o Paraná superou a da nossa amostra,
que chegaram a 108 e 102, respectivamente. Como já vimos, a classificação favoreceu a presença
das mulheres, pois elas mantinham proporcionalmente mais vínculos familiares. Entre os vários
municípios paranaenses, destacamos os maiores valores para os do planalto, principalmente Lapa
(109), Castro (105) e Palmeira (105), os quais se relacionaram mais com a criação, a invernada e
o comércio de animais. A exceção ocorreu para Ponta Grossa, que apresentou uma razão de 97.
No litoral e na capital, notamos valores mais próximos do equilíbrio numérico entre os sexos
(102 para Antonina, 98 para Paranaguá e 98 para Curitiba).
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A distribuição etária desta população mostrou-se bastante concentrada na faixa de 15 a 49
anos de idade (cf. tabela 3.2). No conjunto da província, este segmento correspondeu a pouco
mais de dois terços do total (68,9%). As crianças de zero a catorze anos representaram
ligeiramente mais do que um quarto dos escravos de nossa amostra  27,0%.
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Esta proporção

mostrou-se muito inferior do que a calculada por Luna e Klein em 1830, em parte isto se deveu às
lacunas na nossa amostra para as pessoas menores de doze anos e maiores de cinqüenta. Todavia,
a partir desses resultados podemos avançar a hipótese do tráfico interno para áreas dinâmicas do
Sudeste atuar de forma mais influente nessa província, especialmente no seu litoral.
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Destacamos a comarca de Curitiba para uma análise em separado do restante do planalto em razão da sua
importância e particularidade em termos econômicos e demográficos.
121
Se compararmos os info rmes da classificação com os da matricula, verificamos na segunda fonte a presença maior
de pessoas nessa faixa etária  34,1%. Para algumas cidades as diferenças mostraram-se mais expressivas, como,
por exemplo, para a comarca de Curitiba notamos em 36,6% a participação desta faixa na matrícula contra tãosomente 19,5% na classificação. Talvez, tal distinção associou-se a não consideração dos filhos de cativos do campo
“pessoa de família” como escravos daquele proprietário. De modo semelhante, em Antonina e Morretes observamos
28,7% das pessoas matriculadas com idades entre zero e quinze anos e em Lapa e Rio Negro 37,1%. Assim, devemos
atentar com cuidado para algumas informações da classificação, porém as diferenças entre as regiões  litoral e
planalto  em termos das faixas etárias e, até mesmo, com relação à razão criança-mulher permanecem. Nesta
caracterização por meio da matrícula, a comarca de Curitiba revelou-se mais próxima do restante do planalto.
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Os idosos foram pouco representativos, alcançando tão-somente 4,1%.
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No litoral e na

capital, observamos novamente um resultado distinto do planalto, pois os indivíduos em idade
ativa mostraram-se proporcionalmente mais significativos para as primeiras áreas (75,5%) em
relação à segunda (62,4%).
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Por outro lado, a presença das crianças revelou-se, nos dados

coletados na classificação, muito superior no planalto (34,0%) em comparação às demais áreas
(19,7%). A distribuição dos idosos também apresentou certa distinção  4,9% para o litoral e
Curitiba e 3,6% no planalto. Apesar das lacunas de informações para algumas cidades, com
relação à razão criança- mulher, também observamos uma separação entre as regiões, com valores
de 516 para o litoral e a capital e de 1.096 no planalto.

Tabela 3.2
População escrava segundo faixa etária (1873-1875)
Faixas etárias (em porcentuais)
__________________________________________
Localidades
0 a 14 anos
15 a 49 anos 50 ou mais
Total
Antonina, Morretes e Guaratuba
15,0%
82,9%
2,1%
100,0%
Castro
38,0%
59,7%
2,3%
100,0%
Comarca de Curitiba
19,5%
74,3%
6,2%
100,0%
Lapa e Rio Negro
27,9%
65,8%
6,3%
100,0%
Palmeira
32,7%
65,2%
2,1%
100,0%
Paranaguá
27,3%
67,5%
5,2%
100,0%
Ponta Grossa e Tibagy
35,5%
61,2%
3,3%
100,0%
TOTAL

27,0%

68,8%

4,2%

100,0%

Em comparação com as informações do início do século XIX para o Paraná, manteve -se o
equilíbrio numérico entre os sexos. A participação das crianças reduziu-se significativamente,
especialmente para a área litorânea. Deste modo, a razão criança- mulher também apresentou
redução expressiva, de 1.377 em 1830 para 781 em 1873/75. Apesar das informações sobre as
relações familiares dos cativos não terem se apresentado de forma completa para todas as
localidades, podemos mencionar alguns resultados, ver também tabela APE.2. As localidades de
Castro e Palmeira revelaram as maiores participações da população com vínculo familiar em
relação à restante. Por outro lado, no litoral e na capital verificamos os menores porcentuais. Esse
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Isto aponta para uma lacuna das informações da classificação, especialmente para os idosos (maiores de 50 anos)
e, em menor grau, para as crianças (menores de doze anos). No censo de 1872, os idosos perfizeram 8,1% com
idades maiores do que 51 anos.
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Uma exceção foi o caso de Paranaguá que se aproximou mais do perfil do planalto, pois 67,5% dos seus escravos
se encontravame na faixa de 15 a 49 anos.
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resultado correlacionou-se ao do indicador de reprodução, que foi mais elevado para o planalto.
Como veremos adiante, as posses cativas, relativamente reduzidas no Paraná, dificultavam a
constituição de laços familiares mais estáveis, especialmente em Curitiba, Antonina e Paranaguá.
124

As profissões dos escravos ajudam-nos a entender a dinâmica demográfica. No conjunto
da nossa amostra do Paraná, os agricultores representaram quase a metade das ocupações dos
cativos (48,1%) e as ocupações domésticas chegaram a 36,3% (cf. tabela 3.3). Estas últimas
ganharam maior destaque em Curitiba (41,8%) e em Palmeira (49,6%). Em Curitiba e Paranaguá
verificamos as maiores proporções para a agricultura. Os ofícios formaram uma categoria de
importância, especialmente no planalto  Castro, 11,0%, Ponta Grossa, 17,2% e Lapa e
Palmeira, 6,1%. Ainda no litoral, em Antonina e Morretes destacaram-se os jornaleiros e os
serviços relacionados à erva- mate, como nos engenhos, e o ens urroador. De outro lado, no
planalto, a participação das atividades agrícolas foi mais reduzida, principalmente para Palmeira.
Apesar do reduzido número de criadores na população total do Paraná, a pecuária e os transportes
mostraram-se mais relevantes nessa área, principalmente os campeiros. Com relação à primeira
profissão, as principais localidades foram: Palmeira (13,0%), Castro (7,9%), Lapa (5,7%) e Ponta
Grossa (4,9%).
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Eudardo Spiller Pena “alargou” o conceito de família, compreendendo “todo escravo classificado que
apresentasse ou um cônjuge, na coluna ‘estado civil’, ou pelo menos um filho e/ou parente na coluna ‘pessoas de
família’. Chegamos, portanto, à evidência expressiva de que 43,9% dos 1.639 cativos maiores de 11 anos,
classificados em 1875, apresentaram algum tipo de relação familiar. Entre estes destacam-se as mulheres solteiras ou
viúvas (...)” (PENA, 1999, p. 46).
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Tabela 3.3
População escrava segundo sua profissão (1873-1875)
L o c a l id a d e s
_____________________________________________________________
Profissões
Antonina Castro Curitiba Lapa Palmeira Paranaguá Ponta Grossa Total
Agricultores
45,3% 49,8% 53,1%
48,1% 29,1% 55,7% 42,4%
48,0%
Pecuária
0,1%
7,9% 0,2%
5,7% 13,0%
4,9%
3,4%
Transportes
0,4%
1,0%
0,4%
0,4%
0,8%
0,2%
0,4%
0,6%
Jornaleiros
11,3%
1,2%
0,7%
3,8%
0,0%
2,6%
Ofícios
5,6% 11,0%
3,3%
6,1%
6,1%
1,8% 17,2%
7,0%
Domésticos
29,0% 29,0% 41,8%
38,9% 49,6% 35,4% 33,3%
36,3%
Engenho
1,9%
0,1%
0,3%
Serviços
6,3%
1,4%
0,1%
1,4%
1,2%
1,7%
1,6%
TOTAL

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

Obs: Essas categorias de profissões dos escravos compreenderiam as seguintes ocupações: agricultores (lavoura e
roceiro), pecuária (adomador, campeiro, curtidor, lida com animais, peão, vaqueiro), transportes (arrieiro, carreiro,
carroceiro, cocheiro, tropeiro), jornaleiro (aluguel e jornaleiro), ofícios (alfaiate, costureira, carpinteiro, falquejador,
ferreiro, fogueteiro, marceneiro, oleiro, pedreiro, rendeira, sapateiro, serrador, padeiro, tecelão, tanoeiro), domésticos
(cozinheira, criada, copeiro, doceira, serviço doméstico, engomadeira, jardineiro, lavadeira, mucama e pagem),
engenho (serviço de engenho, industria e ensurrador), serviços (capataz, servente, serviço braçal, manijo,
trabalhador, marinheiro, todo serviço, trolha, serviço mate e socador de café).

Fornecemos na tabela 3.4 informações sobre a estrutura da posse de cativos do Paraná. Os
quase oito mil escravos da província distribuíam-se por cerca de dois mil e quinhentos
proprietários. A média de cativos possuídos por estes últimos foi de 3,2. Esse valor mostrou
reduzido em comparação com outras províncias do país, como veremos adiante. Até mesmo em
comparação com as informações de Luna e Klein para 1830, verificamos uma forte retração das
médias. A distribuição dos escravos pelos escravistas manteve uma desigualdade não muito
inferior à do início do século XIX. Mais de quatro quintos detinham até quatro elementos em
seus plantéis. Todavia, a propriedade destes correspondeu a tão-somente 45,1% do total de
escravos. Dessa forma, calculamos um índice de Gini para o conjunto das localidades em questão
bastante reduzido  0,484.
Entre as áreas paranaenses mais vinculadas à exportação da erva-mate, verificamos para
Curitiba a menor posse média  2,5.
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Nessa última cidade, o maior plantel detinha tão-

somente vinte cativos. Ademais, o litoral também apresentou uma propriedade escrava bastante
pequena (2,8), apresentando a maior redução em relação a 1830. Desse modo, as dinâmicas
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Até mesmo se considerássemos os 2.257 cativos computados por Pena para os nossos 813 escravistas, a média
manter-se-ia diminuta  2,8.
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atividades relacionadas à erva- mate correlacionavam-se a diminutas posses médias de cativos, as
quais se reduziram fortemente em relação ao início do século XIX.
Tabela 3.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1873-1875)
Indicadores da propriedade escrava
________________________________________________________
Localidades
Proprietários
Escravos Média D. P.
C. V. Gini
Antonina, Morretes e Guaratuba
386
1.038
2,7 2,74
1,02 0,441
Castro
328
1.376
4,2 6,69
1,59 0,547
Comarca de Curitiba
813
2.053
2,5 2,40
0,96 0,424
Lapa e Rio Negro
248
1.021
4,1 4,61
1,12 0,506
Palmeira
164
475
2,9 2,97
1,02 0,456
Paranaguá
221
659
3,0 3,56
1,19 0,470
Ponta Grossa e Tibagy
354
1.318
3,7 4,16
1,12 0,497
TOTAL
2.514
7.940
3,2
Obs: C. V. = coeficiente de variação e D. P. = Desvio -padrão.

3,94

1,23

0,484

Ao contrário do comumente relatado pela historiografia para a maior parte do país, nas
áreas mais direcionadas ao mercado interno do Paraná, as médias foram superiores às das áreas
mais vinculadas ao comércio exterior. O planalto apresentou um valor de 3,8, mas, como
veremos adiante, não tão elevada quanto às principais áreas exportadoras do país. Em Castro,
verificamos o maior número médio de cativos (4,2) e também o maior plantel do Paraná,
possuindo 66 escravos. De outro lado, a concentração da posse de cativos revelou-se superior
nessa cidade em relação às demais paranaenses. A retração da posse média de cativos nessa
região de planalto mostrou-se menor do que no litoral e na comarca de Curitiba.
Em termos do tamanho das posses dos cativos, verificamos uma presença extraordinária
dos proprietários de um único cativo no Paraná, alcançando uma proporção de 43,1%, ver tabela
3.5. De outro lado, apenas três escravistas detinham plantéis de 40 ou mais escravos num total de
mais de dois mil e quinhentos. Assim, a pequena propriedade escrava com até quatro cativos
preponderou na escravidão paranaense na década de 1870, atingindo mais de quatro quintos do
total de proprietários e quase a metade dos escravos  80,3% e 45,0%. Em comparação com os
resultados para a década de 1830, notamos uma redução expressiva das médias e um aumento da
importância dos pequenos escravistas.
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FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais

Tabela 3.5
Estrutura da posse de cativos no Paraná
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
1.082
43,1%
1.082
13,6%
935
37,2%
2.496
31,4%
367
14,6%
2.343
29,5%
104
4,1%
1.302
16,4%
23
0,9%
547
6,9%
3
0,1%
170
2,2%

TOTAL
2.514
100,0%
7.940
100,0%
Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nesta tabela, consideramos tão-somente os casos
com proprietário determinado.
O índice de Gini e os testes não paramétricos de rank corroboram a separação em vários
grupos de localidades paranaenses.
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Calculamos estatisticamente as menores posses médias

para Curitiba e Antonina. No grupo com patamar um pouco superior, notamos a presença de
Paranaguá e Palmeira. Desse modo, as cidades litorâneas, a comarca de Curitiba e a de Palmeira
apresentaram as menores propriedades escravas e desigualdades. Por outro lado, observamos para
as demais localidades do planalto médias e concentrações mais elevadas, formando um primeiro
grupo com Castro e Ponta Grossa e um segundo com Lapa. Assim, a visão tradicional de menores
posses nas áreas mais direcionadas para o mercado interno não nos parece adequada para o
Paraná, pois as localidades do litoral mais relacionadas diretamente à exportação apresentaram
indicadores inferiores do que as do planalto, referentes principalmente à razão de sexo, criançamulher e o número de cativos.
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Utilizamos o teste de Mann-Whitney para duas amostras independentes e o de rank de Kruskal-Wallis para mais
de duas, nos quais a hipótese nula é a igualdade das médias de escravos das cidades analisadas. Em geral, adotamos o
nível de significância de 10%.
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Capítulo 4
DA ZONA DA MATA AO SERTÃO: PERNAMBUCO E PARAÍBA

Obra [o algodão / RLM] em grande parte anônima,
de pequenos e modestos lavradores em maior
número, curvados na faina de cada dia na lavra do
seu pedaço de chão, compartilhada pela família,
ainda que tenha sido manifestadamente fecunda a
atividade de alguns expoentes. (CANABRAVA,
1984, p. XII).
Economia e População

As províncias de Pernambuco e da Paraíba reúnem em seu território as três zonas
ecológicas típicas do Nordeste (Zona da Mata, Agreste e Sertão). Na Zona da Mata, temos a
produção açucareira por excelência desde o primeiro século de ocupação do Brasil. Essa estreita
faixa úmida litorânea com seus solos férteis permitiu o cultivo da cana e concentrou os maiores
contingentes populacionais pernambucanos, compreendendo mais da metade dos habitantes e
dois terços dos escravos em 1872 (ver ANDRADE, 1980). Todavia, na Paraíba, a zona da Mata
concentrou tão-somente cerca de um quarto dos moradores da província nesse ano.
No agreste, as principais ocupações consistiram na criação do gado e, desde o meado do
século XVIII, no cultivo do algodão.
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Além disto, os agricultores plantaram gêneros para o

abastecimento interno (milho, feijão, mandioca etc.) e, em menor monta, alguns outros produtos
de exportação  como, por exemplo, café e fumo. Essa área mostrou-se mais seca e menos fértil
do que a Mata. Por fim, o sertão constitui a zona do semiárido nordestino, afligido pelas grandes
secas sazonais. O sertanejo viveu e ainda vive, desconsiderando as roças para autoconsumo,
basicamente da criação de gado de forma extensiva e solta, podendo produzir algum algodão para
a exportação dependendo das condições climáticas. O povoamento do sertão pautou-se, de acordo
com Capistrano de Abreu, por duas áreas de expansão da pecuária: “Se a Bahia ocupava os
sertões de dentro [da foz do São Francisco até o rio das Velhas / RLM], escoavam-se para
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A criação da companhia de comércio de Pernambuco e Paraíba em 1759 incentivou muito pouco a disseminação
do cultivo do algodão na região, pois o grande crescimento ocorreu posteriormente à extinção da companhia (cf.
RIBEIRO, 2004, p. 107).
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Pernambuco os sertões de fora, começando de Borborema e alcançando o Ceará, onde confluíam
as correntes baiana e pernambucana.” (ABREU, 2000, p. 156).
Na passagem do século XVIII para o XIX, cresceu significativamente o plantio do
algodão no Nordeste.
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O algodoeiro necessita de umidade menor e mais regular e o

beneficiamento dos seus frutos foi bastante simples, favorecendo o crescimento do seu cultivo em
áreas distintas da cana-de-açúcar, mais longe do litoral. De início, o Maranhão destacou-se nesta
produção, porém pouco a pouco Ceará, Bahia e, principalmente, Pernambuco part iciparam desta
faina. Segundo José Ribeiro Júnior, no começo do século XIX, a exportação de algodão
pernambucano para Portugal foi superior à do Maranhão (cf. RIBEIRO JÚNIOR, 1980, p. 122133). Esta mercadoria suplantou em vários anos desse período o açúcar, permitindo ao autor
afirmar:
A economia pernambucana, entre 1780 e 1826, integra a fase de
prosperidade de longa duração do capitalismo mundial. [...] um produto
se destacou: o algodão. Chegou a ocupar, por vários anos, o primeiro
lugar na pauta das exportações, suplantando o açúcar tradicional e várias
vezes secular  base da colonização pernambucana e brasileira. [...]
Convergência de fatores internos e externos propiciou o desenvolvimento
da economia algodoeira em Pernambuco. O meio geográfico e mão-deobra disponível aliaram-se ao impulso decisivo provocado pela demanda
dos mercados internacionais, mais propriamente pelos países integrantes
da revolução tecnológica, em particular desenvolvendo-se a indústria
têxtil. (RIBEIRO JÚNIOR, 1980, p. 314).
Nesses anos a capitania incluía o território paraibano e alagoano, observamos uma maior
importância dessas áreas na exportação de algodão mesmo no meado do século XIX, pois o
volume exportado em conjunto por Pernambuco, Alagoas e Paraíba continuou maior do que o do
Maranhão em 1854-55. Ademais, nos anos de 1801 a 1807, notamos, para a capitania
pernambucana, que os valores exportados com algodão superaram os de açúcar. Entretanto, o
dinamismo do algodão no século XIX não acompanhou o do açúcar, já que o valor exportado do
primeiro produto consistiu em cerca de um quinto do total do segundo no meado do século XIX.
Sebastião Soares afirmou para o final da década de 1850 a respeito da economia
pernambucana: “A fonte principal da riqueza desta província funda-se na agricultura da cana e
fabricação do açúcar; bem como na plantação dos algodoeiros (...)” (SOARES, 1977, p. 249).
128

Não havia registro de exportação de algodão em 1776 por Pernambuco, porém na Balança de Comércio de 1796 a
capitania embarcou 143 mil arrobas de algodão, perfazendo 827 contos de réis. O açúcar totalizou 573 mil arrobas,
correspondendo a 1.193 contos. A Paraíba enviou principalmente algodão, que chegou a 82 contos, enquanto o
açúcar somou 65 contos. Assim, as duas culturas rivalizaram-se nesse momento nessa área.
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Durante o século XIX, Pernambuco apresentou uma mudança significativa, pois os tradicionais
produtos de exportação para o estrangeiro (açúcar e algodão) transformaram-se em bens de
consumo interno. A concorrência antilhana e do açúcar de beterraba fizeram com que o primeiro
produto reduzisse sua participação nas exportações. De outro lado, o Brasil também não
conseguiu concorrer com a oferta nor te-americana e até mesmo egípcia de algodão. De acordo
com Ribeiro Júnior: “A adoção das técnicas que iam surgindo no mundo contemporâneo não era
acompanhada pela cotonicultura pernambucana. Daí, em pouco tempo os Estados Unidos
(Geórgia e Carolina) ganharem pelo preço e qualidade a concorrência do mercado consumidor já
no fim da segunda década do século XIX.” (RIBEIRO JÚNIOR, 1980, p. 315). A guerra de
Secessão norte-americana (1861-65) foi um episódio curto de melhora das condições de
exportação do algodão brasileiro, que se manteve até o início da década de 1870. No conjunto,
esses dois produtos responderam por cerca da metade das exportações do Brasil na década de
1820 e pouco mais de um quinto na de 1870, chegando no início do século XX a menos de um
vigésimo do total.
Essa crise também foi ressaltada pelo presidente da província de Pernambuco em 1875:
a crise comercial e agrícola que há dois anos restringe o movimento da
nossa praça, e também a diminuição das safras de açúcar e algodão e a
baixa dos preços dos produtos da província. Deste estado de coisas resulta
uma grande diminuição na renda do imposto de exportação. O açúcar que
em anos anteriores concorria com uma soma de mais de 600 contos de
réis e o algodão com mais de 700 contos para a renda total da província
nos últimos três anos não tem ambos estes produtos pago de imposto
quantia superior a 750 contos. Vendo disto uma diminuição de renda de
mais de 500 contos por ano. (LUCENA, 1875, p. A-11).
Como Peter Eisenberg apontou, essa tendência não era recente e apesar do crescente
volume embarcado: “A redução das receitas de exportação foi o primeiro indício dos apuros da
indústria. A queda dos preços do açúcar, especialmente depois de 1860, reduziu os rendimentos
do início da década de 1870 ao nível verificado no decênio de 1850.” (1977, p. 41).
Pernambuco reduziu de modo expressivo sua parcela nas exportações brasileiras para o
estrangeiro de 10,7% em 1854-55 para 7,9% em 1874-75 e a Paraíba de 1,9% para 1,7% em
período idêntico (SOARES, 1883, p. 43). Com relação aos valores em termos nominais
comercializados para o estrangeiro por via marítima, o aumento foi significativo, de 9.244 contos
de réis para 16.251 em Pernambuco e de 1.610 contos para 3.424 na Paraíba entre 1854-55 e
1874-75. Entretanto, no início da década de 1870, o conjunto do comércio marítimo reduziu-se de
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38 mil contos para 28 mil no caso da primeira província e de 8.151 para 3.480 na segunda entre
1869-70 e 1874-75.
Em Pernambuco, o açúcar alcançou 59,3% das exportações para o exterior e o algodão
chegou a representar 34,7% em 1872-73. Do mesmo modo, a exportação de açúcar cresceu de 44
mil toneladas em 1849-50 para 97 mil em 1872-73 (cf. SOARES, 1977, p. 255). De outro lado, o
algodão exportado elevou-se de 3.047 toneladas para 15.248 em idêntico período. O saldo líquido
das exportações (exportação para o exterior e por cabotagem menos a importação de outras
províncias) foi muito favorável no caso do açúcar e da aguardente, mas muito reduzido em
termos de algodão (ver tabela APE.1 do Apêndice Estatístico). Pernambuco manteve a liderança
nos principais bens da indústria açucareira em 1872-73, atingindo quase vinte mil contos de réis;
ou seja, mais do dobro da Bahia tanto em açúcar como em aguardente. Entretanto, no caso do
algodão, a exportação líquida chegou a tão-somente 1.655 contos, pois a despeito de exportar
quase nove mil contos recebeu das outras províncias nordestinas pouco mais de sete mil contos.
Grande parte desta produção decorreu de Alagoas, que enviou 4.566 contos de algodão para
Pernambuco, e da Bahia, a qual remeteu 984 contos (cf. SOARES, 1884, v. 5, p. 42-43). Assim,
apesar de Pernambuco deter a liderança na exportação para o estrangeiro de açúcar e algodão, em
termos líquidos permaneceu nessa posição tão-somente para o primeiro produto, pois Alagoas
assumiu essa colocação na oferta do último bem, deixando a província pernambucana como o
quinto maior fornecedor.
Na Paraíba, o açúcar representou tão-somente 38,9% das exportações e 22,5% do
comércio interprovincial e o algodão, por sua vez, totalizou 60,9% do comércio exterior e 66,8%
das trocas com outras províncias em 1872-73. Os totais comercializados desses produtos foram
os seguintes: quase quatro mil toneladas de algodão e pouco mais de dez mil de açúcar nesse ano.
Assim, notamos uma maior importância relativa da cultura algodoeira na Paraíba do que em
Pernambuco e o contrário, no caso do açúcar.
No mercado interno, Pernambuco comercializou 69,3% em açúcar e 5,3% em aguardente
nesse ano (cf. SOARES, 1884, v. 5, p. 69-75).
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O destino desses produtos concentrou-se

principalmente no Rio Grande do Sul, que recebeu 63,2% do açúcar pernambucano
comercializado internamente e 49,8% da aguardente. O Rio de Janeiro importou tão-somente
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Os couros e peles totalizaram 10,2% do comércio de cabotagem de Pernambuco e a carne seca salgada somou
7,6% em 1872-73.
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22,5% do açúcar de Pernambuco. No conjunto, o dinamismo do comércio de cabotagem mostrouse mais expressivo do que o destinado ao exterior.
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A Paraíba reduziu fortemente a comercialização de produtos no mercado interno e passou
a exportar diretamente os seus feitos. O comércio de cabotagem paraibano diminuiu
significativamente na década de 1870, passando as suas exportações interprovinciais de 3.764
contos em 1869-70 para tão-somente 56 contos em 1874-75. Desse modo, em termos das
exportações líquidas, a Paraíba consistiu no quinto maior produtor de açúcar e o terceiro de
algodão, superando Pernambuco e o Maranhão. Apesar de constar de forma pouco representativa
no comércio marítimo, a pecuária mantinha uma participação relevante tanto em Pernambuco
como, principalmente, na Paraíba. Nesta última, Ireneo Joffily chegou a afirmar ao final do
século XIX: “A indústria pecuária é a que ocupa maior espaço no território paraibano; e sua
importância é tal que, só ela, concorre com um terço ou mais das rendas do Estado,
compreendidos todos os seus ramos.” (JOFFILY, 1977, p. 205).
Em 1842, a população pernambucana totalizou 645 mil habitantes, dos quais 146 mil
consistiam em escravos. Dessa forma, a participação dos cativos no total chegou a tão-somente
22,7% (cf. EISENBERG, 1977, p. 170).
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A província supriu sua demanda de mão-de-obra

escrava por meio do tráfico africano: “Os censos provinciais de 1829 e 1842 indicaram que 41%
e 54% da população escrava viera da África. Esta elevada proporção reflete o fato dos
fazendeiros não substituírem sua força de trabalho escravo mediante a reprodução natural, mas
através de importações constantes da África.” (idem, p. 169). Trinta anos depois a população
total continuou a crescer, chegando a quase 842 mil pessoas, mas o contingente escravo reduziuse a 89 mil resid entes (10,6%). A agricultura abarcou 59,9% de todos os indivíduos com
profissão declarada no censo, representando um dos valores mais elevados do país. Nesse caso
também o artesanato deteve uma parcela menor das ocupações  9,2%, possivelmente em
função da maior introdução de bens importados na província. Por fim, o comércio também não se
distinguiu tanto quanto no Paraná 2,3%.
Do conjunto da população, habitaram o sertão 14,6% do total e o agreste 29,1% em 1872.
A zona da Mata compreendeu mais da metade dos pernambucanos (56,3%). Em termos da
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Embora houvesse, como vimos anteriormente, a tendência de redução da importância de Pernambuco no
comércio exterior brasileiro, a sua participação nas trocas (entradas e saídas) de mercadorias entre as províncias
cresceu de 10,7% em 1854-55 para 15,6% em 1863-64 (cf. SOARES, 1865, p. 105).
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Em 1823, a participação dos escravos na população pernambucana atingiu 31,3%.
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participação dos escravos no total de habitantes de Pernambuco, a diferença mostrou-se
significativa entre a Mata (13,2%) e as demais regiões  o agreste (8,1%) e o sertão (7,0%). A
razão de sexo dos cativos diminuiu entre os dois anos de 133 para 112. A participação das
pessoas matriculadas de zero a catorze anos no total chegou a 34,4%. De outro lado, a fertilidade
cresceu para os escravos  medida mediante a razão criança (zero a nove anos) e mulher (onze a
cinqüenta anos) , aproximando o seu resultado dos livres em 1872, talvez em razão da
subestimação do número dos jovens livres nesse documento.
Além da faceta demográfica, a dimensão do mercado consumidor em Pernambuco pode
ser avaliada por meio das importações por cabotagem. Apesar da pecuária consistir numa
atividade importante da província e de áreas adjacentes, a importação de carne seca e salgada
atingiu valores expressivos, alcançando quase cinco mil contos de réis em 1872-73, em sua quase
totalidade oriunda do Rio Grande do Sul. (cf. SOARES, 1884, v. 5, p. 42-43). Pernambuco foi o
maior importador desse produto e também de sebo e velas. Entretanto, no mercado doméstico, a
província foi a maior fornecedora de couros e peles, totalizando mais de setecentos contos, pois a
gigantesca produção gaúcha direcionou-se quase que exclusivamente para o mercado
internacional. Desse modo, Pernambuco deteve a segunda colocação no saldo líquido desse
produto. Por fim, a província mantinha-se como um grande comprador de café e fumo. Se
excluirmos o Rio de Janeiro como mercado de consumo da preciosa rubiácea, Pernambuco
assumiria o papel de maior consumidor dentro do país.
O número total de habitantes da Paraíba atingiu 376 mil pessoas em 1872. A agricultura
compreendeu 53,5% das pessoas com profissão e a criação 6,2%. Este último indicador superou a
participação do país (1,7%), revelando a importância econômica da pecuária na província.
Contudo, o comércio alcançou tão-somente um por cento das pessoas desta província. Apesar da
maior importância do artesanato nesta província relativamente à pernambucana, a participação foi
menor do que a no país  11,9%. Da população total, o agreste e o sertão detinham pouco mais
de um terço cada um, restando à zona da Mata uma parcela bem menor do que em Pernambuco.
Os escravos perfizeram tão-somente 5,7% do conjunto dos habitantes da província. O emprego
do braço cativo mostrou uma distribuição mais uniforme pelas regiões do que no caso
pernambucano, pois a zona da Mata mantinha uma parcela ligeiramente maior dos seus
moradores como cativos (7,7%) e o agreste e o sertão detinham pouco mais de cinco por cento.
Havia também um certo equilíbrio na proporção entre os sexos para o conjunto dos escravos
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recenseados na província (razão de 98). Por fim, os cativos matriculados de zero a catorze anos
representaram 40,0% do total. Assim, notamos na Paraíba em relação a Pernambuco um
contingente menor submetido à escravidão, devido, provavelmente, ao menor desenvolvimento
relativo da indústria do açúcar.

Amostra selecionada

A nossa amostra de Pernambuco restringiu-se a tão-somente três localidades canavieiras
da Zona da Mata (Olinda, Cabo e Palmares). O sul de Pernambuco destacou-se na produção de
açúcar, compreendendo a área mais ampla dos afamados solos de “massapê” e de umidade mais
elevada. Dos cinco engenhos centrais ingleses, dois foram construídos nessas duas cidades mais
meridionais da província  um em Palmares e outro em Cabo. A ferrovia chegou a Palmares em
1862, depois de passar por Cabo e outras cidades. Deste modo, tanto Cabo como Palmares
consistiram em centros açucareiros importantes de Pernambuco. Por outro lado, a cidade de
Olinda mantinha um núcleo urbano antigo e de porte considerável em relação ao seu número total
de habitantes. Apesar de ter sido a primeira cidade da capitania, já no século XVII cedeu seu
lugar para a povoação mais ao sul: “Os fatores geográficos atuavam em favor do sítio do Recife.
Nele estava, primeiro, o ancoradouro natural. À retaguarda do delta, as várzeas férteis de
massapé que cedo se cobriram de cana e se povoaram de engenhos. E, unindo o lugar mais
próprio para o comércio à área mais adequada para a agricultura, o rio.” (MELO, 1958, p.55).
A produção açucareira detinha menor dimensão na zona úmida ao norte do paralelo de Olinda.
Apesar disto, Saint-Adolphe afirmava para a cidade: “Há em seu distrito 2.000 habitantes, muitos
engenhos e fábricas de destilação d´aguardente, cuja exportação é considerável. Colhe-se também
bastante algodão que é um dos principais ramos do seu comércio.” (SAINT-ADOLPHE, 1863,
tomo II, p. 173). As ocupações comerciais e domésticas detinham grande expressão nesta cidade.
132

A amostra da Paraíba centrou-se em uma cidade do agreste e duas do sertão 
Bananeiras, Cajazeiras e Misericórdia, respectivamente , mas nenhuma da área da mata. No
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Enquanto a agricultura envolveu tão-somente 15,4% das pessoas com profissão no censo de 1872, os domésticos
perfizeram 43,9% do total. Houve também destaque também para as profissões comerciais  7,9%.
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início da década de 1860, Bananeiras produziu 18 mil arrobas de algodão e 65 mil de açúcar,
segundo o relatório do presidente da província de 1863 (cf. LIMA, s. d., p. 35). Na década de
1870, a comissão da comarca de Bananeiras informou o recuo da faina canavieira: “A cana de
açúcar, que outrora foi aqui o produto de predileção, ocasionou a ruína de muitos proprietários,
e tem sido consideravelmente desprezada, de modo que os poucos engenhos, atualmente
existentes, em nenhum dos quais o açúcar é purificado, não fabricam atualmente mais de
690.000 quilogramas de açúcar, e esse mesmo do ínfimo preço de 900 a 1$500 por 15
quilogramas. ” (apud REBOUÇAS, 1988, p. 60). Ireneo Joffily caracterizou Bananeiras da
seguinte forma ao final do século XIX: “é importante centro de agricultura, principalmente café e
fumo.” (JOFFILY, 1977, p. 263).
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Em termos do consumo de carnes verdes, Bananeiras

consistiu no segundo maior mercado, depois da capital, e superior ao de Campina Grande. O
abate de rês compreendeu pouco menos de dois mil animais em 1868 (cf. SILVA, 1868, p. A8-8).
Apesar do elevado consumo, no que tange à criação, Bananeiras não se destacou tanto na
província, pois do total de pessoas recenseadas com profissão tão-somente 4,8% declaram-se
criadores.
A comarca de Souza que compreendia Cajazeiras e Misericórdia detinha, em 1863,
alguma produção de algodão em pluma (4 mil arrobas), fumo (1.500 arrobas), farinha (27.500
alqueires) e milho (50 mil alqueires). A região atuou, principalmente, na pecuária, a qual rendeu
naquele ano: 6.500 bezerros e mil poldros (cf. LIMA, s. d., p. 38). Embora o consumo de gado
fosse pequeno, houve um significativo pagamento do dízimo dos gados em Misericórdia e,
principalmente, Cajazeiras. Na primeira, ele totalizou cerca de um conto e, na segunda, quase
quatro contos em 1868. Essa última revelou-se inferior tão-somente ao arrecadado em São João,
Souza e Patos (cf. SILVA, 1868, p. A8-8).
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Desse modo, os informes dos escravos recolhidos

para essas cidades de Pernambuco e da Paraíba podem compor, em seu conjunto, uma visão mais
completa do Nordeste em suas três zonas mais típicas.
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Em certas partes do agreste paraibano torna-se possível o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente da produção
de rapadura e de aguardente. Esse cultivo em pequenas áreas e fabrico em engenhocas combinou-se com outros
gêneros, especialmente os de abastecimento interno, mas que alcançou até mesmo víveres como o café.
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No sertão, Cajazeiras destacou-se das demais “prosperou tanto que passou de simples povoação ou antes de
fazenda à categoria de cidade, sendo então a mais comercial e populosa do sertão. A seca de 1877, porém, fê -la
sofrer muito, e ainda não conseguiu readquirir a importância perdida.” (JOFFILY, 1977, p. 275). Por fim,
Misericórdia foi colocada como “maior e de edificação mais regular do que” Piancó. (cf. JOFFILY, 1977, p. 304).
Ainda nesta última cidade verificamos, no recenseamento de 1872, a elevada presença das costureiras e profissionais
em tecidos, das quais 88 eram escravas.

114

As três cidades pernambucanas compreenderam cerca de nove mil cativos  ver tabela
4.1 , o que representaria 10,1% dos escravos recenseados em 1872 ou matriculados até 1874. A
participação da população escrava no total destes municípios foi de tão-somente 7,0% em Olinda
a 17,8% no caso de Cabo, apresentando Palmares uma situação intermediária (13,2%).
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Entre

as localidades paraibanas, o contingente cativo mostrou-se muito mais reduzido, até mesmo em
termos relativos à participação deles no total de habitantes. Essa última parcela atingiu os
menores valores de todos os municípios analisados nesta pesquisa: 2,8% em Bananeiras, 4,3%
em Misericórdia e 3,1% em Cajazeiras. Entretanto, no conjunto da província, os escravos destes
municípios perfizeram uma parcela significativa  7,8% dos recenseados e 8,5% dos
matriculados.
Tabela 4.1
População escrava segundo o censo e a Lista de Classificação (1873 e 1875-76)
Censo
Matrícula
Lista de
(2)/(1)
de 1872
1872-73
Classificação
x 100
a
Localidades
(1)
(1873 e 1875-76) (2)
%
Paraíba

Bananeiras
Cajazeiras
Misericórdia
Subtotal

639
403
628
1.670

1.201
495
630
2.326

706
335
528
1.569

58,8%
67,7%
83,8%
67,5%

Pernambuco

Cabo
3.874
4.291
4.207
98,0%
Olinda
846
912
761
83,4%
Palmares
4.058
4.192
4.012
95,7%
Subtotal
8.778
9.395
8.980
95,6%
a Utilizamos os informes do Mapa de População do relatório do Presidente da Província para o
Censo de 1872.
As amostras pernambucanas obtidas para a população cativa nos livros de classificação
revelaram-se bastante expressivas, chegando a participação do contingente classificado muito
próxima à do matriculado, especialmente para o caso de Cabo e Palmares. De modo menos
expressivo, a amostra da Paraíba representou, no conjunto dos três municípios, pouco mais de
dois terços do total matriculado, alcançando a maior representação no caso de Misericórdia.
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As informações da matrícula e do censo para Palmares foram apresentadas conjuntamente com o município de
Água Preta.

115

População escrava classificada

Nas cidades pernambucanas selecionadas para a pesquisa, observamos a preponderância
dos cativos do sexo masculino, ou seja, uma razão de sexo de 117. O maior indicador foi
registrado para Cabo, o qual chegou a 125. Tal valor superou o alcançado pela província em
1872. De outro lado, Olinda mostrou um maior equilíbrio (109). Na Paraíba, a distribuição sexual
mostrou-se bastante divergente à pernambucana. A razão chegou a 87 em Bananeiras, 81 em
Cajazeiras e a tão-somente 70 em Misericórdia, salientando possivelmente a existência de fluxos
emigratórios para outras áreas.
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Como pode ser visto na tabela 4.2, a distribuição etária da população escrava das
localidades da Zona da Mata apresentou perfil muito semelhante, porém distinto da área do
agreste e sertão paraibanos. As crianças representaram pouco mais de um quarto do total em
Pernambuco, mas cerca de um terço na Paraíba.
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De outro lado, os idosos perfaziam cerca de

um décimo do conjunto dos escravos, à exceção de Cabo (14,1%), porém a sua participação nas
cidades paraibanas mostrou-se mais reduzida. Tais parcelas para os indivíduos de maior idade
foram muito superiores às do Paraná. Desse modo, as pessoas em idade ativa também constituíam
a maioria da população cativa em Pernambuco (60,2%) e na Paraíba (63,2%).
A razão criança- mulher apresentou patamares elevados para as áreas açucareiras. Em
Palmares e Cabo, as razões chegaram a 1.021 e 1.027, respectivamente, aproximando dos valores
obtidos para o planalto do Paraná. Esse indicador para Olinda foi o mais reduzido (833). Apesar
da maior presença de crianças na Paraíba, a razão criança-mulher paraibana mostrou-se
relativamente mais reduzida do que em Pernambuco, atingindo 803 em Bananeiras, 762 em
Cajazeiras. Entretanto, houve a exceção de Misericórdia, na qual o indicador chegou a 1.078.
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Tal perfil também foi observado por Diana Galliza para os pouco mais de mil escravos classificados de Piancó no
sertão da Paraíba, pois a razão de sexo chegou a 89 (1979, p. 85). Infelizmente, não localizamos tal documento no
Arquivo Histórico da Paraíba.
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Na matrícula essa faixa detinha as seguintes participações: 34,4% em Pernambuco e 40,0% na Paraíba. Galliza
verificou para Piancó uma participação de crianças na população escrava de 31,4% (1979, p. 86).
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Localidades
Paraíba
Bananeiras
Cajazeiras
Misericórdia
Subtotal
Pernambuco
Cabo
Olinda
Palmares
Subtotal

Tabela 4.2
População escrava segundo faixa etária
(1873 e 1875-76)
Faixas etárias (em porcentuais)

0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 ou mais
TOTAL
31,2%
29,6%
36,8%
32,7%

66,3%
66,0%
57,3%
63,2%

2,5%
4,5%
5,9%
4,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

26,4%
26,8%
29,9%
28,0%

59,5%
62,7%
60,4%
60,2%

14,1%
10,5%
9,7%
11,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Os vínculos ilegítimos preponderaram numericamente, abarcando mais da metade dos
membros das famílias, como podemos notar na tabela APE.3. No conjunto, as pessoas envolvidas
em relações familiares per faziam cerca de quatro quintos do total dos cativos. As relações
familiares entre os escravos mostraram-se muito semelhantes para as localidades em estudo,
apesar de compreenderem uma parcela ligeiramente menor da população cativa em Olinda.
Destarte, em Pernambuco bem como no Paraná, observamos, no meio mais urbano, uma maior
dificuldade de constituir laços familiares e de reprodução dos escravos. Como veremos adiante,
os plantéis mais reduzidos dificultavam, em relação ao ambiente rural, a formação de tais laços e
a procriação das pessoas nos núcleos urbanos.
A cidade de Olinda apresentou um perfil distinto das demais em termos das ocupações
dos escravos  cf. tabela 4.3. A importância do núcleo urbano nessa localidade favoreceu a
pequena participação dos agricultores e a concentração das pessoas nos serviços  mormente o
doméstico  e nos ofícios. Devemos ressaltar que, no caso de Cabo, a reduzida parcela dos
agricultores decorreu do grande número de pessoas atuando no serviço rural e de campo 
49,1% do total. Assim, as atividades agrícolas representariam quase dois terços do total dos
escravos de Cabo.
Em Pernambuco, notamos a presença mais significativa das profissões relacionadas ao
setor de transportes. Na Paraíba, a importância relativa da agricult ura mostrou-se menor do que
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em Palmares e Cabo, mas superior a de Olinda. De outro lado, a pecuária ganhou mais destaque
na Paraíba do que em Pernambuco. Por fim, os domésticos detinham maior expressão nas
localidades da Paraíba, à exceção de Olinda.
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Tabela 4.3
População escrava segundo sua profissão (1873 e 1875-76)
Localidades

Profissões
Cabo
Olinda
Palmares
TOTAL
Agricultores 16,0%
30,6%
78,3%
43,8%
Pecuá ria
0,5%
0,1%
0,3%
Transportes
4,2%
2,6%
3,5%
3,8%
Jornaleiros
0,2%
0,7%
0,0%
0,2%
Ofícios
3,1%
5,3%
1,4%
2,5%
Domésticos
20,4%
54,1%
14,9%
20,4%
Engenho
1,1%
0,6%
0,8%
Serviços
54,5%
6,7%
1,1%
28,4%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 4.3
População escrava segundo sua profissão (1873 e 1875-76)
Localidades

Profissões
Bananeiras
Cajazeiras
Misericórdia TOTAL
Agricultores 62,8%
41,3%
51,5%
54,0%
Pecuária
1,2%
0,3%
1,2%
1,0%
Transportes
0,1%
0,1%
Jornaleiros
Ofícios
2,2%
0,7%
1,5%
1,6%
Domésticos
31,4%
57,7%
45,8%
42,3%
Engenho
0,1%
0,1%
Serviços
2,2%
0,9%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

(Continua)

(Continuação)

100,0%

A distinção entre as localidades pernambucanas mais direcio nadas para a agricultura
canavieira e de caráter mais urbano mantém-se na análise da estrutura da posse de cativos  cf.
tabela 4.4. O número médio de escravos de Cabo e Palmares superou, estatisticamente, o de
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Galliza apresentou as profissões dos escravos de Piancó (1979, p. 87-88). Quando classificamos tais informações,
segundo os nossos tipos, verificamos as seguintes parcelas: agricultores (35,9%), pecuária (3,3%), ofícios (19,3%),
domésticos (38,2%) e serviços (3,0%).
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Olinda, em função da menor presença da cultura da cana. Contudo, a despeito de uma semelhante
realidade açucareira, a média de escravos mostrou-se, estatisticamente, maior em Cabo em
comparação com Palmares, aproximando mais de uma plantation. Além de possuir uma maior
parcela de sua população cativa, Cabo apresentou, entre as localidades pernambucanas estudadas,
a maior média de escravos e o maior plantel, que chegou a 194 cativos. Por fim, não obstante a
reduzida média para Olinda, notamos uma elevada concentração da sua posse cativa,
apresentando um Gini próximo ao de Palmares. Novamente, em Cabo, verificamos o maior
índice de Gini (0,651).
Tabela 4.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1873 e 1875-76)
Indicadores da propriedade escrava

Localidades
Proprietários
Escravos
Média D.P. C.V. Gini
Paraíba
Bananeiras
230
706
3,1
3,08 1,00 0,453
Cajazeiras
174
333
1,9
1,38 0,72 0,336
Misericórdia
226
528
2,3
2,30 0,99 0,424
Subtotal
630
1.567
2,5
2,47 0,99 0,428
Pernambuco
Cabo
Olinda
Palmares
Subtotal

527
215
692
1.434

4.207
761
4.012
8.980

8,0
3,5
5,8
6,3

15,07
7,02
8,31
11,24

1,89
1,98
1,43
1,80

0,651
0,566
0,575
0,619

Obs: D. P. = desvio-padrão e C. V. = coeficiente de variação. Em Cajazeiras, havia dois escravos cujos proprietários
não conseguimos descobrir.

