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Este artigo busca apresentar uma interpretação econômica do surgimento e do 
declínio da escravidão no Brasil e analisar o processo de transição para o traba
lho livre, assim como os tipos de organização do trabalho que predominaram no 
país imediatamente após a Abolição. A relação terra-trabalho e os direitos de pro
priedade destacam-se como variáveis particularmente importantes para a constru
ção de um modelo da economia da escravidão no Brasil. Uma versão modificada 
da chamada "Hipótese de Domar" parece explicar, em boa medida, a introdução 
da escravidão no país e também contribui para a compreensão da transição deflni
tiva para o trabalho livre. 

I. Introdução; 2. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre: um quadro 
de referêncÍIJ teórico; 3. Da escravidão ao trabalho livre: uma análise global do 
processo no Brasil; 4. Resumo e conclusões. 

1. Introdução 

o objetivo deste artigo, que se baseia em capítulo de um estudo muito mais 
extenso,l é apresentar um quadro de referência para uma análise econômica do 
surgimento da escravidão no Brasil e do processo de transição do trabalho escra
vo para o trabalho livre. 

Naquele estudo mais longo examinam-se fontes contemporâneas pouco ou 
não utilizadas anteriormente e apresenta-se e discute-se criticamente volumoso 
material estatístico, para fms de análise e interpretação. Neste trabalho, bem 
menos extenso e fundamentado basicamente naquele estudo e em fontes secun
dárias adicionais, concede-se ênfase ao lado interpretativo. Assim, reduziu-se ao 
mínimo indispensável <> número de quadros estatísticos, e as notas se limitam a 
fornecer esclarecimentos ou qualificações a pontos levantados no texto, não 
constituindo uma bibliografia abrangente sobre o período em estudo, que se 
encerra com o século XIX. 

Na seção 2, busca-se apresentar um modelo teórico simples desse processo, 
com base na chamada "Hipótese de Domar" sobre as ligações causais entre a dis
ponibilidade relativa de terra e de trabalho e as relações de trabalho na agricul-
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tura. Na seção 3, dividida em quatro partes ordenadas cronologicamente, apli
cam-se este e outros conceitos econômicos com o objetivo de tentar explicar as 
condições do surgimento e do declínio da escravidão no Brasil como um todo, de 
examinar aspectos da evolução do setor agrícola no longo prazo e de investigar 
os tipos de organização do trabalho e de relações de trabalho que predominaram 
antes e após a Abolição. Entre as questões abordada3 mais especificamente, bus
ca-se determinar, ainda que de forma sucinta: os efeitos da suspensão do tráfico 
africano sobre a oferta de trabalho nas várias regiões; o impacto da Abolição 
sobre o setor agrícola e se esta mudança levou a uma transformação da organiza
ção do trabalho na agricultura e à formação de um proletariado rural com predo
minância do trabalho assalariado ou ao aparecimento de formas alternativas de 
relações de trabalho; a situação dos libertos nas várias regiões e, principalmente, 
no contexto de uma imigração em massa de europeus; o papel dessa imigração 
européia para a região cafeeira e seu efeito sobre o mercado de trabalho. 

Na discussão dos vários temas, concede-se especial ênfase à relação terra-traba
lho e aos direitos de propriedade, que são encarados como variáveis essenciais 
para a construção de um modelo apropriado. Na conclusão, discute-se a validade 
da aplicação de uma versão modificada da "Hipótese de Domar" e o seu poder 
explicativo no caso brasileiro. 

2. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre: 
um quadro de referência teórico 

Esta seção desenvolve um quadro de referência teórico para a análise do surgi
mento e do declínio de uma economia escravista no Brasil. Na medida em que 
busca determinar os prÍn.cipais elementos de um sistema econômico, sua interde
pendência e as conseqüências de sua interação, tenta, na realidade, delinear um 
modelo, ainda que bastante simples. A idéia básica é destacar os aspectos que 
afetaram a evolução da economia no médio e longo prazos. Particular atenção é 
dada às variáveis que, pelo seu caráter reiterativo ou cumulativo, foram capazes 
de provocar mudanças básicas na estrutura da economia e que, nesse caso especí
fico, levaram à transição defmitiva do trabalho escravo para o trabalho livre no 
Brasil. 