Na área do sertão e do agreste da Paraíba, observamos um patamar muito reduzido das
posses de cativos, no conjunto inferior a três escravos por escravista, a despeito da elevada
proporção de criadores na população total. Cajazeiras e Misericórdia apresentaram duas das três
menores médias de toda a pesquisa. Aliada a alguma cultura canavieira, Bananeiras forneceu uma
média superior estatisticamente às das localidades mencionadas anteriormente, porém inferior à
de Olinda.
O perfil da distribuição da posse de cativos nas duas províncias mostrou-se bastante
distinto do observado anteriormente para o Paraná, ver tabela 4.5. Apesar de um total de
escravistas menor, houve um maior contingente escravo. A presença dos plantéis unitários
revelou-se mais reduzida, perfazendo 37,2%. No outro extremo, os escravistas com quarenta ou
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mais cativos totalizaram 31, abarcando a quase um quinto do total dos escravos da amostra de
Pernambuco e Paraíba.
Tabela 4.5
Estrutura da posse de cativos em Pernambuco e Paraíba
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
768
37,2%
768
7,3%
729
35,3%
1.957
18,6%
324
15,7%
2.088
19,8%
145
7,0%
1.956
18,5%
67
3,3%
1.850
17,5%
31
1,5%
1.928
18,3%

FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais
TOTAL

2.064

100,0%

10.547

100,0%

Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nessa tabela, consideramos tão-somente os casos com proprietário
determinado.

Como esperado, a pecuária e até mesmo a cultura do algodoeiro demandaram
proporcionalmente menos escravos do que a produção açucareira. Contudo, o reduzido
dinamismo econômico da criação e do algodão no sertão da Paraíba e da própria cana no agreste
refletiu-se em posses inferiores a de outras áreas pecuaristas  por exemplo, o planalto
paranaense  e até mesmo açucareiras  como as pernambucanas.
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Outra evidência da

realidade distinta do sertão da Paraíba com relação às demais pode ser observada na transferência
de cativos para outras províncias, que conduziu à retração da população e da propriedade escrava
paraibana.
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Além disto, a concentração mostrou-se bem menor do que as localidades de

Pernambuco e do planalto paranaense.
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O relatório da comissão de Bananeiras ilustra a situação: “Mas, por certo, ninguém dirá que o estado estacionário,
se não retrógrado, da nossa lavoura possa ser atribuído a despesas excessivas dos lavradores com o seu tratamento
pessoal; a uma vida luxuosa e esplendida, ou mesmo ao absenteísmo (...)” (apud REBOUÇAS, 1988, p. 60-61).
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Segundo Diana Galliza: “Muitos senhores de escravos endividados e atraídos pelo elevado valor do cativo, na
zona cafeeira, venderam-nos aos mercados sulinos. Começou, então, o grande fluxo migratório de escravos do
Nordeste, inclusive da Paraíba para o Centro-Sul do país. [...] os dados existentes para os anos 1856-1874, atingiram
3.788 cativos. Todavia, essas cifras não correspondem à totalidade dos escravos, pois não conseguimos o registro dos
escravos vendidos para as províncias cafeeiras, em cada ano. Além disso, muitos senhores, para fugir do imposto de
exportação, contrabandeavam seus cativos. Mesmo assim esse número representa uma perda muito grande, quando
consideramos que 3.788 cativos correspondiam a 13,2% por cento da população escrava em 1852. O quadro nº 26
indica que o número de escravos exportados até 1871 não foi tão elevado. Só depois, o processo se tornou mais
acelerado.” (GALLIZA, 1979, p. 114). A intensidade do tráfico variou de acordo com a origem, superior nas
províncias mais setentrionais, da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, e o destino nem sempre foi a área cafeeira
(PASSOS SUBRINHO, 2000, p.135-148).
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Capítulo 5
DA EXTRAÇÃO À CRIAÇÃO NO MEIO-NORTE E PARÁ

O porto de Belém, no Pará, é o primeiro exportador de
goma elástica do mundo (REBOUÇAS, 1988, p. 50).
É exatamente na província do Maranhão que principia a
série de províncias, cuja lavoura se acha em crise. (id.
1988, p. 53).
A vastíssima província do Piauí representa, ao norte do
Império, o mesmo papel que o Rio Grande do Sul, no
centro e no sul do Brasil: é a grande produtora de carne.
(id. 1988, p. 57).
Economia e População

A administração colonial e as Câmaras do Maranhão e Pará, preocupadas com o
povoamento e a defesa da região, propuseram a criação de uma companhia a fim de introduzir
negros africanos em substituição à mão-de-obra indígena. Antes da existência da empresa, o
comércio de exportação concentrou-se nas drogas do sertão e no cacau e café, realizadas
principalmente no Pará (cf. CARREIRA, 1988, p. 63-64). Em 1756, a criação da Companhia
Geral do Grão-Pará e Maranhão ajudou a fomentar as culturas de exportação, como, por exemplo,
a introdução do arroz da Carolina.
Na região paraense e maranhense, expandiu-se principalmente o cultivo do algodão e do
arroz. A Companhia forneceu 561 mil arrobas de arroz entre 1770 e 1778, sendo a grande maioria
embarcada no Maranhão (cf. CARREIRA, 1988, p. 226). Em 1776, esta última província
representou pouco menos de dois terços das exportações coloniais desta mercadoria. O Pará
perfez quase um quarto do total e o Rio de Janeiro ofertou o restante. O cacau foi o principal
produto de exportação para o exterior do Pará no referido período, mormente cultivado
regularmente e não mais o colhido “nos matos”, somando oitenta e oito contos de réis em 1776
(56,0% do total).
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A salsa representou 11,1% das exportações paraenses. 142 Ainda nesse último

O Pará respondeu por quase a totalidade das exportações de cacau nesse ano. O Maranhão e Bahia mantinham
embarques bastante pequenos.
142
Ainda ocorreu a exportação de quase oito contos em cravo fino e de quatro e meio contos em couros em cabelo.
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ano, o arroz e café totalizaram, cada um, pouco mais de treze contos (8,7%). A exportação de
arroz chegou a 27.176 arrobas e a da preciosa rubiácea, a 5.650 arrobas.
O comércio marítimo cresceu na área maranhense, principalmente devido ao algodão.
Segundo Virgílio Noya Pinto, a
primeira referência ao algodão, por nós encontrada, foi na frota de 1741, e
já em 1754 eram desembarcadas em Lisboa 1.082 arrobas do produto.
Observa-se também o crescimento da participação do Maranhão nas
exportações brasileiras, através do aumento de navios naquela rota: nas
primeiras décadas do século registra-se apenas um navio por ano; entre
1715-40, quatro a cinco navios; e nas décadas de 40 e 50, já seis a oito
navios faziam o tráfico de produtos da região. (1979, p. 190).
Em 1776, esta última capitania já detinha uma exportação de mais de vinte e quatro mil
arrobas, representando a quase totalidade das remessas brasileiras ao exterior deste produto. Após
a extinção da companhia, o algodão respondeu por mais de três quartos das exportações do
Maranhão entre 1796 e 1807 e o cacau manteve-se como o principal produto paraense (cf.
ARRUDA, 1980, p. 246 e 266). A primeira capitania respondeu por 11,7% das exportações
brasileiras naqueles anos e o Pará, por 4,2% (cf. ARRUDA, 1980, p. 146 e 153).
O comércio exterior do Pará expandiu-se significativamente na passagem para o século
XIX. O arroz apresentou um aumento em relação ao final do terceiro quarto do século XVIII,
oscilando o seu volume de cerca de 80 a 90 mil arrobas entre 1779 e 1814 (cf. CARREIRA,
1988, p. 234). O cacau revelou um crescimento ainda maior de uma média anual inferior a cem
mil arrobas até o final do século XVIII chegou a 232 mil de 1857/67 (cf. LAMARE, 1867, p. 19).
No Pará, o seu cultivo concentrou-se, quase a metade, nos distritos do Tocantins em meado do
oitocentos, conforme a declaração do secretário da província: “Na do Pará a produção que hoje
figura na exportação é em geral cultivada, constituindo uma regular ocupação dos habitantes dos
municípios de Cametá e Obidos.” (PENA, 1864, p. S1-4).
Após 1850 houve uma redução drástica nas exportações de arroz e também uma
estagnação da de cacau. De outro lado, ocorreu uma rápida expansão da borracha, passando de 57
mil arrobas em média por ano em 1836/52 para 275 mil em 1862/67 (cf. BRUSQUE, 1862, p. 47
e LAMARE, 1867, p. 25).
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A participação da goma elástica nas exportações paraenses

Em estudo recente, Salo Vinocur Coslovsky mostrou a importância da exportação de calçado de borracha para os
EUA na primeira metade do século XIX. Eles perfizeram 7,3% das mercadorias embarcadas para o exterior pelo Pará
em 1839-40 (2005, p. 13). O conjunto dos produtos derivados da borracha totalizou pouco mais de um quinto nesse
momento. Nesse momento, preponderou o cacau, que representou 42,1% das exportações. Por fim, o arroz perfez
pouco mais de um décimo.
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respondeu por mais de três quartos, totalizando a extraordinária quantia de cerca de dez mil
contos de réis em 1870-71. Neste último ano, o valor exportado de cacau foi de 1.186 contos,
correspondendo a quase duzentas mil arrobas (cf. GRAÇA, 1871, p. 29). Todavia, o Pará
mantinha-se como a principal província exportadora de cacau nesse momento, posicionada à
frente da Bahia. Por fim, ainda se exportaram castanhas, cujo valor atingiu 333 contos.
No ano fiscal de 1872-73, as exportações paraenses para o exterior totalizaram pouco
mais de doze mil contos de réis, mantendo esse patamar durante toda a primeira metade da
década de 1870. Desse total, as gomas responderam por 82,0% e o cacau, por 9,0%. Entre os
demais produtos, houve um certo destaque para os couros (3,8%) e as castanhas (3,5%). Por fim,
o arroz, os derivados da cana e o café apresentaram valores irrisórios (cf. SOARES, 1883, v. 4, p.
70-73). No comércio de cabotagem, o Pará importava liquidamente açúcar, aguardente e farinha
de mandioca, principalmente de Pernambuco nos dois primeiros casos e do Maranhão, no último,
e os reexportava para a Amazônia. No caso da goma elástica, dos mais de dez mil contos
exportados para o mercado internacional pelo Pará dois mil contos foram importados por
cabotagem do Amazonas. Apesar de o Pará ter sido pioneiro no cultivo da preciosa rubiácea, o
café passou a ser importado em monta significativa, principalmente do Rio de Janeiro. Nesse
quadro, o Pará importou muito mais das outras províncias do que exportou para elas, diferindo as
duas contas em mais de três mil contos.
A ascensão vertiginosa da borracha no Pará conduziu à retração de outros cultivos, como
já observado por Manoel Barata no início do século XX: “O café (...) está inteiramente
abandonado, e o mesmo sucede ao arroz, ao açúcar e ao algodão, de que ninguém mais se
ocupa. A maior parte dos cultivadores destes gêneros de produção foi distraída pela empolgante
indústria do fabrico da borracha. A agricultura sucumbiu debaixo da influência nociva dessa
deslumbrante e áurea miragem do lucro rápido e fácil, mas efêmero.” (1973, p. 319-320).
A demanda externa crescente favoreceu a grande expansão agrícola maranhense na
segunda metade do século XVIII e início do XIX, principalmente com relação ao algodão e, em
menor monta, do arroz. A pecuária ocupou a região meridional da capitania e o vizinho Piauí.
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De acordo com Capistrano de Abreu: “A zona criadeira começava um pouco acima da foz do São Francisco,
acompanhava-lhe as margens a entestar com a fronteira de Minas Gerais, transpunha as vertentes do Tocantins e do
Parnaíba, alcançava já enfraquecida o alto Itapicuru, compreendia as ribeiras de todos os rios de meia -água metidos
entre a baía de Todos-os-Santos e a de Tutóia [MA / RLM]. [...] pode-se chamar pernambucanos os sertões de fora,
desde Paraíba até o Acaracu no Ceará; baianos os sertões de dentro, desde o S. Francisco até o Sudoeste do
Maranhão.” (2000, p. 226).
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Manoel Correia de Andrade afirmou: “Ao iniciar-se o século XIX, era o Maranhão uma das
capitanias mais prósperas do Brasil” (1980, p. 210). Em 1822, Manoel Antonio Xavier constatou,
num relato coevo, “a sua opulência na cultura de dois artigos, que são, algodão e arroz” (1956, p.
306). Durante o oitocentos, a província retraiu-se em relação às demais, principalmente em
função de revoltas, como a Balaiada, e da concorrência estrangeira no fornecimento de algodão,
decorrente especialmente da oferta norte-americana e do Egito.
Após a pacificação da província, as esperanças de crescimento foram depositadas na
cultura do açúcar e na criação do gado vacum. Segundo o presidente da província, João Silveira
de Souza, esta última ocupação mostrou-se promissora:
Entre nós a indústria criadora, que é uma das que mais podem contribuir
para nossa riqueza [...] O gado vacum, pode-se, dizer é criado a lei da
natureza, disseminado por vastos campos, e apenas a cargo de um
pequeno número de vaqueiros ou pastores [...] Já nos relatórios passados
disseram os meus ilustres predecessores, que a produção do gado vacum
na província não era suficiente para satisfazer as necessidades do seu
consumo, sendo que para isso eram importadas do Piauí anualmente mais
de 15.000 cabeças. Este estado de coisas ainda continua (...) (1860, p. 25).
A importação de animais pela capital atingiu, na média anual de 1856 a 1859, pouco mais
de dez mil cabeças de reses e quase duas mil de suínos (cf. SOUZA, 1860, p. 26). Por outro lado,
o algodão continuou a ser o principal produto de exportação para o estrangeiro, correspondendo
em 1842-43 a pouco mais de 1.319 contos de réis (cf. IMPÉRIO DO BRASIL, 1847). A
província maranhense respondeu por 38,2% do total exportado pelo país desta mercadoria. Entre
os demais produtos, o arroz mantinha certo destaque com 174 contos nesse último ano, sendo o
Maranhão também o maior fornecedor desta mercadoria (36,7% das exportações brasileiras). Ao
final da década de 1850, o comércio exterior da província apresentou um incremento em relação
à década anterior, atingindo 2.511 contos de réis, em função especialmente do algodão, que
chegou a representar 73,7% do total exportado. Outros bens detinham certa importância, como,
por exemplo, os couros secos (12,1%) e o açúcar (4,9%). Em relação aos demais portos
brasileiros, a província comercializou 643 contos, principalmente em açúcar (32,5%), farinha de
mandioca (20,6%) e arroz pilado (10,2%)  cf. AGUIAR, 1861, Mapa 8 e 9.
Na década de 1860, o algodão encontrou o seu melhor momento durante o século XIX
devido à guerra civil nos EUA: “tem ultimamente alcançado nos mercados da Europa cotações
fabulosas; era pois muito natural que a perspectiva de lucros avantajados e certos atraísse um
grande número de criadores para cultura daquele produto.” (PEREIRA, 1866, p. 37). O abandono
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da criação de gado em favor do algodão e os problemas de abastecimento da capital em razão de
ser uma ilha e a falta de pastos elevaram a escassez de reses, chegando a uma média anual de
pouco mais de onze mil cabeças por ano. Por fim, o arroz foi “cultivado outrora em larga escala,
dava para uma grande exportação. É fraca a produção atual.” (idem, p. 48).
Na década de 1870, os valores comercializados por via marítima pelo Maranhão para o
exterior e interior brasileiro revelaram-se bastante substanciais, porém sofreram uma forte
redução de 8.057 contos em 1869-70 para 3.992 em 1874-75. O fim da Guerra de Secessão nos
EUA afetou extraordinariamente as exportações de algodão para o estrangeiro. Apesar dos
esforços para dinamizar o cultivo e produção de açúcar, este último bem respondeu por 18,1%
das exportações em 1872-73. De outro lado, o algodão ainda representou 68,9% nesse ano
financeiro. Por fim, os couros em cabelo totalizaram 8,9% das exportações em idêntico ano (cf.
SOARES, 1883, v. 4, p. 178-181). No comércio de cabotagem, o leque de produtos apresentou-se
mais diversificado, consistindo nos princ ipais bens: a farinha de mandioca (38,5%) e fumo
(10,2%), destinados em sua maior parte ao Pará.
A província piauiense não apresentou uma área exportadora tão expressiva como as
vizinhas províncias mais ao Norte e até mesmo as nordestinas mais a Leste, em razão das suas
características geográficas. Nela predomina uma área de transição entre o sertão e as terras mais
úmidas do Maranhão. Desse modo, observam-se trechos de caatinga nas áreas mais secas e de
cerrados e de floresta de cocais nas partes de maior precipitação (cf. ANDRADE, 1980, p. 40). O
povoamento e a economia do Piauí e de um amplo território marcaram-se fortemente pelas
condições edafológicas. A vasta região interiorana do Nordeste articulou-se economicamente
com as principais áreas exportadoras da colônia: “Os três principais centros econômicos  a
faixa açucareira, a região mineira e o Maranhão  se interligavam, se bem que de maneira fluida
e imprecisa, através do extenso hinterland pecuário.” (FURTADO, 2000, p. 96). A existência de
jazidas de sal as margens do São Francisco facilitou a ocupação desta região com o gado vacum
(cf. PRADO JÚNIOR, 1981, p. 193).
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As atividades econômicas piauienses evolveram, desde o início da ocupação do território,
à pecuária e à agricultura de abastecimento interno, principalmente mais ao Sul do seu território.
Os focos de povoamento originaram-se do sertão baiano, como apontado por Capistrano de
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Segundo o autor, a multiplicação de fazendas nesse grande território beneficiou-se da não existência de limitações
com relação à terra e à mão-de-obra, somada a um sistema de pagamento ao vaqueiro que recebe um quatro das
crias.
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Abreu. Os rios mais perenes facilitaram a ocupação do Sul, geralmente os afluentes do Parnaíba.
Essa criação floresceu na capitania, beneficiada pela demanda crescente das áreas exportadoras,
de início da Bahia e Pernambuco e, a partir do século XVIII, do Maranhão.
Mais tarde, na segunda metade do século XVIII, o algodão incrementou, a partir
especialmente da zona cent ral e próxima a fronteira com o Maranhão, o comércio da província.
Segundo Odilon Nunes: “O comércio piauiense, excluindo o que se fazia em cavalgaduras para o
Ceará, e o das boiadas para as feiras das províncias vizinhas [Maranhão, Pernambuco e Bahia /
RLM], escoava-se pelo Itapicuru através das praças intermediárias do Poti (Piauí) e Caxias
(Maranhão).” (NUNES, 1972, p. 105).
A transferência da capital de Oeiras para Teresina na década de 1850 refletiu essas
mudanças econômicas e demográficas e provocou um maior desenvolvimento da região mais ao
Norte, às margens do Parnaíba na divisa com o Maranhão  como, por exemplo, Parnaíba e
União. Como observou o viajante francês Alcide D´Orbigny no início da década de 1830: “A
localização de Oeiras não lhe permite servir de entreposto aos distritos interiores, devido ao seu
afastamento dos cursos de água navegáveis. O algodão, o tabaco, o sebo e a carne-seca,
produzidos pela província, são transportados pelo Parnaíba ou Itapicuru [MA/RLM].” (1976, p.
94). Odilon N unes ressaltou a importância da transferência para impulsionar a produção agrícola
na área da nova capital: “O florescimento da agricultura nas margens do Parnaíba foi fruto da
mudança da capital de Oeiras para Teresina. Em seguida veio a navegação a vapor que também
concorreu para seu desenvolvimento, e serviu de estímulo ao comércio da província.” (1972, p.
142). O crescimento das exportações foi notório no período: de cerca de duzentos contos em
1855-56 para 874 contos em 1865-66, que decorreu também da Guerra nos EUA.
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Dos quase

oitocentos contos de exportações  externas e internas  do Piauí por via marítima em 1863-64,
mais de dois terços corresponderam a produtos comercializados internamente com o Pará e,
principalmente, Maranhão (cf. NUNES, 1972, p. 161-164).
Como ocorrido com o Maranhão, o comércio marítimo do Piauí retraiu-se
expressivamente no início da década de 1870. Em 1869-70, o total comercializado com o exterior
e outras províncias chegou a 1.252 contos, porém em 1874-75 tal valor alcançou apenas 513
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Devemos salientar a dificuldade de avaliar a produção do Piauí por meio dos dados de comércio marítimo, pois
grande parte da sua oferta destinava-se às províncias vizinhas, especialmente o Maranhão. William Scully afirmou
para o início da década de 1860: “A large proportion of the trade of the province is carried on through the ports of the
adjoining provinces, and therefore the true value of the total exports is unknown.” (SCULLY, 1866, p. 294).
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contos. Em 1872-73, a exportação para o estrangeiro somou tão-somente 318 contos. Tal retração
decorreu principalmente do comércio do algodão. Ele representou 60,1% do conjunto das
exportações naquele ano, enquanto os derivados da criação de gado vacum somaram 39,6%,
principalmente de couros e animais vivos, estes últimos destinados a Guiana Francesa (cf.
SOARES, 1881, v. 4, p. 618-619). 147 Dos quase setecentos contos em mercadorias enviadas por
cabotagem, as trocas concentraram-se com a provínc ia vizinha do Maranhão, sendo o algodão o
principal produto embarcado. Este último bem abrangeu 67,3% dos valores comercializados com
o país e os bens derivados de animais tão-somente 18,1% (cf. SOARES, 1881, v. 5, p. 422-423).
Não devemos tomar esses números como tão representativos para a totalidade piauiense
quanto para as demais províncias mais atreladas ao comércio marítimo. Além da notícia de
comercialização de algodão piauiense por meio da fronteira com o Maranhão, a pecuária proveu,
em 1874-75, quase a metade da receita orçamentária da província  49,0%, cf. NUNES, 1972, p.
173. Assim, como ocorreu com o Paraná, grande parte do comércio de animais e de seus
derivados ocorreu por via terrestre, o que não podemos computar de modo comparável aos dados
apresentados acima. As informações dos dízimos do gado permitem uma aproximação. Além da
decadência do algodão, ocorreu também alguma diminuição da pecuária: “Em fins do decênio de
cinqüenta e começo do de sessenta encontramos os registros máximos de nascimentos de
bezerros, que se elevam a 259.197 e 250.679.” (NUNES, 1972, p. 158).

148

O gado do Piauí

destinou-se, pelas estradas do gado, principalmente às províncias do Maranhão, Pará,
Pernambuco e Bahia. 149
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Nesse ano, o total de animais somou 2.167 animais. No início da década de 1860, tal exportação chegou a mais de
quatro mi l animais por ano. O comércio com a Guiana representou nestes últimos anos mais da metade do total
exportado pelo Piauí, superando a Grã-Bretanha (cf. NUNES, 1972, p. 161).
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A criação de gado no Maranhão apresentou menor expressão do que no Piauí, pois segundo o relatório do
presidente da província o gado “afazendado” envolveu quase mil e quinhentos criadores e fazendeiros e totalizou
quase trezentos mil animais vacuns em 1861, mas produziram tão-somente cerca de 75 mil crias (cf. AGUIAR, 1861,
Mapa 11). Esta criação concentrou-se no interior, particularmente em Carolina e Pastos Bons. De outro lado,
praticamente não existia pecuária na Ilha da capital. Já no Pará, houve cerca de 710 fazendas no início da década de
1880, compreendendo 355 mil cabeças de gado vacum e 30 mil cavalares (cf. ABREU, 1881, p. 130). Deste total,
Marajó detinha quase um terço, mas não havia criação em Cametá.
149
Spix e Martius salientam, para 1817, o comércio de animais do Piauí na passagem do São Francisco em Juazeiro
para a inicialmente a Bahia e depois também para o Maranhão e Pernambuco: “O mais importante artigo do trânsito
é gado para corte dirigido à Bahia; de fato, também mercadorias européias e ultimamente muitos escravos para os
ativos fazendeiros do Maranhão, desde que diminuiu o tráfico de negros entre Pará, Pernambuco e Maranhão com as
costas setentrionais da África ocidental (...) A quantidade de gado para corte, em trânsito, é atualmente calculada em
20.000 cabeças por ano; dantes, quando eram menores as necessidades do Maranhão, e a estrada do Piauí para
Pernambuco não era freqüentada, contava-se anualmente 50.000 a 60.000 cabeças.” (SPIX; MARTIUS, 1981, v. 2,
p. 228). Observamos também o comércio por cabotagem de gado vacum para o Pará, totalizando pouco mais de mil
rezes em 1872-73 (cf. SOARES, 1881, p. 422-423).
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A pecuária concentrou-se mais na zona do semi-árido (ao sul e leste da província), em
virtude da disponibilidade de largos terrenos para criação extensiva. Odilon Nunes mostrou que
as principais localidades criatórias encontravam-se nessa área. Segundo ele, Oeiras, Jaicós e
Valença destacavam-se no número de bezerros contabilizados na contadoria do Tesouro
Provincial (cf. NUNES, 1972, p. 174-175). De uma produção de mais de cem mil bezerros
machos e quase dez mil potros anotados em 1872-73, estas três localidades responderam por mais
de trinta e três mil dos primeiros animais (30,8% do total). Se o preço do bezerro fosse de cerca
de dez mil réis, o fluxo de animais poderia movimentar, dentro e fora da província, um montante
superior ao do comércio marítimo  cerca de dois mil e trezentos contos de réis.
O Maranhão revelou-se a única província brasileira a apresentar uma população escrava
maior do que a livre em 1823, evidenciando a grande prosperidade da área naquele momento. A
primeira compreendeu 97.132 habitantes e a segunda tão-somente 67.704 pessoas. A participação
dos cativos na população total chegou aos extraordinários 58,9%. Todavia, após meia centúria, o
dinamismo do contingente escravo não se manteve, apresentando uma retração em termos
absolutos. O recenseamento de 1872 registrou 74.939 indivíduos. A agricultura compreendeu
mais da metade dos habitantes com profissão  56,1%. Ao contrário da maioria das províncias
marítimas, o Maranhão deteve uma parcela do artesanato um pouco superior à do país  17,1%.
Nesse momento, a importância dos cativos na população reduziu-se a 20,9% e a sua razão de
sexo chegou a 97 nesse último ano. Por fim, a participação das pessoas mais jovens (zero a vinte
anos) entre os escravos perfez 47% (cf. SLENES, 1983, p. 130).
O Pará detinha um contingente cativo de cerca de quarenta mil pessoas em 1823. A
parcela da população total chegou a 31,3% nessa época. No censo de 1872, os escravos atingiram
tão-somente 27.458 pessoas, representando um décimo do conjunto dos habitantes da província.
Por fim, a razão de sexo nesse ano foi de 103. Entre as pessoas com profissões declaradas,
notamos a maior participação da agricultura nesta província  61,1%. O comércio nesta área
também alçou uma expressão um pouco mais significativa do que no país, chegando a 3,3%. Por
fim, o artesanato também não alcançou monta expressiva, relativamente a outras regiões 
11,0%.
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No Piauí, a população escrava totalizou cerca de 25 mil pessoas em 1826, para as quais a
razão de sexo chegou a 113.
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A participação dos mais jovens (zero a vinte anos) no conjunto

desses habitantes alcançou 36,7% (cf. FALCI, 1995, p. 48-49). A população piauiense em 1854
totalizou 152 mil pessoas, das quais 16.868 consistiram de escravos  11,0% do total (cf.
BASTOS, 1994, p. 459). No recenseamento de 1872, a província compreendeu pouco mais de
211 mil pessoas. A agricultura representou uma parcela menor dos habitantes com profissão 
35,4%. De outro lado, a criação, o serviço doméstico e o artesanato alcançaram papéis mais
relevantes  3,7%, 26,4% e 20,6%, respectivamente. Por fim, os capitalistas e proprietários
perfizeram 2,7% do total, superando todas as demais províncias do país.
Os escravos perfizeram 11,8% da população total recenseada do Piauí e houve um certo
equilíbrio numérico entre os sexos  razão de 101. Os indivíduos de zero a vinte anos de idade
representaram 37% (cf. SLENES, 1983, p. 130). Não se observou para a província uma retração
do número absoluto de cativos ou relativo a população total, ao contrário do que ocorreu para o
Pará, Pernambuco e o Maranhão. A precariedade dos levantamentos populacionais da primeira
metade do século XIX pode explicar este resultado. Todavia, em 1872, a participação dos
escravos na população total revelou-se superior à de Pernambuco  10,6%. Talvez, o dinamismo
do algodão e da própria pecuária expliquem a manutenção deste contingente expressivo no Piauí,
sofrendo menos do que as áreas açucareiras do litoral nordestino.

Amostra selecionada

A amostra para o Maranhão restringiu-se à capital da província: São Luís. Não havia
produção agrícola de expressão na ilha, até mesmo do afamado algodão maranhense. De acordo
com o presidente da província, a capital apresentava uma reduzidíssima colheita em razão das
terras, pois “O terreno da Ilha é estéril e mal produz alguma mandioca e fumo.” (MACHADO,
1853, p. 36). Saint-Adolphe completou “avalia-se a sua população em 40.000 almas (...) Os
gêneros em que mais abundam as suas terras são arroz, tabaco, mandioca, milho e abóboras.”
(1863, tomo II, p. 44). Além do porto, na capital ocorria o beneficiamento de produtos por meio
de maquinismos, principalmente de descascar arroz e de descaroçamento do algodão.
150

Em 1823, a população cativa informada foi de dez mil pessoas, ou seja, 11,1% do total dos habitantes.
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No recenseamento de 1872, a agricultura totalizou 11,5% das pessoas com profissão
registrada. Os domésticos, criados e jornaleiros envolveram a maior parte da população 
35,8%. Por outro lado, o comércio e a costura representaram 7,9% e 15,4%, dos quais 580 eram
escravos. Outrossim, havia também profissionais em madeiras, empregados públicos e militares,
perfazendo os seguintes porcentuais: 3,6%, 5,1% e 3,3%, respectivamente.
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Dos sete mil

escravos matriculados em São Luís, a quase totalidade residia no meio urbano. Deste total,
conseguimos levantar informações na classificação para pouco mais de cinco mil (75,8%). A
parcela dos escravos na população da capital atingiu uma parcela muito expressiva, mais de um
quinto do total (21,2%), não distinta do restante da província.
De modo semelhante, para o Pará, restringimo-nos à localidade de Cametá, a qual foi
descrita pelo secretário da província da seguinte forma no início da década de 1860: “é, talvez, a
povoação mais notável do interior da província. Ela conta no seu recinto 348 casas entre grandes
e pequenas, inclusive as palhoças. Sua população interna e fixa é de 2.602 habitantes [...] A
cidade conta atualmente 53 casas de negócio [26 oficinas / RLM] cultiva-se cacau, café e um
pouco de algodão e mandioca” (PENA, 1864, p. 10, 12 e 13). Não havia praticamente criação de
gado vacum ou cavalar e existiam tão-somente seis engenhos de aguardente. A agricultura
abarcou quase três quartos da população total recenseada com profissão (72,8%). A produção da
borracha já se tinha iniciado, exportando 15.690 arrobas em 1861. Todavia, o cacau continuava
como a principal colheita, alcançando 66.620 arrobas (cf. BRUSQUE, 1862, p. 59). Cametá
forneceu, em 1863, 111 mil arrobas de cacau para o porto de Belém, representando quase a
metade do total que chegou a capital. Além dessa mercadoria, o município enviou dezoito mil
arrobas de castanha, perfazendo também qua se a metade do produto desembarcado em Belém (cf.
MAGALHÃES, 1864, p. Mapa SN). Os quase três mil cativos de Cametá representaram 11,6%
da população do município, ligeiramente superior a participação na província.
Para o Piauí conseguimos levantar informações referentes a onze localidades,
compreendendo diversas áreas da província.
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A presença do algodão assumiu maior expressão

nas cidades de Teresina, União e Piracuruca. Nessas três cidades, a agricultura representou de
37,8% a 47,5% dos habitantes recenseados em 1872. Segundo Saint-Adolphe, eles viviam nesta
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Entre os profissionais em madeiras notamos a presença de 241 escravos.
Parnaíba situa-se no litoral piauiense. União e Teresina localizam-se às margens do rio Parnaíba na divisa com o
Maranhão. A antiga capital Oeiras, Humildes, Valença e Jaicós encontram-se na área central da província. Por fim,
Barras, Batalha e Piracuruca e Pedro II situam-se mais ao norte da província  ver mapa 5.
152
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última: “com certa abastança, lavrando grande quantidade de algodão, sem falar na mandioca, e
mais viveres que também cultivam, bem como as canas de que fazem rapadura e aguardente.”
(1863, tomo II, p. 320). A participação dos criadores foi reduzida, inferior a três por cento. Na
capital da província, as costureiras constituíam 15,2%, das quais 146 escravas. Outrossim, havia
também 717 militares (4,7%).
Saint-Adolphe afirmou ser Parnaíba a vila “mais mercantil da província do Piauí”
(SAINT-ADOLPHE, 1863, tomo II p. 251). Nesse porto, embarcavam os seguintes produtos:
algodão, carne charqueada do sertão, couros secos, exportados para São Luís e outras vilas. Nas
demais vilas, a pecuária ganhou destaque maior, particularmente em Jaicós, Oeiras e Valença. Na
primeira, a criação envolveu 16,7% dos habitantes com profissão, enquanto a agricultura
totalizou 33,2%. Em Oeiras, a pecuária alcançou 8,6% e a agricultura 28,6%. Nessas duas
cidades, os costureiros totalizaram cerca de pouco mais de um quinto do total.
Fornecemos a população cativa no censo e na classificação na tabela 5.1. 153 No conjunto,
as cidades piauienses selecionadas representaram quase dois terços da população cativa da
província naquele momento. A nossa amostra compreendeu 13.120 cativos, perfazendo pouco
mais de quatro quintos do total matriculado nas localidades em questão. No caso de Parnaíba,
União e Barras, a abrangência da amostragem foi reduzida, perfazendo pouco mais da metade do
conjunto dos escravos.
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A participação dos cativos na população para esses municípios

selecionados chegou a 13,7% no censo, superando a da província como um todo. As localidades
com as maiores parcelas de escravos entre os seus habitantes foram: Oeiras (15,5%), Barras
(15,2%), Jaicós (15,0%), Valença (14,3%) e Teresina (14,2%). Em Teresina, verificamos o maior
contingente escravo do Piauí, envolvendo 2.770 pessoas.
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Os livros de classificação das localidades de Teresina, Oeiras e União já foram estudados por Miridan Britto
Knox Falci (1995), que me forneceu cópia da documentação dessas cidades.
154
Não dispomos das informações para Humildes no censo de 1872, provavelmente por ser uma freguesia recente
naquele momento.
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Tabela 5.1
População escrava segundo o censo e Lista de Classificação (1872-1877)
Censo de 1872
Matrícula
Lista de
(2)/(1)
1872-73
Classificação
x 100
Localidades
(1)
(1872/1877) (2)
%
Maranhão
São Luís
7.026
7.023
5.325
75,8%
Pará
Cametá

2.823

3.059

Piauí
Barras
2.179
1.901
Batalha
471
518
Humildes
Jaicós
2.703
2.870
Oeiras
1.987
2.007
Parnaíba
1.220
1.149
Piracuruca e Pedro II
952
952
Teresina
3.073
3.224
União
1.007
1.258
Valença
2.100
2.169
Subtotal
15.692
16.001
a Não incluímos Humildes no cálculo desse porcentual.

2.895

94,6%

1.070
412
215
2.545
1.939
643
768
2.770
762
1.996
13.120

56,3%
79,5%
88,7%
96,6%
56,0%
84,9%
85,9%
60,6%
92,0%
80,7% a

População escrava classificada

Para as localidades selecionadas do Piauí, a razão de sexo foi de 95, revelando um maior
número de pessoas do sexo feminino do que do masculino. Este resultado diferiu
significativamente do observado para Pernambuco. Observamos razões superiores à média da
província para as localidades de Oeiras (105), Valença (102), Humildes (101), Jaicós (100) e
Teresina (99). Em Cametá, houve a preponderância das mulheres, atingindo uma razão de 93. Por
fim, em São Luís, a participação feminina foi muito superior, chegando a razão a 77.
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A distribuição etária da população desta região mostrou, na tabela 5.2, em seu conjunto,
uma grande participação das crianças, totalizando cerca de um terço das pessoas classificadas.
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Na matrícula, a razão chegou a 90 para São Luís. As lacunas na classificação devem influenciar as diferenças na
distribuição segundo sexo e idade.
156
A participação das pessoas matriculadas de zero a vinte anos no conjunto dos escravos atingiu 50,2%, superando
expressivamente a proporção apresentada no censo (37%). Slenes já apontou esta diferença entre o censo e a
matrícula do Piauí, chegando a última ao porcentual de 58% (1983, p. 130). Assim, de acordo com o esperado,
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De outro lado, os idosos detinham uma parcela bastante restrita (4,6% no Piauí e 0,6% em São
Luís). Somente em Batalha, Cametá, Valença e Oeiras havia uma parcela mais significativa de
idosos. Se excluirmos as cidades piauienses para as quais só dispomos de informações com
grandes lacunas (Barras, Parnaíba, União e Humildes), verificamos os seguintes porcentuais para
o conjunto das demais localidades: crianças (37,2%), idade ativa (57,9%) e idosos (4,9%). Assim,
observamos uma grande presença de crianças no Piauí.

Localidades
Maranhão
São Luís

Tabela 5.2
População escrava segundo faixa etária
(1872-1877)
Faixas etárias (em porcentuais)

0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 ou mais
TOTAL
31,3%

68,1%

0,6%

100,0%

35,8%

57,5%

6,7%

100,0%

Piauí
Barras
15,6%
Batalha
36,9%
Humildes
6,5%
Jaicós
39,5%
Oeiras
41,3%
Parnaíba
14,3%
Piracuruca e Pedro II 34,4%
Teresina
38,4%
União
14,2%
Valença
38,4%
Subtotal
33,8%

81,2%
56,3%
90,2%
55,4%
50,5%
83,5%
61,4%
60,5%
83,4%
53,8%
61,6%

3,2%
6,8%
3,3%
5,1%
8,2%
2,2%
4,2%
1,1%
2,4%
7,8%
4,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Pará
Cametá

As razões criança-mulher revelaram-se bastante elevadas para o Piauí. No conjunto,
desconsiderando as localidades mencionadas acima, verificamos um valor de 1.221, superando os
valores de todas as províncias analisadas até o presente capítulo. Observamos as maiores razões
para as cidades de Oeiras (1.542) e de Valença (1.388). Conseguimos, como visto na tabela
APE.4 do apêndice estatístico, poucas informações sobre os vínculos familiares dos escravos e,

podemos verificar que os dados da classificação correspondem mais aos da matrícula, pois a primeira deriva da
segunda.
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em alguns casos, mesmo quando foi possível levantar certos dados não compreenderam parcela
significativa da população  como, por exemplo, sem o informe dos filhos. Além das
localidades já mencionadas de Barras, Parnaíba, União e Humildes, verificamos a quase ausência
da informação para Jaicós, São Luís e Valença. Assim, tão-somente em Batalha, Oeiras, Teresina
e Piracuruca e Pedro II pudemos observar relações familiares entre os cativos. A participação
desse contingente na população total de escravos manteve-se um pouco inferior a quatro décimos,
à exceção de Piracurura e Pedro II para a qual esta proporção chegou a quase a metade. Por fim,
para as localidades paraenses e maranhenses estudadas, verificamos as seguintes razões criançamulher: de 1.181 para a primeira e de 776 para a segunda. O quadro demográfico exposto para
Cametá aproximou-se mais da realidade piauiense do que a capital da província do Maranhão. De
modo se melhante, a família escrava assumiu uma expressão relativa do contingente total de
cativos mais semelhante aos municípios piauienses em Cametá do que em São Luís.
Na tabela 5.3, fornecemos as profissões dos cativos presentes nas classificações. A
agricult ura revelou-se a principal atividade desenvolvida pelos escravos do Piauí, compreendendo
pouco mais da metade deles  52,1%. Os ofícios  principalmente a costura, fiação e tecelagem
 abarcaram uma parcela expressiva de cativos, cerca de um quinto do tota l (21,0%). Os
domésticos compreenderam uma parte ligeiramente menor (18,7%). A pecuária envolveu um
conjunto significativo de cativos da província (4,6%), superando a participação obtida no Paraná.
A profissão principal nesse grupo consistiu na de vaqueiro. Essas ocupações destacaram-se nas
localidades de Oeiras (10,8%), Piracuruca e Pedro II (7,8%), Valença (5,8%) e Jaicós (5,1%). Tal
patamar mostrou-se semelhante ao das localidades do planalto paranaense. As menores
participações das profissões relacionadas à pecuária entre os escravos ocorreram em Teresina
(1,5%) e União (1,3%).
São Luís apresentou um perfil das ocupações dos cativos mais urbano, abarcando os
ofícios (25,0%)  principalmente com as costureiras, pedreiros, alfaiates e sapateiros ,
serviços (19,9%)  com os serventes e carpinas  e as funções domésticas (32,7%). Nesse
último grupo, destacaram-se as cozinheiras, lavadeiras, engomadeiras e as domésticas. Até o
segmento dos transportes revelou expressão, com os marinheiros, estivadores e carreiros. Os
agricultores perfizeram uma parcela muito reduzida (15,5%). Tal quadro mostrou-se oposto ao de
Cametá, no qual a lavoura compreendeu mais de nove décimos do total dos cativos (93,2%).
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Tabela 5.3
População escrava segundo sua profissão (1872-1877)
(Continua)
Localidades

Profissões
São Luís
Barras
Batalha
Humildes
Jaicós
Oeiras
Agricultores
15,5%
54,0%
34,6%
82,2%
59,1%
43,8%
Pecuária
0,1%
2,4%
2,1%
0,9%
5,1%
10,7%
Transportes
2,5%
0,3%
0,1%
Jornaleiros
3,8%
0,1%
Ofícios
25,0%
23,1%
31,1%
7,1%
14,2%
24,2%
Domésticos
32,7%
15,2%
19,4%
8,9%
21,4%
19,2%
Engenho
0,5%
0,3%
Serviços
19,9%
5,1%
12,7%
0,9%
0,2%
1,6%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 5.3
População escrava segundo sua profissão (1872-1877)
Localidades

Profissões
Parnaíba Piracuruca e Pedro II Teresina
União
Valença
Cametá
Agricultores 35,4%
30,9%
65,4%
47,2%
49,5%
93,2%
Pecuária
4,5%
7,8%
1,5%
1,3%
5,8%
Transportes
0,4%
0,1%
1,0%
Jornaleiros
0,2%
0,2%
0,5%
Ofícios
39,0%
26,4%
13,7%
15,2%
27,3%
1,5%
Domésticos
16,8%
30,5%
13,6%
28,2%
17,1%
4,4%
Engenho
1,1%
0,2%
0,6%
Serviços
3,8%
3,2%
5,6%
6,6%
0,4%
0,4%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

No conjunto das províncias, a propriedade média de escravos no Piauí revelou-se, como
observado na tabela 5.4, muito inferior à da Zona da Mata pernambucana  3,8. Até mesmo se
excluirmos Humildes, Barras e Parnaíba, a média piauiense chegou a tão-somente 4,0. Entretanto,
ela foi ligeiramente superior à do Paraná e muito maior do que as das localidades paraibanas
analisadas. Na região em estudo neste capítulo, as maiores posses médias ocorreram para União
(5,1), Teresina (5,2) e Oeiras (4,5), favorecidas pelo cultivo do algodão, e de Cametá (4,9),
beneficiada pelo cacau. Por fim, apesar de o município de São Luís apresentar uma das mais
elevadas proporções de escravos na população total, a média assumiu um valor muito reduzido
(3,2), em função principalmente do seu caráter mais urbano e de restrita ocupação agrícola.
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Tabela 5.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1872-1877)
Indicadores da propriedade escrava

Localidades
Proprietários
Escravos
Média D.P. C.V. Gini
Maranhão
São Luís
1.690
5.325
3,2
4,2
1,34 0,488
Pará
Cametá

594

2.895

Piauí
Barras
308
1.070
Batalha
117
412
Humildes
97
215
Jaicós
751
2.545
Oeiras
434
1.939
Parnaíba
253
643
Piracuruca e Pedro II
257
768
Teresina
538
2.770
União
151
762
Valença
529
1.996
Subtotal
3.435
13.120
Obs: D. P. = desvio-padrão e C. V. = coeficiente de variação.

4,9

5,9

1,22

0,508

3,5
3,5
2,2
3,4
4,5
2,5
3,0
5,2
5,1
3,8
3,8

4,8
4,1
1,9
4,6
5,6
3,4
3,9
7,1
8,8
4,7
5,4

1,38
1,16
0,86
1,35
1,26
1,34
1,31
1,38
1,74
1,24
1,41

0,537
0,494
0,379
0,534
0,522
0,476
0,462
0,561
0,612
0,518
0,539

A distribuição dos cativos pelos seus respectivos proprietários mostrou-se bastante
desigual, apresentando um índice de Gini de 0,539 para o Piauí, de 0,488 para São Luís e de
0,508 para Cametá, principalmente quando em comparação com as localidades do Paraná
(0,484). Entretanto, não se assemelhou à concentração da zona da Mata pernambucana (0,619).
Teresina e União destacaram-se em termos da desigualdade, até mesmo com relação a Cametá e
Oeiras, que também possuíam número médio de escravos mais elevados. Na primeira verificamos
o maior plantel do Piauí, abarcando 77 pessoas.
Nessa área, apesar da diversidade de realidades, a propriedade escrava distinguiu-se das
anteriores, pois os pequeno s e grandes proprietários não foram respectivamente tão relevantes
quanto nos casos descritos nos capítulos precedentes. Os escravistas médios de cinco a dezenove
elementos em seus plantéis representaram 20,8% dos proprietários e 46,8% dos escravos, ver
tabela 5.5. Assim, notamos uma distribuição dos escravos mais concentrada nas faixas
intermediárias de tamanho de plantel.
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FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais

Tabela 5.5
Estrutura da posse de cativos no Meio Norte e Pará
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
2.343
41,0%
2.343
11,0%
2.078
36,3%
5.657
26,5%
824
14,4%
5.365
25,1%
363
6,4%
4.621
21,7%
97
1,7%
2.623
12,3%
14
0,2%
731
3,4%

TOTAL
5.719
100,0%
21.340
100,0%
Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nessa tabela, consideramos tão-somente os casos
com proprietário determinado.
Em relação às cidades em análise neste capítulo, podemos dividi- las em grupos crescentes
de posses médias de cativos.
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O primeiro abarcou Humildes e Parnaíba, que forneceram os

menores valores de todas as cidades em análise neste capítulo. Na seqüência, temos Jaicós num
primeiro patamar um pouco superior e Piracuruca e Pedro II, Barras e São Luís num segundo.
Estas últimas cidades reúnem áreas de criação e a capital do Maranhão. O agrupamento posterior
compreendeu áreas de criação  Valença e Batalha  e de algodão  União.
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Por fim, as

maiores médias envolveram, em ordem crescente, Oeiras, Teresina e Cametá. Apesar do papel
destacado das culturas de exportação em duas localidades entre as últimas referidas, notamos, em
Oeiras, a presença de um município pouco engajado nesse ramo do comércio e atrelado
fortemente à pecuária.
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As reduzidas amostragens de algumas cidades interferiram nesse resultado, particularmente nos casos de
Parnaíba, Barras e União. Possivelmente, subestimamos as suas médias e, por isso, se reuniram em grupos de
menores médias do que as suas efetivas.
158
Utilizamos um nível de significância de 15% para aceitar União nesse grupo.
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Capítulo 6
O MOSAICO CAFEEIRO DO SUDESTE

Onde zonas diferentes se tocam, o intercâmbio a
curta e média distância favorece a boa vizinhança.
(BRAUDEL, 1989, p. 64).
Economia e População

No meado do século XIX, a região Sudeste respondeu por mais da metade das
exportações brasileiras e a cidade do Rio de Janeiro constituiu o eixo principal da economia
nacional, movimentando mercadorias em valor muito superior às dos demais portos. Tal
preponderância atrelou-se crucialmente ao comportamento de um produto: o café, que respondeu
por três quartos dos valores exportados para outras províncias e o estrangeiro no início dos anos
1870. A partir do Rio estabeleceram-se fortes correntes de circulação de mercadorias
relacionadas com grande parcela do território brasileiro. Entretanto, as principais correntes
ocorriam em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.
O café condicionou expressivamente o crescimento econômico e demográfico do Sudeste
durante o século XIX. Introduzido a partir da cidade do Rio de Janeiro, o cafeeiro chegou ao vale
do Paraíba no final do século XVIII, onde a preciosa rubiácea passou rapidamente a ser cultivada
e comercializada em larga escala nessa região, aproveitando os recursos humanos e materiais
utilizados em outras atividades, como, por exemplo, o abastecimento de animais do Rio de
Janeiro e a própria produção canavieira, de fumo e de gêneros de abastecimento interno.
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De

início, a nova cultura contagiou os pequenos produtores, muitos não-escravistas (cf. MARCÍLIO,
2000, e MOTTA, 1999b). Posteriormente, os detentores de maiores cabedais também investiram
nessa faina, elevando o número de braços escravos alocados na sua produção. Esse produto
encontrou condições propícias ao seu cultivo em larga escala nas terras do Vale do Paraíba, não
tão-somente fluminense, mas também mineiro e paulista.
O Sudeste forneceu uma parcela crescente do comércio exterior brasileiro, passando de
49,7% em 1849-50 para 63,7% em 1874-75 (cf. TORRES, 1852, p. N41 e ver tabela 2.2). A
cidade do Rio de Janeiro constituía a principal praça mercantil do Brasil, fato evidenciado por
159

Em 1776, registrou-se a exportação de tão-somente três arrobas de café pelo porto carioca para Lisboa. Vinte anos
mais tarde a quantidade exportada atingiu pouco mais sessenta mil arrobas para Portugal.
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meio do seu porto que embarcou cerca da metade das exportações brasileiras  47,8% e 50,1%
para anos iguais. O porto de Santos praticamente não realizava exportações diretas ao exterior na
virada do século XVIII para o XIX e até meado do século XIX a sua participação foi reduzida 
1,8% em 1849-50. A partir de 1850, as exportações do Rio de Janeiro aumentaram
significativamente de 26 mil contos de réis em 1849-50 para 103 mil em 1874-75, porém o
crescimento mostrou-se superior em Santos de um mil para quase 28 mil contos em período
idêntico. Este último porto chegou a embarcar 13,5% das exportações brasileiras em 1874-75.
A preciosa rubiácea representou, em 1872-73, 94,5% do valor total dos gêneros nacionais
embarcados na corte para o exterior e 77,7% das exportações paulistas e 57,7% do comércio de
cabotagem de São Paulo, especialmente com o Rio de Janeiro.
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Os destinos da exportação de

café revelaram-se diversos nos dois portos: os EUA receberam 51,8% dos embarques cariocas e
tão-somente 9,5% dos paulistas, porém a Alemanha recebeu, respectivamente, 6,0% e 25,6%. Por
fim, a Grã-Bretenha importou tão-some nte 8,0% do café exportado por meio do Rio e 42,6% do
produto saído por São Paulo.
O Rio de Janeiro concentrou, em seu território fluminense e carioca, grande parcela das
atividades econômicas do Império brasileiro, abarcando as de sua capital administrativa e política
e uma elevada parte da produção nacional de café, especialmente na região do Vale do Paraíba
fluminense. 161 A corte alcançou quase trezentos mil habitantes em 1872, garantindo um mercado
consumidor considerável e abastecido por produtos de diversas províncias brasileiras, entre as
quais se destacava, nessa época, Minas Gerais. Segundo a comissão da Exposição Universal de
1876, o mercado da capital do Império consumia, anualmente, 102 mil bois e 18 mil suínos
(IMPÉRIO DO BRASIL, 1875, p. 301-303).
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Carlos Lessa forneceu a estrutura da rede de

abastecimento da capital do Império, formada por diferentes anéis circundantes:
O recôncavo fluminense funcionou como retroárea alimentar da cidade até meados do
século XIX. A cidade recebia peixes (tinha 13 colônias de pesca na baía), legumes, frutas, lenha,
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Os demais produtos com alguma relevância no Rio de Janeiro fo ram os seguintes: couros (1,1%), fumo (1,0%),
diamantes (0,9%) e o algodão (0,8%).
161
Uma ilustração da importância do café na província do Rio de Janeiro pode observada neste viajante do meado do
século XIX: “Quantas barras de ouro tem dado o pequeno fruto de duas meias favas? Galeões repletos. [...] A
província do Rio de Janeiro, hoje riquíssima, deve quase toda a sua fortuna ao café” (RIBEYROLLES, 1980, p. 229
e 247).
162
Segundo os dados oficiais, Minas Gerais ofertou às outras províncias de 70 mil a 85 mil cabeças de gado vacum
no início da década de 1870 (cf. JACOB, 1911, p. 71). Essa parcela correspondeu a cerca de três quartos da demanda
da capital do Império.
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carvão, areia e materiais de construção, transportados pela baía a partir de portos fluviais do
recôncavo. O gado vinha da região de Santa Cruz pela estrada dos Jesuítas [...] Os eixos
ferroviários, ao pontilharem de estações os subúrbios, agregaram núcleos produtores de alimentos
perecíveis para a cidade. A exaustão das terras de Jacarepaguá  encostas pelo café, e baixadas
pela cana  liberou estas terras para a pequena agricultura hortifrutigranjeira. [...] O Rio recebia
alimentos não-perecíveis de um segundo e muito mais amplo anel de abastecimento. A
diversificação econômica das Geraes constituiu-a como importante fonte de abastecimento para o
Rio de banha, produtos suínos e queijos. Do Rio Grande do Sul o Rio recebia charque e grãos.
São Paulo também contribuía com grãos. Do Nordeste o Rio recebia carne-seca e farinha de
mandioca. O interior fluminense, tanto da região de Campos quanto do sul da província, ligava-se
ao Rio por mar antes das ferrovias.” (LESSA, 2000, p. 149-150).
O desenvolvimento inicial do Rio de Janeiro atrelou-se fortemente à cultura da cana -deaçúcar desde o século XVII. Os descobertos de ouro e diamantes na região de Minas Gerais ao
final do século XVII e, posteriormente, Goiás e Cuiabá no XVIII produziram uma transformação
expressiva na colônia, gerando um rush para a mineração e o abastecimento das regiões auríferas.
Áreas distantes que outrora não apresentavam vínculos significativos passaram a se relacionar
comercialmente com as regiões mineradoras, até mesmo o Rio Grande do Sul e o Piauí. De
início, São Paulo assumiu um papel pioneiro nesse povoamento e de fornecimento de bens,
porém a abertura de um caminho direto entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais converteu a praça
carioca no principal porto de escoamento do ouro e abastecimento de Minas. Essa mudança
culminou com a transferência da capital da colônia para o Rio de Janeiro em 1763. Por outro
lado, São Paulo conservou, conjuntamente com as áreas sulinas, até o meado do século XIX, o
abastecimento de animais  de início de variadas espécies e, depois, especialmente de muares 
para as áreas de mineração, cariocas e cafeeiras.
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Isto ocorreu não tão-somente por meio da

criação, mas também mediante a condução e o controle desse comércio.
Após o período áureo da mineração, Minas Gerais manteve o maior contingente
demográfico do Império, tanto livre como cativo. A diversificação da economia mineira permitiu
a ocupação na agricultura, pecuária e artesanato de largos contingentes populacionais. Um relato
163

Spix e Martius corroboram essa visão para o final da segunda década do século XIX: “Do Rio Grande do Sul e de
São Paulo são tocados anualmente muitos milhares de cabeças de gado para o corte, cavalos e mulas que daqui são
espalhados pelas vizinhas capitanias.” (SPIX; MARTIUS, 1981, p. 71). O sertão nordestino também ofertou animais
para Minas Gerais por meio do Rio São Francisco.
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dessa diversidade pode ser observado na tese de doutorado de Clotilde Paiva, que levantou um
conjunto bastante abrangente de levantamentos populacionais da província:
existia em Minas, durante o século XIX, uma gama variada de atividades
econômicas espalhadas por todo o território: indústria têxtil, siderurgia e
metalurgia, mineração, agricultura e pecuária, além de uma série de
atividades artesanais e manufatureiras (artefatos de couro, metais e fibras,
madeira e cerâmica, fumo, queijos, doces, farinhas, aguardente, rapadura
e açúcar etc). Uma parte desta produção era destinada ao mercado
interno, mas há muitas referências a relações comerciais com locais
distantes dentro do território provincial e com as praças do Rio de
Janeiro, Campinas e sul da Bahia. (1996, p. 30-31).
Na primeira metade do século XIX, Minas Gerais manteve uma atividade econômica
direcionada para o mercado interno, dinamizado pelo crescimento da cidade do Rio de Janeiro,
especialmente após 1808. Um setor dos ma is importantes nesse comércio consistiu na pecuária.
Grandes áreas de Minas Gerais apresentaram condições favoráveis à criação de animais. Segundo
Couto de Magalhães em 1863: “Todo o imenso sertão do São Francisco, compreendido entre o
rio das Velhas e o Paranaíba, é muitíssimo apropriado para a criação do gado vacum e cavalar,
e a indústria pastoril, tal qual lá a exercitamos, dá, aos que a ela se entregam, vida muito mais
feliz do que a agrícola, ou metalífera.” (MAGALHÃES, 1975, p. 40). A pecuária forneceu um
leque variado de produtos para exportação. Segundo J. J. von Tschudi, no final da década de
1850, essa atividade rivalizou com a agricultura em termos de importância para a província:
A pecuária é tão importante para a província de Minas quanto a
agricultura. [...] Minas abastece a capital do império e uma grande parte
da província do Rio de Janeiro com gado de corte. [...] Nas fazendas de
Minas prepara-se com o leite um queijo pequeno e redondo (queijo de
Minas), de algumas libras de peso, que representa um importante artigo
de exportação, e é muito apreciado pelos brasileiros. [...] O toucinho de
Minas sempre obtém melhor preço nos mercados do Rio de Janeiro que o
de outras províncias. (TSCHUDI, 1998, p. 113-114).
Na década de 1870, José Joaquim da Silva anotou sobre a exportação mineira de animais:
“Sem medo de errar, podem-se computar aproximadamente em 400 mil cabeças os cavalos, bois,
porcos e carneiros que anualmente são exportadas e vendidas ao consumo, tanto na Corte como
na província do Rio de Janeiro.” (1997, p. 70). As exportações de gado vacum e de porcos
responderam por grande parte desse total. Muitas vezes havia dificuldade de mensurar tal
comércio por conta da sonegação, como salienta o presidente da província:
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A partir de 1867-1868 a 1881-1882, quinze anos, a exportação de gado
vacum desta província era no termo médio de 77.370 cabeças (....) Em
1882 a 1883, em que tomei a deliberação de comissionar empregados
desta repartição para o fim de inspecionar as recebedorias, foi ela de
100.755 (...) prova de que a grande parte do acréscimo na renda daquelas
recebedorias provém do imposto sobre este gênero, que era extraviado ou
defraudado pelos administradores. (CHAVES, 1884, p. 122).
O sul e o centro de Minas Gerais revelaram-se mais envolvidos na exportação do gado,
muitas vezes oriundo de outras áreas ou até mesmo de províncias vizinhas, como Goiás e São
Paulo.
As atividades de transformação revelaram-se um outro setor importante da economia de
Minas Gerais no século XIX. Douglas Cole Libby mostrou o papel da manufatura têxtil,
siderurgia e mineração, de forma complementar e em certa medida simbiótica ao setor
agropecuário. Os panos de algodão alcançaram um grande mercado interno e mesmo fora da
província.
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A importância dessas manufaturas decorreu, de acordo com Libby, de um conjunto

de fatores:
o isolamento de Minas Gerais e os obstáculos à penetração de
mercadorias fabris estrangeiras contribuíram decisivamente para a
expansão dessa indústria, mas sua complementaridade com a base
agrícola também conduziu ao relativo êxito dos ensaios industriais. Ora a
indústria de transformação provia o mercado mineiro com artigos cuja
importação teria custos proibitivos (...) Ora a própria indústria estimula
uma determinada produção agrícola (...) (1988, p. 349).
Essas manufaturas sofreram a partir do terceiro quartel do século XIX com a concorrência
estrangeira, especialmente dos tecidos ingleses. José Joaquim da Silva colocou da seguinte
forma: “Até poucos anos atrás, usava-se uma grande quantidade de algodão para produzir na
província um bom tecido, utilizado principalmente na confecção de camisas e de calças para os
escravos, do qual se fazia uma exportação considerável para o Rio de Janeiro, São Paulo e
Bahia (...)” (1997, p. 115).
Laird W. Bergad em seu amplo estudo de Minas Gerais também salientou a persistência
das exportações de animais:
The pastoral sector of the Mineiro economy remained central to the
export economic structures of the southern and southwestern regions of
the province (...) Animals – cattle, pigs, horses, and mules – were the
second- leading Minas export category in value (excluding gold and
164

Há vários relatos de aquisição de panos de algodão para roupas e toldos para a colheita do café pelos
cafeicultores, inclusive, por exemplo, nas memórias do Barão de Pati do Alferes (ver WERNECK, 1985).
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diamonds, for which there are no data), behind coffee, from the 1850s on;
they were supplemented by bacon, cheese, and hides, products which
together were critical to the developing Minas pastoral export sector
beginning in the late eighteenth century. These same products were
consumed in local markets, but like every other domestic economic
variable, there are almost no known data. (BERGAD, 1999, p. 78).
Segundo Roberto Borges Martins e Maria do Carmo Salazar Martins (1982, p. 90-92), as
exportações mineiras totalizaram, em 1874-75, 22 mil contos, dos quais o café representou
69,4%.

165

Apesar dos problemas de registro ou sub-registro das informações  como, por

exemplo, a sonegação dos impostos , o gado vacum perfez 12,2%, o toucinho, 6,7%, os
queijos, 2,0%, os panos de algodão, tão-somente 1,1% e o gado suíno, 1,0%. Por fim, a produção
do fumo e seus derivados  mel e cigarros  abarcou 5,9% das exportações de Minas,
concentrada no sul da província (cf. JACOB, 1911, p. 411). Minas Gerais assumiu um papel
destacado no abastecimento do Rio de Janeiro, tanto da Corte quanto da província. Se
compararmos os valores das exportações mineiras em 1872-73 com os das importações marítimas
por cabotagem do Rio de Janeiro em 1872-73 (cf. MARTINS; MARTINS, 1982, p. 84-86),
obteremos, grosso modo, uma estimativa da importância relativa das duas ofertas para algumas
mercadorias específicas.
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No caso dos produtos agrícolas, o destaque mineiro concentrou-se no

café  uma vez e meia o desembarcado no porto do Rio  e fumo  89,7% das importações
por cabotagem. Os demais bens da agricultura exportados por Minas (açúcar, milho, feijão e
arroz) representaram bem menos de um vigésimo das importações marítimas do Rio, à exceção
do algodão com 8,1%. Para os produtos pastoris, a situação mostrou-se diferenciada,
especialmente com relação ao gado vacum, que correspondeu a quase o triplo das importações de
carne do Rio, oriundas especialmente do Rio Grande do Sul.
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O toucinho mineiro também

apresentou uma grande proeminência com relação ao desembarcado no porto, em cerca de cerca
de 3,6 vezes. Por fim, os queijos não tinham equivalente nacional na pauta de importações por
cabotagem do Rio.
165
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Nesse cálculo, não foi computado o comércio de produtos minerais.
Muitas vezes o destino dos produtos comercializados no porto não foi o Rio de Janeiro, porém não conseguimos
distinguir tais direcionamentos, especialmente nos produtos de exportação para o estrangeiro , como, por exemplo, o
café e o fumo. De todo modo, podemos confrontar a produção mineira com as de outras regiões, apesar dos
problemas de subestimação do comércio terrestre mineiro.
167
Devemos lembrar que as importações de carne seca (charque) de outros países da América do Sul foram muito
mais importantes do que as do Rio Grande do Sul, pouco mais de cinco vezes.
168
Houve também a importação do estrangeiro de manteiga totalizando quase mil contos e de toucinho, perfazendo
157 contos. O fornecimento terrestre deste último produto foi muito mais importante do que o marítimo, o que não
166
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Outros gêneros nacionais mereceram destaque na pauta de importação do porto carioca.
As madeiras atingiram quase cinco mil contos, que se utilizavam principalmente nas construções
e se originavam de Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia. Diversos produtos somaram valores
próximos a mil contos: couros, algodão, carnes, feijão e farinha de mandioca.
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Por fim, ao

redor de quinhentos contos encontravam-se o milho, o arroz e o toucinho. O mercado carioca e
fluminense revelou-se o principal do país nesse final do terceiro quarto do século XIX. Além da
dinâmica propiciada pela sede administrativa e política da colônia e, mais tarde, do Império, um
dos elementos determinantes do crescimento da cidade do Rio de Janeiro foi o estabelecimento
de fortes vínculos mercantis com diversas áreas cafeeiras em expansão.
A própria capitania fluminense também apresentou uma produção açucareira e de
aguardente dinâmica ao final do século XVIII e no início do XIX, fortalecendo sua economia. A
principal área produtora de açúcar consistiu na região de Campos no litoral Norte. De outro lado,
no litoral Sul verificamos as engenhocas de aguardente, especialmente nas cidades de Angra dos
Reis e Parati. Em 1854-55, a província realizou a terceira maior exportação de açúcar do Brasil,
mas bastante inferior à de Pernambuco e Bahia (cf. LEÃO, 1856, p. T-N49). Como o comércio de
açúcar de Minas para o Rio mostrou-se reduzido, a quase totalidade dessa exportação derivava de
engenhos fluminenses. Ao longo da segunda metade do século XIX, a sua produção açucareira
passou a ser comercializada principalmente no mercado interno. A quantidade comercializada
com o exterior de açúcar totalizou 6.728 toneladas em 1849-50, porém chegou a tão-somente
1.183 toneladas em 1872-73. Nesse último ano, 87,1% do açúcar comercializado destinou-se a
outras províncias, especialmente para São Paulo (41,7%), Paraná (18,2%) e Rio Grande do Sul
(35,9%). Apesar de exportar açúcar, o Rio de Janeiro passou a importar mais do que enviou a
outros países e províncias, passando a ter um saldo negativo de 788 contos de réis. De outro lado,
em termos da aguardente, o saldo manteve-se positivo (112 contos), garantindo a terceira
colocação entre as províncias.
Em São Paulo, a produção canavieira apresentou um destaque significativo desde o final
do século XVIII até a primeira metade do seguinte, porém em menor montante do que no Rio de
aconteceu com a carne de gado vacum. Além disto, o Rio importou grande quantidade de farinha de trigo dos EUA,
totalizando 2.242 contos. Por fim, os frutos, legumes e cereais importados somaram pouco mais de mil contos.
169
Uma exceção ocorreu no mercado de carnes. O Rio de Janeiro era o terceiro principal demandante do país, após
as províncias açucareiras de Pernambuco e Bahia. No porto carioca, a grande oferta de produtos pastoris de Minas
Gerais aumentou a concorrência e deslocou a maior parte da produção gaúcha mais para o Norte. De outro lado, se
excluirmos Pernambuco devido ao seu papel de porto reexportador, o Rio assumiria a liderança do mercado
doméstico de algodão.
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Janeiro.
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A cana encontrou no quadrilátero açucareiro do planalto paulista condições favoráveis

ao seu desenvolvimento, especialmente nas cidades de Itu, Porto Feliz, Piracicaba, Jundiaí,
Campinas e Mogi Mirim (ver PETRONE, 1968). Adicionalmente, verificou-se a sua produção
canavieira no litoral norte e no vale do Paraíba, especialmente de aguardente. Segundo os dados
de Daniel Pedro Müller para 1836, a colheita atingiu 563 mil arrobas de açúcar e quase 47 mil
canadas de aguardente. Entretanto, já nesse momento, o café já alcançava a maior relevância na
produção paulista, totalizando 588 mil arrobas. Se considerarmos os preços desses bens, a
diferença revelou-se ainda maior. O valor da produção de café chegou a 1.412 contos em
contrapartida a de derivados de cana foi de 1.285 contos de réis, dos quais 1.126 contos
corresponderam ao açúcar e 159 contos à aguardente (cf. LUNA, 2002, p. 5). No recenseamento
de 1854, a produção de açúcar foi de 866.140 arrobas e a de café de 4.338.756 arrobas; ainda se
produziram 34 mil animais, dos quais foram vendidos 23.679 cabeças de gado. Em termos de
valor, a primeira totalizou 1.599 contos, a segunda 10.461 contos e o comércio de animais 455
contos de réis (cf. CAMARGO, 1981, p. 166-167). Segundo esses informes, as fazendas de café
empregavam, em média, 21,3 escravos, as de açúcar 23,5 e as de gado 8,2 cativos. Assim,
consolidou-se a liderança econômica da cafeicultura na província.
A partir de meado do século, houve uma retração relativa da produção canavieira e,
principalmente, a supressão da exportação paulista desse bem. Esta restringiu- se à aguardente e
somou tão-somente 20 contos de réis em 1872-73. Se computarmos as compras desses bens de
outras províncias, observamos que São Paulo se transformou num importador líquido no mercado
nacional de derivados de cana em pouco mais de mil contos de réis, caracterizando o quarto
maior comprador de açúcar e o segundo de aguardente. Todavia, não houve o abandono dessa
cultura, pois continuava o seu cultivo nas terras não propícias ao café, principalmente no litoral e
nas planícies dos rios e nos solos de menor fertilidade (cf. PETRONE, 1968, p. 10). De fato, as
áreas cafeeiras paulistas, mineiras e fluminenses demandavam crescentes quantidades de
mercadorias, inclusive produtos da terra, como, por exemplo, o açúcar, a aguardente, o arroz, o
fumo, o milho e derivados da criação de animais  toucinho, carne, charque, laticínios e porcos
 etc. Minas Gerais forneceu uma parcela significativa da oferta desses bens, alcançando grande
parte dos mercados cafeeiros do Sudeste.
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Em 1796, Santos exportou para Lisboa quase 56 contos de réis (0,5% das exportações brasileiras). A grande
maioria das mercadorias enviadas foi de açúcar (70,9%). Todavia, já se registrava o embarque de treze arrobas de
café.
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No mosaico cafeeiro, a integração das culturas iniciou-se no próprio interior das fazendas
de café, plantando cereais e outros alimentos, até mesmo nas fileiras dos cafezais, especialmente
dos mais novos. Nas terras vizinhas aos cafeeiros, verificamos a maior porção da produção de
alimentos vegetais, ressaltando o comércio de curta distância. Contudo, de acordo com o seu
valor agregado em relação ao custo de transporte, tais vínculos alcançaram mercadorias das áreas
mais distantes dos centros cafeeiros, assim, por via terrestre, notamos especialmente o comércio
de derivados da criação, em função da exigência de maiores espaços para a criação. Ademais, o
leque de bens demandados pela economia cafeeira compreendeu desde gêneros importados do
exterior a, por exemplo, açúcar nordestino, charque gaúcho e toucinho e tecidos de algodão de
Minas Gerais. Estes últimos utilizaram-se, principalmente, como vestimenta dos escravos e como
toldos na colheita do café.
Após 1850, o avanço da cafeicultura transbordou para além do vale, atingindo o Oeste
paulista, o Espírito Santo e o sul e o vale do Rio Doce de Minas Gerais. No primeiro caso, esse
avanço foi facilitado pela conclusão da ferrovia de Santos a Jundiaí em 1867 e a construção de
extensões posteriormente. A exportação de café no sul e vale do Rio Doce de Minas já ocorria na
década de 1870, porém cresceu, expressivamente, a partir da década seguinte, pois o avanço da
ligação ferroviária mostrou-se mais tardio. No Espírito Santo, o café começou a ser cultivado no
início do século XIX, mas tão-somente no meado do século assumiu a liderança das exportações
da província em substituição ao açúcar.
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O crescimento da produção de café localizou-se

principalmente na região da capital e ao Sul da província (cf. ALMADA, 1984, p. 64). Segundo o
relatório do vice-presidente da província, a colheita de café chegou, em 1863, a 139 mil arrobas e
a de açúcar em 32 mil. Desse total, a capital forneceu 62,7% do café e 34,6% do açúcar (cf.
MATTOS, 1864, p. Mapa 96). A preciosa rubiácea utilizou-se de grandes contingentes de mãode-obra escrava. No conjunto do Sudeste, alguns municípios destacaram-se na sua produção ao
final do século XIX: Amparo, Areias, Bananal, Campinas, Guaratinguetá, Jundiaí e Taubaté em
São Paulo; Cantagalo, Paraíba do Sul, Resende, Valença e Vassouras no Rio de Janeiro;
Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Ponte Nova e Ubá em Minas Gerais e Cachoeira do Itapemirim
no Espírito Santo. Como sintetizou Antonio Barros de Castro: “O sul de Minas e a Zona da Mata,
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Os primeiros engenhos foram instalados ainda no século XVI, porém o desenvolvimento não foi muito
expressivo. No início do século XIX, havia oitenta engenhos na província, concentrados na área da capital, que
mantinha quase três quartos deles (72,5%) e dois terços da população (cf. ALMADA, 1984, p. 58).
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combinando-se com o Estado do Rio e a seguir, São Paulo e Espírito Santo, iriam integrar
extenso bolsão agrícola, fundamentado na lavoura cafeeira.” (1975, vol. II, p. 36)
Como o imposto sobre o café representou a principal fonte de renda das províncias, os
governos manifestaram grande preocupação com a sua arrecadação, especialmente em razão da
proximidade dos centros cafeeiros de diferentes províncias. Os diversos valores utilizados na
cobrança permitiam que, em determinados momentos, fosse ser mais vantajoso exportar com a
guia de Minas do que com a do Rio, ou o contrário.
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Segundo o relatório do presidente da

província de Minas, os tropeiros conduziam o café mineiro sem pagar o tributo na província,
passando a consistir, do ponto de vista fiscal, em fluminense.
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Em resposta ao ofício do

presidente da província sobre a questão, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz respondeu: “(...) o cofre
provincial de Minas está onerado, precisa aumentar sua renda, e eu não vejo gênero algum em
que ali se possa impor sem grande inconveniente senão o café.” (BELÉM, 1874, p. 88). Em razão
disto, o cômputo da produção fluminense e mineira poderia se alterar significativamente de
acordo com as condições mais vantajosas para os cafeicultores da fronteira.
Na segunda metade do século XIX, a produção de café apresentou um ritmo maior de
crescimento fora da província do Rio de Janeiro. Entretanto, no momento do nosso estudo, a
província fluminense ainda mantinha a maior produção de café do país. Dos 96 mil contos
exportados de café e outros 2,6 mil comercializados com outras províncias pelo Rio de Janeiro
em 1872-73, notamos o recebimento dos seguintes valores do produto de outras províncias: por
via terrestre 13.009 decorreram de Minas (cf. MARTINS; MARTINS, 1984, p. 111) e por
cabotagem 3.195 do Espírito Santo, 5.034 de São Paulo e 129 da Bahia. Não computamos o café
paulista enviado por via terrestre ao Rio de Janeiro, especialmente da região mais a leste do vale
do Paraíba, que deveria variar de 0,9 milhão de arrobas no caso das cidades mais fronteiriças em
1868 a, no máximo, pouco mais de 2 milhões do vale paulista como um todo em 1854. Tal
exportação terrestre poderia ser avaliada em aproximadamente de oito mil contos de réis a quase
dezoito mil. Assim, a participação fluminense e carioca nos embarques de café do porto do Rio
de Janeiro reduziu-se a uma faixa de 64,4% a 74,1% das quantias embarcadas.
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De outro lado,

Os valores variaram em função de distintas alíquotas, preços do café tomado como referência etc.
Após o rompimento do convênio entre as duas províncias, houve até mesmo a recusa por parte dos agentes fiscais
do Rio de Janeiro em receber as guias mineiras sob o argumento de falsidade (BELÉM, 1874, p. 85).
174
De acordo com o relato de William Scully para o início da década de 1860 as participações das regiões nas
exportações pelo porto do Rio de Janeiro foram as seguintes: 79% da província fluminense, 8% de Minas Gerais,
11% de São Paulo e 2% do Espírito Santo (cf. SCULLY, 1866, p. 327). Segundo o relatório do presidente da
173
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se aceitarmos a hipótese mais razoável de oito mil contos da produção paulista escoada pela
fronteira com o Rio, a exportação líquida de São Paulo por mar ou terra representou pouco mais
de quarto décimos do saldo do Rio de Janeiro (41,9%) e a de Minas por via terrestre, ligeiramente
mais de um décimo (12,6%). Outrossim, o Espírito Santo alcançou um saldo de 4,4% do obtido
pelo Rio de Janeiro e a Bahia de 3,2%.
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A província de São Paulo mostrou-se uma das mais dinâmicas durante todo o século XIX.
O grande crescimento das exportações de café e de algodão ao longo do século explica, em
grande parte, esse dinamismo. Como Sergio Milliet afirmou: “Se a fisionomia paulista do século
XVI [XVII / RLM] se caracteriza pelas entradas contra o gentio e a do século seguinte pelas
bandeiras do ouro, a do século XIX se desenha nas linhas paralelas dos cafezais” (1939, p. 34).
De modo semelhante, José Francisco de Camargo corroborou: “Falar-se no surto da agricultura
de São Paulo no século XIX é repetir a grande história da sua cultura cafeeira.” (1981, p. 157).
O café representou o principal produto provincial comercializado no exterior, perfazendo mais de
três quartos do total. Os embarques atingiram pouco mais de dois milhões de arrobas em 187273. De outro lado, o algodão também ganhou destaque entre as exportações paulistas, mormente a
partir de 1850 e da guerra civil norte-americana. Esse bem forneceu 22,2% do total exportado
pela província em 1872-73. No conjunto, os valores exportados pela província cresceram
extraordinariamente no terceiro quarto do século XIX. De uma quantia de pouco mais de três mil
contos em 1854-55 para quase 28 mil contos de réis em 1874-75. A participação de São Paulo
nas exportações brasileiras aumentou de 3,9% para 13,5% nesse período.
As províncias de São Paulo e Espírito Santo relacionaram-se fortemente com o porto
carioca, que recebeu 99,0% do comércio de cabotagem paulista e 95,6% do capixaba. Grande
parcela desse comércio decorreu do café  56,7% em São Paulo e 62,3% no Espírito Santo ,
porém outra parte derivou do comércio de outros bens. Além do café, elas forneceram um leque
amplo de produtos para o Rio de Janeiro. São Paulo destacou-se como principal fornecedor por
via marítima de algodão, arroz e toucinho para o porto carioca. Ademais, essa província ainda
província do Rio de Janeiro, a produção do Rio representou 63,4% das quase dez milhões de arrobas embarcadas no
porto em 1873 (cf. TRAVASSOS, 1874, Mapa 16). As demais províncias detinham as seguintes parcelas: Minas
Gerais (19,4%), São Paulo (12,3%), Espírito Santo (4,8%) e a Bahia (0,1%).
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Em 1873, a produção de café do Espírito Santo chegou a 306.406 arrobas (cf. ALMADA, 1984, p. 63-64). A
comercialização do café do Espírito Santo ocorreu por meio de outras províncias, não havendo comércio direto com
o estrangeiro. O comércio interprovincial de cabotagem cresceu, principalmente devido à preciosa rubiácea, de 1.500
contos de réis em 1869-70 para 2.722 contos em 1874-75 (cf. SOARES, 1883, p. 46-47). De outro lado, São Paulo
comercializou, por cabotagem, 2,7 milhões de arrobas em 1872-73 por via marítima (cf. SOARES, 1884, v. 5, p.
192-201).
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embarcou para o Rio grande quantia de fumo, quase mil e quatrocentos contos de réis. Ao que
tudo indica, uma parte desses embarques originou-se de produção do Sul de Minas Gerais,
exportada por meio dos portos paulistas, sobretudo fumo e, talvez, toucinho. O Espírito Santo
forneceu adicionalmente madeiras, no valor de mil e duzentos contos, e farinha de mandioca, no
valor de cerca de trezentos contos. Esta província foi o segundo maior fornecedor desses bens
para o Rio, inferior tão-somente aos embarques de Santa Catarina.
De acordo com Robert Slenes, as exportações mineiras apresentaram um significativo
crescimento entre 1819 e 1873, porém em menor proporção ao conjunto brasileiro. Excluindo o
ouro e os diamantes, Roberto Borges Martins e Maria do Carmo Salazar Martins calcularam uma
série para o período imperial (ver MARTINS; MARTINS, 1982 e 1984). Utilizando o primeiro
trabalho, observamos que, em 1854-55, as exportações totais chegaram a 5.735 contos, enquanto
em 1874-75 o montante alcançou 22.509 contos. Se compararmos com as exportações do Rio de
Janeiro e de São Paulo, verificamos um crescimento nominal menor para Minas Gerais (292,5%)
do que o paulista (729,5%), porém superior ao do Rio (115,3%).
Apesar da grande diversidade da produção mineira, o café explicou o dinamismo das
exportações mineiras, atingindo na segunda metade do século XIX a condição do produto
principal de exportação para fora da província de Minas Gerais.
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Em 1854-55, foram

exportados em café três mil e quinhentos contos e, vinte anos depois, quinze mil e seiscentos
contos (MARTINS; MARTINS, 1982, p. 43 e 91). A zona da Mata produziu a quase totalidade
do produto.
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Além do café, algumas mercadorias tradicionais de Minas continuavam a ter

Maria do Carmo Salazar Martins, Helenice Carvalho Cruz da Silva e Maurício Antônio de Castro Lima definiram
o papel da cafeicultura a partir dos mapas de população e produção para o início da década de 1860: “É certo que a
expansão do cultivo e da exportação desse fruto foi rápida (com as oscilações que lhe são peculiares), especialmente
a partir dos anos 60, quando ocorreu uma melhoria substancial do sistema de transportes da zona cafeeira (a abertura
da União e Indústria em 1861 e a chegada dos trilhos da D. Pedro II em 1869). Entretanto, o boom cafeeiro pouco
teve a ver com a vida econômica do conjunto da província. Durante todo o Império ele permaneceu praticamente
confinado a alguns municípios da zona da Mata. Como vimos acima, a cultura do café em outras regiões da província
se destinava ao consumo interno. Os dados de 1862/63 nos revelam que a produção do café destinada à exportação
estava concentrada em 4 freguesias do município de Leopoldina e na freguesia de Abre Campo, pertencente ao
município de Ponte Nova.” (2002, p. 24).
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Segundo Slenes, a Zona da Mata consistia no principal produtor de café de Minas: “Haverá pouca dúvida de que a
cafeicultura, nas décadas de 1870 e 1880, constituía o centro dinâmico da economia da Zona da Mata, área que
praticamente coincidia com a “reg ião cafeeira” de Minas. Ora, a Mata em 1873 incluía 26% dos escravos de Minas, e
em meados dos anos 1880, 35%. Sirva isto como um apelo à caracterização de Minas neste período como, no
mínimo, entre um quarto e um terço de uma província cafeeira. Na verdade, o impacto do café sobre a economia de
Minas teria sido consideravelmente maior do que o sugerido por estas porcentagens, já que a demanda combinada
das áreas cafeeiras do Rio, de São Paulo e da Zona da Mata, incluindo seus centros urbanos [principalmente o
município do Rio de Janeiro / RLM], deve ter exercido um efeito na estrutura de emprego da população escrava em
outras regiões da província.” (1988, p. 457-458). De outro lado, Laird W. Bergad mostrou que os escravos de Juiz de
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significativa exportação, especialmente de produtos derivados do gado bovino e suíno (25,8%
destas exportações na década de 1870), fumo (7,4%) e o ouro e os diamantes, apesar de não
terem dinamismo semelhante ao do século XVIII. Esses últimos bens não foram computados,
pois os informes mostraram-se muito precários para eles. Todavia, Slenes conseguiu verificar um
expressivo crescimento deles em termos absolutos entre 1819 e 1854. Em comparação com o
total, os dois produtos perfizeram 63,8% do valor total das exportações em 1845 e 36,5% em
1854. Todavia, posteriormente, houve uma retração desse segmento da economia, visto que o
ouro representou tão-somente 8,0% em 1873 e, ao que tudo indica, ocorreu nesse período uma
diminuição do valor da produção de diamantes com o crescimento da concorrência no mercado
internacional (cf. SLENES, 1988, p. 476-477). Assim, não obstante o declínio da mineração,
podemos notar uma expressiva expansão da cafeicultura ao longo das décadas de 1850 a 1880,
permitindo a elevação dos valores comercializados da província com as demais.
Segundo a estimativa de Paiva, Minas Gerais deveria apresentar pouco mais de setecentos
mil habitantes em 1830/35 (1996, p. 52). Desse total, um terço morava na região Central, onde se
localizavam os antigos centros auríferos. A região Sul e Oeste congregaram as atividades mais
relacionadas à agricultura de abastecimento, compreendendo um quarto e um sexto da população,
respectivamente. O Triângulo e a Zona da Mata perfaziam 4,5% e 5,9%, respectivamente. Na
amostra populacional levantada para 1831/32, a participação dos escravos no total da população
chegou a 32,1% e a razão de sexo a 155 para a província como um todo, alcançando os maiores
valores na Mata (39,5% e 181, respectivamente, cf. PAIVA, 1996, p. 201-209). A distribuição
etária dos cativos revelou uma parcela significativa de crianças: 29% (cf. idem, p. 211). A posse
média de cativos de Minas Gerais alcançou 6,6 escravos por escravista. Entre as diversas regiões,
a área Sudeste e a da Mata atingiram as médias superiores (7,9 e 7,6, respectivamente, cf. idem,
p. 212-214).
No recenseamento de 1872, Minas Gerais contou com pouco mais de dois milhões de
habitantes. A agricultura ocupou 36,9% de todos os mineiros, para os quais houve registro de
profissão. O artesanato, serviço doméstico e criadagem e jornal assumiram uma grande
expressão, superando a do país  20,0%, 25,2% e 15,0%. Entre os artesãos, ocorreu uma enorme
predominância dos trabalhadores de tecidos  17,4% de todos os profissionais , especialmente
Fora  na Mata  foram mais valorizados nos inventários de 1863 a 1882 relativamente a outras regiões mineiras:
“(...) Juiz Fora prime-age male slaves were valued an average of 16% higher than in São João and São José del Rei;
28% higher than Mariana/Ouro Preto; and 31% higher than in Diamantina.” (1999, p. 196).
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os costureiros. As profissões comerciais alcançaram uma das mais reduzidas proporções das
províncias brasileiras, perfazendo tão-somente 1,1%. Nesse momento, a ausência de um sistema
portuário marítimo dificultou o desenvolvimento do trabalho comercial. Por fim, a mineração
ocupou, nesse momento, tão-somente 0,6% do conjunto da população.
Do total residente na província, quase quatrocentos mil consistiam em escravos; ou seja, a
província mais populosa do país e detentora de quase um quarto dos cativos brasileiros. A região
Central e a Oeste retraíram suas parcelas a cerca de um quarto e um oitavo dos mineiros,
respectivamente. De outro lado, a Mata cresceu extraordinariamente a sua proporção para um
sexto do total (cf. WIRTH, 1982, p. 61). Houve uma significativa redução da participação dos
cativos no conjunto da população em relação à década de 1830, perfazendo 18,2%.
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A razão de

sexo deles também diminuiu para 117. Entre essas pessoas as de zero e 20 anos perfizeram 37%
do total (cf. SLENES, 1983, p. 131). Assim, apesar do crescimento numérico dos escravos
mineiros, a sua parcela no conjunto de habitantes e o seu perfil mostraram um dinamismo não tão
acentuado quanto às províncias vizinhas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A população do Rio de Janeiro aumentou de modo expressivo entre 1823 e 1872, de 452
mil para 1.058 mil habitantes  incluindo a corte. Esta área representou pouco mais de um
décimo do total da população brasileira. Contudo, a participação dos escravos do Rio de Janeiro
no total do país chegou a 23,0%, mostrando uma grande relevância no emprego da mão-de-obra
cativa nesta província. A agricultura compreendeu 45,4% de todos habitantes fluminenses com
profissão, enquanto que entre os cariocas foi de 9,3%. O artesanato foi pouco expressivo na área
fluminense (9,0%), mas importante na capital do Império  21,3%. As ocupações artesanais
ganharam na capital conotação distinta de outras províncias, ressaltando os profissionais em
metais, madeiras e de edificações e os artistas, que totalizaram 11,5% das pessoas com profissão
registrada.
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Por fim, as ocupações comerciais representaram muito pouco das ocupações

fluminenses (2,3%), porém a maior expressão do país na Corte  12,8%, provavelmente com
grande presença de portugueses.
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De acordo com os mapas de população de 1861, Martins, Silva e Lima observaram: “(...) as comarcas de Muriaé,
Paraibuna e Rio Pomba, situadas na região conhecida como Mata, apresentam uma porcentagem de escravos em
relação à população livre bastante superior à média da província (34,58%, 41,07% e 41,77%, respectivamente).”
(2002, p. 5).
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A distinção do artesanato da Corte em relação ao de Minas Gerais revelou-se, por exemplo, entre os
manufatureiros e fabricantes, que perfizeram 0,5% no primeiro caso e 0,04% no segundo.