Três pontos merecem ser enfatizados de início. Em primeiro lugar, ao aceitar
se que a atividade econômica afeta a sociedade de forma fundamental, acredi
ta-se que deve ser reconhecido que fatores não-econômicos também tendem a 
agir sobre a economia. 2 Portanto, variáveis não-econômicas devem, eventualmen
te, ser incorporadas à análise. Em segundo lugar, não se faz qualquer tentativa de 
elaboração de um modelo "geral", válido para as economias escravistas como um 
todo, que se caracterizam por uma ampla diversidade de contextos históricos, 

2 Diversos autores marxistas vêm reconhecendo a interação de fatores sociais e econômicos 
no processo de desenvolvimento econômico, recusando "buscar respostas exclusivamente 
nos fatores econômicos", ou seja, reconhecendo "a interação das relações de produção (do 
complexo de fatores sociais, estrutura de classe e instituições) e das forças produtivas (do 
capital, da força de trabalho e da tecnologia, ou seja, dos fatores econômicos)". Ver, a res
peito, por exemplo: Ivan T. Berend. La indivisibilidad de los factores sociales y económicos 
dei crecimieilto económico. Un estudio metodológico. In: Hist6ria económica: nuevos enfo
ques y nuevos problemas. Comunicaciones al Septimo Congreso Internacional de Historia 
Económica, Edimburgo, 1978. Barcelona, Editorial Crítica, 1981. p. 36-7. 
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políticos e culturais. Inevitavelmente se estará tratando de alguns elementos es
pecíficos de uma dada estrutura sócio-econômica. Por outro lado, sem fazer 
deste trabalho um estudo comparativo, espera-se que a discussão nele contida 
sirva para lançar alguma luz sobre a evolução de outras regiões da América em 
que se verificaram condições semelhantes e permitir algumas comparações. Final
mente, deve-se observar que algumas das hipóteses em que se baseiam as formula
ções teóricas aqui apresentadas ainda se revestem de caráter tentativo e prelimi
nar e requerem, portanto, estudo adicional antes que possam ser aceitas incondi
cionalmente. Muitos problemas discutidos neste trabalho foram objeto de exame 
mais detalhado na pesquisa mais abrangente na qual este se fundamenta, sendo 
inevitável um tratamento muito breve de certas questões. 

2.1 Uma revisão de certas considerações teóricas sobre o surgimento e o 
decl ínio da escravidão e sobre a colonização de novas terras 

Antes de um exame da situação específica do Brasil colonial e imperial, que é 
objeto da seção 3, cabe uma revisão de alguns argumentos levantados na litera
tura sobre o surgimento e o declínio da escravidão e da servidão em outras re
giões. Um interessante estudo do início dos anos 70 reviveu formulações teóricas 
em um "modelo" unificado que passou a ser conhecido como a "Hipótese de 
Domar". Como o próprio autor reconhece, alguns dos elementos de "sua" hipó
tese foram anteriormente expostos por outros autores. Porém Domar não se 
limita a destacar alguns dos principais aspectos econômicos da questão e aplica a 
sua teoria a países específicos em períodos determinados. Ainda que esta seja 
bastante conhecida, retraçam-se a seguir alguns de seus principais elementos. 

A versão extrema da hipótese "afirma que entre os três elementos de uma 
estrutura agrária em estudo - terra livre, camponeses livres e proprietários de 
terras inativos (ou seja, que não trabalham na terra diretamente), dois elementos, 
mas nunca os três, podem existir simultaneamente".3 O argumento é desenvol
vido com base em diferentes versões de um modelo agrícola simples, ao qual se 
vão adicionando variáveis. 

Em primeiro lugar, considerando terra ubíqua e de qualidade uniforme e 
trabalho como os únicos fatores de produção e uma elevada relação terra-traba
lho, Domar propõe que "na ausência de ação contrária específica do governo. o 
país consistirá em pequenas propriedades familiares, porque o trabalho assalaria
do, sob qualquer forma, ou não está disponível ou não é aceitável". O salário do 
trabalhador ou a renda de um arrendatário teriam que ser pelo menos iguais ao 
rendimento que eles poderiam obter na sua própria fazenda, de forma que não 
sobraria qualquer excedente para um empregador inativo. 