156

Os movimentos demográficos acompanharam e condicionaram as economias de São
Paulo e do Espírito Santo, em função particularmente da cultura cafeeira. A população paulista
somou, em 1803, 162 mil pessoas, das quais 24% consistem em cativos. Um quarto de século
mais tarde (1829), verificamos um aumento do número de habitantes para 235 mil. A
participação dos escravos na população cresceu, atingindo 29,7%. A maior parcela dos escravos
localizou-se no Vale do Paraíba e no Oeste, perfazendo 61,3% do total (cf. LUNA; KLEIN, 2004,
p. 10).
Em 1854, a população paulista alcançou 419 mil indivíduos, representando os cativos
28,0% do total (cf. BASSANEZI, 1999). Num ano próximo, o número de habitantes do Espírito
Santo totalizou 49 mil pessoas, das quais 25,0% eram escravos em 1856. No recenseamento de
1872-74, notamos um expressivo crescimento demográfico das duas províncias com relação ao
censo anterior  dobrando o seu contingente, que atingiram 837 mil pessoas e 82 mil,
respectivamente. Desses totais, os escravos representaram 18,7% e 27,6% do conjunto dos
habitantes. A participação da agricultura na população total nestas duas províncias mostrou-se
elevada, chegando respectivamente a 58,8% e 56,6%. Por outro lado, o comércio também
assumiu aqui pouca expressão, 1,8% e 1,5%. Assim, verificamos em São Paulo e no Espírito
Santo o maior crescimento da economia e da população no Sudeste.

Amostra selecionada

Efetuamos a análise da população escrava por meio da classificação no Rio de Janeiro
tão-somente para a cidade de Parati. 180 Essa localidade constituiu um importante porto de ligação
com a região mineradora no início do século XVIII, posteriormente manteve destaque no
escoamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba paulista e do fumo de Minas Gerais. No
primeiro semestre de 1865, o volume de café paulista despachado pela mesa de rendas de Parati
chegou a quase mil e quinhentas toneladas e o de tabaco mineiro atingiu pouco mais de mil
toneladas. Ademais, embarcava pouco mais quatrocentos mil litros da aguardente, procedentes de
própria cidade. Saint-Adolphe observou: “em todo o distrito existem doze engenhos, e mais de
180

Ademais, utilizaremos algumas informações individuais de matrícula para os municípios cafeeiros do vale do
Paraíba fluminense de Vassouras, Valença e Paraíba do Sul, obtidas por meio das listagens apensadas aos
inventários.
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150 fábricas de destilação de aguardente, e diversos estaleiros onde se fazem embarcações e
vasilhas para a aguardente.” (1863, tomo II, p. 244). Essas duas mercadorias oriundas de outras
províncias  o café e o fumo  preponderam no movimento do porto fluminense.
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Segundo o

recenseamento de 1872, Parati detinha 9.144 habitantes, ocupados principalmente na agricultura
 58,7%. Do total de moradores, 1.706 consistiram em escravos  18,7%. A classificação dos
cativos compreendeu 1.497 pessoas, abarcando 73,9% dos indivíduos matriculados (cf. tabela
6.1).
A nossa amostra para Minas Gerais compreendeu as seguintes localidades: Santo Antonio
do Monte, Paracatu, Dores da Marmelada, Patos, Ponte Nova e Ouro Preto. As quatro primeiras
encontram-se situadas na região Oeste.

182

Ponte Nova localiza-se no vale do Rio Doce na Zona

da Mata, próxima à fronteira com a região Central.
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183

Ouro Preto consistia na capital político-

Devemos salientar a ressalva do administrador da Mesa de Rendas do município: “Outrossim acontece que várias
embarcações depois de despachadas, embarcam ainda café, que vão dar a manifesto na Corte, e por isso se não pode
verificar ao certo, quanto seja o total do café exportado desta cidade.” (APERJ, Cx. 65, Coleção 67, 17/7/1865).
182
A documentação utilizada para essas localidades já foi estudada por Clotilde Paiva e Douglas Libby. Segundo os
autores, os municípios do Oeste “eram bem representativos da economia diversificada voltada para o mercado
interno que, como já se sinalizou, caracterizava boa parte das Minas Gerais no oitocentos. É provável que a
agricultura de Paracatu tenha sido menos comercializada que a dos outros municípios devido a seu isolamento com
relação aos mercados, mas desde 1809 a região já enviava boiadas para a cidade do Rio de Janeiro e as listas
nominativas de 1831-1832 indicam que tanto lá quanto no Oeste Mineiro a Indústria têxtil doméstica era florescente”
(1995, p. 216). Na segunda metade do século XIX, o quadro mantém-se muito semelhante para a região de Paracatu
e Patos, assumindo a criação de gado vacum e suíno uma grande importância nestes municípios. De acordo com os
informes de José Joaquim da Silva para o final da década de 1870, em Paracatu: “criam-se milhares de cabeças de
gado vacum, cavalar, lanígero e também suíno. (...) sendo também a maior parte de sua exportação pela Bahia”
(1997, p. 103). Segundo Saint-Adolphe, Paracatu mudou da mineração para a agricultura e ao comércio: “desde
então começou Paracatu a ser depósito aos gêneros vindos da província de Goiás (...) avalia -se a população desta
comarca em 60.000 habitantes, que se empregam na mineração de ouro, que é de inferior qualidade ao das outras
minas da mesma província, parte deles se aplicam ao cultivo das terras, que são excelentes, criam gado, e
comerciam.” (1863, tomo II, p. 212). Entretanto, nas descrições da região de Indaiá, que compreende Santo Antonio
do Monte e Dores da Marmelada, a agricultura foi efetuada em menor escala  “cultivam viveres para seu
consumo” (SAINT-ADOLPHE, 1863, tomo II, p. 511) e “especialidade da cana, que cultivam em grande escala;
também cuidam da criação, exportando anualmente muitas mil cabeças de porcos gordos e algum gado.” (SILVA,
1997, p. 162). Deste modo, o seu dinamismo revelou-se mais reduzido, dificultado provavelmente pelas
comunicações ruins com os principais mercados da província (cf. BERGAD, 1999, p. 58 e CARVALHO, 1871, p.
114).
183
Baseado em almanaque, Antonio Brant afirmou: “No ano de 1864, Ponte Nova exportou 18 a 20 mil arrobas de
açúcar, de 8 a 9 mil barris de aguardente, de 20 a 30 alqueires de milho, 800 de arroz, de 1 a 2 mil arrobas de feijão,
500 barris de azeite e mais de 10 mil arrobas de toucinho. De Ponte Nova também saiu, para ser comercializada na
capital da província, pequena quantidade de café e significativa produção artesanal de gamelas e peneiras.”
(BRANT, 1993, p. 77). A respeito de Ponte Nova, José Joaquim da Silva apontou, em 1877: “tem-se tornado assaz
importante não só pelo seu comércio, como pela sua lavoura; em seu município há para mais de 140 engenhos de
cana, onde se fabricam muitas centenas de arrobas de açúcar e muitas dezenas de pipas de aguardente para
exportação; além de que, também ali, já se cultiva o café em larga escala e todos os mais gêneros do País.” (1997, p.
150). Houve a criação de um engenho central em Ponte Nova na década de 1880.
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administrativa da província, anteriormente denominada de Vila Rica.

184

A agricultura não

alcançou uma grande expressão no recenseamento de 1872, variando de 27,3% a 47,7% do total
de pessoas com profissão registrada nessas cidades. O serviço doméstico abarcou grande número
destes indivíduos, totalizando 24,0% a 30,2% dessas cidades. De outro lado, houve maior
presença dos profissionais relacionados à costura e tecidos, representando de 14,8% a 24,7%.

185

Por fim, o comércio ganhou, internamente à província, destaque em Ouro Preto (1,4%) e a
criação em Paracatu (1,4%) e em Patos (3,9%).

184

186

Segundo Tschudi, o município de Ouro Preto detinha, ao final da década de 1850, “pouca agricultura e pecuária”
(1998, p. 139). De outro lado, várias freguesias apresentaram mineração, até mesmo algumas fábricas de ferro. A
mineração de ouro não desapareceu por completo, mantendo os faiscadores e algumas companhias de exploração a
atividade. Saint-Adolphe anotou a presença de faiscadores: “Os ribeiros ainda acarretam ouro, mas em tão pequena
quantidade, que apenas basta para com ela viverem miseravelmente os que não conhecem outra espécie d´indústria.”
(1863, tomo II, p. 183). Richard Burton notou, ao final da década de 1860, certo dinamismo nas pequenas indústrias
e lojas da cidade, porém “Ela vive pelo suor de outras frontes, por sua profissão de capital e pelo dinheiro que o
Governo gasta com seus funcionários, o que faz a província queixar-se da ‘empregocracia’.” (BURTON, 1976, p.
296). Desse modo, desenvolveu-se o comércio e um leque amplo de ofícios no núcleo urbano (cf. SILVA, 1997, p.
80). Ainda na década de 1870, Oscar Canstatt a descreveu do seguinte modo: “Desde, porém, que a produção de ouro
quase se esgotou, a população desceu até 6.000 almas; em todo caso, hoje não passa de 8.000. Ter-se-ia despovoado
ainda mais se um tráfego comercial bastante ativo entre o Rio de Janeiro e as províncias não mantivesse ali uma
espécie de entreposto, e não fosse ao mesmo tempo sede do governo e de muitas autoridades dependentes. Não tem
indústria própria.” (2002, p. 351).
185
Desse total, as costureiras escravas somaram 201 em Ouro Preto, 245 em Paracatu, 19 em Patos, 566 em Ponte
Nova e 64 em Santo Antonio do Monte.
186
Havia em Ouro Preto 1.390 militares, perfazendo uma parcela bastante elevada da população da capital mineira
 3,8%. Por outro lado, Paracatu detinha um por cento de sua população com profissão alocada na mineração.
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Tabela 6.1
População escrava segundo o censo e Lista de Classificação (1872-75)
Censo de 1872
Matrícula
Lista de
(2)/(1)
1872-73
Classificação
x 100
Localidade
(1)
(1872-1874) (2)
%
Espírito Santo
Vitória
3.687
4.089
2.963
72,5%
Minas Gerais
Dores da Marmelada
Ouro Preto
Paracatu
Patos
Ponte Nova
Santo Antonio do Monte
Subtotal

2.666
5.632
2.638
1.395
7.604
1.842
21.777

2.124
3.133
1.812
1.259
8.434
1.695
18.447

1.252
2.397
1.185
1.230
5.585
1.475
13.124

58,9%
76,5%
65,4%
97,7%
66,2%
87,0%
71,1%

1.706

2.025

1.497

73,9%

São Paulo
Amparo
2.130
Bananal
8.281
Batatais
2.160
Iguape
1.584
Itu
3.498
Limeira
3.054
Lorena e Cruzeiro
2.080
Mogi das Cruzes
1.459
Paraibuna e Natividade
1.402
São José dos Campos
1.390
São Luiz do Paraitinga
2.089
São Sebastião a
1.786
Taubaté
4.122
Subtotal
35.035
a Inclui Caraguatatuba e Ilha Bela.

3.548
8.256
2.679
1.780
4.533
6.401
3.097
1.660
2.159
1.599
2.415
1.822
4.278
44.227

1.889
7.536
2.361
1.539
3.421
3.274
2.501
900
1.685
1.110
2.079
1.277
4.165
33.737

53,2%
91,3%
88,1%
86,5%
75,5%
51,2%
80,8%
54,2%
78,1%
69,4%
86,1%
70,1%
97,4%
76,3%

Rio de Janeiro
Parati

Esses municípios mineiros compreendiam tão-somente pouco mais de um vigésimo do
total dos escravos recenseados na província. A participação dos cativos na população total
registrada para essas cidades chegou a 10,9%, bastante inferior à parcela média da província.
Como esperado, os valores atingiram os menores patamares em Paracatu (7,7%) e Patos (9,3%) e
o maior em Ponte Nova (13,3%). Ademais, Ouro Preto detinha 11,7% dos seus habitantes na
condição de escravos e Marmelada 10,3%. No seu conjunto, verificamos 13.123 cativos nessas
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localidades, o que representava pouco mais de dois terços do total matriculado. A maior lacuna
em nossas amostras ocorreu para Dores da Marmelada.

187

Para São Paulo, a pesquisa envolveu treze localidades. Em termos das áreas da província,
temos sete para o vale do Paraíba (Bananal, Lorena e Cruzeiro, Mogi das Cruzes, Paraibuna e
Natividade, São José dos Campos, São Luiz do Paraitinga e Taubaté), duas para o litoral (Iguape
e São Sebastião, Caraguatatuba e Ilha Bela), quatro para o Oeste (Amparo, Itu, Limeira e
Batatais).

188

A agricultura foi a principal ocupação dos habitantes destas cidades, perfazendo de

45,2% a 76,9% dos com profissão declarada em 1874. A matrícula dos escravos em São Paulo
compreendeu 169.964 pessoas. Os cativos das cidades selecionadas para a pesquisa
representaram 26,0% dos matriculados na província como um todo. A amostra das localidades foi
bastante significativa, pois a população classificada dos municípios escolhidos perfez quase
quatro quintos da matriculada (76,3%). Todavia, para três cidades (Amparo, Limeira e Mogi das
Cruzes) a amostragem revelou-se não tão expressiva, ao redor da metade do total matriculado.

189

Ademais, notamos grandes distinções entre os informes do censo de 1874 e a matrícula,
principalmente nos municípios de Limeira, Lorena e Cruzeiro e Itu. A diferença no primeiro caso
foi de mais do dobro da população recenseada, o que talvez ajude a entender a pequena amostra
levantada para essa cidade.
Dessas localidades, as maiores participações dos escravos na população total em 1874
ocorreram para Bananal (53,1%), Itu (32,3%) e Limeira (21,4%). Além de possuir o maior
porcentual, Bananal mantinha o mais elevado contingente cativo de todos os municípios
selecionados. Isto se deveu ao elevado desenvolvimento da faina cafeeira nesse município, em
187

Existem algumas diferenças expressivas entre as informações do censo de 1872 e da matrícula de 1872/1873. No
caso de Ouro Preto, a diferença chegou a quase 80%, talvez em decorrência da inclusão de algumas freguesias de
Itabira no censo.
188
O município de Mogi das Cruzes possuía terrenos no Vale do Paraíba e na região próxima à capital da província e
foi caracterizado em termos da sua produção por Saint-Adolphe: “Os moradores fazem panos de lã, lavram canas,
algodão e café, fabricam aguardente (..)” (1863, tomo II p. 113). As cidades do vale foram as mais marcadamente
cafeeiras nesse momento, à exceção de São Luiz do Paraitinga. De acordo com Saint-Adolphe, este último município
“dá muito milho, arroz e feijão, e onde prosperam o tabaco e o café (...) fazem grandes criações de porcos para o
consumo das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.” (1863, tomo II, p. 232). Por fim, não obstante a importância da
cafeicultura no final do século XVIII e início do XIX, o litoral mostrou-se pouco eivado pelo café na década de
1870, mantendo maior destaque no arroz, mandioca, madeiras cereais e pesca. Uma ilustração deste perfil pode ser
notada no caso de Iguape: “o comércio de arroz e madeiras e pouco café (...)” (MARQUES, 1980, v. 1, p. 323) e,
principalmente, de São Sebastião: “A maioria de seus habitantes ocupa-se no cultivo de arroz, mandioca e cereais.”
(MARQUES, 1980, v. 2, p. 247). Saint-Adolphe também corroborou tal visão, realizando Iguape “um comércio ativo
de madeiras de construção e de arroz” e “colhe-se neste distrito grande quantidade de arroz, de cana-de-açúcar de
que se faz aguardente, de milho e de mandioca, e nas terras altas de café.” (1863, tomo I, p. 450-451).
189
O recurso aos inventários de Amparo e Mogi das Cruzes fez com que a subestimação nessas cidades refletisse
menos na posse de cativos.
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escala extraordinária até mesmo para o padrão do vale do Paraíba (cf. MOTTA, 1999b;
COELHO, 1984).

190

Noutro caso, Itu mantinha uma produção canavieira significativa e iniciava

a produção de café. Limeira e Amparo revelaram-se grandes centros cafeeiros. Por fim, Batatais
marcou-se mais pela pecuária e suinocultura com alguns cafezais.

191

De outro lado, Paraibuna e

Natividade, São José dos Campos, Mogi das Cruzes e Iguape apresentaram as menores parcelas
de escravos no total de habitantes (9,1%, 9,2%, 9,7% e 9,9%, respectivamente).

192

Tais

localidades mostraram-se, nesse momento, menos influenciadas pelo cultivo do café, à exceção
de Mogi.

193

A amostra para o Espírito Santo restringiu-se ao município de Vitória. Apesar de ser a
capital da província, essa localidade mantinha atividades agrícolas significativas, até mesmo com
190

Em ata da Câmara de 1856, Lucinda Coutinho de Mello Coelho verificou a existência de setenta fazendas de café,
que produziram 554,6 mil arrobas, representando a maior produção da província (cf. COELHO, 1984, p. 67). A
produção média atingiu quase oito mil arrobas e eles possuíram mais de uma centena de escravos em média (108,9).
Segundo Azevedo Marques, o município “é essencialmente agrícola, cultiva de preferência o café, que é o principal
ramo de sua riqueza, alguma cana de açúcar e cereais na proporção do consumo local.” (1980, v. 1, p. 102). Podemos
comparar tal porte de produção com os dos demais municípios do vale do Paraíba. Em Lorena, por exemplo, a
colheita média de café chegou a pouco mais de duas mil arrobas. Este último município recebeu a seguinte
caracterização de Saint-Adolphe: “nele se colhe, além dos objetos ordinários de consumo, grande quantidade de café,
e cria -se um grande número de porcos e de galinhas que se levam a vender ao Rio de Janeiro, que fica distante de
Lorena 38 léguas.” (1863, tomo I, p. 563). A antida cidade de Taubaté também não alcançava a produção
bananalense, sendo descrita por Azevedo Marques como: “Sua lavoura, quase exclusiva, é a do café, de que possui
cerca de 240 fazendas entre grandes e pequenas; também cultiva algodão e cereais.” (1980, v. 2, p. 279). Por fim, em
Paraibuna, os agricultores “ocupam-se pela maior parte na lavoura do café, fumo, cereais, algodão e na criação de
porcos.” (MARQUES, 1980, v. 2, p. 140).
191
No Oeste, a antiga cidade colonial de Itu foi um centro importante da produção açucareira. Saint-Adolphe
colocou: “vila considerável e mercantil (...) faz-se nesta cidade um comércio considerável de bestas muares e de
cavalos que vem de fora, e de gado vacum que se cria no distrito, onde se cultivam todos os comestíveis do país, e
em particular as canas de açúcar, que prosperam melhor que em nenhum outro.” (1863, tomo I, p. 504-505). Augusto
Emílio Zaluar anotou a seguinte produção para 1860: “O açúcar que produz é avaliado em oitenta mil arrobas, e em
dez a doze mil o seu café.” (1975, p. 184). De outro lado, algumas localidades do Oeste também alcançaram certo
destaque na cafeicultura, principalmente Amparo e Limeira. Com relação à primeira, a despeito de não possuir uma
participação dos escravos na população total elevada, Manuel Eufrásio de Azevedo Marques afirmou para 1876: “A
lavoura do município é quase exclusivamente a do café, a que se presta admiravelmente o terreno, mas também
cultiva-se o algodão e cereais .” (1980, v. 1, p. 46). Ele também chama a atenção para Limeira: “O estabelecimento de
importantes fazendas de café neste município vai tornando-o um dos mais consideráveis da província.” (MARQUES,
1980, v. 2, p. 84). Entre as propriedades notáveis encontrava-se a fazenda Ibicaba, que tinha sido do Senador
Vergueiro. Numa área mais distante dos portos, Batatais concentrou a sua exportação em tão-somente “gado vacum e
suíno.” (MARQUES, 1980, v. 1, p. 123).
192
A cafeicultura de São José dos Campos mantinha-se, segundo Zaluar em 1860, limitada pela falta de mão-deobra: “Tendo todas as condições favoráveis para exportar muitas centenas de mil arrobas de café, exporta apenas
cem mil, tal é a falta de braços produtivos, e sobretudo de sistema e método nos processos de cultura ali
empregados!” (ZALUAR, 1975, p. 108).
193
Ao se referir a Mogi das Cruzes, Zaluar descreveu: “A sua maior cultura é a do café, que nos dizem ter tido
ultimamente algum desenvolvimento, e os gêneros alimentícios que produz chegam para seu consumo, e não
sabemos mesmo se exporta para a capital alguns, visto que tanto a cana como o algodão e a aguardente procuram
saída naquele mercado ou no grande centro da corte, para onde descem os gêneros de exportação em bestas, muares,
até a cidade de Santos ou a vila de São Sebastião.” (idem, p. 116).
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relação ao café. De acordo com Saint-Adolphe no meado do século XIX: “Logo que se
estabeleceu o governo imperial, vários estrangeiros fizeram ali algumas plantações de café,
porém este gênero é ainda de pouca importância no comércio de exportação desta província, o
qual consiste em açúcar branco, aguardente de melaço, algodão, farinha de mandioca, arroz,
milho, madeiras de construção e de tinturaria, drogas medicinais, e peixe salgado.” (1863, tomo
I, p. 352). No terceiro quarto do século, a expansão cafeeira foi significativa, abarcando, por
conseqüência, um contingente cativo elevado. Os cerca de quatro mil escravos residentes na
cidade perfizeram 16,3% dos recenseados na província e 18,0% dos matriculadas. Em termos da
difusão da escravidão na população do município, notamos uma participação elevada dos
escravos no conjunto dos seus habitantes  22,8% em 1872.

População escrava classificada

A razão de sexo dos cativos de Parati foi de 105, revelando um certo equilíbrio numérico
entre os sexos. Por outro lado, a razão alcançou 121 para o conjunto das seis localidades em
estudo de Minas Gerais. O maior valor foi de Ponte Nova (149) e o menor para Paracatu (93). Na
área fluminense, podemos lançar mão de 57 informações individuais de matrícula para Valença e
Paraíba do Sul compreendendo 1.568 escravos e 128 relações de Vassouras abarcando 3.159
cativos. 194 Nesses dois casos, observaremos uma razão de 154 para a primeira e de 127 para a
segunda. Desse modo, apesar das diferenças da fonte das informações, os cafeicultores
canalizaram os seus recursos para a manutenção de um plantel com maior proporção de pessoas
do sexo masculino do que os proprietários de outras áreas.
Em São Paulo, as maiores razões de sexo ocorreram para Limeira, Taubaté e Bananal,
chegando a 159, 146 e a 140. A maior parte da escravaria paulista foi do sexo masculino nessa

194

Devemos salientar a importância distinta dessas amostragens obtidas por meio tão-somente de inventários em
relação aos demais informes. A participação do material levantado para Valença e Paraíba do Sul correspondeu a
3,4% dos escravos matriculados, enquanto a parcela em Vassouras foi de 14,4% do total. Realizamos esse esforço de
levantamento em inventários a fim de conseguir uma aproximação do perfil populacional dos escravos de uma das
principais áreas cafeeiras do país e bastante divergente em relação ao restante do Brasil.
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época (127), à exceção de Mogi das Cruzes (69), São Sebastião (90) e Amparo (96).

195

Por fim,

em Vitória, a proporção de homens e mulheres mostrou-se semelhante, chegando a razão a 99.
Como observado na tabela 6.2, a participação das crianças no total dos escravos de Parati
chegou a 29,3%, porém mais de dois terços detinha idades entre catorze e cinqüenta anos
(68,1%).

196

Na amostra de Minas, a distribuição etária dos cativos revelou uma participação

elevada de crianças (36,1%), porém desconsiderando as cidades de Ponte Nova e Dores da
Marmelada, esta parcela diminuiu para 29,7%.

197

Por outro lado, em Ouro Preto a participação

das crianças foi bastante reduzida, talvez por conta do seu significativo núcleo urbano. As
pessoas em idade ativa correspondiam a pouco mais da metade dos escravos. Por fim, os idosos
constituíam pouco mais de um décimo do total, porém em Ouro Preto tal porcentual alcançou a
elevada parcela de 16,3%, superior ao de todas as demais localidades selecionadas para este
estudo.
Para a província paulista, a participação das crianças revelou-se, no seu conjunto, inferior
à das outras (28,7%), à exceção de Mogi das Cruzes e Batatais.

198

Por outro lado, os escravos em

idade ativa mostraram uma importância numérica superior aos demais (60,8%), à exceção
daquelas duas localidades acima citadas. Ademais, em Vitória, as crianças perfizeram 34,6%.

195

O livro de classificação de Mogi e de Amparo consistia no livro de família, predominando as mães. Apesar do
esforço em utilizar os inventários não conseguimos reverter o quadro.
196
A participação das crianças no total dos escravos de Valença e Paraíba do Sul e Vassouras mostrou-se bastante
reduzida, atingindo respectivamente 26,1% e 23,8%.
197
No caso de Ponte Nova, havia falta da informação da idade para 10,5% dos escravos, especialmente de pessoas
casadas ou com filhos. Se utilizarmos os informes da matrícula disponível para esse município, observamos uma
razão de sexo de 139 e a participação de 37,7% para as crianças e de 54,6% para os em idade ativa. Por fim, os
idosos representaram 7,7% da população cativa matriculada até 1873. Para a matrícula de Dores da Marmelada, a
razão de sexo chegou a 108 e a participação das faixas etárias atingiram os seguintes valores: 39,1%, 55,8% e 5,1%.
198
Não incluímos Parati nesse cômputo.
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Localidade
Espírito Santo
Vitória

Tabela 6.2
População escrava segundo faixa etária (1872-75)
Faixas etárias (em porcentuais)

0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 ou mais
TOTAL
34,6%

57,8%

7,6%

100,0%

Minas Gerais
Dores da Marmelada
Ouro Preto
Paracatu
Patos
Ponte Nova
Santo Antonio do Monte
Subtotal

10,7%
28,4%
27,1%
34,4%
50,5%
29,8%
36,1%

84,6%
55,3%
67,2%
56,9%
34,5%
58,8%
51,6%

4,7%
16,3%
5,7%
8,7%
15,0%
11,4%
12,3%

Rio de Janeiro
Parati

29,3%

68,1%

2,6%

100,0%

São Paulo
Amparo
Bananal
Batatais
Iguape
Itu
Limeira
Lorena e Cruzeiro
Mogi das Cruzes
Paraibuna e Natividade
São José dos Campos
São Luiz do Paraitinga
São Sebastião b
Taubaté
Subtotal

27,5%
25,5%
40,0%
32,1%
23,2%
38,3%
30,5%
45,0%
26,2%
17,7%
25,9%
32,6%
27,5%
28,7%

59,3%
62,1%
49,3%
58,1%
68,0%
53,1%
61,3%
43,1%
64,8%
73,4%
68,4%
61,2%
59,3%
60,8%

13,2%
12,4%
10,7%
9,8%
8,8%
8,6%
8,2%
11,9%
9,0%
8,9%
5,8%
6,2%
13,2%
10,5%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0% a

a Sem Ponte Nova e Marmelada, as participações das faixas etárias seriam as seguintes: 29,7%, 58,7% e 11,6%,
respectivamente.
b Inclui Caraguatatuba e Ilha Bela.

Pouco mais da metade dos escravos de Parati estabeleceu relações familiares entre si
(54,1%), ver tabela APE.5. A possibilidade de crescimento vegetativo mostrou-se reduzida, pois
a razão criança- mulher atingiu 899 em Parati.
199

199

Entre os que mantinham vínculos familiares, a

Em Valença e Paraíba do Sul a razão criança-mulher chegou a 1.211 e em Vassouras a 905.
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enorme maioria conservava relações ilegítimas. Como esperado, a pequena amostra de Valença e
Paraíba do Sul e Vassouras, constituída a partir de inventários, apontou a predominância das
relações familiares entre os cativos analisados (55,5% e 51,6%, respectivamente). Como já
verificado por outros autores, a capacidade reprodutiva mineira evidenciou-se de modo
significativo, pois a razão criança-mulher chegou a 1.027 para as localidades em questão,
desconsiderando Marmelada e Ponte Nova. Todavia, tal indicador não se aproximou do resultado
obtido para o Piauí. Paiva e Libby argumentam que “a natureza da economia min eira,
especialmente devido a sua orientação para o mercado interno, favorecia o crescimento
reprodutivo natural em contraste com as economias de sistemas escravistas dependentes da
agroexportação. (...) Portanto, de acordo com nossos pressupostos, a fecundidade das mulheres
escravas permaneceu relativamente constante ao longo do século.” (1995, p. 227). As relações
familiares entre os cativos abarcaram entre um terço e a metade dos cativos, à exceção de
Marmelada, possivelmente em razão da ausência de informação sobre os vínculos entre pais e
filhos. Em Paracatu, verificamos a maior participação das pessoas com relações de parentesco,
em sua grande maioria de pai solteiro  especialmente mães solteiras  e seus filhos.
Na província de São Paulo, a participação dos escravos que tinham relações familiares no
total dos cativos oscilou muito, desde cerca de um terço a ao redor de dois terços, à exceção de
Mogi das Cruzes com 81,6% e Amparo com 82,0%.

200

A razão criança- mulher para o conjunto

das localidades paulistas chegou a 1.004, mas assumindo valores mais elevados para Mogi e
Batatais (1.574 e 1.700).
A agricultura ocupou quase dois terços dos escravos de Parati, segundo a tabela 6.3.
Ademais, os domésticos e oficiais apresentaram algum destaque (19,2% e 12,2%,
respectivamente), bem como, em relação a outras cidades analisadas, o setor de transportes
(2,3%). No vale do Paraíba fluminense, verificamos pouco mais de três quartos dos escravos
ocupados na faina agrícola. Assim, os escravos fluminenses concentravam-se nas atividades
diretamente vinculadas à cafeicultura ou, no caso de Parati, na agricultura.
As atividades agrícolas envolveram mais da metade dos cativos mineiros. Dentre as
diferentes localidades, Paracatu e Ouro Preto apresentaram a menor participação da faina
agrícola, em função da elevada participação dos ligados aos serviços domésticos em ambas
cidades. Na primeira havia também grande destaque para a pecuária  com os vaqueiros  e na
200

Alguns problemas de registro da informação de família reduziram os valores de Batatais, Itu e Iguape.

166

segunda para o grupo de transportes  principalmente com os car reiros e os tropeiros  e de
ofícios  especialmente os mineiros (23), pedreiros (24), fiandeiras (73) e costureiras (65).

201

Por outro lado, em Santo Antonio do Monte, também existiu um grande número de fiandeiras
(203), explicando o expressivo porcentual dos ofícios. Por fim, em Ponte Nova, notamos a maior
participação da agricultura, grande parte relacionada ao cultivo do café e da cana.
Em São Paulo, a agricultura abarcou cerca de dois terços dos escravos para a maioria das
localidades selecionadas para o estudo, à exceção de Amparo, Batatais, Itu, Mogi das Cruzes e
São Sebastião com cerca da metade. Os domésticos representaram cerca de um quarto do total
dos escravos com profissão declarada, mas alcançaram valores mais elevados para as quatro
primeiras cidades referidas acima. No caso de São Sebastião, existia uma elevada participação da
pecuária e dos ofícios, que compreenderam um grande número de costureiras, fiandeiras e
rendeiras. Por fim, os transportes detinham parcela mais importante em Bananal e São Luiz do
Paraitinga, provavelmente em função da condução do café para o litoral.

Tabela 6.3
População escrava segundo sua profissão (1872-1875)
(Continua)
Fluminense Capixaba
Localidades Paulistas
  
Profissões
Parati
Vitória
Amparo Bananal Batatais
Iguape
Itu
Agricultores 63,4%
86,9%
34,2%
75,2% 49,3%
77,6% 49,2%
Pecuária
0,1%
0,4%
1,7%
1,0%
0,1%
Transportes
2,3%
0,2%
1,8%
3,5%
2,2%
0,1%
0,5%
Jornaleiros
0,9%
0,9%
2,2%
0,0%
0,8%
1,5%
0,5%
Ofícios
12,2%
4,7%
9,6%
8,0% 10,8%
3,6%
7,7%
Domésticos
19,2%
7,0%
41,9%
11,1% 35,4%
16,7% 38,1%
Engenho
3,0%
0,1%
Serviços
1,5%
0,2%
9,9%
0,5%
0,5%
0,5%
3,8%
TOTAL

201

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

No recenseamento de 1872 para Ouro Preto, houve uma proporção semelhante de escravos lavradores e
domésticos  35,2% e 34,9%, respectivamente. Ademais, os criados e jornaleiros ainda se destacaram com 18,3% e
os trabalhadores de tecidos  costureiras e operários  detinham 9,6%. Por fim, os mineiros alcançaram 0,3% do
total das pessoas ocupadas, dos quais vinte e sete escravos.
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Tabela 6.3
População escrava segundo sua profissão (1872-1875)
(Continua)
Localidades Paulistas

Profissões
Limeira Lorena
Mogi
Paraibuna São José São Luiz São Sebas.
Agricultores 73,9%
69,3%
54,8% 68,2%
69,4% 66,4%
49,4%
Pecuária
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
5,8%
Transportes
0,5%
2,1%
0,5%
1,6%
1,1%
3,0%
Jornaleiros
0,2%
0,6%
0,2%
0,1%
0,8%
0,2%
Ofícios
3,8%
5,4%
9,1%
3,5%
1,8%
4,8%
27,3%
Domésticos
20,4%
21,8%
34,7% 18,5%
26,5% 25,1%
17,1%
Engenho
Serviços
0,9%
0,6%
0,7%
7,9%
0,4%
0,3%
0,4%
TOTAL
100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
Obs: Em Taubaté verificamos a presença de 34,2% de agricultores, 0,4% de pecuária, 1,8% de
transporte, 2,2% de jornaleiros, 9,6% de ofícios, 41,9% de domésticos e 9,9% de serviços. São
Sebas. é São Sebastião.
Tabela 6.3
População escrava segundo sua profissão (1872-1875)
(Continuação)
Localidades
Mineiras

Profissões
Marmelada Monte Ouro Preto
Paracatu
Patos
Ponte Nova
Agricultores 47,3%
49,2% 38,9%
33,5%
49,7%
70,1%
Pecuária
0,6%
0,4%
0,2%
4,6%
1,3%
0,2%
Transportes
1,9%
0,5%
6,8%
2,0%
0,6%
2,6%
Jornaleiros
1,6%
Ofícios
17,8%
22,8% 15,5%
18,8%
11,3%
6,9%
Domésticos
32,3%
26,0% 33,4%
40,4%
36,1%
18,7%
Engenho
0,5%
0,0%
Serviços
0,1%
0,6%
3,6%
0,7
1,0%
1,6%
TOTAL

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A estrutura da posse de cativos do Sudeste mostrou uma diferenciação importante entre as
cidades analisadas (cf. tabela 6.5). No Rio de Janeiro, a propriedade escrava de Parati revelou-se
relativamente reduzida em relação à área cafeeira, apresentando um número médio de cativos de
4,3. O índice de Gini atingiu, nesse município, 0,555. Em Valença e Paraíba do Sul, os cinqüenta
e sete proprietários inventariados detinham, em média, 27,5 cativos e, em Vassouras, os 128
escravistas possuíam, em média, 24,7. Desse total, oito proprietários detinham mais de uma
centena de escravos, possuindo a maior 359 pessoas  a Baronesa de Campo Bello. Como os
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inventários

consistiram

na

fonte

destas

últimas informações, devemos qualificar a

representatividade desse resultado, ressaltando uma superestimação do número médio de
escravos. Uma tentativa de realizar um cálculo aproximado da média pode ser efetuada a partir
do número da relação do proprietário e de matrícula dos escravos. 202 Desse modo, estimamos, de
acordo com as informações disponíveis, o número médio de cativos para os proprietários:
Valença, em 17,6; Paraíba do Sul, em 14,6 e Vassouras, em 14,5.
Dos mais de três mil e quinhentos proprietários mineiros, poucos detinham posses
elevadas, sendo a média de 3,7 cativos por escravista.

203

A maior média ocorreu em Ponte Nova

(4,3), que também mantinha o maior plantel mineiro entre as localidades relacionadas na tabela
6.4, compreendendo 56 cativos. A concentração da posse apresentou distinções importantes, de
um lado Dores da Marmelada e Paracatu com desigualdades bastante reduzidas e de outro, Ponte
Nova e Ouro Preto, com índices de Gini mais elevados. Para o conjunto dos municípios em
questão, a concentração revelou-se bastante inferior à das demais províncias (0,510). Assim, os
valores calculados para Minas Gerais mostraram-se inferiores aos calculados para o Rio de
Janeiro, à exceção da média de Parati que apresentou média idêntica à de Ponte Nova.
Na área paulista, as posses revelaram-se bastante elevadas em virtude de municípios se
ocuparem mais com a cafeicultura, apresentando uma média de 6,6 cativos por proprietário.
Existiam vinte e cinco pessoas que possuíam mais de uma centena de escravos, dos quais o maior
plantel de toda a pesquisa foi da empresa Vergueiro & Companhia em Limeira, totalizando 419
pessoas.

204

A distribuição desses plantéis foi a seguinte: Bananal (16), Limeira (4), Itu (3),

Taubaté (1) e São Luís (1). A maior média ocorreu para Bananal (15,1), bastante próxima a das

202

Tal procedimento mostra-se válido quando existe uma numeração contínua das relações de escravistas e não há
mais de uma relação por proprietário.
203
Algumas informações mais parciais podem corroborar o padrão observado nessas cidades para outras áreas da
província de Minas Gerais. Com base em relações individuais de matrícula, verificamos um conjunto de 180
escravistas de Diamantina  na região Norte de Minas Gerais  abarcando 858 cativos e de 112 proprietários de
Bonfim  na região central  compreendendo 324 escravos. Essas amostras representaram tão-somente cerca de
um décimo dos escravos desses municípios. A posse média de cativos alcançou 4,7 e 2,9, respectivamente. Em
Diamantina, observamos a presença de um plantel de setenta e sete cativos. A zona de Diamantina mostrou-se
bastante marcada pela decadência da extração de diamantes na segunda metade do século XIX.
204
A firma Vergueiro & Cia foi criada em 1847 e, inicialmente, realizou papel precursor na importação de colonos
estrangeiros sob o regime de parceria para o Brasil, muitos dos quais transferidos para outras fazendas da província.
A principal propriedade da Companhia consistiu na Fazenda Ibicaba, que detinha mais de um milhão de pés de café
na década de 1860. Posteriormente, após a revolta dos colonos, a empresa concentrou-se na administração das
fazendas do Senador, inclusive depois de sua morte. Apesar dos problemas financeiros, os escravos continuaram a
serem empregados nas propriedades da companhia (cf. WITTER, 1974).
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cidades do vale fluminense relatadas acima.

205

Num segundo patamar observamos Limeira (9,7)

e Amparo (7,5). De outro lado, observamos a presença das menores posses para a região
litorânea: Iguape (3,9) e São Sebastião (3,3).

Localidades
Espírito Santo
Vitória

Tabela 6.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1873)
Indicadores da propriedade escrava

Proprietários
Escravos
Média D.V. C.V. Gini

Minas Gerais
Dores da Marmelada
Ouro Preto
Paracatu
Patos
Ponte Nova
Santo Antonio do Monte
Subtotal
Rio de Janeiro
Parati
São Paulo
Amparo
Bananal
Batatais
Iguape
Itu
Limeira
Lorena e Cruzeiro
Mogi das Cruzes
Paraibuna e Natividade
São José dos Campos
São Luiz do Paraitinga
São Sebastião a
Taubaté
Subtotal

554

2.963

5,4

7,6

1,42

0,564

479
603
356
355
1.296
490
3.579

1.252
2.384
1.185
1.230
5.585
1.475
13.111

2,6
4,0
3,3
3,5
4,3
3,0
3,7

3,4
5,3
3,2
3,6
5,7
3,5
4,7

1,28
1,33
0,97
1,03
1,32
1,15
1,29

0,457
0,535
0,449
0,473
0,527
0,473
0,510

350

1.497

4,3

6,3

1,48

0,555

251
498
486
392
611
338
376
214
249
244
383
385
663
5.090

1.889
7.536
2.361
1.539
3.421
3.274
2.501
900
1.685
1.110
2.079
1.277
4.164
33.736

7,5
15,1
4,9
3,9
5,6
9,7
6,7
4,2
6,8
4,6
5,4
3,3
6,3
6,6

11,9
38,9
8,5
4,7
12,2
28,5
11,1
5,0
12,8
6,8
9,7
3,4
11,6
17,1

1,58
2,57
1,74
1,20
2,18
2,94
1,67
1,19
1,89
1,49
1,78
1,02
1,85
2,57

0,575
0,759
0,587
0,504
0,662
0,718
0,624
0,464
0,649
0,570
0,611
0,467
0,638
0,660

Obs: D. P. = desvio-padrão e C. V. = coeficiente de variação. Não conseguimos determinar os proprietários de 13
escravos de Ouro Preto, três em Itu e um em Taubaté. a Inclui Caraguatatuba e Ilha Bela.
205

Slenes estimou, baseado nas relações individuais de matrícula disponíveis nos inventários, um número médio de
escravos para Campinas de 12,7, bastante semelhante ao de Bananal e ao dos municípios selecionados do vale do
Paraíba fluminense (1998, p. 77). Utilizando as faixas apresentadas por Slenes, conseguimos calcular a concentração
da posse em 0,713.
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A concentração da propriedade escrava também foi muito elevada na amostra de cidades
de São Paulo, assumindo o índice de Gini o valor de 0,660 e superando o de Pernambuco. De
modo semelhante ao número médio de escravos, os maiores valores das disparidades da
distribuição dos cativos ocorreram para Bananal (0,759) e Limeira (0,718), que apresentaram
maior expressão na faina cafeeira. Assim, as áreas cafeeiras mostraram posses e desigualdades
mais elevadas do que as regiões menos influenciadas pelo café naquele momento, como, por
exemplo, Iguape e São Sebastião. Por fim, Vitória também detinha uma parcela significativa de
seu território cultivada com a preciosa rubiácea, favorecendo uma média mais expressiva apesar
de ser a capital da província e do maior grau relativo de urbanização.
A estrutura da posse de cativos no Sudeste revelou, na tabela 6.5, a maior importância dos
grandes escravistas, principalmente detentores de quarenta ou mais cativos. Estes últimos
mantinham mais de um quinto da escravaria da região. Apesar da relevância dos pequenos em
termos do conjunto de proprietários, totalizando 72,3%, eles conservavam tão-somente um quarto
dos escravos (25,3%). Assim, observamos, nesta área, um perfil semelhante ao verificado para
Pernambuco e Paraíba.

FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais

Tabela 6.5
Estrutura da posse de cativos no Sudeste
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
3.386
35,4%
3.386
6,6%
3.530
36,9%
9.571
18,7%
1.511
15,8%
9.747
19,0%
713
7,4%
9.322
18,2%
287
3,0%
7.775
15,1%
146
1,5%
11.506
22,4%

TOTAL
9.573
100,0%
51.307
100,0%
Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nesta tabela, consideramos tão-somente os casos
com proprietário determinado.
Quando analisamos a distribuição da propriedade escrava por meio do teste de médias,
notamos, de modo crescente, os menores valores para Dores da Marmelada e Santo Antonio do
Monte. Um grupo de posses um pouco maiores compreendeu Ouro Preto, Patos, Paracatu, São
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Sebastião, Itu e Paraty.
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No agrupamento seguinte, de Batatais, Iguape, São José dos Campos,

São Luiz do Paraitinga e Ponte Nova, temos dois municípios envolvidos em certa monta com o
café, porém três outros pouco influenciados diretamente por ele. Ademais, verificamos um
agrupamento de posses elevadas, abarcando Paraibuna, Lorena e Cruzeiro, Taubaté, Vitória e
Mogi das Cruzes.
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Todos esses últimos apresentaram maior desenvoltura na cafeicultura. Por

fim, os municípios mais marcados pela grande lavoura cafeeira consistiram em Limeira, Bananal
e Amparo, porém rejeitamos a hipótese de igualdade de suas médias.
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Em suma, o quadro apresentado para o Sudeste demarcou a existência de um mosaico,
ocupando o café larga parcela da região, porém de modo heterogêneo e espaçado, em função das
condições edafológicas e topográficas. Como demonstrado para o vale do Paraíba, a preciosa
rubiácea vivenciou diferentes realidades cafeeiras e conviveu com cultivos distintos. No
momento em questão, os preços favoráveis e as reduções dos custos de escoamento da produção
alargaram o alcance dessa cultura. No roteiro do café, algumas áreas produtoras mostraram-se
mais consolidadas e outras no seu início. Além disto, a intensidade do seu cultivo revelou-se
diferenciada para territórios ocupados em períodos semelhantes. Nos vastos interstícios do
mosaico, verificamos a presença de outras atividades agro-pastoris, envolvendo, por exemplo,
cereais e produtos derivados da cana e dos animais, muitas vezes ofertando mercadorias ao setor
cafeeiro.

206

Utilizamos o nível de significância de 15% para aceitar a igualdade das médias desse grupo.
Taubaté foi aceito nesse grupo com 15% de nível de significância.
208
Possivelmente, acompanhados pelos municípios analisados do vale do Paraíba fluminense e Campinas.
207
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Capítulo 7
AO SUL DO SÃO FRANCISCO: BAHIA E SERGIPE

O fumo do Brasil gozou e ainda goza de grande
fama, e tem sido uma das fontes principais da sua
riqueza. (TAUNAY, 2001, p. 143).
Economia e População

As províncias da Bahia e Sergipe também compreenderam as três zonas ecológicas típicas
do Nordeste. O sertão abarcou a maior área do território baiano, porém não mantinha uma parcela
significativa da população. O povoamento concentrou-se na área da Mata em razão
principalmente da cana -de-açúcar e do fumo. Segundo José da Silva Lisboa, esses dois gêneros
“fazem a base sólida do comércio da Bahia” (1910, p. 499).
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No início do século XIX, a Bahia

constituía o maior exportador para o estrangeiro de açúcar e fumo. Ao longo desse século, a
província perdeu a liderança na produção de açúcar, mas a manteve na de tabaco. Segundo
Manuel Correia de Andrade:
o Recôncavo da Bahia de Todos os Santos, ocupado desde o século XVI,
e famoso pela sua produção de açúcar e fumo. É a área dos tradicionais
engenhos e das velhas cidades ricas em monumentos históricos como
Cachoeira e Santo Amaro. Mais ao sul, ainda, estendem-se áreas onde
dominam climas mais úmidos (...) onde se desenvolvem, desde o século
XVIII, culturas de cacau (...) (ANDRADE, 1980, p. 20).
Segundo Bert Barickman, dos 892 engenhos baianos em 1873, 71,2% encontravam-se no
Recôncavo (2003, p. 80). De acordo com esse autor, devemos ressaltar as diferenças das
estruturas produtivas do açúcar em comparação ao fumo. No primeiro, os engenhos requeriam
maiores investimentos e empregavam mais mão-de-obra escrava, dependendo mais do tráfico
atlântico. No outro, ele verificou a presença de produtores com menores recursos, que detinham
poucos escravos e freqüentemente conciliavam o cultivo do tabaco com o de gêneros destinados
para o mercado interno, especialmente a mandioca enviada na forma de farinha para Salvador e
outras áreas do Recôncavo (cf. BARICKMAN, 2003, p. 298-303). Segundo ele, não podemos
209

Saint-Adophe apontou, em 1845, a presença de outros produtos agrícolas na Bahia, mas também a dependência de
fornecimento de gado: “Os principais produtos da agricultura são açúcar, algodão, tabaco e café, que se exportam
para a Europa, e mandioca, arroz, feijões e milho que se consomem no país. E todavia esta província paga um tributo
enorme às do norte que abastecem os seus mercados de gado vacum e cavalar.” (2001, p. 36). Como vimos
anteriormente, a província do Piauí consistiu num grande ofertante de animais para a Bahia desde o século XVIII.
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analisar a fazenda de fumo como uma versão reduzida da plantation açucareira, pois existem
fortes diferenças no uso da terra, recrutamento da mão-de-obra e técnicas de cultivo. Destarte,
havia opções distintas da plantation dentro da agricultura de exportação escravista.
A produção açucareira desenvolveu-se em Sergipe nas bacias dos rios dentro da zona da
Mata, que ocupa cerca de um terço do território. Dentro dessa área, a Cotinguiba concentrou
elevada parcela dos engenhos em razão dos solos mais férteis. A grande expansão dos engenhos
ocorreu no final do século XVIII e início do XIX, atingindo o número de 445 em 1839 e de 466
em 1875 (cf. SAINT-ADOLPHE, 2001, p. 92 e PASSOS SUBRINHO, 2000, p. 58,
respectivamente). Desse total, cerca de 85% situam-se na região da Mata sergipana. No restante
de Sergipe, prepondera o agreste e em menor escala o sertão. Nesses terrenos, houve a presença
da pecuária desde o início do povoamento da província e, já no meado do século XIX, o cultivo
do algodão. De acordo com o dicionário de Saint-Adolphe, a exportação, em 1839, foi de
118.618 arrobas, que aumentou sensivelmente ao longo do tempo (cf. SAINT-ADOLPHE, 2001,
p. 92).
Na Bahia, o agreste abrange um espaço semelhante ao da Mata em termos de área.
Todavia, o clima mais seco e a distância do litoral direcionou os esforços mais para a pecuária e a
policultura, bem como o vasto sertão baiano. Havia produção de tabaco e também de algodão no
agreste, especialmente na região ao norte de Feira de Santana. Por outro lado, existia também
uma produção de diamantes no sertão, além dos bens de abastecimento interno e da criação do
gado. De todo modo, a economia e demografia dessas duas zonas atuaram de forma integrada
com a área açucareira, por meio do fornecimento de produtos e mão-de-obra. Essa integração não
se rompia nas crises da economia exportadora, recebendo o sertão e o agreste a população
redundante da Mata nessa época. Assim, formou-se, de acordo com Celso Furtado, o complexo
nordestino.
A economia baiana respondeu pelo segundo maior centro exportação desde o final do
século XVIII até o meado do século XIX, apresentando uma tendência crescente em seu
comércio exterior (ver BARICKMAN, 2003, p. 54). O açúcar representou, em média, 50,7% das
exportações entre 1796-1807, o fumo 17,1%, o algodão 14,1%, a courama 9,7% e o cacau tãosomente 0,2% (id., 2003, p. 56).
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Todavia, posteriormente, o comportamento não foi tão

Devemos salientar que os dados do comércio exterior de 1796 a 1807 consideram tão-somente os bens
agropecuários.
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favorável. Segundo Kátia Mattoso, ainda não se forneceu a explicação para a perda de
importância da Bahia no comércio de exportação do seu principal produto:
o declínio da economia da Bahia no século XIX implica cotejar seu
desempenho com o das economias das províncias que progrediram no
período, e isto não apenas com base em simples comparações entre
quantidades de produtos exportados e seu valor. [além da concorrência
externa] Por que a Bahia não colocava seu açúcar no mercado nacional,
deixando-se superar por Pernambuco, muito mais distante dos mercados
do Sul do país? (Esta província, aliás, exportava para o mercado
internacional, a partir de 1870, duas a três vezes mais açúcar que a
Bahia). (1992, p. 457-58).
O declínio da economia açucareira mostrou-se notório ao longo da segunda metade do
século XIX. A tendência de retração das exportações de açúcar revelou-se significativa, pois elas
chegaram a representar 67,0% do total em 1840-42 e tão-somente 37,2% em 1872-73, reduzindo
ainda mais a sua parcela posteriormente (cf. BARICKMAN, 2003, p. 56-57). O algodão
apresentou uma tendência semelhante à do açúcar, reduzindo de 9,2% para 5,1% em período
idêntico. Apesar das dificuldades de informações, a comercialização de diamantes pareceu
também assumir um declínio similar, pois sua partic ipação nas exportações reduziu-se de 10,2%
entre 1851-60 para 2,3% em 1872-73. De outro lado, o fumo apresentou uma recuperação
extraordinária entre as décadas de 1840 e 1870, elevando a sua participação de tão-somente 7,8%
no primeiro momento para 31,0% no segundo. Outros produtos dinâmicos na pauta de exportação
baiana consistiram no café e no cacau, os quais perfizeram tão-somente 3,4% e 0,3% no início da
década de 1840, respectivamente. Todavia, em 1872-73, o café totalizou quase um décimo das
exportações e o cacau 2,1%.
Em suma, apesar de o comércio marítimo para o estrangeiro crescer, nominalmente, entre
1849-50 e 1874-75 para a Bahia, de 9.033 contos de réis para 15.709, a participação da Bahia nas
exportações brasileiras diminuiu, expressivamente, de 16,4% para 7,6% em período semelhante
(cf. TORRES, 1852, p. N41). A quantidade exportada de açúcar manteve-se praticamente estável
entre 1849-50 e 1872-73, de 56 mil toneladas para 50 mil. Por outro lado, o tabaco elevou seu
quantum exportado de 4.214 toneladas para 14.583 em momentos idênticos (cf. SOARES, 1977,
p. 238, 1882, v. 3, p. 309). Por fim, o cacau apresentou um elevado incremento entre os referidos
anos, de 304 toneladas para 1.188 (id., 1977, p. 243, 1882, v. 3, p. 307). Destarte, a retração dos
preços das mercadorias exportadas auxiliou no entendimento da diminuição do valor exportado.
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Na década de 1870, o conjunto do comércio marítimo (externo e de cabotagem) retraiu-se,
nominalmente, entre 1869-70 e 1874-75, de 26 mil contos para 24 mil.
A Bahia detinha a liderança nas exportações líquidas de fumo em 1872-73, alcançando
pouco mais de seis mil contos de réis (ver tabela APE.1 do Apêndice Estatístico). Por outro lado,
apesar da província exportar para o exterior e por cabotagem quase dez mil contos em açúcar, ela
recebeu quase dois mil contos, principalmente de Sergipe. O saldo líquido desse produto superou
sete mil contos, mantendo a segunda posição em termos da oferta brasileira de açúcar e
aguardente. Assim, a importância em termos de valores comercializados liquidamente pela
economia baiana do fumo aproximou-se do açúcar, diferença de pouco mais de mil contos.
No caso dos demais produtos, a Bahia destacou-se na oferta líquida de café, embarcando
pouco mais de dois mil contos e conservando a quarta colocação entre as províncias. De outro
lado, o saldo líquido exportado em algodão e em couros e peles chegou a pouco mais de mil
contos em cada um dos bens, detendo posições intermediárias na oferta desses bens. A Bahia
exportou quase quatrocentos contos em cacau, respondendo por um quarto do total
comercializado deste produto pelo país com o exterior. Em comparação com Pernambuco, a
economia baiana mostrou uma estrutura mais diversificada, menos dependente do açúcar, porém
o saldo líquido das exportações per capita revelou-se inferior ao pernambucano.
Para Sergipe, as exportações apresentaram um comportamento mais promissor do que a
da vizinha Bahia, alcançando um valor líquido per capita elevado  como visto na tabela 2.2. A
participação da província no total das exportações brasileiras para o estrangeiro cresceu
significativamente de 0,6% em 1849-50 para 1,5% em 1874-75 (cf. TORRES, 1852, p. N41;
SOARES, 1883, p. 43). Isto se deveu, provavelmente, à reorientação de parte da produção para
exportação direta, não mais por meio de intermediários, como o porto de Salvador; assim, o
crescimento das exportações não refletiu tão-somente o aumento da produção local. A pauta dos
bens comercializados internacionalmente concentrou-se fortemente no açúcar, que correspondeu
a 82,4% do total em 1872-73 (cf. SOARES, 1883, v. 4, p. 430-431). Sergipe deteve a terceira
colocação nas exportações líquidas brasileiras de açúcar, superando Alagoas, e a quarta em
termos da aguardente. Por fim, o algodão conservava algum destaque, constituindo
aproximadamente 16,6% do conjunto exportado por Sergipe nesse período.
No mercado interno, a alfândega da Bahia transacionou 41,7% em açúcar, 17,2% em
fumo e 16,5% em algodão em 1872-73 (cf. SOARES, 1884, v. 5, p. 304-313). O destino desses
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produtos concentrou-se principalmente no Rio Grande do Sul, no primeiro caso (chegando a
91,4%), Pernambuco nos demais, que recebeu 67,5% do tabaco baiano vendido internamente e
92,9% do algodão (cf. SOARES, 1881, v. 5, p. 80-87). A província recebeu das demais, por via
marítima, açúcar (24,4%) e carnes, peixes e diversos produtos animais (50,9%). O primeiro
produto deveria aproveitar os carregamentos realizados no porto de Salvador para o exterior,
principalmente de Sergipe. A Bahia adquiriu grandes quantidades de carne seca e salgada do Rio
Grande do Sul, somando quase quatro mil contos em 1872-73, ou seja, representava o segundo
maior importador. Por fim, a demanda de farinha de mandioca da cidade de Salvador propiciou a
outras províncias  em especial o Espírito Santo  abastecer parte do seu mercado, ofertando
quase duzentos contos nesse ano.
Em Sergipe, a comercialização nacional também se concentrou no açúcar (76,8%) e
algodão (16,2%)  cf. SOARES, 1881, v. 5, p. 302-305. Esses bens foram embarcados
principalmente para a Bahia, que recebeu cerca de três quartos do total. Esta última província
recebeu 11 mil toneladas de açúcar, que correspondeu a 69,2% do valor comercializado por
cabotagem deste produto. Das 53,3 mil toneladas desta mercadoria comercializadas por via
marítima pela Bahia, Sergipe auxiliou com um quinto (20,7%). Em segundo plano, o comércio de
cabotagem direcionou também o açúcar para o Rio de Janeiro (28,7% do total embarcado).
Assim, os principais vínculos mercantis internos de Sergipe ocorreram, nessa época, com a
Bahia.
No plano demográfico, a Bahia mantinha a segunda maior população do país, alcançando
um total de pouco mais de um milhão e duzentos mil habitantes em 1872, dos quais 168 mil
consistiam em escravos (12,2%).
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A agricultura perfez 53,0% da população total recenseada

com profissão. O artesanato apresentou uma parcela ligeiramente menor do que a do país 
14,4%. De outro lado, as profissões comerciais e os criadores significaram um pouco mais em
relação ao restante do país  2,6% e 2,5%, respectivamente. Em termos das regiões, verificamos
a presença de 41,3% dos habitantes na zona da Mata, encontrando-se a maior parte no Recôncavo
30,9%. O agreste e o sertão corresponderam a 19,2% e 39,6%, respectivamente. Entretanto, a
distribuição dos cativos entre as regiões mostrou-se um pouco distinta, pois o Recôncavo detinha

A razão de sexo de todos os cativos baianos matriculados até 1873 totalizou 100. A participação das crianças 
de zero a treze anos de idade  chegou a 35,9% no censo da Bahia de 1872.
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39,0%, o agreste 19,4% e o sertão 28,8%.
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A disseminação da escravidão não se restringiu à

área açucareira, pois o sertão detinha 9,3% da população na condição escrava, o agreste 12,9% e
o Recôncavo 16,1%. Se comparado o informe populacional de 1872 com a estimativa de
Barickman para 1816-17, notamos um pequeno declínio do número de escravos no Recôncavo ao
longo do século XIX, abarcando 89 mil pessoas no primeiro momento e cerca de 72 a 81 mil no
segundo (cf. BARICKMAN, 2003, p. 216). Destarte, as distinções não se revelaram como
absolutas entre as zonas, talvez ocorrendo até uma certa proximidade.
Em Sergipe, a população total atingiu 176 mil habitantes em 1872, mas não foram
recenseadas algumas paróquias. Desse total, os agricultores representaram 59,8% dos que
apresentavam profissão registrada no censo. Não houve, relativamente às demais províncias, uma
expressão no artesanato, comércio e criação: 13,0%, 1,2% e 1,0%, respectivamente. Os escravos
consistiram de 12,8% dos moradores. A zona da Mata compreendeu pouco menos de dois terços
das pessoas livres (60,0%) e quase três quartos dos cativos (72,9%). O agreste-sertão detinha uma
parcela menor da população, apesar de abarcar cerca de dois terços da área da província.
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Amostra selecionada

Infelizmente, conseguimos levantar informações para tão-somente duas localidades da
Bahia  Inhambupe e Ilhéus , o que restringiu severamente nossas conclusões para o conjunto
da província.
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Desse modo, analisamos uma amostra de duas áreas baianas: a primeira cidade

situada no agreste e a outra, na mata sul. No caso de Inhambupe, pertencente à primeira área, a
Câmara enviou o seguinte relato ao presidente da província em 1870:
Produz feijão, milho e tabaco, com muita escassez nestes dois últimos
anos por causa das estações e do cólera, cana e farinha de mandioca.
Fabrica açúcar e aguardente. Exporta para a capital, Santo Amaro e
Cachoeira, donde recebe gêneros para seu consumo. O grande frete não
permite o transporte do milho e feijão, que sofrem grande baixa,
rendendo-se este a 1$000 e aquele a 500 réis. Também exporta grande
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A parte da zona da Mata que não abrange o Recôncavo mantinha 12,8% dos escravos baianos.
A razão de sexo dos escravos em Sergipe foi de 99 e a parcela de crianças chegou a 35,0% na matrícula até 1873.
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Em termos de arrecadação, Inhambupe detinha a nona maior e Ilhéus a vigésima quarta em 1872. Do total de
quase novecentros engenhos no início da década de 1870, apenas quinze encontravam-se no primeiro município e
doze no segundo (cf. REBOUÇAS, 1988, p. 159).
213

180

porção de tabaco para Sergipe e recebe em troca sal, panos de algodão,
cobertores e redes. (Arquivo Público do Estado da Bahia, 1320).
A extensão da via férrea até Alagoinha melhorou a comunicação com Salvador, em menos
de doze horas em 1872. A região Sul da província baiana concentrou a produção de cacau e, em
menor monta, de madeiras, açúcar e café. Ilhéus revelou-se o grande centro cacaueiro. De acordo
com Silva Campos, apesar do cacau responder por quase a metade das exportações da vila, a
pauta de comércio da comarca com Salvador mostrou um leque diversificado de mercadorias no
primeiro semestre de 1866:
a vila exportou para a Bahia [Salvador] produtos no valor de mais de 331
contos de réis, avultando na lista respectiva: cacau (31.778 arrobas a
5$000) 159 contos; madeiras (cedro, vinhático, conduru, louro e
jacarandá) 30 contos, sendo só de jacarandá 19 contos; aguardente
(22.576 canadas a 1$000), 22:576$000; açúcar (9.624 arrobas a 2$200),
21 contos; piaçava (26.295 arrobas a $800), 21 contos; caixaria, 19
contos; inhame, 17 contos; café (4.252 arrobas a 4$000), 17 contos e
farinha (8.015 alq ueires a 2$000), 16 contos. (CAMPOS, 1981, p. 252).
Alguns produtos típicos da economia de abastecimento interno  o inhame e a farinha 
alcançaram, nesse município, importância muito próxima da dos derivados da cana -de-açúcar, do
café e da piaçava carac terísticos do setor exportador. Todavia, o cacau destacou-se
completamente em relação às demais mercadorias. O juiz de direito da cidade apresentou uma
exportação de tão-somente 181 contos em 1865, consistindo principalmente de cacau (32,0%),
açúcar (12,2%), aguardente (6,7%), café (6,0%), inhame (4,8%) e madeiras e caixaria (29,7%).
Ademais, ele informou a existência de dezoito serras de madeiras, nove engenhos e doze
alambiques. Por fim, o juiz anotou a presença de um grande número de lavradores de cacau e café
(520), dos quais cem mostraram-se bem estabelecidos, cento e vinte regulares e trezentos pobres
(cf. DANTAS, 1866, p. A8-1 a A8-3).
Se a Bahia exportou, em 1872-73, para o exterior cerca de 79 mil arrobas de cacau,
tomando como referência o comércio de Ilhéus no primeiro semestre de 1866, observaríamos que
essa vila responderia por cerca da metade da baiana. Como já apontado por Mary Ann Mahony
(2001), a escravidão revelou uma importância elevada em Ilhéus, principalmente no início do
cultivo do cacau. Segundo Durval Vieira de Aguiar, essa cultura floresceu de forma muito
dinâmica no início da década de 1880 em Ilhéus:
Além dos bons engenhos que possui baseia-se a sua riqueza agrícola na
vasta plantação de cacau, que lhe dá anualmente centenas de milhares de
arrobas para exportar. As plantações mais pobres de 2 a 5 mil pés de
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cacaueiro vão anualmente aumentando pelas margens dos rios e lagoas,
de forma que já há quem possua mais de cem mil pés de cacau com uma
renda mínima de 50:000$000. É incontestavelmente a mais limpa, suave e
rendosa lavoura do Brasil; e nela se concentrarão certamente todas as
forças de nossa agricultura desanimada pelo natural repúdio da plantação
da cana serviço difícil, moroso e mortilizante (...) (AGUIAR, 1979, p.
264).
As duas localidades representaram 2,1% dos escravos matriculados na Bahia até 1874. A
participação

dos

escravos

no

conjunto

dos

habitantes

destas

localidades

diferia

significativamente, enquanto Inhambupe aproximou-se da proporção da província (13,4%), em
Ilhéus os cativos perfizeram 22,7% da população total. O cacau atraiu, nesse momento, um
expressivo contingente de pessoas escravas em relação às livres. Por outro lado, na primeira
cidade observamos um contingente escravo maior do que na segunda (cf. tabela 7.1). Do total das
pessoas matriculadas, levantamos, para o conjunto das duas localidades, uma amostra de pouco
mais de três quartos desta soma.

215

Tabela 7.1
População escrava segundo o censo e Lista de Classificação (1873-75)
Censo de 1872
Matrícula
Lista de
1872-73
Classificação
Localidades
(1)
(1873-75) (2)
Bahia
Ilhéus
1.051
1.088
755
Inhambupe
1.459
2.597
2.041
Subtotal
2.510
3.685
2.796
Sergipe
Capela
Lagarto
Laranjeiras
Simão Dias
Subtotal

1.347
1.193
2.793
615
5.948

3.272
2.635
3.067
683
9.657

2.678
1.794
1.615
485
6.572

(2)/(1)
x 100
%
69,4%
78,6%
75,9%

81,9%
68,1%
52,7%
71,0%
68,1%

No caso de Sergipe, a parcela compreendida da população escrava foi bastante
significativa. Dos pouco mais de trinta mil escravos matriculados, trabalhamos com localidades
que responderam por pouco menos de um terço da província (29,3%). Os municípios
selecionados abarcaram a região produtora de açúcar da Cotinguiba  Capela e Laranjeiras  e
215

A agricultura dominou as ocupações das duas cidades analisadas da Bahia, perfazendo mais de três quartos do
total de habitantes de 1872 com profissão.
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o agreste-sertão  Lagarto e Simão Dias. A participação dos escravos na população recenseada
mostrou-se superior em Laranjeiras (21,0%) em comparação com Lagarto (13,0%), infelizmente
não existindo informações para os demais municípios. Segundo o dicionário de Saint-Adolphe, a
vila de Capela revelou uma elevada produção canavieira: “A bondade das terras fez que muitos
particulares viessem tratar do cultivo das canas (...)” (SAINT-ADOLPHE, 2001, p. 39).
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O

agreste-sertão Sul caracterizou-se como: “Lagarto, por exemplo, possuía, em 1854, 18 engenhos,
143 fazendas de gado e um número indefinido de sítios (...) enquanto que Simão Dias, na mesma
época, possuía 2 engenhos, 44 fazendas de gado e ´inúmeros sítios`” (PASSOS SUBRINHO,
2000, p. 80). O cultivo em Lagarto e Simão Dias consistiu, em meado do oitocentos, em
“principalmente algodoeiros, cujo produto levam a vender por terra ou por água, ao marítimo
vizinho, e criam gado que é consumido na província.” (SAINT-ADOPHE, 2001, p. 58). Nestas
duas últimas cidades, os lavradores alcançaram, respectivamente, 54,1% e 63,7% dos moradores
em 1872. A criação ganhou destaque em Lagarto, representando 6,8% do total, mas menor
expressão em Simão Dias  1,7%. Por fim, a amostra obtida dos escravos dessas localidades
revelou-se significativa para Capela, Lagarto e Simão Dias e, em menor grau, para Laranjeiras.

População escrava classificada

A distribuição dos indivíd uos escravos segundo o seu sexo apontou um predomínio
numérico do feminino em relação ao masculino. A razão foi de 92 em Inhambupe e de 86 em
Ilhéus. Em Sergipe, a proporção de pessoas do sexo masculino revelou-se menos elevada,
especialmente nas áreas do agreste-sertão. Em Lagarto, a razão chegou a 90 e em Simão Dias a
tão-somente 73. Já na área açucareira sergipana, elas foram superiores às demais, até mesmo às
das localidades baianas. Em Laranjeiras, o valor atingiu 99 e em Capela 95.
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Em termos da distribuição etária, notamos distinções expressivas entre as localidades. No
caso das baianas, a população de crianças mostrou-se elevada em Inhambupe (31,1%), porém em
Ilhéus o porcentual alcançou tão-somente 9,5% (cf. tabela 7.2). Como já aventada anteriormente
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A agricultura perfez 60,4% das pessoas com profissão de Laranjeiras, porém tão-somente 27,0% em Capela. As
informações do recenseamento foram precárias para esta última cidade, totalizando quase seis mil habitantes.
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Na matrícula, as razões mostraram-se, em geral, mais elevadas: Inhambupe 99; Ilhéus 99; Capela 104; Laranjeiras
102; Lagarto 96 e Simão Dias 71. Deste modo, as áreas açucareiras forneceram proporções mais elevadas de
indivíduos do sexo masculino.
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essa possibilidade, tal fato deveu-se, neste caso, a um elevado subregistro de escravos com doze
anos ou menos em Ilhéus, pois até esta última idade observamos a presença de 5,7% das crianças
e tão-somente as idades de treze e catorze anos representaram 3,8% dos escravos. Infelizmente,
não dispomos dos dados da matrícula da Bahia por faixas etárias.
Em Sergipe, a presença de crianças mostrou-se superior na maioria dos casos à dos
municípios baianos, à exceção de Laranjeiras. De outro lado, a participação dos mais idosos
revelou-se muito reduzida. Mesmo na matrícula os porcentuais alçaram a um valor maior, mas
não tanto como os dos escravos classificados das localidades da Bahia.

Localidades
Bahia
Ilhéus
Inhambupe
Subtotal
Sergipe
Capela
Lagarto
Laranjeiras
Simão Dias
Subtotal
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Tabela 7.2
População escrava segundo faixa etária (1873-75)
Faixas etárias (em porcentuais)

0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 ou mais
TOTAL
9,5%
31,1%
25,3%

77,0%
59,1%
63,9%

13,5%
9,8%
10,8%

100,0%
100,0%
100,0%

31,5%
31,7%
13,7%
33,5%
27,3%

64,3%
60,8%
84,6%
65,5%
69,5%

4,2%
3,6%
1,7%
1,0%
3,2%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Novamente, agora em termos das relações familiares, conseguimos, como visto na tabela
APE.6, levantar as informações de Inhambupe, pois para Ilhéus obtivemos tão-somente os
vínculos formais e poucos informes de filhos. Desse modo, para a primeira, tais relações
alcançaram 41,3% da população cativa, sendo a maior parcela constituída por vínculos legítimos.
No caso de Sergipe, Laranjeiras apresentou participação reduzida dos laços familiares,
principalmente dos ilegítimos. De outro lado, em Lagarto e Simão Dias verificamos uma
proporção elevada de relações desse último tipo, ao contrário de Capela. Assim, as relações
legítimas pareceram mais freqüentes nos casos da economia açucareira.
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Para Sergipe, os resultados da matrícula das quatro localidades em estudo mostraram as seguintes participações
das divisões etárias: crianças 34,2%, adultos 58,0% e idosos 7,8%.
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No referente às atividades dos escravos (cf. tabela 7.3), houve uma semelhança muito
expressiva entre as localidades sergipanas e baianas. A agricultura ocupou mais de quatro quintos
dos cativos em quase todos os casos, à exceção de Laranjeiras (78,1%). Também mostrou um
certo destaque às atividades domésticas, principalmente nesta última cidade (14,4%). Por fim,
algumas pessoas atuaram no setor de transportes, serviços e ofícios em Laranjeiras. Ademais, em
Inhambupe, verificamos a presença mais forte da pecuária entre os municípios em questão neste
capítulo.
Tabela 7.3
População escrava segundo sua profissão (1873-75)
Localidades

Profissões
Inhambupe Ilhéus
Lagarto
Laranjeiras
Simão Dias
Agricultores 85,2%
86,6%
88,4%
78,1%
92,9%
Pecuária
1,2%
0,1%
Transportes
1,0%
0,4%
1,5%
1,7%
Jornaleiros
Ofícios
1,9%
2,5%
2,5%
3,6%
0,8%
Domésticos
10,0%
10,5%
7,4%
14,4%
6,3%
Engenho
0,6%
0,1%
0,8%
Serviços
0,1%
0,1%
1,3%
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Obs: Em Capela, 99,8% das profissões foram de agricultores.

100,0%

As médias e distribuições da propriedade escrava dessas duas localidades baianas
mostraram-se próximas, porém estatisticamente distintas entre si  cf. tabela 7.4. Enquanto as
médias chegaram a 5,1 para Inhambupe e 4,9 para Ilhéus, verificamos em Sergipe valores ao
redor de quatro cativos, sendo o maior valor para Capela (4,3). Por outro lado, o índice de Gini
atingiu 0,612 para as cidades da Bahia e 0,575 para as de Sergipe, tão-somente Laranjeiras
forneceu um índice próximo ao das baianas (0,614), porém uma média muito inferior. De outro
lado, o maior plantel ocorreu em Inhambupe, compreendendo 104 pessoas. Destarte, apesar do
desenvolvimento da economia açucareira em Sergipe, o padrão médio da posse de cativos das
suas localidades revelou-se inferior ao das baianas fora do Recôncavo, menos marcadas pela
cana.
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Tabela 7.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1873-75)
Indicadores da propriedade escrava

Localidades
Proprietários
Escravos
Média D.V. C.V. Gini
Bahia
Inhambupe
401
2.041
5,1 9,5
1,87 0,606
Ilhéus
155
755
4,9 9,1
1,85 0,627
Subtotal
556
2.796
5,0 9,4
1,87 0,612
Sergipe
Capela
627
2.678
4,3
Lagarto
474
1.794
3,8
Laranjeiras
450
1.613
3,6
Simão Dias
136
485
3,6
Subtotal
1.687
6.570
3,9
Obs: D. P. = desvio-padrão e C. V. = coeficiente de va riação.

7,5
5,2
7,1
3,6
6,6

1,75
1,38
1,99
1,01
1,68

0,581
0,540
0,614
0,474
0,575

Notamos na distribuição da posse de cativos na Bahia e Sergipe a maior participação dos
plantéis unitários de todas as áreas estudas, alçando a 45,1% dos proprietários. Os pequenos
escravistas somaram mais de quatro quintos do total de escravistas, também assumindo os
maiores valores das amostras em estudo. Apesar da importância dos pequenos, existia um
contingente de grandes senhores que conservavam parcela expressiva da escravaria, totalizando
28,5% dos escravos, superior à do Paraná. Assim, reunimos, neste capítulo, escravistas com
posses bem distintas.
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FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais

Tabela 7.5
Estrutura da posse de cativos na Bahia e Sergipe
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
1.012
45,1%
1.012
10,8%
714
31,8%
1.908
20,4%
288
12,9%
1.798
19,2%
151
6,7%
1.974
21,1%
61
2,7%
1.621
17,3%
17
0,8%
1.053
11,2%

TOTAL
2.243
100,0%
9.366
100,0%
Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nesta tabela, consideramos tão-somente os casos
com proprietário determinado.
Conseguimos efetuar três agrupamentos das cidades em análise. O primeiro abarcou tãosomente Laranjeiras, possivelmente afetada pela lacuna de amostragem. O seguinte envolveu as
cidades de Capela, Lagarto e Ilhéus.
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Apesar da igualdade das médias, cada uma representava

uma economia distinta, mais concentrada no açúcar, pecuária e cacau, respectivamente. Por fim,
no último grupo, compreendemos Inhambupe e Simão Dias, também divergentes em termos da
realidade econômica dos seus terrenos, mas com distribuição de posses cativas semelhantes
estatisticamente.
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Este grupo formou-se com um nível de significância de 15%.
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Capítulo 8
DO OURO AO GADO EM GOIÁS

Vastas Campinas, no interior do Império, regadas por
abundantes, e salubres águas, e isentas de insetos
daninhos, apresentam à indústria pastoril condições
privilegiadas. (IMPÉRIO DO BRASIL, 1875).
Economia e população

As condições econômicas da província de Goiás na segunda metade do século XIX não se
mostravam muito favoráveis. Desde a decadência da mineração, a distância dos mercados e o
custo do transporte dificultaram a expansão da agricultura. O próprio presidente da província não
revelou, em 1873, um cenário promissor:
Abro este artigo [agricultura / RLM], completamente desanimado, pois,
infelizmente, a agricultura nesta província nada tem feito, nem promete
fazer, em quanto permanecer esta separada e privada de comunicações
fáceis com o litoral. Estacionário, sem adiantar um passo, o agricultor só
tratando do cultivo quase exclusivo do que precisa para si e sua família,
dá a medida de que seja também o nosso comércio, e, por conseguinte, do
atraso da província. (ASSIS, 1873, p. 38).
No seu almanaque de Goiás para o ano de 1886, Costa Brandão também relatou os
problemas de transporte das mercadorias, numa situação próxima à expressa pelo governador
anterior: “A província por falta de vias que facilitem a condução, não tem quase exportação, pois
o café, açúcar e outros gêneros que produz, são consumidos na mesma, porque o custo de
transporte excederia do seu valor. Consiste a sua exportação em gado, couros crus e curtidos,
sola, fumo e cristais de rocha (...)” (BRANDÃO, 1978, p.48-49). Todos depositaram na ferrovia
a possibilidade de mudar esse quadro.
No início do século XIX, o ouro mantinha uma importância significativa na província,
mas apresentava uma tendência declinante. Eurípides Antônio Funes observou, em 1804, que
59% das exportações das vilas consistiam nesse produto, enquanto o gado correspondeu a 24% e
a agricultura, a 17% (cf. FUNES, 1986, p. 66). A pecuária evoluiu de uma atividade subsidiária à
mineração para o principal comércio com as demais províncias. O número de reses exportadas
chegou a 15.308 nesse ano de 1804 e de couros, a 11.622. Os montantes não parecem ter crescido
ao longo do século XIX, porém, no conjunto das exportações da província em 1825, o gado
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vacum e seus derivados  particularmente os atanados  representaram 88% do total (cf.
FUNES, 1986 p. 59). 220
De acordo com Gilka Salles, existiam 702 fazendas de gado e 2.386 sítios de lavouras em
1828. O Sul da província apresentou uma maior proporções dos sítios e da própria população e o
Norte, uma parcela mais importante das fazendas de criação de gado (cf. SALLES, 1992, p. 256261). Os animais destinavam-se ao Rio de Janeiro e à Bahia, dependendo da proximidade das
áreas criatórias. Uma ilustração disto observou-se no caso da vila de Arraias e de Cavalcante, que
se concentraram no abastecimento do mercado baiano (cf. FUNES, 1986, p. 61). Apesar desse
comércio, o quadro revelou-se preocupante, segundo Funes: “Durante toda a primeira metade do
século XIX, a agricultura goiana não saiu de se u estágio de subsistência, chegando mesmo a um
ponto crítico, quando, em 1831, a fome abateu sobre a cidade de Goiás (...)” (1986, p. 70).
Em meado do século XIX, Saint-Adolphe descreveu a atividade da província como
concentrada na pecuária: “Os gados vac um e cavalar prosperam extraordinariamente nesta
província, bem como porcos (...)” (1863, tomo I, p. 403). No relatório de 1862, o presidente da
província informava, num levantamento parcial, a existência de pouco mais de duas mil fazendas,
que possuíam quase trezentos mil animais vacuns, 82 mil suínos e 24 mil cavalares (cf.
ALENCASTRO, 1862, p. 122). A exportação totalizou 30 mil vacuns, 29 mil suínos e 2.690
cavalares. Se supusermos um preço de 10$000 réis por rês, teríamos uma receita de exportação de
pouco mais de meio milhar de contos.
A criação mantinha importância maior nos municípios da Capital, São Domingos,
Conceição, Palma, Bonfim, Santa Cruz e Jaraguá.

221

As cidades mais ao sul exportavam para

Minas Gerais e as mais ao norte para a Bahia e Maranhão (cf. ALENCASTRO, 1862, p. 123).
Estimamos o comércio para Minas Gerais em 16,5 mil animais vacuns e em quase 29 mil suínos.
Do lado agrícola, verificou-se, no conjunto da província, a exportação de quarenta mil alqueires
de milho, outro volume semelhante de arroz e quase nove mil arrobas de café e três mil de fumo
(idem, p. 120).
As rendas provinciais dependiam centralmente da exportação do gado vacum, suíno e
cavalar nessa época. O presidente seguinte anotou em 1878: “Os impostos da exportação, e
particularmente o do gado vacum, que constitui o mais abundante manancial de rendas (...) a
220

Nesse cômputo, não foram consideradas as exportações de ouro e de diamantes em razão de falta da informação.
Não havia informações para algumas freguesias da capital, Boa Vista e Flores, porém ele destacou este último
município como: “umdos mais importantes municípios criadores da província” (ALENCASTRO, 1862, p. 121).
221
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cerca de três anos, muito tem diminuído a procura de gado na província, talvez em conseqüência
do desenvolvimento que tem tido a indústria pastoril da de Minas, que é incontestavelmente o
nosso maior concorrente no mercado do Rio de Janeiro.” (CRESPO, 1879, p. S2-1).
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Em

1876, num informe muito parcial de arrecadação de um imposto sobre a produção de animais
vacuns e cavalares registrou-se, desconsiderando dezesseis coletorias, um total de 43.280
bezerros e 6.827 poldros (cf. ASSIS, 1876, p. A2-3).
A capital não se distinguiu do restante da província. Couto de Magalhães em sua Viagem
ao Araguaia de 1863 afirmou: “Longe de prosperar, a cidade de Goiás tem decaído [...] A
situação de Goiás era bem escolhida quando a Província era aurífera; hoje, porém, que está
demonstrado que a criação de gado e a agricultura valem mais do que quanta mina de ouro há
pela Província (...)” (1975, p. 66). O General defendeu a possibilidade de abertura da navegação a
vapor no Araguaia para o escoamento da produção goiana pelo Pará ou Maranhão, além da
mudança da capital.
Funes comparou Goiás com Minas Gerais, que também viveu uma fase aurífera no século
XVIII. Ele notou que “a realidade era outra. Suas manufaturas não prosperaram, a agricultura não
gerava grandes excedentes e a exportação de gado não era o bastante para equilibrar a balança.
Comparada com Minas Gerais a economia goiana era bastante rudimentar.” (FUNES, 1986, p.
79). Por outro lado, Goiás beneficiou-se da expansão da pecuária de Minas Gerais a partir da
década de 1830, pois os mineiros povoaram áreas pouco ocupadas ao sul da província. De todo o
modo, Robert W. Slenes asseverou que a distância maior dos mercados do Rio de Janeiro e São
Paulo e a concorrência levou Goiás a um volume reduzido de comércio para fora da província:
“(...) o valor per capita das exportações de mercadorias e minérios preciosos em Goiás era muito
baixo: em torno de 933 réis em 1819, o que dá um índice de 24, comparado ao de 86 para Minas
e ao de 100 para o Brasil no mesmo ano.” (SLENES, 1988, p. 486-487).
De acordo com André Rebouças, o comércio com as demais províncias mostrou-se
bastante reduzido: “Causa dó ver o minguado quadro da exportação da infeliz província de
Goiás!!” (REBOUÇAS, 1988, p. 99). Nas palavras do autor: “No exercício de 1872 a 1873 toda a
exportação se reduziu a: 17.981 bois, garrotes e cavalos; 8.277 couros crus ou curtidos; 3.548
rolos de fumo; e nada mais!! [...] E tudo isso subsiste na miséria e na decadência dos tempos
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A fuga do pagamento dos impostos também foi apontada como um dos principais motivos para a redução da
arrecadação.
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coloniais!! Quem sabe se mesmo pior? Ah rotina! Ah desídia!” (idem, p. 100). No relatório do
presidente da província Guilherme Francisco Cruz de 1886 as exportações melhoraram, atingindo
no exercício 1884-85: “28.326 cabeças de gado vacum a 2$500 70:815$000; 549 ditas de animal
cavalar a 2$500 1:372$500; 2.155 ditas de gado suíno a 500 1:077$500; 17.003 peles cruas a
200 3:400$600; 5.919 meios de sola e outras peles a 200 1:183$800; 69.510 quilogramas de
fumo a razão de 600 réis por 15 quilos 2:780$400 ” (CRUZ, 1886, p. A-N3). As exportações
totalizaram tão-somente 80 contos de réis, não havendo, segundo o presidente, exportação de
gêneros de lavoura.
A área mais dinâmica da província concentrou-se mais ao sul. De acordo com o
Almanaque da província de 1886, Goiás “Cria sobretudo excelente gado vacum e cavalar,
especialmente na comarca do Rio Verde. Entretanto nas comarcas do sul fabrica-se excelente
fumo, muito procurado nos mercados da corte e de outras províncias; no Pilar e Santa Luzia fazse ótima goiabada e marmelada.” (BRANDÃO, 1978, p. 45-46). 223 As localidades vizinhas das
províncias mais à leste ganharam um certo destaque no comércio, como, por exemplo, Formosa
outrora denominada de Couros “em razão de serem as ca sas cobertas de peles de animais; e a
amenidade de seu clima a salubridade e bons pastos, chamaram a atenção dos negociantes das
províncias da Bahia, Minas Gerais e outros pontos, os quais todos os anos no tempo seco, ai
vinham negociar em gado, sola, peles, salitre e cavalos, com que faziam permuta, do ano de
1830 a 1838 a povoação cresceu (...)” (BRANDÃO, 1978, p. 137).
A população goiana totalizou 62.518 habitantes em 1824, entre os quais 13.375 cativos
(21,4%). A lavoura ocupou pouco mais da metade dos moradores da província (51,0%). Essa
província deteve a maior participação do artesanato do país, chegando a 22,3%, dos quais os
trabalhadores em tecidos foram a grande maioria (82,6%). O comércio não assumiu uma
expressão relativamente maior (1,4%), porém superou a de Minas Gerais. A criação alcançou
certo destaque no quadro nacional  3,7% da população com profissão. Apesar do reduzido
dinamismo econômico, o crescimento demográfico continuou durante o século XIX, chegando a
população total a 160 mil em 1872. Por outro lado, a importância da escravidão na província
reduziu- se significativamente. No início, a capitania ainda mantinha forte influência da
mineração e a parcela da população escrava atingiu 39,9% dos residentes em 1804, porém chegou
223

Funes chegou a afirmar: “Tanto o sul quanto o sudoes te goiano mantinham um relacionamento maior com Minas
Gerais e São Paulo; principalmente os moradores da região de Rio Verde, que não possuíam nenhuma ligação com a
capital da província.” (FUNES, 1986, p. 87).
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a 10,1% em 1856 e a tão-somente 6,6% em 1872. A importância relativa dos escravos na
população de Goiás foi uma das menores do país neste último ano. A razão de sexo dos cativos
chegou a 101. Por fim, a participação das crianças de 0 a 15 anos no total dos escravos atingiu
37,2%.