Tornando menos rígidas as hipóteses de ubiqüidade e de uniformidade da 
terra, e com a introdução do fator capital (conceito envolvendo custos de 
desmatamento e preparação da terra, alimentos, sementes, gado, estruturas, 
implementos), não se alteram radicalmente os resultados iniciais. Pode-se aceitar 
que proprietários de capital, com conhecimentos técnicos superiores e com terra 
melhor do que a média possam obter um excedente contratando trabalhadores 
ou arrendatários. Porém "na medida em que os conhecimentos técnicos possam 

3 Domar, Evsey D. The causes of slavery or serfdom: a hypothesis. Journal oi Economic 
History, 30 (1), March, 1970. 
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ser facilmente adquiridos, ou a quantidade de capital para iniciar uma fazenda 
seja pequena e a renda per capita seja relativamente elevada (em virtude da ampla 
oferta de terra), um bom trabalhador deveria ser capaz de economizar ou pedir 
emprestado para, com o tempo, começar a sua própria fazenda". No final, a 
maioria das fazendas ainda será mais ou menos do tipo familiar. Assim, "até 
que a terra se torne relativamente escassa e/ou a quantidade de capital para 
começar uma fazenda seja relativamente elevada, é improvável que uma classe de 
proprietários inativos possa ser sustentada apenas por forças econômicas" (Do
mar apresenta o Norte dos Estados Unidos no período colonial e no século XIX 
como um bom exemplo desse tipo de estrutura agrícola). 

Uma terceira formulação do modelo inclui um governo usando uma força 
extra-econômica para dar a uma classe "o direito exclusivo de propriedade da 
terra". Mesmo neste caso, se os trabalhadores tiverem liberdade de movimento e 
a relação terra-trabalho permanecer elevada, "a competição entre os emprega
dores aumentará os salários até o valor da produtividade marginal do trabalho, e, 
como este ainda está bastante próximo do valor do produto médio (dada a abun
dância de terra), sobrará um excedente pequeno". 

Finalmente, um quarto caso envolve a "abolição do direito de movimento dos 
camponeses". Nesse caso, a competição entre os empregadores cessa. "Agora o 
empregador pode extrair uma renda, não de sua terra, mas de seus camponeses, 
apropriando-se de toda ou da maior parte da renda destes acima de um dado 
nível de subsistência. ,,4 

Algumas das implicações da "Hipótese de Domar" para o surgimento da escra
vidão (ou da servidão) em novos territórios transparecem das seguintes afirma
ções: "a terra livre, em si, não é uma condição nem necessária nem suficiente 
para a servidão" (ou escravidão). Não é condição necessária porque, enquanto a 
produtividade do trabalho permanece elevada, a servidão (escravidão) pode con
tinuar, mesmo quando já não mais existe terra livre. E não é suficiente porque, 
"sem ação governamental apropriada, a terra livre dará origem a fazendeiros li
vres e não a servos" (escravos). Por estas mesmas razões, Domar observa que "o 
modelo não pode prever os efeitos líquidos sobre a situação dos trabalhadores de 
uma mudança na relação terra-trabalho", apesar de que se deva esperar "uma 
correlação estatística positiva entre terra livre e servidão" (escravidão). Domar 
também menciona que dependerá de fatores políticos a combinação efetivamen
te observada de dois dos três elementos que compõem a sua hipótese. Esses fato
res devem ser incorporados como uma variável política exógena, cuja inclusão, 
segundo ele, enfraquece a eficácia do seu modelo. 

Na sua análise da situação do Sul dos Estados Unidos, Domar não hesita em 
afirmar que a existência de "vastas extensões de terras férteis desocupadas sob 
um clima quente, terras capazes de dar produtos de valor, na medida em que se 
pudesse dispor de mão-de-obra, parece amplamente suficiente (para ele) para 
explicar a importação de escravos". O que lhe parece menos claro é por que o 
Norte deixou de utilizar escravos em grande número, apesar de Domar ter dúvi
das quanto à possibilidade de um emprego rentável de escravos no tipo de fazen
da mista que prevalecia naquela região. Nesse contexto, deve-se ressaltar que 
Domar está interessado na servidão ou na escravidão como a forma predominan
te das relações de trabalho na agricultura (a existência de escravos como domés-

4 Domar, Evsey D. op. cito p. 19-21. 
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ticos e dependentes, ou de outras formas suplementares de trabalho não-livre não 
é objeto de sua análise ).5 

Antes de se analisarem as implicações dessa argumentação para o caso brasi
leiro, também parece apropriada uma revisão de algumas formulações mais anti
gas das idéias antes reunidas. No seu capítulo sobre colonização em O capital, no 
qual ele trata de "colônias reais, solos virgens colonizados por imigrantes livres", 
Marx reproduz muitas idéias anteriormente expostas por E. G. Wakefield, admi
nistrador de colônias britânico e escritor (também citado por Domar), antes de 
apresentar as suas próprias opiniões sobre a questão. 