Amostra selecionada

A presente amostra de Goiás compreendeu as principais localidades da província,
totalizando catorze municípios, ver tabela 8.1. Elas compreenderam quase dois terços dos cativos
matriculados na província. Em termos da distribuição no espaço goiano, Arraias, Boa Vista,
Flores e Natividade situam-se no julgado do Norte e as demais no do Sul.
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A atividade aurífera

envolveu a maioria das localidades existentes no século XVIII. Posteriormente, a exaustão das
minas conduziu a mudanças na ocupação. As cidades de Goiás, Meia Ponte (atual Pirinópolis),
Jaraguá, Natividade, Pilar e Santa Luzia foram antigos centros de mineração.
destacaram-se na agricultura, como Rio Verde.
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Novos centros
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Arraias recebeu o seguinte comentário de Saint-Adolphe: “sua povoação é avaliada em mais de 2.000 habitantes
que tiram algum ouro, cultivam os gêneros do país, e cuja principal riqueza consiste na criação de gados.” (1863,
tomo I, p. 86). Natividade foi descrita por Saint-Adolphe no início da década de 1860: “há muito que se deixaram da
mineração, e se aplicaram em geral à agriculturação das canas, tabaco, milho e algodão.” (1863, tomo II, p. 143).
Boa Vista situava-se no extremo norte de Goiás na fronteira com o Maranhão, fornecendo gado para as cidades
daquela província  ver Palacín (1990).
225
Saint-Adolphe salientou um quadro decadente em Pilar, sem grande expressão na agricultura: “grande parte das
casas se vão arruinando por falta de inquilinos” (1863, tomo II, p. 310). Outras conseguiram substituir melhor a
mineração, como Meia Ponte, para a qual Saint-Adolphe afirmou: “Vila considerável e a mais mercantil da província
de Goiás (...) nos montes criam gado vacum, e grande quantidade de porcos que vendem em pé (...) nas diversas
povoações da província e até nas das províncias limítrofes.” (1863, tomo II, p. 81-82). As mudanças da atividade
econômica revelaram-se mais patentes no caso de Santa Luzia: “Mais inclinados à lavoura que à mineração, os quais
fazem grandes criações de gado; fabricam queijos excelentes e muita marmelada que exportam para as vilas de sua
província e até para as de Minas Gerais.” (SAINT-ADOLPHE, 1863, tomo II, p. 494). Por fim, ele caracterizou
Jaraguá: “principal indústria consiste em criar vacas que passam pelas melhores da província.” (1863, tomo I, p.
527).
226
A comarca de Rio Verde incluiu o território de Rio Bonito, que foi descrito de modo bastante favorável no
Almanaque da Província em 1886: “A criação de gado ou industrial pastoril, é que constitui a riqueza desta zona da
província que por suas belas campinas, e ubérrimas matas de agricultura pode-se dizer ser a terra da promissão.”
(BRANDÃO, 1978, p. 125). Por fim, a própria vila de Rio Verde foi descrita como: “os habitantes da freguesia são
pela maior parte criadores e lavradores.” (BRANDÃO, 1978, p. 123).
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A amostra obtida para essas cidades mostrou-se bastante significativa dos municípios
analisados, em geral muito próxima ao número de pessoas da matrícula.
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Em termos da

participação dos escravos na população total recenseada em 1872, notamos proporções acima da
média da província para Rio Verde (16,2%) e Arraias (12,5%).
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Essas áreas revelaram-se mais

relacionadas às atividades criatórias e próximas a São Paulo e Minas Gerais. Por fim, observamos
o maior contingente escravo em Catalão, abarcando 1.105 pessoas. A ocupação da população
total dessas cidades não diferiu do conjunto da província, representando a agricultura entre a
metade e três quartos do total e o artesanato pouco mais de um quinto. As únicas exceções foram
Formosa, Goiás e Meia Ponte, perfazendo percentuais de 41,6% a 49,2% para a lavoura,
respectivamente. Além de a primeira deter um destaque na criação (9,3%), Goiás não apresentou,
ao contrário de Meia Ponte, grande importância dos trabalhadores em tecidos, mas
principalmente no comércio (9,6%).
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Isto decorreu do fato de utilizarmos principalmente os livros de matrícula e não tanto os de classificação para
Goiás.
228
Para a capital da província, a parcela dos cativos na população chegou a 7,4%.
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Localidades
Arraias
Boa Vista
Bonfim
Catalão
Entre Rios
Flores
Formosa
Goiás
Jaraguá
Meia Ponte
Natividade
Pilar
Rio Verde
Santa Luzia

Tabela 8.1
População escrava segundo o censo e a matrícula (1872)
Censo de 1872
Matrícula
Livro de
1872-73
Matrícula
(1)
(1872) (2)
539
709
551
286
288
734
841
842
585
1.105
1.105
436
400
89
135
550
486
486
1.419
1.407
1.085
231
241
245
1.009
1.039
454
308
17
222
194
269
271
669
875
809
432
405
406

(2)/(1)
x 100
%
77,7%
100,7% a
100,1%
100,0%
91,7% a
151,7% a
100,0%
77,1%
101,7%
43,7% b
72,1% a
100,7%
92,5%
100,3%

TOTAL
7.481
7.394
7.299
85,9% a
a Para Boa Vista, Flores, Entre Rios e Natividade utilizamos o Censo de 1872, em virtude da não
existência ou da parcialidade da informação da Matrícula.
b Apesar da amostra conseguida ser inferior à metade dos escravos existentes em Meia Ponte,
mantivemos esta cidade em nosso estudo, em função de ser um livro de matrícula, fornecendo
plantéis completos de uma parte dos proprietários.

População escrava matriculada

Em termos da distribuição numérica entre os sexos, verificamos para Formosa e Flores as
maiores razões de sexo (117 e 118). De outro lado, Meia Ponte e Pilar forneceram as menores
razões (88 e 91). No conjunto, as vilas em questão chegaram a 102, mostrando um certo
equilíbrio da distribuição numérica entre os dois sexos. As crianças perfizeram mais de um terço
dos escravos goianos (35,5%), conforme a tabela 8.2. O maior porcentual ocorreu para Boa Vista
(41,2%) e o menor para a capital (21,1%). Este último resultado deveu-se à utilização do livro de
classificação a fim de complementar as informações da matrícula, pois houve lacunas nas
crianças e idosos.
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Na matrícula, a capital detinha 31,7% de pessoas de zero a catorze anos e 5,8% de indivíduos com cinqüenta ou
mais anos.
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No conjunto das localidades em estudo, as pessoas em idade ativa inteiraram mais da
metade dos cativos e os idosos pouco menos de um décimo. Por outro lado, a razão criançamulher foi de 1.104, chegando os maiores valores para Boa Vista (1.539) e Formosa (1.451).
Destarte, a capacidade reprodutiva da população escrava goiana mostrou-se elevada, em patamar
próximo ao do Piauí para algumas localidades. Entretanto, outras apresentaram razões reduzidas,
como a capital, Jaraguá e Natividade.

Localidades
Arraias
Boa Vista
Bonfim
Catalão
Entre Rios
Flores
Formosa
Goiás
Jaraguá
Meia Ponte
Natividade
Pilar
Rio Verde
Santa Luzia
TOTAL

Tabela 8.2
População escrava segundo faixa etária
(1872-73)
Faixas etárias (em porcentuais)

0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 ou mais
TOTAL
32,4%
59,0%
8,6%
100,0%
41,2%
52,8%
6,0%
100,0%
36,7%
55,2%
8,1%
100,0%
37,0%
54,4%
8,6%
100,0%
35,5%
56,5%
8,0%
100,0%
32,6%
57,0%
10,4%
100,0%
36,4%
55,3%
8,2%
100,0%
21,1%
75,7%
3,2%
100,0%
24,5%
65,3%
10,2%
100,0%
37,0%
55,5%
7,5%
100,0%
21,2%
62,6%
16,2%
100,0%
32,0%
59,4%
8,6%
100,0%
38,1%
56,5%
5,4%
100,0%
36,4%
55,6%
8,1%
100,0%
33,1%

59,4%

7,5%

100,0%

As relações familiares alcançaram cerca da metade dos cativos goianos, conforme a tabela
APE.7, à exceção de Goiás e Natividade com cerca de um terço. As relações ilegítimas
preponderaram numericamente nesse contingente, especialmente dos filhos nessa condição, à
exceção de Rio Verde. De outro lado, os laços entre irmãos e de netos apresentaram porcentuais
elevados em comparação às demais províncias. A qualidade da informação presente na matrícula
permitiu a reconstituição de tais relações.
A agricultura ocupou ligeiramente menos da metade dos escravos selecionados para
compor a nossa amostra de Goiás (cf. tabela 8.3). Apesar da sua importância, a pecuária atingiu
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proporções menores da população escrava do que no Piauí e até mesmo o planalto paranaense.
Todavia, a criação de animais ganhou destaque em Arraias, Pilar, Natividade, Entre Rios e,
principalmente, Boa Vista. Entre Rios também forneceu o segmento de transportes mais
expressivo da amostra (4,0%). Os domésticos compreenderam, no conjunto, pouco mais de um
terço, oscilando de pouco mais de um quarto do total em Arraias até quase a metade em Goiás e
Meia Ponte. Por fim, os ofícios ocuparam pouco mais de um décimo dos cativos, especialmente
em Santa Luzia, Entre Rios, Boa Vista e Goiás, em razão das fiandeiras nos dois primeiros casos
e das costureiras e rendeiras no penúltimo. A capital detinha uma estrutura de ofícios bastante
diversificada, compreendendo principalmente carpinteiros, garimpeiros, pedreiros e costureiras
etc. O maior grau de urbanização da capital e de Meia Ponte da província refletiu nas ocupações
de seus escravos, que assumiram em menores proporções a agricultura e a pecuária em favor
principalmente dos domésticos. 230
Tabela 8.3
População escrava segundo sua profissão (1872-73)
(Continua)
Localidades

Profissões
Arraias
Boa Vista
Bonfim
Catalão
Entre Rios
Formosa
Agricultores 52,1%
37,9%
46,8%
43,5%
44,7%
47,8%
Pecuária
3,5%
8,9%
0,3%
1,9%
3,3%
1,4%
Transportes
1,0%
0,5%
1,0%
1,7%
4,0%
1,1%
Jornaleiros
0,4%
0,3%
Ofícios
16,1%
16,8%
11,4%
9,7%
15,9%
9,5%
Domésticos
27,0%
33,7%
39,5%
42,9%
32,1%
40,2%
Engenho
Serviços
0,2%
2,1%
0,9%
0,3%
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Obs: Em Flores, verificamos 50,5% de agricultores, 35,7% de domésticos, 10,9% ofícios e
pecuária 2,0%.
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Na matrícula, a participação de escravos urbanos no total alcançou 37,2% contra uma média de aproximadamente
um décimo do total para a província.
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Tabela 8.4
População escrava segundo sua profissão (1872-73)
(Continua)
Localidades

Profissões
Flores
Goiás
Jaraguá
Meia Ponte
Agricultores 50,5%
26,7%
57,0%
37,6%
Pecuária
2,0%
0,4%
2,1%
0,6%
Transportes
1,0%
0,9%
0,5%
3,8%
Jornaleiros
0,4%
1,0%
Ofícios
10,9%
18,9%
5,2%
9,7%
Domésticos
35,6%
47,7%
35,2%
46,7%
Engenho
Serviços
5,0%
0,6%
Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 8.3
População escrava segundo profissão (1872-73)
(Continuação)
Localidades

Profissões
Natividade
Pilar
Rio Verde
Santa Luzia TOTAL
Agricultores
44,7%
43,3%
44,9%
41,3%
41,9%
Pecuária
3,9%
3,3%
1,9%
2,1%
1,9%
Transportes
1,1%
1,9%
0,7%
1,4%
Jornaleiros
1,8%
0,3%
Ofícios
5,6%
13,35
12,1%
16,7%
13,0%
Domésticos
42,5%
38,9%
36,8%
37,0%
39,9%
Engenho
Serviços
3,4%
5,3%
2,3%
0,4%
1,5%
Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

A propriedade escrava em Goiás envolveu mais de dois mil escravistas e pouco mais de
sete mil escravos (cf. tabela 8.4). O número médio de escravos revelou-se reduzido de 3,3 para o
conjunto da amostra e, principalmente, nos casos de Pilar (2,5), Goiás (2,8) e Natividade, Flores e
Catalão (3,0 cada). De outro lado, as maiores escravarias médias ocorreram para Rio Verde (4,7)
e Boa Vista (4,4), que constituíam em áreas mais relacionadas ao comércio para fora da província
e próximas à fronteira meridional com Minas Gerais e à setentrional com o Maranhão,
respectivamente. A concentração da posse cativa mostrou-se inferior à mineira, chegando a
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0,477. Entretanto, oscilou muito, de 0,399 para Pilar até 0,544 para Jaraguá. Por fim, o maior
plantel dessa amostra goiana foi de cinqüenta e nove pessoas em Boa Vista.
Podemos agrupar estatisticamente as cidades goianas de acordo com o número médio de
escravos. As menores posses médias ocorreram para Pilar e Goiás. Em seguida, observamos um
agrupamento, abarcando Catalão e Jaraguá. Outrossim, houve um grande grupo intermediário,
compreendendo as seguintes cidades: Arraias, Bonfim, Santa Luzia, Entre Rios, Natividade,
Flores e Meia Ponte. Ademais, as maiores posses se agruparam nos seguintes municípios: Boa
Vista, Formosa e Rio Verde, fortemente atrelados ao comércio de animais com as províncias
vizinhas, particularmente Maranhão, Minas Gerais e São Paulo.
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Tabela 8.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1872-73)
Indicadores da propriedade escrava

Localidades
Proprietários
Escravos
Média D.V. C.V. Gini
Arraias
166
551
3,3
5,0
1,51 0,489
Boa Vista
66
288
4,4
7,5
1,71 0,514
Bonfim
252
842
3,3
3,5
1,05 0,471
Catalão
366
1.105
3,0
3,1
1,01 0,457
Entre Rios
110
400
3,6
3,7
1,01 0,476
Flores
45
135
3,0
2,1
0,70 0,371
Formosa
131
486
3,7
3,8
1,04 0,447
Goiás
385
1.085
2,8
3,2
1,12 0,461
Jaraguá
70
245
3,5
5,5
1,56 0,544
Meia Ponte
146
454
3,1
3,5
1,13 0,458
Natividade
75
222
3,0
2,6
0,89 0,421
Pilar
110
271
2,5
2,0
0,81 0,399
Rio Verde
171
809
4,7
5,6
1,18 0,526
Santa Luzia
120
406
3,4
3,1
0,93 0,453
TOTAL
2.213
7.299
3,3
Obs: D. P. = desvio-padrão e C. V. = coeficiente de variação.

3,9

1,18

0,477

Como na maioria das áreas em estudo, os pequenos escravistas representavam, ver tabela
8.5, uma parcela expressiva dos proprietários, atingindo quase quatro quintos do total no caso de
Goiás. Os senhores de plantéis médios detinham pouco menos da metade dos escravos. Por fim,
os grandes escravistas somaram apenas dezesseis pessoas e compreenderam 6,9% dos cativos.

FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais
TOTAL

Tabela 8.5
Estrutura da posse de cativos em Goiás
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
881
39,8%
881
12,1%
867
39,2%
2.376
32,6%
340
15,4%
2.173
29,8%
109
4,9%
1.371
18,8%
14
0,6%
384
5,3%
2
0,1%
114
1,6%
2.213

100,0%

7.299

100,0%

Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nesta tabela, consideramos tão-somente os casos com proprietário
determinado.
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Capítulo 9
A CAMPANHA GAÚCHA

A província do Rio Grande do Sul é famosa pela
extraordinária extensão em que é praticada a
pecuária, (...) e constitui uma das principais fontes de
receita da população.” (CANSTATT, 2002, p. 129).
Economia e população

O Rio Grande do Sul caracterizou-se por ser uma região de forte presença da pecuária e
apresentar uma agricultura direcionada para o mercado interno. Nas vastidões dos campos, um
mar de pastagens naturais fornece condições propícias à criação de animais, especialmente ao
Sul, na Campanha. Essa economia manteve uma forte vinculação com as demais regiões
brasileiras  particularmente com o Sudeste e Nordeste  e países vizinhos  Uruguai e
Argentina. A comercialização de animais por via terrestre foi um importante meio de
abastecimento da região mineradora durante o século XVIII, principalmente de muares para o
transporte de mercadorias. No final desse século, grandes rebanhos povoavam o interior do
continente de Rio Grande de São Pedro. Segundo Corcino Medeiros dos Santos (1984, p. 82),
existiam mais de oitocentas mil cabeças em 1787, das quais o gado vacum perfez quase três
quartos (73,9%). Nesse momento, os distritos de Jacuí e Piqueri, Encruzilhada e Triunfo
destacaram-se como grandes centros de criação. 231
A partir dessa época, a demanda pelo gado vacum cresceu em função da comercialização
por via marítima por meio das charqueadas no litoral, especialmente na área de Pelotas. A
produção destinou-se, principalmente, para o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.
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Alguns

Para o ano de 1784, Helen Osório verificou uma posse média de mais de trezentos animais por criador (1999, p.
100). Ela também destacou o papel da região de Rio Pardo: “A fronteira de Rio Pardo possuía os maiores rebanhos,
de todos os tipos de animais, com exceção dos bois mansos, tanto em 1780 quanto em 1791. O que é compreensível,
se recordarmos que a expansão portuguesa sobre terras e animais na década de 80 deu-se nas terras entre o rio Jacuí e
Camaquã [mais a sudeste da capitania/RLM] (...) Por isso foi o território da pecuária por excelência.” (1999, p. 111).
232
Segundo o francês Nicolau Dreys, que manteve comércio em Porto Alegre entre 1817 e 1825, “Existem, no Rio
Grande, duas classes de estabelecimentos dos quais emanam os principais elementos da riqueza provincial; queremos
falar das estâncias; onde se criam tão numerosas manadas de gado, de animais muares, cavalares, lanígeros etc., e
das charqueadas, onde se mata uma grande porção do gado do país para se beneficiar, e entregar-se ao comércio a
carne, os couros e todos os mais detrimentos úteis.” (1990, p. 94). Mais adiante, o autor qualifica o direcionamento
das mercadorias das criações: “O que se vende para as charqueadas é somente uma fração do produto da estância;
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autores chegaram a afirmar do ciclo das charqueadas desde o final do século XVIII até o início do
XX: “O ciclo da charqueada inaugura a definitiva estruturação do escravismo como modo social
de produção dominante de uma ampla região de nossos territórios.” (MAESTRI, 1979, p. 40).
Por outro lado, o renascimento agrícola da colônia também repercutiu no Rio Grande.
Houve uma expansão da agricultura, especialmente de trigo para exportação, nas áreas
próximas às cidades de Porto Alegre e Rio Grande. Entre 1790 e 1797, o comércio com as outras
províncias e países concentrou-se no charque, couros e trigo, representando respectivamente
42,9%, 29,8% e 18,2% do total (cf. SANTOS, 1984, p. 135). Após 1808, ocorreu um crescimento
das exportações de charque, não acompanhadas pelo trigo e tão-somente parcialmente pelos
couros. A carne respondeu no início da década de 1820 por mais da metade das exportações
marítimas da província e o trigo a tão-somente 7,4% em 1821.
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A concorrência estrangeira

provocou uma retração da exportação e, pos teriormente, da própria produção do trigo:
em poucos anos os EUA destruíram qualquer esperança de revitalização
do trigo rio-grandense. Sem uma tarifa protetora, os produtores de trigo
rio-grandense não podiam competir com a farinha mais barata e de
melhor qualidade vinda dos EUA. A penetração americana nos mercados
brasileiros de trigo começou antes mesmo da abertura dos portos aos
estrangeiros. (...) Dentro de seis anos, de 1816 a 1822, o Rio Grande do
Sul tornou-se importador de trigo, em vez de exportador. (LEITMAN,
1979, p. 86).
O plantio do trigo foi, paulatinamente, substituído pelo da mandioca, inclusive entre os
imigrantes alemães. Em 1862-63, a produção de mandioca superou a de trigo, passando a
primeira a ser exportada para outras províncias ainda que em montantes pequenos na década de
1870 (cf. PESAVENTO, 1983, p. 159). O crescente cultivo da mandioca e do trigo atrelou-se
principalmente à imigração estrangeira, inicialmente açoriana no século XVIII e posteriormente
alemã e italiana no Império. Entretanto, a substituição não foi completa, segundo Sebastião
Ferreira Soares:
O trigo já se cultivou até 1820 em grande escala nas províncias do Rio
Grande do Sul e Paraná, mas como fosse acometido da ferrugem foi
abandonada a sua cultura (...) Cumpre observar que no Rio Grande do Sul
a cultura do trigo não foi completamente abandonada, e nestes últimos
anos se tem aumentado a sua cultura, porém, ainda não se cultiva o trigo
pois que o estancieiro costuma fazer anualmente vendas consideráveis do gado em pé, que é exportado para as outras
províncias do Império.” (DREYS, 1990, p. 95).
233
Dreys quantificou o fluxo deste comércio: “Preciso é ajuntar ao haver da província as exportações por terra,
constando, ano comum, de 10 a 12.000 cabeças de gado que seguem para Santa Catarina e Curitiba; 12 a 15.000
mulas e 4 a 5.000 cavalos, objetos esses pelos quais não recebe senão espécies metálicas.” (1990, p. 105).
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em escala desejável, isto é, para abastecer todo o Império, como sucedia
até 1820 (...) (SOARES, 1883, p. 25-26).
O aumento da demanda por carne e couros levou ao crescimento da criação em áreas mais
ao Sul, próximas à fronteira com o Uruguai na Campanha gaúcha. Havia um trânsito freqüente de
animais, estancieiros, negociantes e, até mesmo, charqueadores entre a Banda Oriental e a
província gaúcha. Os freqüentes conflitos de um lado ou de outro da fronteira durante o Império
influenciaram tais movimentos humanos e materiais. Num levantamento parcial da província para
1858, anotou-se a presença de quase dois milhões de cabeças de gado vacum (cf. OSÓRIO, 1999,
p. 143). Nessa época, o presidente da província informou, também parcialmente, a existência de
pouco mais de dois milhões de gado de criar, 580 mil cavalares, 149 mil bois mansos e 132 mil
muares (cf. LEÃO, 1860, p. 64).
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Destarte, a criação de animais no Sul do país envolveu um

grande volume de animais e de espécies mais valiosas do que mais ao Norte, apontando um
padrão de riqueza mais elevado.
A criação ocupou-se, mormente, dos campos próximos à fronteira com o Uruguai.
Ademais, notamos também uma presença maior de peões escravos do que de livres e capatazes
nestas estâncias  1.688 em relação a 722 pessoas, respectivamente, salientando as posses destes
fazendeiros. Assim, o presidente da província Espiridião Eloy Barros Pimentel ressaltou em seu
relatório: “Principal ramo da sua indústria, a criação de gado ocupa e absorve a maior parte dos
braços da província, em prejuízo de outros ramos da agricultura, especialmente o da lavoura”
(1864, p. 54).
Em termos do comércio de exportação, o Rio Grande do Sul respondeu por 3,8% do total
comercializado pelo país com o exterior em 1854-55 (cf. LEÃO, 1856, p. T-N49). Nesse ano, os
couros secos e salgados representaram mais de três quartos da pauta de exportação (86,2%) e
crina e cabelo chegou a um décimo (9,9%). Na década de 1870, as exportações gaúchas para o
estrangeiro totalizaram cerca de treze mil contos de réis, representando 6,4% do total do país em
1872-73. Esse patamar apontou um crescimento significativo em relação à década de 1850. Os
couros e demais derivados da produção animal (crinas, chifres, ossos, toucinho etc.) mantiveram
uma parcela muito expressiva desta soma, atingindo 83,1% e 8,0% do valor exportado pela
província, respectivamente. A província respondeu por pouco mais de dois terços da exportação
de couros em cabelo do país (68,2%). Por fim, a erva-mate ganhou certo destaque, chegando a
234

Não se computaram os dados de Triunfo, Rio Pardo, Ca choeira, S. Gabriel, Livramento, Uruguaiana, Itaqui,
Jaguarão e Rio Grande.
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5,4% do total comercializado com o exterior pela província (cf. SOARES, 1882, v. 3, p. 475537).
No plano interno, o Rio Grande do Sul forneceu uma parcela substancial das mercadorias
comercializadas  cerca de um décimo do total brasileiro em 1872-73. O charque representou
76,2% dos embarques para o mercado interno. 235 A província ofertou a quase totalidade da carne
seca e/ou salgada vendida por via marítima no país (91,3%). Por outro lado, o sebo e couros
totalizaram 7,6% e 1,8% do valor do comércio interprovincial gaúcho. A agricultura alcançou
uma importância mais significativa no mercado interno do que nas exportações. O feijão, milho e
farinha perfizeram 7,0%, 2,5% e 1,5%, respectivamente (Cf. SOARES, 1884, v. 5, p. 118-133).
No caso destes últimos bens, o Rio Grande revelou-se o maior fornecedor por cabotagem de
cereais para o mercado interno, alcançando a metade da oferta de milho (52,4%) e três quartos da
de feijão (76,4%).
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Por fim, ele ainda deteve a maior parte do fornecimento de sebo (66,7%).

O território gaúcho representou um grande mercado para os produtos canavieiros. A
província recebeu a maior parcela da oferta doméstica de açúcar (44,3%) e aguardente (39,1%).
As importações gaúchas do primeiro bem totalizaram ligeiramente mais de seis mil contos e do
segundo quase quatrocentos contos (ver tabela APE.1). Além disto, o Rio Grande comprou, por
cabotagem, a terceira maior quantia de fumo, adquirindo cerca de oitocentos contos. Assim,
completou-se um importante fluxo de comércio entre o Sul e o Nordeste, trocando principalmente
a carne pelo açúcar e aguardente.
A população do Rio Grande do Sul foi calculada em 92 mil habitantes em 1819, dos quais
os escravos representavam 30,7% (cf. SILVA, 1986, p. 131). De acordo com Fernando Henrique
Cardoso, o emprego do braço cativo refletiu o desenvolvimento da produção para o mercado: “O
escravo foi utilizado de forma variável no Brasil Meridional conforme a área considerada se
inserisse, num dado momento histórico, no plano da economia mercantil organizada para atender
os estímulos das áreas mais desenvolvidas do país ou da região do Prata (...)” (1977, P. 46). As
áreas das charqueadas concentraram, segundo ele, grande contingente de escravos, relegando às
estâncias uma parcela menor desta população. Em 1872, o número de habitantes chegou a 447
mil, ou seja, um crescimento de quase cinco vezes em relação ao momento anterior. Dos
235

Segundo Elmar Manique da Silva (1979, p. 75), o apogeu das exportações de charque ocorreu em 1868, com 45
mil toneladas embarcadas.
236
Para a farinha de mandioca, a Rio Grande do Sul foi importador líquido, apesar de realizar uma expressiva
exportação por cabotagem. Provavelmente, isto se deveu à importação de farinha de Santa Catarina para revenda nos
mercados mais ao norte, especialmente no Rio de Janeiro.
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habitantes da província, os cativos responderam por 15,6% do total de pessoas. A agricultura não
alcançou, relativamente às demais províncias, uma expressão maior entre a população gaúcha
recenseada, representando tão-somente 33,2%. De outro lado, a criação atingiu significativos
5,5%, o serviço doméstico 26,2% e a criadagem e jornal 11,0%. Por fim, o comércio assumiu
uma grande relevância em comparação com o restante do país  4,7%. 237

Amostra selecionada

As localidades gaúchas selecionadas para o estudo foram as seguintes: Dom Pedrito,
Encruzilhada e Rio Pardo. Tais municípios caracterizam-se por pradarias mistas e larga criação
de gado. No caso de Rio Pardo, situado às margens do Jacuí, destacou-se como entreposto
comercial da região e os demais como centros de criação.
fronteira com o Uruguai e com vasta criação de animais.

238
239

Dom Pedrito situa-se próxima à
Por fim, Encruzilhada revelou-se

como uma área criatória, situada também na Campanha gaúcha. Todavia, havia uma vultuosa
produção de trigo, totalizando pouco mais de doze mil alqueires, sendo a maior colheita no final
da década de 1850 (cf. FERRAZ, 1858, p. 32). No conjunto destes municípios, a agricultura
representou de 21,4% a 40,7% das profissões da população total, assumindo a maior expressão
em Rio Pardo. A menor participação da lavoura ocorreu em Dom Pedrito, no qual a criação
atingiu a maior representação  13,5%. Encruzilhada apresentou a maior importância das
ocupações comerciais, perfazendo 5,0%.
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Por fim, o serviço doméstico abarcou de 20,8% a

33,6% das pessoas com profissão.
O contingente cativo representou, em termos do conjunto população, 19,8% em Rio
Pardo, 22,5% em Encruzilhada e 23,4% em Dom Pedrito. Tais participações mostraram-se, ver
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Houve ainda 15,2% de artesãos e 1,5 de militares.
Segundo Arséne Isabelle, Rio Pardo detinha, em 1833-34, posição estratégica no abastecimento do interior por
meio das mercadorias oriundas da capital via embarcações fluviais: “O comércio é próspero, porque este ponto é o
armazém de abastecimento das cidades e vilas do norte e oeste; dali partem continuamente tropas de mulas e carretas
para todas as povoações do interior” (1983, p. 52).
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Segundo Hemérito José Velloso da Silveira, Dom Pedrito apresentava, no início do século XX, a pecuária como
atividade econômica preponderante: “favorecida por pastagens inexcedíveis. As diversas estâncias e fazendas
menores, têm uma população pecuária de 400.000 reses, 258 ovelhas, 41.000 animais cavalares e 1.900 muares.”
(1979, p. 512).
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Não sabemos o motivo da pequena proporção de criadores em Encruzilhada (0,5%), talvez tenham registrado
como comerciantes, de forma semelhante ao ocorrido no Paraná.
238
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tabela 9.1, muito acima da média da província.
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Os escravos destas localidades representaram

8,8% do total recenseado na província. As amostras obtidas revelaram-se bastante expressivas
para Dom Pedrito e Encruzilhada, porém muito menos representativa no caso de Rio Pardo. 242
Tabela 9.1
População escrava segundo o censo e o Livro de Classificação (1873-75)
Censo de 1872
Matrícula
Livro de
(2)/(1)
1872-73
Classificação
x 100
Localidades
(1)
(1873/1875) (2)
%
Dom Pedrito
1.411
1.490
105,6%
Encruzilhada
1.897
2.474
2.429
98,2%
Rio Pardo
2.800
2.714
1.023
37,7%

a

TOTAL
6.108
5.188
4.942
74,9% a
a Não conseguimos levantar a informação da matrícula de Dom Pedrito, pois fo i efetuada em
conjunto com Bagé. Assim, calculamos a amostragem com base no recenseamento.

População escrava matriculada

A maioria dos escravos gaúchos consistiu em pessoas do sexo masculino. Em Dom
Pedrito, a razão de sexo atingiu o seu maior valor (114), sendo em Rio Pardo 104 e em
Encruzilhada 106.
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No conjunto da amostra do Rio Grande do Sul, verificamos, na tabela 9.2,

uma proporção muito elevada de crianças, que se revelaram superiores aos resultados observados
para o restante do país. Ela se mostrou maior em Dom Pedrito e Encruzilhada com relação a Rio
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Dreys afirmou na década de 1830: “Mais antiga e muito tempo rival de Porto Alegre, a vila de Rio Pardo ainda é,
depois da capital, o mais considerável ponto habitável da parte setentrional da província (...) o trânsito dos objetos
importados efetua-se pelo rio Jacuí, por meio de canoas bastante grandes (...) a vila de Rio Pardo é uma espécie de
depósito, donde as fazendas seguem para as povoações mais afastadas ao Sul e a Oeste (...)” (1990, p. 70-71).
Posteriormente, Saint-Adolphe descreveu como uma “vila considerável” e “seu porto admite sumacas que ali vão
tomar carga de mate do chá do Paraguai, carne seca e outros gêneros que são exportados para outras províncias.”
(1863, tomo II, p. 442 -443).
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Apesar da amostra conseguida ser inferior à metade dos escravos existentes, mantivemos a cidade de Rio Pardo
em nosso estudo, em função do livro de classificação aproximar-se do de matrícula, fornecendo plantéis completos
de uma parte dos proprietários. Utilizamos as relações individuais de matrícula presentes nos inventários de forma a
complementar a amostra.
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Em Encruzilhada, havia quatro crianças pagãs cujo sexo não conseguimos determinar. Se compararmos o
resultado de Rio Pardo com o da matrícula, observamos razões semelhantes, pois alcançou nesta última fonte o valor
de 107.
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Pardo.
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Tal expressão conduziu à diminuição da presença dos adultos em idade ativa, que

perfizeram menos da metade da população cativa. Desse modo, a razão criança- mulher destes
dois primeiros municípios alcançou os patamares mais elevados de todas as localidades
analisadas nesta pesquisa (1.807 e 1.767, respectivamente), enquanto em Rio Pardo foi
significativa, mas inferior às demais  1.093. Talvez, a amostra menos expressiva deste último
municíp io tenha determinado uma menor participação das crianças e mulheres em idade ativa.
Devemos considerar também a possibilidade de maior núcleo urbano de Rio Pardo interferir
nesse resultado.

Localidades
Dom Pedrito
Encruzilhada
Rio Pardo

Tabela 9.2
População escrava segundo faixa etária
(1873-75)
Faixas etárias (em porcentuais)

0 a 14 anos
15 a 49 anos
50 ou mais
TOTAL
44,5%
49,6%
5,9%
100,0% a
45,3%
47,2%
7,5%
100,0%
31,2%
57,5%
11,3%
100,0%

TOTAL
42,2%
50,0%
7,8%
100,0%
a Havia um caso no qual não temos a informação da idade, porém era provavelmente uma
criança.

As relações familiares ilegítimas predominaram amplamente entre os escravos gaúchos,
ver tabela APE.8. Notamos poucos registros de cativos casados e viúvos ou de seus filhos. De
outro lado, conseguimos remontar os vínculos entre irmãos, principalmente no caso de Rio Pardo.
Em Encruzilhada, tais relações alcançaram um patamar extraordinário de 61,9% dos escravos.
Como ocorrido nas informações do recenseamento para o conjunto da população da
província, a pecuária ocupou grande parcela dos escravos gaúchos, em função principalmente do
grande número de campeiros  cf. tabela 9.3. Todavia, ao contrário do resultado do censo, a
proporção de pessoas cativas ocupadas na atividade criatória superou a participação da
agricultura no caso de Dom Pedrito e Encruzilhada, alcançando os maiores patamares de todo o
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Até mesmo na matrícula, a participação das crianças no total mostrou-se menor para Rio Pardo (24,8%) em
comparação com Encruzilhada (37,0%).
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território brasileiro analisado neste estudo.
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De outro lado, os domésticos atingiram proporção

bastante elevada, ao redor de quatro décimos do total, em virtude da presença de cozinheiras,
lavadeiras e mucamas. Entre os oficiais, as cozinheiras detiveram grande participação. Por fim,
notamos a elevada proporção de serviços em Rio Pardo, porém sem especificação do tipo.
Tabela 9.3
População escrava segundo sua profissão (1873-75)
Localidades

Profissões
Dom Pedrito
Encruzilhada Rio Pardo
TOTAL
Agricultores
8,6%
15,7%
18,4%
14,5%
Pecuária
45,4%
31,3%
14,7%
30,8%
Transportes
0,0%
0,5%
0,1%
Jornaleiros
0,1%
0,4
0,2%
Ofícios
5,0%
12,5%
8,5%
9,5%
Domésticos
38,7%
40,1%
41,6%
40,1%
Engenho
Serviços
2,1%
16,3%
4,7%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

No total, as localidades em estudo do Rio Grande do Sul compreenderam pouco mais de
mil e duzentos escravistas e quase cinco mil cativos  cf. tabela 9.4. A média situou-se ao redor
de quatro, não muito diferente das de outras áreas pecuaristas do país  principalmente
paranaenses e piauienses. Os três municípios apresentaram médias próximas, contudo
estatisticamente distintas. A mais elevada ocorreu em Rio Pardo (4,3), possivelmente em função
da maior força da agricultura. Tal resultado aproximou-se do calculado por Stephen Bell para
momento um pouco anterior  ver seção 1.3.1. O maior plantel detinha tão-somente trinta e seis
escravos, moradores em Encruzilhada. Por fim, quando comparamos com outras localidades
pecuaristas do Paraná e do Piauí, a concentração foi relativamente reduzida, assumindo um Gini
inferior a meio (0,469), distintamente do que ocorreu com a média. Houve uma aproximação com
algumas cidades de Goiás, como veremos adiante na análise do conjunto das localidades
estudadas na tese.
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Como relatamos anteriormente, no censo quase não houve registro de criadores escravos. Em toda a província,
ocorreram sete casos de mulheres criadoras cativas. Entre os livres, predominaram os homens, possivelmente chefes
de domicílio.
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Tabela 9.4
População escrava segundo a estrutura da posse de cativos (1872-73)
Indicadores da propriedade escrava

Localidades
Proprietários
Escravos
Média D.V. C.V. Gini
Dom Pedrito
377
1.490
4,0
3,5
0,90 0,442
Encruzilhada
657
2.429
3,7
3,7
1,00 0,466
Rio Pardo
236
1.023
4,3
4,5
1,06 0,506
TOTAL

1.270

4.942

3,9

3,8

0,99

0,469

Obs: D. P. = desvio-padrão e C. V. = coeficiente de variação.

O Rio Grande do Sul distinguiu-se das demais áreas em função da elevada presença dos
plantéis médios, abarcando 29,0% dos escravistas e 60,1% dos cativos, como observado na tabela
9.5. Além disto, não havia nenhum escravista com quarenta ou mais escravos.

Tabela 9.5
Estrutura da posse de cativos no Rio Grande do Sul
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
FTP
Número
%
Número
%
1
420
33,1%
420
8,5%
2 a 4
471
37,1%
1.297
26,2%
5 a 9
269
21,2%
1.750
35,4%
10 a 19
99
7,8%
1.220
24,7%
20 a 39
11
0,8%
255
5,2%
40 ou mais
TOTAL
1.270
100,0%
4.942
100,0%
Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nesta tabela, consideramos tão-somente os casos
com proprietário determinado.
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Capítulo 10
BRASIL: UMA VISÃO DE CONJUNTO

Sim, a França é diversa. E a sua diversidade é
patente, durável, estrutural. Vauban já falava ‘da
diversidade da terra de que todas as províncias do
reino são compostas’. (...) Mas por que essa
heterogeneidade, esse perpétuo saltitar, obsedante,
do qual os franceses fazem de bom grado uma
característica de seu país, mas que talvez se
enganem ao julgá-lo sem igual no mundo?
(BRAUDEL, 1989, p. 381).
Neste capítulo, discutimos, de forma agregada, as desigualdades entre os diferentes
municípios brasileiros selecionados para a pesquisa em termos da propriedade escrava. De início,
qualificamos a amostra que embasou esta pesquisa, especialmente a sua representatividade no
espaço. Posteriormente, analisamos a distribuição da posse de cativos do conjunto destas
localidades, mostrando a importância absoluta e relativa dos distintos tamanhos de plantéis. Por
fim, tentamos agrupar as cidades de acordo com a proximidade dos indicadores da propriedade
escrava por meio da análise de agrupamentos (cluster). Procuramos relacionar, ainda nesta última
seção, os resultados alcançados à realidade socioeconômica dos municípios naquele momento.
Desse modo, essas condições sociais, econômicas e geográficas demarcaram o padrão de
propriedade escrava e os agrupamentos.