Segundo Wakefield, que estava particularmente interessado no caso dos Esta
dos Unidos, "onde a terra é muito barata e todos os homens são livres, onde 
qualquer um que assim o deseje pode obter um pedaço de terra para si próprio, 
não apenas a mão-de-obra é muito cara, no que diz respeito à parcela do produto 
que reverte para o trabalhador, como também é muito difícil se obter trabalho 
contratado a qualquer preço". Isto, de acordo com o mesmo autor, tornava 
"sempre a oferta de trabalho não apenas escassa mas também incerta". Mesmo 
no caso em que empregadores dispendessem recursos próprios para importar tra
balhadores assalariados da Europa, estes últimos provavelmente logo cansariam 
de ser trabalhadores contratados; tenderiam a "tornar-se proprietários de terras 
independentes, se não competidores com os seus antigos senhores no mercado de 
trabalho".6 Assim, parece que os elementos e conseqüências básicas dos dois 
modelos mais simples de Domar, inclusive um produto marginal elevado próximo 
da produtividade média do trabalho, estão presentes nas considerações de Wake
field. 

Marx, por sua vez, mostra que "enquanto ( ... ) o trabalhador puder acumular 
para si mesmo, ( ... ) a acumulação capitalista e o modo de produção capitalista 
são impossíveis ( ... ) (dado que) a classe de trabalhadores assalariados, que é 
essencial para aqueles, inexiste". Ele acrescenta que "o modo de produção e a 
acumulação capitalistas e, portanto, a propriedade privada capitalista, têm como 
condição fundamental o aniquilamento da propriedade obtida por esforço pró
prio, em outras palavras, a expropriação do trabalhador". Deve-se observar que 
Marx não considera como capital "os meios de produção e de subsistência, en
quanto eles permanecem propriedade do produtor imediato", propondo, portan
to, uma definição diferente do conceito de capital adotado por Domar (antes 
exposto), que é aceito para o restante da presente discussão. 7 

Wakefield parece ter tido plena consciência do fato de que, enquanto o acesso 
à terra permanecesse relativamente fácil, não poderia haver uma oferta abundan
te de mão-de-obra para proprietários que já tivessem se apropriado de grandes 
extensões de terra e que desejassem explorá-las em grande escala. Ele pensava 
que esse objetivo poderia ser alcançado através da intervenção do governo, por 
exemplo, através da fixação de um preço artificial para os solos virgens das terras 
públicas; "um preço que obriga o imigrante a trabalhar como assalariado durante 
um longo período de tempo para poder ganhar o suficiente ( ... ) para comprar 

5 Domar, Evsey D. op. cito p. 18, 21, 30. 

6 As citações são de Wakefield, E. G. England and America. A comparison of the social and 
political state of both nations. London. 1833. v. 1, p. 116 e 247; v. 2, p. 8. In: Marx, Karl. 
Capital. New York, Intemational Publishers, 1967. v. 1, p. 768, 769 e 770, respectivamente. 

7Marx , Karl. op. cito v. 1, p. 767,774 e 767, respectivamente. 
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terra". O governo, por outro lado, poderia utilizar as quantias obtidas com a 
venda de terras a um preço elevado para "importar pessoas sem posses da Euro
pa ( ... ) e assim manter o mercado de trabalho bem aprovisionado". Wakefield 
também achava que o preço do solo imposto pelo Estado deveria ser "um preço 
suficiente, isto é, suficientemente elevado para impedir os trabalhadores de se 
tomarem independentes enquanto outros não tivessem surgido para tomar o seu 
lugar". Desta maneira, a oferta de trabalho seria "constante" e "regular". 8 

Assim, como no caso dos modelos de Domar, na presença de trabalhadores livres 
e de terra livremente disponível somente uma força extra-econômica poderia le
var à existência de uma classe de proprietários de terras inativos, impedindo a 
formação de um grande número de pequenas propriedades familiares na agricul
tura, que seria o resultado normal da combinação daqueles dois elementos. 

É nesse contexto que parece ser importante enfatizar a distinção entre dispo
nibilidade econômica e legal (ou entre disponibilidade potencial e efetiva) de 
terras. De um ponto de vista da produção potencial de uma região, a disponibili
dade "econômica" ou física é naturalmente o conceito relevante. Porém na 
medida em que uma classe de proprietários possua terras com extensão muito 
superior à que esta possa efetivamente colocar sob cultivo, e que tal classe dispo
nha de poder político ou de uso de força para proibir a utilização por terceiros 
das suas terras não cultivadas, a escassez no sentido "legal" torna-se, também, 
para a classe não-possuidora de terras, uma escassez de terra de fato com um sen
tido claramente econômico. 