Amostra Levantada

A pesquisa realizou-se pautada pela disponibilidade de fontes existentes atualmente e, por
isso, não alcançamos uma amostragem sem viés. Conseguimos levantar informações para catorze
das vinte e uma províncias, envolvendo 69 cidades e chegando a um total de mais de cento e doze
mil cativos. Tal amostra representou 7,3% do total de escravos matriculados no país. O banco de
dados formado consiste num dos principais registros nominais em termos da população escrava
brasileira. Contudo, a amostra conseguida durante a pesquisa mostrou-se bastante parcial, como
podemos notar na tabela 10.1, que fornece a população matriculada e amostral das províncias.
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O Norte do país teve um único represe ntante: Cametá. Por outro lado, o Sul e o Oeste
revelaram-se proporcionalmente super-representados, por conta da preservação significativa das
informações para o Paraná e Goiás, porém houve a lacuna de Santa Catarina e Mato Grosso. Não
obstante a boa reprodução da importância relativa do Nordeste e Sudeste na amostra, quando
avaliamos a distribuição da população escrava amostral entre as províncias que compõem as
regiões, verificamos a ausência de dados para a Corte, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas e
um sub-registro expressivo para a Bahia e Rio de Janeiro. Por fim, São Paulo respondeu por mais
de um quarto do total da amostra, enquanto essa província detinha tão-somente 11,0% da
população matriculada.
Apesar dos problemas de representatividade da amostragem para as províncias, a amostra
obtida compreendeu os principais espaços produtivos do país: desde as áreas florestais da
Amazônia até a campanha gaúcha. Se, de um lado, não temos informação sobre o recôncavo
baiano ou a zona da Mata de Alagoas, de outro há dados com relação à Mata pernambucana e
sergipana. De forma semelhante, não dispomos dos municípios do vale do Paraíba fluminense em
nossa pesquisa, mas temos muitas informações para o vale paulista.
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Além da

representatividade da província, há diferenças importantes no seu interior, como ocorreu no caso
do Maranhão com participação matriculada e amostral semelhante, porém não podemos afirmar
que São Luís represente a província. Destarte, no referente ao conjunto do país, a amostra revelou
uma cobertura bastante expressiva.
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Cabe lembrar o esforço realizado no capítulo seis para conseguirmos informações dos escravos do vale do Paraíba
fluminense e de Minas Gerais por meio dos inventários e listas individuais de matrícula.
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Tabela 10.1
População escrava brasileira segundo a matrícula e a amostra (1872-1877)
Matricula
Amostra
Amostra
________________________ ____________________
% 
Províncias
Total
%
Total
%
Matrícula
Norte
Amazonas
1.183
0,1%
Pará
30.989
2,0%
2.895
2,6%
9,3%
Nordeste
Maranhão
74.939
Piauí
25.533
Ceará
33.960
Rio Grande do Norte 13.484
Paraíba
27.245
Pernambuco
93.496
Alagoas
33.242
Sergipe
32.974
Bahia
173.639

4,8%
1,6%
2,2%
0,9%
1,8%
6,0%
2,1%
2,1%
11,2%

5.325
13.121
1.567
8.980
6.570
2.796

4,8%
11,6%
1,4%
8,0%
5,8%
2,5%

7,1%
51,4%
5,8%
9,6%
19,9%
1,6%

Sudeste
Espírito Santo
Corte
Rio de Janeiro
Minas Gerais
São Paulo

22.738
47.260
304.744
333.436
169.964

1,5%
3,1%
19,7%
21,6%
11,0%

2.963
1.497
13.111
33.740

2,6%
1,3%
11,6%
29,9%

13,0%
0,5%
3,9%
19,9%

Oeste
Goiás
Mato Grosso

11.876
7.064

0,8%
0,5%

7.299
-

6,5%
-

61,5%
-

Sul
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul

10.715
14.730
83.370

0,7%
0,9%
5,4%

7.940
4.942

7,0%
4,4%

74,1%
5,9%

TOTAL
1.546.581
100,0%
Fonte: Matrícula (SLENES, 1983, p. 126).

112.746

100,0%

7,3%

Estrutura da posse de escravos

Ao longo dos capítulos anteriores notamos uma diversidade regional expressiva da
economia e demografia, principalmente no que se refere à posse de cativos, mostrando perfis
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bastante diferenciados ao longo do território brasileiro. Quando analisamos o conjunto do país, a
nossa amostra de pouco mais de vinte e cinco mil escravistas brasileiros salientou, como já
observado pela historiografia para outros períodos, a presença elevada de pequenos e médios
escravistas. Um indicador dessa condição pode ser observado por meio do número médio de
escravos dos proprietários, que chegou a 4,4 cativos por escravista. Corroborando este último
resultado, outras medidas de posição reforçaram tal visão: mediana foi dois e a moda, um. Este
último subconjunto mostrou-se substancial, pois os proprietários detentores de tão-somente um
cativo somaram quase dez mil proprietários, ou seja, mais de um terço de todos os escravistas.
A distribuição revelou, no seu todo, uma concentração bastante elevada, chegando o
índice de Gini a 0,576. Três quartos dos plantéis continham menos de cinco cativos, porém eles
detinham pouco menos de um terço do total dos escravos. Havendo de cinco a dezenove pessoas
em suas escravarias, os escravistas médios representaram um pouco mais de um quinto do seu
conjunto, contudo mantinham mais de quatro décimos dos cativos. Por fim, os grandes
proprietários com vinte ou mais elementos em seus plantéis totalizaram tão-somente três por
cento. Contudo, estes possuíam mais de um quarto do total dos escravos.
Os plantéis com mais de uma centena de cativos constituíram em quase uma exceção,
atingindo vinte e sete unidades, das quais tão-somente duas se situaram fora de São Paulo: um em
Cabo (PE) e outro Inhambupe (BA).
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Na província paulista, a distribuição concentrou-se nas

principais áreas cafeeiras: Bananal detinha dezesseis deles e Limeira, quatro. Embora fossem
menos de três dezenas de pessoas, elas abarcaram quase cinco mil escravos. Entre eles o maior
plantel chegou a compreender 419 pessoas, possuídos pela Vergueiro & Companhia de Limeira.
Desse modo, nessa nova área de cultivo do café, o porte das propriedades escravas alcançou,
ainda na fase de difusão dos cafeeiros pelos seus terrenos, um padrão muito elevado.
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No levantamento parcial nos inventários de Vassouras, Valença e Paraíba do Sul, verificamos a presença de oito
escravistas com mais de cem cativos. Em Campinas, Slenes verificou a presença de cinco escravarias
compreendendo cem ou mais escravos (cf. SLENES, 1998, p. 77). Assim, os plantéis gigantes concentraram-se nas
principais áreas cafeeiras do país.
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FTP
1
2 a 4
5 a 9
10 a 19
20 a 39
40 ou mais

Tabela 10.2
Estrutura da posse de cativos
Proprietários
Escravos
__________________
____________________
Número
%
Número
%
9.892
38,7%
9.892
8,8%
9.324
36,4%
25.262
22,4%
3.923
15,3%
25.264
22,4%
1.684
6,6%
21.766
19,3%
560
2,2%
15.055
13,4%
213
0,8%
15.502
13,7%

TOTAL
25.596
100,0%
112.741
100,0%
Obs.: FTP = faixas de tamanho dos plantéis. Nesta tabela, consideramos tão-somente os casos
com proprietário determinado.
A comparação de algumas províncias ao longo do século XIX apontou um quadro de
redução das posses médias cativas, principalmente quando confrontamos os nossos dados e os
fornecidos pela historio grafia para o início desse século, calcados em listas nominativas de
habitantes. O número médio de escravos revelou-se nos censos da década de 1830 para Minas
Gerais igual a 6,6, para São Paulo 7,2 e para o Paraná 5,1  cf. LUNA; KLEIN, 2004, p. 10  e
para o recôncavo baiano 8,8  cf. BARICKMAN, 2003, p. 55-56.
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Quando consideramos tão-

somente as nossas informações para os municípios selecionados destas áreas, as médias para a
década de 1870 atingiram os seguintes valores: 3,7 para Minas Gerais, 6,6 para São Paulo, 3,2
para o Paraná e 5,0 para a Bahia. Assim, consolidou-se a tendência de retração das propriedades
ao longo do século XIX para essas províncias.
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Esse resultado pode derivar, pelo menos em

parte, das restrições impostas ao tráfico africano a partir do segundo quartel do século. O avanço
proporcionalmente maior da cafeicultura atenuou a redução da propriedade cativa na área
paulista. Por fim, a desigualdade da posse parece ter aumentado tão-somente para São Paulo,
ocorrendo o inverso para o Paraná e Minas Gerais.
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Esse último cômputo é nosso a partir das informações desagregadas do autor. Contamos 796 escravistas que
possuíam 7.045 escravos em duas freguesias do Recôncavo baiano, sendo uma açucareira e outra de, sobretudo,
fumo.
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O trabalho de Bergad mostrou, com base em inventários, uma retração do número médio de escravos nas
primeiras três décadas do século XIX, porém mantido a partir desse momento num patamar semelhante (1999, p.
207-208).
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O índice de Gini para os 1830s foi de 0,574 para Minas Gerais, 0,596 para São Paulo e 0,527 para o Paraná
(LUNA; KLEIN, 2004, p. 9). Na nossa amostra, tal indicador chegou a 0,660 para São Paulo, 0,510 para Minas
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As ocupações desses escravistas não foram registradas na classificação ou matrícula,
porém podemos verificar a profissão declarada pela população livre no censo de 1872-74. A
metade desse contingente foi recenseada como lavradores (49,8%). Ainda houve um certo
destaque para o serviço doméstico e o artesanato, apresentando participação de 23,4% e 17,7%,
respectivamente. Por fim, o comércio alcançou três por cento dos livres.
Como já apontado e verificado pela historiografia nas últimas décadas, o quadro
apresentado nesta tese corrobora a idéia de um país marcado pela difusão da escravidão por todo
o território brasileiro. Apesar do grande desenvolvimento cafeeiro e do dinamismo de outras
culturas e atividades direcionadas tanto para o mercado interno quanto para o externo na década
de 1870, o padrão da posse de cativos mostrou-se reduzido, com a presença de elevado número
de pequenos escravistas. Entretanto, os resultados assinalaram também uma desigualdade
expressiva da distribuição dos cativos entre seus proprietários, cidades, províncias e até mesmo
regiões. Destarte, ao reunirmos os municípios com perfis de posses próximos, poderemos avançar
no entendimento das conformações das disparidades no espaço.

Propriedade escrava de diferentes áreas

Ao analisarmos as localidades selecionadas nos capítulos anteriores observamos
resultados para a posse de cativos muito distintos entre algumas delas e semelhantes entre outras,
até mesmo das situadas em diferentes partes do país. Podemos agregar os municípios que
apresentaram maior proximidade dos indicadores da posse de escravos, facilitando a comparação
dos resultados.
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A partir disto procuramos estabelecer grupos de localidades de acordo com as

distribuições da posse dos cativos por meio da análise de cluster, para os quais também
realizamos o teste de rank entre as cidades dos agrupamentos formados (Kruskal-Wallis).

Gerais e 0,484 para o Paraná. No caso de Minas Gerais, o estudo de Bergad também apontou uma estabilidade do
Gini ao longo do século XIX, ao redor de 0,52 a 0,54 (1999, p. 207-208).
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Utilizamos as seguintes variáveis: as participações relativas dos escravos nas seis faixas de tamanho dos plantéis
estabelecidas na seção anterior, o índice de Gini e a média de escravos de cada uma das localidades. Optamos por
padronizar as médias de 0 a 1 a fim de mantermos escalas idênticas das variáveis em questão. O método de cluster
hierárquico empregado foi o de Ward.
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Destarte, seguindo as indicações da análise efetuada anteriormente e das comparações dos vários
resultados testados, estipulamos treze grupos de cidades. 252
As sessenta e nove localidades consideradas nesta seção foram divididas em grupos com
perfis de posses próximos. A tabela 10.3 apresenta os treze grupos de cidades, não havendo uma
hierarquia entre eles. Contudo, ordenamos os resultados numa seqüência crescente de médias
para facilitar a discussão dos grupos. Como as médias consistem em tão-somente um dos
indicadores utilizados para agrupar, podemos ter resultados de cidades com médias semelhantes
formando grupos distintos ou, até mesmo, um agrupamento com médias desiguais. Deste modo,
realidades distintas em termos de média de escravos ou de economia e população podem
apresentar distribuições de posses próximas. Como veremos, os resultados salientam, no geral,
certa concordância entre os indicadores utilizados e a realidade econômica e demográfica das
localidades agrupadas.
Três municípios mantiveram-se isolados: Bananal, Limeira e Flores, devido a aspectos
bastante particulares. Os dois paulistas destacaram-se em virtude da grande expressão da
cafeicultura, assumindo média e Gini bem elevados: 15,13 e 9,69 para o primeiro indicador e
0,759 e 0,718 para o segundo, respectivamente. Contudo, os dois perfis não se revelaram tão
próximos um do outro, conservando-se apartados. A prime ira cidade encontrou-se no seu apogeu
cafeeiro numa das principais áreas de cultivo do café no vale do Paraíba e a segunda num
momento anterior do desenvolvimento da cultura no Oeste de São Paulo, mas em patamares
extraordinários. Por fim, Flores distinguiu-se das demais por ser uma localidade goiana “recém
formada” e não apresentou nenhum escravista com mais de nove escravos, num total de tãosomente 135 cativos. 253
O primeiro grupo compreendeu as menores posses, não superiores a dois e meio cativos
por proprietário. As cinco localidades desse subconjunto localizaram-se em várias regiões
brasileiras, porém nenhuma delas situadas no Sudeste. Elas apresentaram uma média pouco
superior a dois cativos por proprietário. Nelas encontramos duas localidades do sertão da Paraíba
e uma do Piauí. A comarca de Curitiba também foi incluída nesse grupo, possivelmente em razão
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Fizemos uso da diferença da variância dos centróides dos grupos testados a fim de decidirmos o número de
agrupamentos. Apesar de menos indicada, apresentamos outra opção para o número de subconjuntos no Apêndice
Metodológico.
253
A vila de Flores foi suprimida em 1874 e restabelecida em 1875, de acordo com Brandão (1978, p. 145).
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da existência de pequenas propriedades agrícolas.
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Por fim, incluímos um antigo centro

mineratório de Goiás (Pilar), que mantinha alguma pecuária. Os índices de Gini dessas
localidades foram muito reduzidos, variando de 0,336 a 0,428. O maior plantel desse grupo
somou vinte cativos, localizado em Curitiba. Os detentores de um cativo perfizeram quase a
metade dos escravistas desse grupo (49,7%).
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Tabela 10.3
Distribuição das localidades segundo os grupos do Cluster e teste de Rank
(1872-1877)
(Continua)
Grupos de Localidades
Proprietários
Média
Gini Rank Médio
Grupo 1: (P=0,067)
Cajazeiras (PB)
174
1,91
0,336
648,03
Comarca de Curitiba (PR)
813
2,53
0,424
729,99
Humildes (PI)
97
2,22
0,379
701,97
Misericórdia (PB)
226
2,34
0,424
679,81
Pilar (GO)
110
2,46
0,399
735,81
Grupo 2: (P=0,000)
Dores da Marmelada (MG)
Goiás (GO)
Meia Ponte (GO)
Paranaguá (PR)
Parnaíba (PI)
São Luís (MA)

479
385
146
221
253
1.690

Grupo 3: (P=0,636)
Antonina, Morretes e Guaratuba
Bananeiras (PB)
Catalão (GO)
Palmeira (PR)
Piracuruca e Pedro II (PI)
Santo Antonio do Monte (MG)

386
230
366
164
257
490

2,61
2,82
3,11
2,98
2,54
3,15

0,457
0,461
0,458
0,470
0,476
0,488

1.487,43
1.569,52
1.690,20
1.617,48
1.395,42
1.635,92

2,69
3,07
3,02
2,90
2,99
3,01

0,441
0,453
0,457
0,456
0,462
0,473

910,56
980,43
966,39
942,42
951,70
944,60

Obs: Não devemos comparar o rank médio entre os grupos, mas tão-somente dentro do grupo. P = a probabilidade de
aceitação da igualdade das médias. Antonina, Morretes e Guaratuba pertencem ao Paraná.
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A comarca de Curitiba não apresentou um grau de urbanização da moradia dos cativos matriculados tão elevado
quanto, por exemplo, Paranaguá (21,2% e 51,8%, respectivamente), mas a sua agricultura se concentrou em
pequenas propriedades. De acordo com Eduardo Pena, Curitiba marcou-se pela: “presença de uma estrutura de posse
de poucas proporções, mas relativamente ‘democrática’, espalhando os es cravos pelas mãos de inúmeros pequenos
proprietários. De outro, os inventários atestam a existência de um escravismo ainda essencialmente agrário (...)”
(PENA, 1999, p. 85-86). O autor afirmou a existência de grande número de inventariados relacionados à economia
da erva-mate em Curitiba nessa época.
255
A importância dos plantéis com um único cativo foi muito elevada em Misericórdia e Cajazeiras (PB), alcançando
55,5% dos escravistas. De outro lado, a localidade de Humildes (PI) separou-se de Oeiras naquela época,
representando uma povoação nova nesse momento.
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Tabela 10.3
Distribuição das localidades segundo os grupos do Cluster e teste de Rank
(1872-1877)
(Continua)
Grupos de Localidades
Proprietários
Média
Gini Rank Médio
Grupo 4:
Flores (GO)
45
3,00
0,371 Grupo 5: (P=0,001)
Arraias (GO)
Bonfim (GO)
Dom Pedrito (RS)
Encruzilhada (RS)
Entre Rios (GO)
Formosa (GO)
Mogi das Cruzes (SP)
Natividade (GO)
Paracatu (MG)
Patos (MG)
Santa Luzia (GO)
São Sebastiã o e Ilha Bela b
Simão Dias (SE)

166
252
377
657
110
131
214
75
356
355
120
385
136

3,32
3,34
3,95
3,70
3,64
3,71
4,21
2,96
3,33
3,46
3,38
3,32
3,57

0,489
0,471
0,442
0,466
0,476
0,447
0,464
0,421
0,449
0,473
0,453
0,467
0,474

1.535,82
1.573,59
1.823,79
1.697,39
1.653,73
1.755,18
1.861,28
1.550,90
1.626,52
1.617,87
1.627,91
1.579,09
1.640,49

Grupo 6: (P=0,004)
Barras (PI)
Batalha (PI)
Jaicós (PI)
Jaraguá (GO)
Ponta Grossa e Tibagy (PR)
Valença (PI)

308
117
751
70
354
529

3,47
3,52
3,39
3,50
3,72
3,77

0,537
0,494
0,534
0,544
0,497
0,518

1.028,68
1.110,16
1.010,85
1.026,21
1.138,08
1.109,26

594
392
474
248
434
603
1.296
236
171

4,89
3,93
3,78
4,12
4,47
3,95
4,31
4,33
4,73

0,508
0,504
0,540
0,506
0,522
0,535
0,527
0,506
0,526

2.444,99
2.181,08
2.011,39
2.225,06
2.294,58
2.088,71
2.233,29
2.263,70
2.328,26

66
215

4,36
3,54

0,514
0,566

133,26
166,21

Grupo 7: (P=0,000)
Cametá (PA)
Iguape (SP)
Lagarto (SE)
Lapa e Rio Negro (PR)
Oeiras (PI)
Ouro Preto (MG)
Ponte Nova (MG)
Rio Pardo (RS)
Rio Verde (GO)
Grupo 8: (P=0,003)
Boa Vista (GO)
Olinda (PE)
b Incluímos Caraguatatuba (SP).
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Tabela 10.3
Distribuição das Localidades Segundo os Grupos do Cluster e Teste de Rank
(1872-1877)
(Continuação)
Grupos de Localidades
Proprietários
Média
Gini Rank Médio
Grupo 9: (P=0,000)
Batatais (SP)
486
4,86
0,587 1.876,73
Capela (SE)
627
4,27
0,581 1.734,28
Castro (PR)
328
4,20
0,547 1.815,44
Palmares (PE)
692
5,80
0,575 2.065,06
Paraty (RJ)
350
4,28
0,555 1.810,96
São José dos Campos (SP)
244
4,55
0,570 1.834,31
Teresina (PI)
538
5,15
0,561 1.985,53
Vitória (ES)
554
5,35
0,564 2.022,91
Grupo 10: (P=0,000)
Ilhéus (BA)
Inhambupe (BA)
Laranjeiras (SE)
São Luiz do Paraitinga (SP)
União (PI)

155
401
450
383
151

4,87
5,09
3,58
5,43
5,05

0,627
0,606
0,614
0,611
0,612

770,47
812,77
642,28
845,15
812,77

Grupo 11: (P=0,390)
Amparo (SP)
Cabo (PE)
Itu (SP)
Lorena e Cruzeiro (SP)
Paraibuna e Natividade (SP)
Taubaté (SP)

251
527
612
376
249
663

7,53
7,98
5,59
6,65
6,77
6,28

0,575
0,651
0,662
0,624
0,649
0,638

1.592,76
1.434,60
1.166,10
1.372,51
1.340,27
1.306,80

Grupo 12:
Limeira (SP)

338

9,69

0,718

Grupo 13:
Bananal (SP)

498

15,13

0,759

O segundo agrupamento compreendeu a localidade mais urbana de Goiás e outra sem
tanta influência da agricultura: a capital e Meia Ponte, respectivamente.
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Ele congregou

também três portos: Paranaguá, Parnaíba e São Luís, que também detinham maior expressão
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A participação dos escravos urbanos na capital chegou, na matrícula, a 37,0%, porém em Meia Ponte foi de tãosomente 8,3%. O primeiro resultado superou o do conjunto da província (11,5%). No caso da segunda, houve uma
grande parcela de artistas, somando 57,6% entre os cativos matriculados, maior do que o porcentual equivalente da
província (23,9%). Como não havia domésticos na matrícula, ao contrário dos registros levantados por nós no livro
de matrícula, provavelmente, muitos destes artistas consistiam em domésticos. De todo modo, isso revelou, como
vimos no capítulo oito, um perfil distinto da agricultura, mas não tanto urbano.
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urbana.
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Por fim, o primeiro local do Sudeste a pertencer a um grupo foi a localidade mineira

de Dores da Marmelada, marcada pela reduzida amostragem obtida. As médias de escravos do
grupo situaram-se de 2,54 a 3,15 e Gini de 0,457 a 0,488, grande parcela dos escravistas
detinham até quatro elementos em seus plantéis (84,2%). Apenas em São Luís, verificamos a
presença de plantéis com quarenta ou mais cativos, abarcando tão-somente 3,0% do seu total de
escravos.
O grupo seguinte reuniu cidades com médias próximas às do anterior  de 2,69 a 3,07 
e Gini ligeiramente menores  de 0,441 a 0,473. Neste verificamos a presença das localidades
paranaenses litorâneas de Antonina, Morretes e Guaratuba e do planalto de Palmeira. Ademais,
temos a presença da agrestina Bananeiras, da goiana Catalão e das piauienses Piracuruca e Pedro
II. A última cidade do subconjunto foi uma do Sudeste, pertencente a Minas Gerais: Santo
Antonio do Monte. Talvez, não obstante média e Gini próximos, o perfil dessas localidades
diferenciou-se das do grupo anterior por conta da menor residência urbana e a maior importância
dos plantéis de cinco a nove cativos entre os proprietários.
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Nesse grupo, havia tão-somente um

plantel com mais de quarenta cativos em Piracuruca e Pedro II.
O quinto conjunto de cidades envolveu treze cidades, atingindo médias superiores e de
maior espectro de variação  de 2,96 a 4,21. Os índices de Gini também variaram mais  de
0,421 a 0,489. De fato, a despeito de apresentar a maior média das cidades discutidas até esse
momento, a paulista Mogi das Cruzes mantinha uma participação reduzida dos escravos nas
faixas de vinte cativos ou mais (8,8%).
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Apesar de algum desenvolvimento cafeeiro, ela

consistiu juntamente com São Sebastião, Ilha Bela e Caraguatatuba nas primeiras localidades
paulistas a pertencer a um grupo. Esse agrupamento também compreendeu oito localidades
pecuaristas do planalto central  as goianas Arraias, Bonfim, Entre Rios, Formosa, Natividade e
Santa Luzia e as mineiras Paracatu e Patos , duas gaúchas  Dom Pedrito e Encruzilhada  e
uma sergipana  Simão Dias. Nesse subconjunto, observamos um certo destaque das atividades
criatórias, porém nenhuma do Piauí. Natividade mantinha a menor média do grupo, porém as
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Nos casos destes, os porcentuais da residência urbana foram mais elevados: 51,8% para Paranaguá, 43,5% para
Parnaíba e, expressivamente, 92,2% para São Luís.
258
Nesse grupo, a presença da residência urbana entre os cativos matriculados mostrou-se inferior: 35,5% para
Antonina e Morretes, 4,5% em Bananeiras, 0,0% em Palmeira e 23,2% em Piracuruca e Pedro II. Não houve
informação para Catalão e Santo Antonio do Monte. Apesar da maior proporção de escravistas com cinco a nove
cativos, a presença também mais intensa do plantel unitário compensou a média, aproximando-a do grupo anterior.
259
Em Mogi, notamos o maior plantel com 51 cativos, sendo o único superior a 39 cativos.
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participações das faixas de tamanho de plantéis mostram-se próximas às dos demais. Destarte,
houve preponderância no subconjunto de uma grande presença de cidades goianas e mineiras
próximas à fronteira das duas províncias.
O sexto grupo compreendeu municípios eminentemente pecuaristas do Piauí  Barras,
Batalha, Jaicós e Valença , do Paraná  Ponta Grossa  e de Goiás  Jaraguá. Embora as
médias não apresentaram crescimento em relação ao subconjunto anterior, de 3,47 a 3,77, os
índices de Gini foram bastante superiores: de 0,494 a 0,544. O maior escravista deste grupamento
possuía 37 escravos. Assim, ocorreu uma grande preponderância de localidades criatórias do
Piauí, assumindo posses significativas apesar do restrito comércio marítimo e do declínio do
algodão nesta província. Embora existam casos de outras províncias neste grupo, o convívio na
área piauiense de um espaço e economia semelhante produziu, como esperado, a reunião das
localidades.
O sétimo grupamento mostrou-se bastante heterogêneo em termos da economia das
cidades, preponderando a destinação para o mercado interno, com algumas exceções. Ele
envolveu nove localidades dispersas por todas as regiões: as mineiras Ponte Nova e Ouro Preto, a
paulista Iguape, a gaúcha Rio Pardo, a paranaense Lapa, as nordestinas Oeiras e Lagarto e,
finalmente, a paraense Cametá. Esta última alcançou a média mais elevada do subconjunto de
cidades, mostrando mais marcada pela exportação. No todo, as médias dispersaram de 3,95 a 4,89
e o Gini de 0,504 a 0,535, superando os indicadores do grupo anterior, especialmente para o
primeiro. A participação dos escravos da faixa de quarenta ou mais representou de zero a 6,1%.
Este último valor referiu-se a Ponte Nova. Assim, neste caso, ao contrário do anterior, a
diversidade de realidades econômicas municipais determinou uma distribuição da propriedade
semelhante, pois as suas respectivas trajetórias de acumulação de cativos cruzaram-se nesse
momento.
Boa Vista e Olinda formaram um grupo à parte, o oitavo. Não obstante de suas médias e
Gini divergirem significativamente, houve participações dos escravos na faixa de quarenta ou
mais cativos próximas e elevadas em comparação com os anteriores  20,5% e 21,4%,
respectivamente. As médias foram de 4,36 para Boa Vista e 3,54 para Olinda e os Gini de 0,514 e
0,566. Apesar deste último município localizar-se na zona da mata pernambucana, ele detinha
pequena área de agricultura com a cana-de-açúcar, porém um padrão citadino distinto das cidades
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de segundo agrupamento, pois a posse mostrou-se superior.
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Apesar do reduzido contingente

cativo, Boa Vista abastecia com gado os municípios algodoeiros do Maranhão. Assim, reuniu-se
a urbana Olinda com a pecuarista Boa Vista, ou seja, dois mundos diversos, mas detendo
distribuição das posses próximas. Novamente, realidades distantes e de economias diversas
alcançaram perfis similares.
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No nono grupo, notamos a presença de mais localidades do Sudeste: as paulistas Batatais
e São José dos Campos, a capixaba Vitória e a fluminense Paraty. Todavia, ainda não foram as
principais áreas cafeeiras do Sudeste daquele momento, nem mesmo a segunda ou a terceira
cidade. Além de Paraty, a faina canavieira também dominou a pernambucana Palmares e a
sergipana Capela. Não obstante a maior média do grupo, a cidade de Palmares aproximou-se de
outras áreas de cana, possivelmente em função da reduzida proporção de escravos dos grandes
escravistas  8,7%. Por fim, a paranaense Castro e Batatais mantinham destaque em suas
províncias em função da criação de gado, ao que tudo indica integradas ao mercado cafeeiro do
Sudeste em maior profusão do que as áreas mais distantes. O cultivo do algodão alcançou
expressão em Teresina, não obstante o momento não mais tão favorável. A capital do Piauí e a do
Espírito Santo não se destacaram em termos da urbanização e de seus portos, seja fluvial ou
marítimo, talvez por isso não se agruparam no segundo subconjunto.
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A agricultura ganhou

força nestas duas capitais, calcadas no algodão e no café, respectivamente. As médias oscilaram
bastante, alcançando de 4,20 a 5,80, e os Gini pouco variaram de 0,547 a 0,587. Houve um
significativo crescimento do índice de concentração em comparação aos dos dois últimos grupos
analisados. Todavia, as parcelas dos escravos na faixa de quarenta ou mais mostraram-se
inferiores às do grupo anterior e bastante divergentes entre si  6,9% a 17,1%.
O agrupamento de número dez compreendeu cinco localidades, das quais quatro são
nordestinas: as baianas Ilhéus e Inhambupe, a sergipana Laranjeiras e a piauiense União. Todas
essas últimas detinham uma agricultura de destaque, seja no açúcar, fumo, cacau ou algodão. A
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A residência urbana dos escravos matriculados preponderou proporcionalmente mais em Olinda (59,0%) do que
em Recife (50,4%).
261
Numa discussão mais ampla, José Flávio Motta, Nelson Nozoe e Iraci del Nero da Costa afirmaram que: “(...)
panos de fundo socioeconômicos distintos podem dar suporte a populações cujas estruturas demográficas apresentam
perfis estatísticos em boa medida semelhantes, este é o caso do padrão da propriedade escrava no Brasil dos séculos
XVIII e XIX. Nesse padrão figuravam, de forma inequívoca, vale a pena repisar, como escravista majoritário, o que
possuía poucos cativos, e como escravo típico o que vivia fora do ambiente característico da plantation.” (MOTTA;
NOZOE; COSTA, 2004, p. 209-210).
262
A moradia urbana dos escravos matriculados alcançou tão-somente 16,6% em Teresina e 13,3% em Vitória,
bastante inferiores aos valores de outras capitais discutidos até o momento.
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única paulista foi São Luiz do Paraitinga, que não se engajou diretamente na cultura cafeeira. As
médias variaram muito e não foram muito elevadas, de 3,58 a 5,43, porém os Gini atingiram
valores muito elevados e próximos: 0,606 a 0,627. Por fim, as participações dos cativos na faixa
de quarenta ou mais oscilou muito pouco dentro do subconjunto de cidades: de 13,8% a 17,1%.
O último grupo de localidades ainda não discutido consistiu no onze, que abarcou
principalmente localidades cafeeiras e açucareiras de grande expressão. Destas, temos cinco
paulistas  Amparo, Itu, Lorena e Cruzeiro, Paraibuna e Taubaté  e uma pernambucana 
Cabo. De um lado, a aproximação dos municípios cafeicultores e açucareiros decorreu do
dinamismo diferenciado vivido pelas culturas naquele momento, mais favorável aos primeiros.
Por outro lado, verificamos a presença de localidades mais antigas e recentes nesse grupo, que se
encontravam, respectivamente, no apogeu do café  vale do Paraíba  e ainda na difusão do
seu cultivo  Amparo. Entretanto, nessa época, elas se aproximaram num idêntico agrupamento.
Posteriormente, devem se distinguir pela evolução diferenciada da cafeicultura nas duas áreas,
caminhando as primeiras para a decadência e a segunda, para o seu auge. As médias alçaram-se
de 5,59 a 7,98 e os índices de Gini de 0,575 a 0,662. A parcela dos escravos em plantéis com
quarenta ou mais cativos atingiu valores elevados, de 22,1% a 33,6%. Todavia, todos esses
indicadores foram inferiores aos de Bananal e Limeira, particularmente nesse último  que
representou 63,0% e 49,3%, respectivamente.
Apesar das posses significativas em áreas pouco relacionadas ao café, a influência direta
ou indireta da cafeicultura determinou grande divergência entre as localidades em estudo. Tal
disparidade não se restringiu a apresentar ou não o seu cultivo, pois o seu papel não se revelou
igual em cada um dos locais que se cultivou a preciosa rubiácea. A força da plantation cafeeira
dos grandes centros produtores conviveu com cidades nas quais a pequena e a média cafeicultura
ganharam destaque, produzindo perfis de posses distintos.
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Ao realizarmos a discussão de um

momento da localidade em sua história de cultivo do café, capturamos a realidade daquele estágio
do ciclo produtivo. Como vimos acima, as condições de produção revelaram-se diversas,
podendo aproximar cidades, em fases cafeeiras diferentes. Não obstante este privilégio que
concedemos ao café, verificamos a grande atração de outros produtos pela economia cafeeira e a
sua dependência dessas mercadorias, no caso das nacionais, desde os cereais nas áreas vizinhas a,
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Mesmo nos grandes centros produtores, havia a presença de pequenos cafeicultores e escravistas.
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até mesmo, os animais das mais distantes.
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Assim, o comércio integra áreas de distintas

produções, favorecendo a especialização.
A produção do açúcar assumiu, nesse momento, indicadores de propriedade escrava mais
próximos dos do café. Ao contrário do apontado para o início do século XIX nos estudos acerca
dos cafeicultores e senhores de engenho a partir das listas nominativas, muitas cidades
açucareiras agruparam-se a cafeeiras. O menor dinamismo do açúcar na segunda metade do
século XIX ajudou a explicar essa proximidade. Entre os municípios canavieiros, ocorreram
também distinções significativas, como entre alguns sergipanos e pernambucanos. Por fim, a
localização no Sudeste e no espaço fluminense favoreceu a posse cativa na aguardenteira Paraty,
que se aproximou de áreas açucareiras mais tradicionais. Outrossim, os menores custos de
transporte para os mercados consumidores aliados à distribuição do café do vale do Paraíba
paulista auxiliaram na acumulação expressiva de cativos em Paraty.
Os largos e dispersos espaços ocupados pela pecuária ao longo do território brasileiro
conduziram-na a padrões diferenciados. Sem incluir qualquer informação de localização das
cidades, as piauienses e gaúchas tenderam a se reunir em perfis separados, à exceção tão-somente
de Oeiras e Rio Pardo do grupo oito. O perfil das primeiras alcançou concentrações da
propriedade escrava mais elevadas do que as das segundas. De outro lado, as goianas e
paranaenses dispersaram-se muito mais entre as demais. As cidades de Goiás aproximaram-se
proporcionalmente mais das de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.
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Novamente, a maior

proximidade dos mercados conduziu a um desenvolvimento maior da criação em Castro e
Batatais e a um grupamento de maiores médias, não obstante se vincularem ao abastecimento da
área cafeeira alcançaram posses próximas a de áreas de exportação.
A localização espacial num determinado contexto socioeconômico provincial ou de uma
área facilitou o agrupamento. Apesar de certa diferença da sua economia, as baianas Ilhéus e
Inhambupe agruparam-se num idêntico subconjunto, reforçando importância do conjunto da
província ou região para o perfil das cidades. O desenvolvimento cacaueiro dessa época em
Ilhéus ainda não foi suficiente para a diferenciar no contexto provincial. Ademais, as duas
localidades do sertão da Paraíba também se reuniram num idêntico grupo  o primeiro. De igual
modo, reuniram-se as três localidades cafeeiras do vale do Paraíba paulista do grupo onze 
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Uma visão dessa mútua dependência da produção para a exportação e o mercado interno pode ser observada na
obra de Bert J. Barickman (2003) para o Recôncavo baiano entre a mandioca, fumo e açúcar.
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Das áreas criatórias, apenas três localidades goianas agruparam-se com localidades piauienses.
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Lorena e Cruzeiro, Paraibuna e Taubaté. Todavia, não se agruparam a outras vizinhas, como ao
grande centro produtor de Bananal ou aos dois locais de menor expressão em café no vale.
A diversidade das realidades econômicas e demográficas das localidades ajuda a
entendermos nossos resultados acerca da desigualdade da posse de cativos. A existência de um
elevado número de grupos decorreu de distinções além do tipo de atividade preponderante no
local, como relatado antes a geografia, o momento inicial, os recursos prévios, a intensidade e o
acesso aos mercados foram alguns dos fatores determinantes do desempenho, que podemos listar
a partir das informações disponíveis. A própria história da localidade precisa ser considerada no
seu todo. Destarte, os resultados deste capítulo reforçam a importância do desenvolvimento de
estudos de comunidades calcados em fontes originais para a melhor compreensão do nosso
passado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por que as províncias do Maranhão e da Bahia, tão ricas de talento,
não acompanham a província de São Paulo? Por que estacionam,
ou retrogradam quando São Paulo voa nas azas do progresso? As
causas são realmente múltiplas e complexas: mas podem ser
grupadas em uma só: a monomania política! (REBOUÇAS, 1988,
p. 214)

O conjunto dos resultados apresentados ao longo desta tese demonstrou, para a década de
1870, uma grande diversidade em termos do comércio marítimo e da posse de cativos entre
regiões, províncias e municípios brasileiros, confinada às limitações espaciais, demográficas e
econômicas contempladas neste estudo e referidas anteriormente. Num primeiro plano, as
distinções foram notórias entre as regiões, particularmente entre Sudeste e Nordeste, tanto em
termos do comércio como em relação à população cativa. Em seqüência, percebemos distinções
entre as províncias com relação às trocas internacionais e por cabotagem e ao contingente cativo.
Por fim, notamos disparidades entre as várias localidades em estudo nesta tese com respeito à
propriedade escrava.
No caso das regiões, avaliamos as dimensões de tais diferenças em montantes não tão
elevados quanto aos estimados por Buescu para 1872, porém já bem definidos e superiores ao
proposto pela literatura clássica. A participação dos escravos na população total chegou a pouco
mais do dobro no Sudeste em relação ao Nordeste. Ao comparamos o saldo líquido per capita
das exportações de gêneros nacionais verificamos, incorporando a cabotagem, um diferencial
ligeiramente maior do que dois terços, em favor do Sudeste. Assim, tal resultado mantém, como
salientado pela historio grafia, a importância das mudanças posteriores com respeito à economia
cafeeira, à imigração estrangeira e à industrialização para a expansão das desigualdades, porém
elas já se demarcaram antes do apontado por essa literatura.
Tais distinções não se restringiram tão-somente entre setores de exportação pujantes e
outros decadentes, nem até mesmo entre localidades direcionadas para o exterior e a subsistência,
ao contrário do exposto pela historiografia. Não obstante dispormos de poucas informações do
comércio terrestre inter e, principalmente, intraprovincial, notamos a existência de vínculos
econômicos internos expressivos e crescentes entre as províncias brasileiras ao longo do século
XIX. Além do crescimento das áreas tradicionalmente vinculadas ao mercado interno, alguns
locais, outrora mais definidos como de exportação, redirecionaram parte da sua produção para o
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abastecimento de outras províncias, por exemplo a zona açucareira pernambucana. Isto atenuou a
diferença clássica entre setores exportadores e de mercado interno, muitas vezes uma unidade
produtiva idêntica oferta mercadorias para os dois destinos. O desenvolvimento dos dois setores
estabeleceu um mútuo condicionamento e dependência entre si. Destarte, as diferenças de
comércio e da posse de cativos entre as áreas e localidades não podem ser atribuídas
exclusivamente ao dinamismo do setor exportador. O desempenho da economia exportadora
explica tão-somente uma parte desse resultado, produzido a partir de uma evolução diferenciada
desde o período colonial.
Verificamos um saldo líquido das exportações de gêneros nacionais das províncias mais
relacionadas ao comércio interno semelhante ao do país como um todo. De outro lado, houve
uma posse escrava elevada em várias localidades caracterizadas por atividades de abastecimento
do mercado nacional. Grande parcela do território brasileiro forneceu mercadorias de forma
regular e em montantes significativos, permitindo o acúmulo de riqueza cativa. Em alguns casos
vistos anteriormente, tais posses assemelharam-se, ou até mesmo superaram, às de locais de
produção de mercadorias naquele momento pujantes direcionados para o mercado externo. Como
já apontado pela historiografia, no interior do setor exportador e/ou do interno observamos
diferenças expressivas entre as culturas existentes naquele espaço, não podendo abarcar de forma
semelhante produtos diversos.
A riqueza das realidades analisadas conduz a explicações das distinções derivadas de
múltiplos fatores, não podendo se restringir tão-somente aos condicio nantes socioeconômicos
daquele momento da província ou localidade em questão. Na ausência de uma historiografia
regional bem fundamentada em documentação primária, tentamos arrolar, sem caráter exaustivo,
alguns elementos para encaminhar uma resposta. De outro lado, as lacunas da caracterização
econômica dos municípios ou províncias levou-nos muitas vezes a adotar uma visão parcial,
associada tão-somente a algumas atividades, que nos pareceram principais.
Na economia brasileira daquele momento, a agricultura detinha grande importância no
conjunto econômico do país. As atividades agrícolas introduziram diferenças nos padrões de
posse de cativos entre as regiões, especialmente em relação às áreas mais urbanas e comerciais. O
emprego do braço escravo ocorreu em maior intensidade na atividade agrícola. Em razão da sua
relevância, a questão do clima, relevo, solo etc. foi fundamental para o sucesso ou desempenho
não tão expressivo de uma cultura em determinado local. Como tais recursos não são
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homogêneos pelo território, naturalmente se gerou uma especialização produtiva dos cultivos
mais rentáveis nas áreas mais favoráveis. Ilustrativamente, a existência nos planaltos de campos
naturais facilitou o desenvolvimento da pecuária.
As condições técnicas da produção marcaram os padrões de comércio e propriedade
escrava distintos. O restrito emprego da adubação, do arado e de outras técnicas agrícolas
dificultaram os ganhos de produtividade, as economias de escala e a própria continuidade
temporal do plantio num idêntico terreno.
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De outro lado, a disponibilidade de terras e o

melhoramento do sistema de transporte favoreceu, de acordo com o ritmo de cada tipo de planta,
o lento caminhar das culturas pelo território, mantendo a todo momento áreas de cultivo em seu
início, apogeu e declínio.
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Assim, em nossa pesquisa, cada uma dessas áreas contou- nos um

determinado momento de sua trajetória de acumulação.
Em termos dos investimentos, podemos afirmar que a produção do açúcar demandou
normalmente maiores recursos humanos e materiais do que a cultura de fumo, cacau ou
principalmente erva- mate, o que auxilia a explicar posses cativas distintas. Todavia, na época em
estudo, algumas diferenças já evidenciadas pela historiografia não foram tão relevantes quanto
em outro momento. A aproximação das áreas cafeeiras e açucareiras nas posses de cativos
salientou tal mudança. Ademais, a prosperidade ou a decadência da atividade exportadora não
garantiu padrões de propriedade escrava próximos. O cacau e a erva - mate revelaram-se, por meio
dos seus preços, como produtos atraentes no momento de nosso estudo, mas as localidades
produtoras não atingiram patamares semelhantes aos das áreas cafeeiras.
O café revelou-se um fator importante de diferenciação, bem como a borracha. No
primeiro caso, até mesmo as áreas não cafeeiras do Sudeste ou fortemente atreladas
comercialmente a tal região beneficiaram-se do grande mercado formado, especialmente o
representado pela capital do Império e seu hinterland. Contudo, apesar de sua importância, esse
produto não pode explicar todo o resultado. Com relação ao segundo bem, as aquisições
direcionaram-se mais para o exterior, em função das dificuldades de abastecimento por meio de
áreas próximas, não formando um mercado interno tão expressivo.
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Uma exceção conhecida foi a cultura do fumo, que empregou sistematicamente adubos orgânicos oriundos da
associação à criação do gado bovino (cf. GORENDER, 1992, p. 91 -92). Nas áreas mais pujantes, notamos alguns
melhoramentos da produtividade, principalmente no setor de transportes e beneficiamento da produção agrícola.
267
O cultivo de alimentos manteve-se mais constante ao longo de todo o território.
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A presença da produção de uma mercadoria não determinou, de modo exclusivo, o
patamar da propriedade cativa do município ou de comércio da província. Uma cultura ou
atividade apropria-se do espaço de forma bastante variada ao longo do território. Uma ilustração
dessa realidade pode ser observada nas diferenças entre as áreas açucareiras nordestinas de
Pernambuco e de Sergipe. Ademais, entre as localidades produtoras de café também notamos
fortes distinções, como as observadas no interior da província paulista. Por fim, os vastos campos
pecuaristas revelaram disparidades notórias, particularmente podemos chamar a atenção para a
província gaúcha em comparação à piauiense. Estas também não se aproximaram da paraibana.
Até mesmo no interior de Goiás verificamos distinções importantes entre as áreas de criação.
Assim, a simples presença de uma atividade não informa a sua intensidade e desempenho, que
nesse estudo avaliamos tão-somente indiretamente por meio da posse de escravos e do comércio
marítimo. Finalmente, devemos considerar também a qualidade e o tipo do produto desta
atividade, nem sempre semelhante entre as regiões. Em alguns locais, ocorreu o cultivo da cana,
porém não se produziu o açúcar branco, mas tão-somente o mascavado ou até mesmo a rapadura
e a aguardente.
A amplitude dos mercados internos e externos de cada produto demarcou as
potencialidades de acumulação cativa das áreas e dos fluxos de comércio. Em face de custos de
transporte elevados, especialmente terrestres, a menor distância desses mercados ou dos portos de
exportação favoreceu a oferta em condições mais vantajosas, como ocorreu para as localidades de
abastecimento interno próximas aos grandes centros urbanos e às economias mais prósperas,
como a do Sudeste. Assim, uma atividade idêntica em dois locais distintos do espaço assumiu
padrões de propriedade escrava diferenciados, em função do alcance das condições de oferta das
mercadorias. Ao contrário, as áreas próximas e de economia semelhante tenderam a se agregar.
Uma medida do tamanho dos mercados pode ser observada pelo volume de suas trocas e o
alcance de suas relações comerciais internas e externas. No primeiro plano, a praça carioca
distinguiu- se completamente em relação ao restante do país, em virtude de constituir o principal
eixo da economia brasileira daquele momento e de conservar um hinterland responsável pela
maioria do café colhido. A partir dela estabeleceu-se uma rede de abastecimento e distribuição de
produtos bastante ampla e diversificada ao longo de grande parcela de nosso território, mormente
do Centro-Sul. Essas trocas regulares envolveram um contingente bastante elevado de pessoas,
tanto no comércio e transporte como principalmente na produção das mercadorias.
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A urbanização também consistiu, como já verificado pela historiografia, num elemento
determinante para posse de cativos menores de algumas cidades, especialmente os portos mais
desenvolvidos e as capitais de algumas províncias sem destaque na agricultura. Tais áreas
tenderam a se agrupar, em razão deste perfil mais próximo. Outross im, as capitais com expressão
agrícola também se aproximaram, mas em patamar mais elevado. Por fim, realidades econômicas
distintas reuniram-se em virtude da aproximação das trajetórias passadas de acumulação em
cativos, nem sempre próximas à época em estudo. De modo ilustrativo, a prosperidade de um
momento anterior pode deixar seus vestígios sobre a riqueza escrava na época em questão, por
exemplo as áreas de pecuária, algodoeiras e açucareiras do Nordeste. Ao contrário da inércia do
estoque de cativos, os fluxos de comércio não apresentaram tal relação, mostrando mais
correlação com a produção corrente.
A dispersão da população pelo território brasileiro no século XIX relevou a importância
das áreas rurais mais afastadas, mesmo com um leque reduzido de mercadorias para o comércio
de longo alcance. Verificamos a presença de cativos até mesmo em pequenas povoações muito
distantes do litoral ou de uma economia exportadora, revelando algum processo de acumulação
daquele momento ou anterior.
Como já ressaltado pela literatura da estrutura da propriedade de escravos para outros
períodos e espaços, observamos, no conjunto das localidades em questão, a preeminência
numérica dos pequenos escravistas  de um a até quatro cativos em seus plantéis  e poucos
detentor es de mais de uma centena de cativos. Esse quadro aponta uma complexidade social
muito além da salientada pela historiografia clássica e que não pode ser reduzida tão-somente ao
binômio de senhores da plantation e seus grandes plantéis.
Apesar da integração entre as regiões, as diferenças ao longo do espaço mostraram-se
significativas já na década de 1870, anterior ao afirmado pela historiografia e apresentando
conformações distintas das apontadas. A sociedade escravista deixou uma herança não tãosomente de exclusão de grande parcela da população brasileira como também de disparidades
regionais significativas. Como ressaltado ao longo desta tese, tais desigualdades favoreceram o
Sudeste, particularmente marcado direta ou indiretamente pela cafeicultura, e o Norte, assentado
cada vez mais na borracha, em relação ao Nordeste, fortemente abatido pelo dinamismo mais
reduzido do açúcar, algodão e da própria pecuária. No Sul, notamos uma economia articulada aos
mercados do Sudeste, mas também aos países vizinhos do Prata, garantindo uma condição mais
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próxima a do conjunto do país. Ademais, a província de Goiás na maioria das suas localidades
revelou-se, nesse momento, menos relacionada aos mercados dinâmicos do Sudeste. Destarte, as
diferenças regionais demarcaram-se, sem as nuanças explicitadas anteriormente, ao longo de todo
o território brasileiro.
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MSS.: Livro de Classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação
do município de São Luiz do Paraitinga (indivíduos). Classificação de 1874.
MSS.: Livro de Classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de São Luiz do Paraitinga (famílias). Classificação de 1874.