Para os objetivos da discussão subseqüente, podem-se agora resumir, a partir 
dos argumentos desenvolvidos acima, as situações que deveriam ser esperadas no 
que diz respeito a relações de trabalho. No quadro 1, que leva em conta fatores 
extra-econômicos, apresentam-se os vários casos alternativos. O caso 1 correspon
deria aos dois modelos mais simples apresentados por Domar e às expectativas de 
Wakefield com base na mesma combinação de elementos, na ausência de uma 
interferência exógena no mercado de trabalho. O caso 2, por sua vez, correspon
deria ao quarto caso considerado por Domar e inclui, na realidade, desde a va
riante mais suave de servidão no Oeste Europeu, na sua fase inicial, até as planta
ções de açúcar das Índias Ocidentais nos séculos XVII e XVIII. O caso 3 incor
pora o terceiro modelo de Domar e, em particular, as idéias de Marx e de Wake
field quanto a uma classe de trabalhadores livres separada dos meios de produção 
através de ação governamental em favor de uma classe de grandes proprietários, 
incluindo o estrito respeito aos direitos de propriedade da terra e a criação de 
obstáculos institucionais para sua aquisição. Nesse caso, medidas legais, mais do 
que o uso direto de força contra os trabalhadores, determinam o aparecimento 
de uma classe de assalariados ou de arrendatários, apesar de se observar uma 
elevada relação terra-trabalho. 

3. Da escravidão ao trabalho livre: uma análise global do processo no Brasil 

Na seção 2, apresentou-se um quadro de referência geral para a análise da transi
ção do trabalho escravo para o trabalho livre, enfatizando a importância da re
lação terra-trabalho e da disponibilidade efetiva de terras. Pode-se agora tentar 

8Wakefield, E. G. op. cito v. 2, p. 45. In: Marx, Karl. op. cito V. 1, p. 772. 
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Quadro I 
Relações de trabalho esperadas no contexto de uma elevada relação terra-trabalho 

Terras Mão-de-obra Elevada 
Obstáculos Obstáculos Existência de uma Estrutura 

Forma de 
Casos virgens relativamente relação 

extta-econômicos extra-econômicos classe de proprietários agrana tr balh 
à mobilidade da aOt~~~!~O à de terra inativos e predominante a dO 

abundantes escassa terra-trabalho mão-de-obra 1 politicamente influentes esperada espera a 

x x x Ausentes Ausentes Inexistente ou Pequenos Trabalho 
pequena estabeleci- livre de 

mentos de fam ílias 3 

tamanho 
familiar 

2 x x x Presentes Ausentes ou Presente Grandes ou Servos ou 
presentes médias 4 escravos 

propriedades 

3 x x x Ausentes Presentes Presente Grandes 5 Assalaria-
propriedades dos; 

meeiros; 
arrendatá-
rios 

1 Escravidão ou força de trabalho legalmente ligada à terra; ambas implicam a existência de uma autoridade territorial,local ou nacional, que garan
te o cumprimento dessas restrições. 

lEnvolvem o "monopólio" da terra por uma classe de proprietários, legalmente garantido, ou obstáculos institucionais para a compra de terras pú
blicas, tendendo a preservar a distribuição de propriedade da terra entre poucos. Pressupõem a existência da propriedade privada de terras,legal
mente ou de fato. 

3 Não exclui trabalhadores assalariados como status temporário. 

4 Não excluem a existência de pequenas "unidades dependentes". 

sNão excluem, necessariamente, a competição entre proprietários de terra, para a obtenção de trabalhadores. 



aferir a sua relevância para o caso do Brasil, com base em uma visão de longo 
prazo da evolução do país até o fmal do século XIX. 