22-)
-

Arquivo Municipal de Taubaté “Dr. Felix Guisard Filho”

Arquivo Histórico de Mogi das Cruzes

MSS.: Classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação do
município de Mogi das Cruzes, datado de 17 de abril de 1875.

24-)

Arquivo Histórico Municipal de Itu

-

MSS.: Classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação do
município de Itu, datado de 20 de setembro de 1875.
25-) Museu Republicano Convenção de Itu
-

MSS.: Inventários de Itu de 1872 a 1888.

26-)
-

-

Arquivo Histórico da Paraíba

MSS.: Classificação feita em 1876 dos escravos residentes no município da Vila de
Bananeiras para serem libertados pela cota do Fundo de Emancipação que for designada para
a alforria dos mesmos escravos.
MSS.: Cópia da classificação. Vila de Cajazeiras e comarca do mesmo nome da Província da
Paraíba do Norte, ano de 1876.
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-

MSS.: Classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação do
município de Misericórdia, datado de 29 de dezembro de 1876

27-)
-

MSS.: .Livro para o lançamento do quadro das classificações das famílias escravas que forem
libertadas pelo fundo de emancipação, datado de 12 de abril de 1877.

28-)
-

Arquivo Público do Estado de Sergipe

MSS.: Lista de classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação
do município de Vila Nova, datado de 01 de dezembro de 1875.
MSS.: Lista de classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação
do município de Capela, datado de 25 de novembro de 1875.
MSS.: Cópia da classificação dos escravos do município de Laranjeiras, datado de 12 de
dezembro de 1875.
MSS.: Lista de classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação
do município de Simão Dias, datado de 14 de novembro de 1875.

29-)
-

Museu Amparo

Arquivo Judiciário do Estado de Sergipe

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de Vila Nova. Thesouraria da Fazenda de Sergipe, 20 de maio de
1873.

30-)

Arquivo Municipal de Rio Pardo

-

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de Rio Pardo. Secretaria do Governo em Porto Alegre, 5 de Maio
de 1873.
31-) Museu Paulo Firpo - Dom Pedrito
-

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de Dom Pedrito. Secretaria do Governo, 18 de Setembro de 1875.
32-) Biblioteca Municipal de Encruzilhada do Sul
-

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de Encruzilhada do Sul. Secretaria do Governo em Porto Alegre,
5 de Maio de 1873.

33-)
-

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul

MSS.: Inventários de Rio Pardo de 1872 a 1886.
MSS.: Inventários de Dom Pedrito de 1872 a 1886.

34-)

Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro
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-

MSS.: Mapas de exportação de gêneros do Município de Paraty de 1838 a 1865. Caixa 65,
Coleção 67.

35-)
-

MSS.: Relações de escravos dos Municípios de Bonfim e Diamantina de 1872 a 1880. Casa
dos Contos. Caixas 1, 87B, 311, 312 e 313.

36-)
-

-

Museu de Cametá / PA

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação de Cametá. 26 de março de 1873.

42-)
-

1º Cartório Judiciário de Caicó / RN

MSS.: Livro de Atas da Junta de Classificação de Caicó.

41-)
-

Arquivo Municipal de Vitória

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de Vitória. 2 de Novembro de 1876.

40-)
-

Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação do município de Vitória. 1873.

39-)
-

Arquivo Público do Maranhão

MSS.: Livro para classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de
Emancipação da Capital do Maranhão. 29 de dezembro de 1873.

38-)
-

Arquivo Municipal de Lorena

MSS.: Inventários de Lorena de 1872 a 1886.

37-)
-

Arquivo Nacional – Rio de Janeiro

Ministério de Obras Públicas / Portugal

MSS: Balança do comércio das praças do Reyno de Portugal com as da América no ano de
1776.
MSS: Balança do comércio das praças do Reyno de Portugal com as da América no ano de
1777.

43-)

Faculdades Integradas de Amparo
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-

MSS.: Inventários de Amparo de 1872 a 1886.

44-)
-

Instituto Nacional de Estatística / Portugal

MSS: Balança do comércio das praças do Reyno de Portugal com os seus domínios de 1796 a
1831.
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APÊNDICE ESTATÍSTICO
Tabela APE.1
Comércio interprovincial e para exterior segundo determinados produtos e províncias por via Marítima
(1872-1873) a
(Continua)
Províncias
Export. cabotagem b Export. Exterior
Total Import. cabotagem
Saldo
Açúcar
Pernambuco
4.903
15.077
19.980
-970
19.010
Rio de Janeiro
1.796
267
2.063
-2.851
-788
Bahia
2.674
6.672
9.346
-1.781
7.565
Sergipe
2.427
1.696
4.123
-1
4.122
Alagoas
1.467
1.640
3.107
-5
3.102
Rio Grande do Sul
140
140
-6.187
-6.047
São Paulo
0
0
-1.008
-1.008
Maranhão
26
699
725
-61
664
Paraíba
252
987
1.239
-6
1.233
Pará
197
0
197
-361
-158
TOTAL
13.968
27.749
41.717
-13.968
Aguardente
Pernambuco
Rio de Janeiro
Bahia
Rio Grande do Sul
São Paulo
Sergipe
Pará
TOTAL
Algodão
Alagoas
Pernambuco
Rio de Janeiro
Bahia
São Paulo
Paraíba
Sergipe
Maranhão
TOTAL

377
174
190
20
69
65
986

4.849
1
437
1.059
1.194
750
512
6
10.158

278
137
87
33
12
0
549

655
311
277
33
20
81
65
3.535

- 10
-199
- 22
-385
-192
-9
-25
-986

3.008
8.808
817
915
4.752
1.544
341
2.666
27.021

7.857
8.809
1.254
1.974
5.946
2.294
853
2.672
37.179

-55
-7.154
-1.271
-730
-427
-2
-8
-465
-10.158

645
112
255
-352
-172
72
40

7.802
1.655
-17
1.244
5.519
2.292
845
2.207

-

Arroz
Rio de Janeiro
43
1
44
-538
-494
Rio Grande do Sul
74
0
74
-50
24
Santa Catarina
130
130
130
São Paulo
277
0
277
-6
271
TOTAL
659
1
660
-659
Fonte: SOARES, 1883, v. 1 a 5.
a Valores em contos de réis.
b Não incluímos 9.756 contos de comércio interprovincial por falta de informação da província de origem.
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Tabela APE.1
Comércio interprovincial e para exterior segundo determinados produtos e províncias por via Marítima
(1872-1873) a
(Continua)
b
Províncias
Export. cabotagem
Export. Exterior
Total Import. cabotagem
Saldo
Café
Pernambuco
239
2
241
-1.624
-1.383
Rio de Janeiro
2.616
96.177
98.793
-8.358
90.435
Bahia
557
1.773
2.330
0
2.330
Espírito Santo
3.195
3.195
3.195
Rio Grande do Sul
0
140
140
-670
-530
São Paulo
5.048
16.662
21.710
-4
21.710
Pará
38
0
38
- 381
-343
TOTAL
11.972
115.377
127.349
-11.972
Cacau
Bahia
Pará
TOTAL

1
659

379
1.129
1.508

380
1.129
2.167

-33
-659

380
1.096
-

Carne seca e salgada
Pernambuco
529
Rio de Janeiro
293
Bahia
58
Rio Grande do Sul 9.738
TOTAL
10.663

0
1
0
0
1

529
294
58
9.738
10.664

-4.939
-1.000
-3.712
-670
-10.663

-4.410
-707
-3.654
9.068
-

1.123
1.128
970
10.726
476
15.732

1.850
1.423
1.263
10.959
2
476
18.709

-647
-1.428
-62
-2
-516
-2.977

1.566
-5
1.201
10.959
-514
476
-

939
417
1.356

939
417
1.356

-

939
417
-

Couros e peles (curtidas e em cabelo)
Pernambuco
727
Rio de Janeiro
295
Bahia
293
Rio Grande do Sul 233
Paraná
2
Pará
TOTAL
2.977
Diamantes
Rio de Janeiro
Bahia
TOTAL

-

Erva-mate
Paraná
12
3.143
3.155
3.155
Rio Grande do Sul
7
713
720
720
TOTAL
19
3.856
3.875
-19
Fonte: SOARES, 1883, v. 1 a 5.
a Valores em contos de réis.
b Não incluímos 9.756 contos de comércio interprovincial por falta de informação da província de origem.
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Tabela APE.1
Comércio interprovincial e para exterior segundo determinados produtos e províncias por via Marítima
(1872-1873) a
(Continua)
b
Províncias
Export. cabotagem
Export. Exterior Total Import. cabotagem
Saldo
Farinha de mandioca
Pará
111
0
111
-257
-146
Rio de Janeiro
92
1
92
-926
-833
Rio Grande do Sul 188
27
215
-257
-42
Santa Catarina
608
178
786
0
786
Espírito Santo
363
363
363
Maranhão
262
3
265
-1
264
TOTAL
1.692
343
2.035
-1.692
Feijão
Rio de Janeiro
71
Rio Grande do Sul 891
TOTAL
1.167

1
0
1

Fumo
São Paulo
Rio de Janeiro
Bahia
Rio Grande do Sul
Pernambuco
Maranhão
TOTAL

1.390
2.104
1.101
85
66
69
4.983

15
1.044
5.559
183
0
6.803

Goma elástica
Pará
Amazonas
TOTAL

41
2.088
2.206

10.312
26
10.811

Madeiras
Rio de Janeiro
Paraná
Santa Catarina
Espírito Santo
Bahia
TOTAL

92
216
3.065
1.217
95
4.901

449
22
61
655
1.328

72
891
1.168

-1.059
-1.167

1.405
3.148
6.660
268
66
69
11.786

-33
-1.582
-264
-824
-1.245
-259
-4.983

1.372
1.566
6.396
-556
-1.233
-190
-

10.353
2.114
13.017

-2.083
-2.206

8.270
2.114
-

-4.820
0
-2
0
-4.901

-4.279
238
3.124
1.217
750
-

541
238
3.126
1.217
750
6.229

-987
891
-

Milho
Rio de Janeiro
-494
-494
Rio Grande do Sul 315
315
315
TOTAL
601
601
-601
Fonte: SOARES, 1883, v. 1 a 5.
a Valores em contos de réis.
b Não incluímos 9.756 contos de comércio interprovincial por falta de informação da província de origem.
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Tabela APE.1
Comércio interprovincial e para exterior segundo determinados produtos e províncias por via Marítima
(1872-1873) a
(Continuação)
b
Províncias
Export. cabotagem
Export. Exterior Total Import. cabotagem
Saldo
Sebo e velas
Rio de Janeiro
401
401
-290
111
Bahia
43
43
-235
-192
Rio Grande do Sul
968
7
975
975
Pernambuco
6
6
-610
-604
TOTAL
1.452
15
1.467
-1.452
Toucinho
Rio de Janeiro
26
5
31
-398
-367
São Paulo
286
286
-4
282
Rio Grande do Sul
122
83
205
-1
204
TOTAL
439
88
527
-439
Fonte: SOARES, 1883, v. 1 a 5.
a Valores em contos de réis.
b Não incluímos 9.756 contos de comércio interprovincial por falta de informação da província de origem.
Tabela APE.2
População escrava segundo suas relações familiares no Paraná (1873-1875)
Localidades
___________________________________________________________________
Antonina Castro Curitiba
Lapa
Palmeira Paranaguá
Ponta Grossa
2,5%
9,5%
5,5%
5,8%
4,5%
2,1%
5,6%
0,2%
0,4%
0,5%
1,2%
0,8%
0,1%
0,9%
1,9%
11,8%
3,9%
7,0%
11,0% 10,5%
11,4%

Vínculos
Casados
Viúvos
Pais solteiros
Filhos de pais:
Casados/viúvos Solteiros
4,0%
Netos
Irmãos
Solteiros
91,4%

11,4%
28,9%
38,0%

0,9%
3,5%
7,8% 14,3%
0,3%
0,8%
0,8%
0,8%
80,3% 66,6%

5,7%
31,2%
0,9%
45,9%

0,8%
18,2%
68,3%

4,1%
23,5%
54,5%

TOTAL
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0% 100,0%
100,0%
Obs: Havia ainda os seguintes números de filhos livres: Antonina (121), Castro (13), Curitiba (194), Lapa (78),
Palmeira (40), Paranaguá (15) e Ponta Grossa(14).
Tabela APE.3
População escrava segundo suas relações familiares em Pernambuco e Paraíba (1873 e 1875-76)
Localidades

Vínculos
Cabo
Olinda
Palmares
Bananeiras
Cajazeiras
Casados
7,0%
7,2%
9,2%
10,6%
6,0%
Viúvos
0,8%
3,9%
3,0%
1,4%
0,6%
Pais solteiros
8,0%
7,6%
7,4%
10,6%
6,0%
Filhos de pais:
Casados/viúvos
8,0%
6,9%
9,6%
9,9%
0,6%
Solteiros
16,9%
12,4%
12,8%
18,7%
12,8%
Netos
0,5%
0,7%
Irmãos
1,2%
0,9%
Solteiros
57,6%
62,0%
56,4%
48,8%
74,0%
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Obs: Em Misericórdia, existiam 9,7% de solteiros e 0,2% de viúvos, além dos solteiros.

100,0%
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Tabela APE.4
População escrava segundo suas relações familiares no Meio Norte e Pará (1872-1877) (Continua)
Localidades

Vínculos
São Luís
Barras
Batalha Humildes
Jaicós
Oeiras
Casados
0,4%
8,8%
3,2%
6,5%
4,5%
1,8%
Viúvos
0,1%
0,5%
1,0%
5,6%
0,1%
0,8%
Pais solteiros
9,7%
12,1%
10,7%
Filhos de pais:
Casados/viúvos
0,2%
4,0%
0,5%
0,3%
Solteiros
14,7%
22,1%
20,0%
Netos
Irmão
0,1%
Solteiros
75,0%
86,7%
61,2% 87,9%
95,4%
66,3%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

Tabela APE.4
População escrava segundo suas relações familiares no Meio Norte e Pará (1872-1877)
(Continuação)
Localidades

Vínculos
Parnaíba Piracuruca Pedro II Teresina
União
Valença
Cametá
Casados
2,9%
6,1%
4,2%
4,2%
4,0%
2,0%
Viúvos
0,2%
0,8%
0,3%
0,3%
0,2%
0,4%
Pais solteiros
11,7%
9,3%
1,8%
9,4%
Filhos de pais:
Casados/viúvos
6,1%
2,8%
0,1%
0,9%
Solteiros
21,9%
19,1%
4,1%
21,4%
Netos
0,4%
2,6%
Irmãos
0,3%
Solteiros
96,9%
53,0%
64,0%
89,5%
95,8%
63,3%
TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela APE.5
População escrava segundo suas relações familiares no Sudeste (1873)
(Continua)
Fluminense
Capixaba
Localidades Paulistas

 
Parati
Vitória
Amparo
Bananal Batatais
Iguape
Itu
2,3%
7,4% 43,8%
20,4%
28,0%
4,5%
14,9%
0,1%
0,8%
2,9%
4,4%
5,4%
0,3%
4,0%
14,1%
12,7%
5,3%
5,4%
0,2%
11,8%
4,2%

Vínculos
Casados
Viúvos
Pais solteiros
Filhos de pais:
Casados/viúvos 0,9%
Solteiros
28,3%
Netos
0,1%
Irmãos
Solteiros
54,1%
TOTAL

100,0%

8,1%
29,0%
0,1%
0,1%
41,8%

18,3%
8,9%
0,8%
2,1%
18,0%

100,0% 100,0%

14,4%
9,9%
45,5%

3,2%
0,2%
63,0%

2,5%
20,0%
60,9%

7,3%
1,3%
68,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Tabela APE.5
População escrava segundo suas relações familiares em São Paulo (1873)
(Continua)
Localidades Paulistas

Vínculos
Limeira Lorena Mogi Paraibuna
São José
São Luiz São Sebastião
Casados
26,8% 14,5% 13,8%
26,4%
20,5%
17,7%
3,9%
Viúvos
4,1%
1,4%
1,0%
2,8%
2,7%
2,3%
0,6%
Pais solteiros
2,4% 10,4% 22,5%
6,6%
16,8%
6,8%
14,9%
Filhos de pais:
Casados/viúvos 14,4% 11,0%
8,5%
16,0%
10,4%
5,7%
1,5%
Solteiros
5,2% 15,0% 35,8%
12,0%
10,7%
11,5%
32,0%
Netos
0,1%
Irmãos
0,4%
Solteiros
47,1% 45,1% 18,4%
36,2%
38,5%
56,0%
47,1%
TOTAL
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Obs: Em Taubaté verificamos a presença de 81,4% de solteiros, 17,0% de casados e 1,6% de viúvos.
Tabela APE.5
População escrava segundo suas relações familiares em Minas Gerais (1872-1875)
(Continuação)
Localidades Mineiras

Vínculos
Marmelada
Monte
Ouro Preto
Paracatu
Patos
Ponte Nova
Casados
16,8%
10,4%
6,7%
5,7%
10,2%
5,2%
Viúvos
1,2%
1,7%
0,9%
1,5%
0,6%
0,3%
Pais solteiros
6,5%
6,2%
14,1%
9,0%
11,4%
Filhos de pais:
Casados/viúvos
4,6%
2,7%
5,0%
7,3%
4,6%
Solteiros
10,4%
11,6%
24,8%
19,1%
17,5%
Netos
0,3%
0,3%
Irmãos
4,2%
0,3%
0,2%
7,1%
Solteiros
82,0%
66,4%
67,7%
48,3%
53,6%
53,6%
TOTAL

Vínculos
Casados
Viúvos
Pais solteiros
Filhos de pais:
Casados/viúvos
Solteiros
Netos
Irmãos
Solteiros

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela APE.6
População escrava segundo suas relações familiares na Bahia e Sergipe (1873-75)
Localidades

Inhambupe
Lagarto
Capela
Simão Dias
Laranjeiras
12,3%
6,6%
18,0%
2,5%
15,4%
1,3%
0,2%
0,3%
0,4%
0,6%
6,6%
12,4%
6,7%
14,4%
8,5%
12,0%
0,6%
58,7%

2,7%
15,9%
62,2%

8,7%
11,8%
54,5%

0,6%
24,3%
57,7%

10,6%
73,4%

TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Obs: Em Ilhéus, notamos a presença de 5,7% de casados, 1,9% de viúvos e de 0,8% dos seus filhos. Os solteiros
perfizeram 91,6% das pessoas desta localidade.
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Tabela APE.7
População escrava segundo suas relações familiares em Goiás (1872-73)
(Continua)
Localidades

Arraias
Boa Vista
Bonfim
Catalão
Entre Rios
Flores
1,9%
5,7%
6,7%
8,5%
12,2%
5,1%
0,4%
1,4%
1,9%
2,9%
3,0%
10,0%
9,9%
8,0%
7,1%
10,3%
10,3%

Vínculos
Casados
Viúvos
Pais solteiros
Filhos de pais:
Casados/viúvos 3,3%
Solteiros
18,7%
Netos
3,5%
Irmãos
9,3%
Solteiros
52,9%
TOTAL

Vínculos
Casados
Viúvos
Pais solteiros
Filhos de pais:
Casados/viúvos
Solteiros
Netos
Irmãos
Solteiros
TOTAL

Vínculos
Casados
Viúvos
Pais solteiros
Filhos de pais:
Casados/viúvos
Solteiros
Netos
Irmãos
Solteiros
TOTAL

100,0%

4,6%
20,8%
1,8%
7,1%
48,8%

6,7%
14,0%
1,0%
16,4%
45,1%

3,6%
15,5%
0,8%
10,1%
51,6%

4,9%
13,0%
2,4%
11,9%
42,3%

15,4%
0,8%
7,7%
60,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela APE.7
População escrava segundo suas relações familiares em Goiás (1872-73)
Localidades

Formosa
Goiás
Jaraguá
Meia Ponte
6,2%
7,3%
12,5%
8,5%
2,1%
0,6%
0,4%
2,4%
7,2%
6,8%
7,8%
9,0%
4,3%
14,6%
1,2%
6,4%
58,8%

1,1%
2,4%
1,4%
80,4%

1,3%
13,8%
1,7%
10,3%
52,2%

7,3%
14,8%
0,7%
8,7%
48,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela APE.7
População escrava segundo suas relações familiares em Goiás (1872-73)
Localidades

Natividade
Pilar
Rio Verde
Santa Luzia
5,2%
18,6%
7,2%
0,4%
2,5%
2,1%
4,3%
13,5%
4,9%
8,5%
11,6%
0,5%
15,5%
68,1%
100,0%

0,4%
20,6%
2,2%
2,6%
55,1%

16,6%
9,6%
0,4%
4,8%
42,6%

100,0%

100,0%

1,8 %
13,4%
1,5%
8,2 %
57,2%
100,0%

(Continua)

(Continuação)
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Tabela APE.8
População escrava segundo suas relações familiares no Rio Grande do Sul (1873-75)
Localidades

Vínculos
Dom Pedrito a Encruzilhada
Rio Pardo
TOTAL
Casados
0,7%
0,9%
2,7%
1,2%
Viúvos
0,2%
0,2%
0,1%
Pais solteiros
9,0%
16,1%
4,9%
11,6%
Filhos de pais:
Casados/viúvos
0,4%
0,5%
1,6%
0,7%
Solteiros
21,2%
44,0%
15,9%
31,3%
Netos
0,5%
0,2%
1,3%
0,6%
Irmão
1,2%
6,9%
1,8%
Solteiros
67,0%
38,1%
66,5%
52,7%
TOTAL
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
a Em Dom Pedrito, os informes das relações familiares foram bastante parciais.
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APÊNDICE METODOLÓGICO

A análise dos escravos matriculados pode ser efetuada, na ausência da matrícula, por
meio de outras fontes que reproduzem parcialmente os escravos matriculados. Uma primeira
estratégia consiste na utilização das relações individuais de matrícula apensada aos inventários,
como realizada por Robert Slenes (1983). A segunda possibilidade compreende o emprego das
listas ou livros de Classificação dos Escravos para Libertação pelo Fundo de Emancipação, como
na maior parte das localidades estudadas neste trabalho (ver Fontes Primárias).
Enquanto na primeira abordagem reconstruímos, a luz da nossa experiência, uma amostra
referente a um décimo ou até um quinto do conjunto dos escravos matriculados, na segunda
podemos alcançar uma parcela superior à metade dos cativos. De outro lado, na relação
individual conseguimos todos os cativos dos escravistas selecionados, o que não ocorre na
classificação, em virtude das várias ordens não abarcarem todo o espectro demográfico da
população cativa, havendo lacuna de uma parte dos escravos dos proprietários. Por fim, como
nos inventários os maiores escravistas encontram-se mais representados do que na realidade, a
amostragem derivada deles torna-se viesada neste sentido. Já na classificação podemos pensar
em algum grau de subestimação, proporcional à amostragem maior ou menor, por isso o recorte
da pesquisa de pelo menos 50% dos matriculados para integrar a nossa amostra de localidades.
Assim, optamos pela segunda estratégia, complementada por algumas informações pontuais de
inventários em face de uma insuficiência da amostra obtida por meio da classificação.
Os registros de matrícula ou classificação dos escravos utilizados para a presente pesquisa
derivaram da legislação instituída no início da década de 1870. O marco principal desta mudança
legal foi a Lei do Ventre Livre de 28 de setembro de 1871. Além da libertação dos nascituros, ela
previu, no artigo terceiro, a criação de um Fundo de Emancipação, recebendo principalmente os
recursos das taxas, multas e impostos sobre os escravos, parte do produto de loterias e quotas do
orçamento geral, provincial e municipal. Por fim, no artigo oitavo, o governo determinou
“proceder a matrícula especial de todos dos escravos existentes no Império, com declaração de
nome, sexo, estado, aptidão para o trabalho e filiação de cada um, se for conhecida.”. No
momento da matrícula cobrou-se um taxa de 500 réis por escravo, se realizada dentro do prazo, e
de 1$000 se excedeu o dito, que ocorreu entre abril de 1872 e setembro de 1873. Ademais, os
escravos não matriculados até um ano depois do término da matrícula deveriam ser considerados
libertos.
Após a feitura da matrícula, houve a necessidade de ordenar os cativos para a libertação
pelo fundo, efetuada por uma junta municipal por meio de um livro ou lista de classificação dos
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escravos.

268

O regulamento do Fundo de Emancipação do Decreto nº 5.135 estabeleceu, em 13

de novembro de 1872, a seguinte ordem em seu capítulo II: em primeiro lugar, libertar-se- iam os
escravos participantes de relações familiares; em seqüência, os demais indivíduos. Na libertação
por famílias, a legislação determinou a classificação seguinte:
1º) os cônjuges que fossem escravos de diferentes senhores;
2º) os cônjuges que tivessem filhos nascidos livres em virtude da lei de 28 de setembro de 1871
 a Lei do Ventre-Livre  e menores de oito anos;
3º) os cônjuges que tivessem filhos livres menores de vinte e um anos;
4º) os cônjuges com filhos menores escravos;
5º) as mães com filhos menores escravos;
6º) os cônjuges sem filhos menores.
Com relação aos demais cativos, a ordenação foi a seguinte:
1º) mãe ou pai com filhos livres;
2º) os de doze a cinqüenta anos de idade, começando pelos mais moços do sexo feminino, e pelos
mais velhos do sexo masculino;
(cf. Collecção das leis do império do Brasil de 1872, 1873, v. 2, p. 1059).
Cabe lembrar que nem todas as pessoas se enquadraram nestes critérios, pois, por
exemplo, indivíduos com mais de cinqüenta anos sem vínculo familiar não tomaram parte das
ordens estabelecidas. Dentre os que não mantinham relações familiares, as ausências mais
notórias ocorreram entre as pessoas com menos de 12 anos e, mormente, maiores de 50 anos.

269

Após a primeira classificação, ela deveria ser atualizada todo ano, incorporando os falecimentos,
vendas ou transferência para outras localidades e os alforriados, inclusive por meio do Fundo de
Emancipação. Contudo, como os recursos para a libertação eram escassos, a junta classificadora
“entendeu não dever classificar a todos quantos aparecerão para serem libertados por ser
diminuta a cota destinada” (Livro de Atas da Junta de Classificação de Caicó/RN, 29/5/1882).
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A Junta de Classificação compunha-se do presidente da Câmara, do Coletor e do Promotor público. A primeira
reunião foi marcada pelo regulamento de 1872 no primeiro domingo de abril de 1873. Posteriormente, a junta
receberia demandas do senhor ou escravo sobre questões pertinentes, como, por exemplo, a classificação ou
libertação. Havia um livro de atas das reuniões da junta.
269
Apesar da lacuna entre as crianças, ocorreu também o comportamento oposto em alguns casos; ou seja, o registro
dos ingênuos conjuntamente aos escravos. Em certas listagens, os ingênuos foram matriculados/classificados como
escravos ou na seqüência de suas mães sem número de matrícula, possivelmente com o objetivo de conseguir
alguma indenização pelo Fundo de Emancipação. Isto poderia provocar uma superestimação do número de cativos,
porém não incluímos em nossa amostra os ingênuos. Um exemplo deste comportamento ocorreu na classificação de
Lorena e Cruzeiro (SP) e Lagarto (SE). Em uma segunda listagem deste último município, os outrora ingênuos
passaram a ser anotados com número de matrícula; ou seja, escravos. Todavia, eles não tinham este número na
primeira listagem. Talvez, tal fato tenha decorrido não por má fé dos informantes ou dos membros da junta, mas pela
incompreensão da necessidade de realizar o registro de ingênuos separado do de matrícula.
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Deste modo, as primeiras listagens da classificação foram mais completas em termos do total
matriculado.
O levantamento das matrículas ou classificações dos escravos ocorreu para localidades
das seguintes províncias em estudo: Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

270

As

principais informações constantes da documentação foram: número de matrícula, nome do
escravo (do qual se inferiu o sexo), cor, idade, estado conjugal, aptidão para o trabalho, profissão,
valor, observação e um campo denominado “pessoa de família”, que fazia menção a sua filiação,
filhos ou cônjuges. 271 Por outro lado, conseguimos, em alguns casos, estabelecer outros laços de
parentesco entre os indivíduos por meio da coluna “pessoa de família”, especialmente das
relações entre irmãos por meio da existência de nomes iguais para as mães em um plantel.
Contudo, para a variável preço dos escravos, a maioria dos municípios não apresentou o campo
preenchido. Ademais, existiram lacunas em algumas localidades na variável “pessoa de família”,
muitas vezes anotando tão-somente os casados e viúvos.

272

Por fim, registrou-se ainda o informe

acerca do nome do senhor no documento.
A partir dessa última informação pudemos remontar, ao colocar o banco de dados em
ordem alfabética, os plantéis dos escravistas que se encontravam dispersos pelas várias ordens de
classificação e, assim, realizarmos o estudo de estrutura da posse de cativos.
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Ao contrário de

outras fontes primárias, a propriedade escrava encontrou-se definida na documentação, inclusive
nos casos de herdeiros e sociedades ou companhias.

274

Todavia, observamos dificuldades na

identificação do escravista, pois tínhamos tão-somente o seu nome e, em algumas ocasiões,
grafados de forma diferenciada. Para solucionar este problema e o de homônimo utilizamos o
número de matrícula, que em geral foi seqüencial para um idêntico proprietário.
270

Em Goiás, não utilizamos, em geral, a classificação, mas a própria matrícula, em livros específicos para tal
finalidade. Em alguns casos, o livro detinha o timbre da classificação, mas seguiu o formato da classificação, como,
por exemplo, em Rio Pardo (RS) e Palmares (PE).
271
Em certos casos, tivemos de adotar uma convenção para determinar o sexo em casos duvidosos de nomes, como,
por exemplo, Fé e Abil. No campo observações, verificamos a ocorrência de algumas informações irregulares, como,
por exemplo, a existência de pecúlio dos escravos em favor da sua liberdade e de ingênuos. Ainda se anotou,
freqüentemente, nessa coluna a condição de fugitivo ou, em momentos posteriores, o falecimento ou a liberdade.
Tais anotações podem revelar o grau de relacionamento entre os livres e os escravos, percebido por meio da presença
dos ingênuos e cônjuge livre (ou liberto).
272
Em certos casos, como em Bananal e São Luiz do Paraitinga, conseguimos estabelecer os laços de parentesco por
meio dos informes do campo denominado de observações.
273
Utilizamos o programa SPSS para a confecção, tabulação e análise das informações coletadas.
274
No caso dos filhos separamos as propriedades deles em relação à de seus pais, inclusive quando do falecimento
de um destes últimos. Deste modo, os escravos dos herdeiros de tal pessoa foram considerados como posses distintas
da do cônjuge remanescente. As sociedades foram consideradas conjuntamente com as posses de seu principal
membro, desde que não pareça existir uma separação entre a pessoa física e jurídica, como, por exemplo, José Bento
de Barros e José Bento de Barros & Cia. Por fim, houve alguns casos de pessoas residentes em outros municípios
que detinham pequenas posses no município, pois a maior parte da escravaria encontrava-se no outro.
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Durante este último procedimento, notamos a existência de alguns casos de duplicidade
de escravos, em geral arrolados em duas ou mais ordens  apresentando números de matrícula e
proprietários iguais e características demográficas semelhantes.

275

Para ilustrar tal fato podemos

exemplificar com o caso de um escravo que foi registrado como pai de ingênuo e,
posteriormente, como indivíduo entre 12 e 50 anos. A incidência destes registros de duplicidade
variou muito entre as localidades, pois, enquanto em Bananal (SP) não observamos nenhum
evento deste tipo, em São José dos Campos (SP) eliminamos 181 escravos repetidos. Na
localidade de Lorena e Cruzeiro existiam 138 casos de duplicidade, em São Luiz do Paraitinga
(SP) 50 ocorrências e em Taubaté (SP) tão-somente três.
Em vários casos, os classificadores efetuaram mais de uma listagem ou livro para um
município. Como já referido antes, na maioria das vezes os primeiros arrolamentos mostraram-se
mais completos, sendo os confeccionados nos anos posteriores bastante parciais  mormente
uma ou duas folhas  e repetindo os escravos já listados anteriormente.
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Quando as

classificações adicionais acrescentaram cativos não arrolados anteriormente, incluímos estas
pessoas diminuindo suas idades da diferença de anos entre os documentos.
Utilizamos, de forma complementar às listagens de matrícula e classificação, as fichas de
matrículas individuais, em geral disponíveis nos inventários. Quando verificamos lacunas
significativas nas amostras tentamos, se possível, levantar adicionalmente tais relações de
escravos dos escravistas. Elas foram importantes para melhorar a completude dos bancos de
dados de Lapa, Palmeira e Ponta Grossa no Paraná; Ouro Preto e Ponte Nova em Minas Gerais;
Mogi das Cruzes, Itu e Lorena e Cruzeiro em São Paulo e Rio Pardo e Dom Pedrito no Rio
Grande do Sul. Em certos casos, na procura pela matrícula e classificação conseguimos tãosomente tais relações e lançamos mão delas como complemento a enriquecer a análise de
algumas áreas ao longo dos capítulos, o que ocorreu para Bonfim e Diamantina em Minas Gerais
e Valença e Paraíba do Sul no Rio de Janeiro.
As informações levantadas revelam uma riqueza de informações bastante expressiva. Na
maioria dos casos, conseguimos reconstituir as famílias escravas, até mesmo estabelecendo em
alguns casos os laços entre três gerações, irmãos e com pessoas livres. Por outro lado, notamos
uma grande diversificação das profissões desempenhadas pelos escravos. Anotamos quase duas
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Ocorreram casos de repetições do número de matrícula com escravos diferentes, provavelmente derivada de um
engano na redação ou leitura. Em Cabo (PE), verificamos um número reproduzido seis vezes no livro com diferentes
escravos, sendo cinco de um escravista idêntico. Eles foram mantidos no banco de dados.
276
A medida em que se aperceberam da insuficiência dos recursos direcionados para o Fundo de Emancipação, não
havia necessidade de arrolamentos mais extensivos e demorados. Assim, as classificações efetuadas até 1876 foram
mais completas do que as seguintes.
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centenas de ocupações distintas, desde as mais qualificadas  como pedreiro, carpinteiro,
alfaiate, ferreiro e até maquinista  às mais comuns  como lavrador, roceiro, doméstico e
cozinheiro.
Uma discussão pode ser colocada a respeito da efetiva capacidade de adequação dos
escravos ao trabalho, o que nos conduziu a avaliar mais precisamente a possibilidade de
utilização dos escravos registrados nas matrículas e classificações. Para realizar este exercício
verificamos a relação entre a idade e a profissão e a aptidão para o trabalho do escravo, as quais
se revelaram fortemente correlacionadas conforme a Tabela APM.1.
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A ocupação e aptidão

cresceram de acordo com a elevação das idades desde o primeiro ano de vida.

278

Após os dez

anos de idade, a grande maioria dos escravos nesta faixa etária apresentou aptidão e profissão,
especialmente depois dos 12 anos. A aptidão mostrou uma presença mais elevada nos primeiros
anos de vida do que a ocupação. Apesar da participação da profissão e aptidão variar entre as
localidades em questão, notamos que mais de dois terços dos escravos apresentaram estas
qualidades.
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Se excluirmos os casos dos sem profissão e inaptos ao trabalho, calcularemos uma posse
média de escravos referente às pessoas mais capazes de realizar as tarefas impostas. No caso de
Cabo, verificamos um número médio de cativos de 7,98 com todos os escravos e 7,24, sem os
mencionados acima. Para Catalão, o resultado também foi semelhante, passando a média de 3,02
para 2,44 com tão-somente os que possuem profissão e aptidão para o trabalho. Por fim, em
Oeiras, a média diminuiu mais expressivamente de 4,47 para 3,31.
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Destarte, como esperado,

as médias tenderam a se reduzir quando consideramos tão-somente os mais aptos e com
profissão, entre um décimo e um quarto do valor inicial.
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Para Catalão utilizamos um livro de matrícula, compreendendo todos os escravos matriculados. Nos casos de
Oeiras e Cabo foram livros de classificação, abarcando quase a totalidade da população matriculada.
278
Verificamos a presença de profissão para crianças escravas desde a mais tenra idade. Ilustrativamente, podemos
observar, em Catalão, a existência de profissão para três escravos com três anos de um total de 29 (10,4%, cf. Tabela
APM.1), sendo um lavoura e dois serviços domésticos. Destes três, tão-somente um recebeu a aptidão pouca para o
trabalho e os demais capazes para qualquer trabalho. Em Cabo, houve a ausência de escravos no primeiro ano de
vida, possivelmente libertos pela Lei do Ventre Livre. Entre os com dois anos temos quatro de serviço doméstico e
um agricultor. Por fim, em Oeiras, existiu um cativo com três anos com profissão cozinha.
279
Se incluirmos na análise Encruzilhada para a qual temos uma amostragem bastante expressiva, verificamos a
existência também de dois terços dos escravos aptos e com profissão.
280
Em Encruzilhada, a diferença foi de 3,70 para 2,65, ou seja de pouco mais de um quarto.

268

Tabela APM.1
Participação da Profissão e Aptidão para o Trabalho Segundo as Idades dos Escravos (1872-73)
Localidades

Catalão
Cabo
Oeiras



Idades
Profissão
Aptos
Profissão
Aptos
Profissão
Aptos
1
0,0%
5,6%
0,0%
0,0%
2
0,0%
20,0%
17,5%
60,0%
0,0%
1,6%
3
10,4%
34,5%
30,4%
67,7%
1,5%
4,5%
4
6,5%
32,3%
35,6%
69,0%
0,0%
0,0%
5
23,5%
38,2%
41,1%
78,9%
1,8%
7,0%
6
28,6%
35,7%
45,9%
75,3%
1,7%
3,5%
7
33,3%
57,6%
51,4%
84,7%
2,1%
6,3%
8
53,3%
43,3%
56,2%
84,3%
10,0%
15,7%
9
45,5%
36,4%
59,1%
86,4%
11,8%
21,6%
10
57,8%
62,2%
78,3%
97,1%
28,1%
39,1%
11
70,6%
82,4%
88,5%
98,1%
58,1%
58,1%
12
80,0%
80,0%
90,5%
98,7%
85,5%
92,8%
13
100,0%
83,3%
97,4%
99,1%
93,0%
96,5%
14
91,7%
91,7%
96,8%
100,0%
100,0%
100,0%
15
94,4%
83,3%
98,2%
100,0%
97,7%
97,7%
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 ou mais

100,0%
96,9%
100,0%
100,0%

86,0%
84,4%
75,0%
100,0%

98,2%
96,7%
95,0%
0,0%

93,8%
80,0%
80,0%
50,0%

99,0%
93,6%
57,1%
100,0%

88,2%
95,8%
14,3%
100,0%

TOTAL
76,7%
75,1%
89,5%
94,3%
69,1%
68,3%
Obs: Excluímos os casos dos escravos com aptidão nenhuma, má, inapta, imprestável, sem
aptidão e inválida.
Na escolha dos agrupamentos do capítulo 10, decidimos por treze grupos, em razão do
aumento da taxa crescimento da variância deste número para o subseqüente, ao contrário da
tendência mais geral de redução. Embora numa alteração da taxa menor, outra opção de agrupar
seria em oito grupos. Com relação aos agrupamentos apresentados na Tabela 10.3, notamos as
seguintes reuniões daqueles subconjuntos: 9 e 10; 12 e 13; 2, 3 e 4; 6 e 7. Os grupos 1, 5, 8 e 11
manteriam-se de forma idêntica ao fornecido na referida tabela.