3.1 A formação da "economia de plantação": A economia açucareira dos 
séculos XVI e XVII e o interlúdio da mineração do século XVIII 

Na época do descobrimento, o Brasil apresentava características semelhantes às 
do Sul dos Estados Unidos destacadas por Domar, e o "produto com valor", que 
se tornaria a base do povoamento da colônü, seria o açúcar. Deixando-se de lado 
um estudo mais detalhado do desenvolvimento da economia açucareira, cabe 
concentrar a atenção na "questão da mão-de-obra", tal como esta se apresentava 
para os portugueses. 9 

Em meados do século XVI, quando as expectativas portuguesas de grandes 
lucros com base no comércio das fudias Orientais já tinham sido parcialmente 
frustradas, passou-se a considerar mais seriamente a exploração econômica do 
Brasil. Naquela época, Portugal caracterizava-se por uma insuficiência de traba
lho e de capital, apesar das significativas descobertas de novas terras por navega
dores daquele país no século anterior. 

Enquanto o capital mercantil podia ser obtido através da cooperação com 
estrangeiros, e em particular dos holandeses, para os quais as perspectivas de uma 
indústria açucareira bem desenvolvida pareciam promissoras, subsistia o proble
ma da oferta da mão-de-obra para um empreendimento desse tipo. Parecia extre
mamente improvável que camponeses livres de Portugal pudessem ser persuadi
dos a mudar-se para uma nova terra, com clima tropical, para trabalhar nos cam
pos de grandes plantações; além disso, a força de trabalho era tão escassa na 
metrópole que escravos virlham sendo usados há séculos como mão-de-obra su
plementar em certas áreas do país. 1 o 

Recorrer a prisioneiros e exilados como colonizadores potenciais fora um 
expediente utilizado no caso de colônias menores, mas não se podia esperar que 
este sistema fornecesse um número suficiente de trabalhadores no caso do Brasil. 
Por outro lado, o "pacto" colonial excluía a possibilidade de se atrair coloniza
dores de outras nações européias. 

Assim, os primeiros esforços dos poucos colonizadores que se estabeleceram 
no Brasil colonial de forma permanente foram no sentido de escravizar os índios 
locais. Estes se encontravam em um estágio bastante primitivo de evolução social 
e, apesar de algumas plantações de açúcar terem sido iniciadas exclusivamente 

9Para um tratamento moderno dessa questão e de outros problemas econômicos que a cria
ção de um setor açucareiro orientado para a exportação envolvia, ver: Furtado, Celso. The 
economic growth of Brazil. Berkeley, University of Califomia Press, 1971. p. 1-11 e 50-8. 

10 Apenas como ilustração, cabe observar que um desembargador da Casa de Suplicação, no 
começo do século XVII, referia-se ao fato de que "notório é os muitos mil escravos de guiné 
( ... ) que neste reino há". Ver: Leão, Duarte Nunez de. Descripção do Reino de Portugal. 
Lisboa, Jorge Rodrigues, 1610. p. 64. 
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com base no trabalho índio, por uma série de razões este se revelava pouco apro
priado para o trabalho de campo em turmas. I I 

A solução adotada para garantir uma oferta regular de mão-de-obra baseou-se 
na experiência prévia dos portugueses na produção de açúcar com trabalho es
cravo africano nas ilhas atlânticas de Madeira e de São Tomé e foi em boa parte 
possível graças à existência de feitorias portuguesas na costa ocidental da África, 
as quais tinham fácil acesso a escravos. Uma vez disponível um volume suficiente 
de capital mercantil, tornou-se possível importar escravos africanos para o Brasil 
em quantidades significativas. Estes demonstraram ser trabalhadores adequados 
na produção de açúcar bem adaptados ao clima e mais resistentes e confiáveis do 
que os índios. I 2 

A colonização inicial do Brasil enquadra-se bem no caso 2 do quadro 1. A 
colônia continha vastas extensões de terras férteis, muito pouco povoadas, ao 
longo da costa. Foram oferecidas grandes facilidades aos colonizadores que che
garam com algum capital, inclusive a doação legal e gratuita de grandes áreas de 
terras, as sesmarias. Assim, desde cedo, havia grandes proprietários de terras no 
Brasil - com sua propriedade garantida por lei - que necessitavam apenas de 
trabalhadores em número suficiente para cultivar seus extensos domínios, que 

1 I De maneira geral, os índios locais se encontravam ainda na idade da pedra, e estavam 
habituados a uma vida itinerante. Apesar de se mostrarem úteis na coleta de alimentos, 
como caçadores, pescadores, carregadores e guias, os índios não se revelavam trabalhadores 
satisfatórios quando forçados a exercer uma atividade regular, tal como o trabalho de campo 
em turmas, para o qual demonstravam pouca resistência física. (Tal constatação, natural
mente, não envolve qualquer juízo de valor sobre a cultura local, nem qualquer determinis
mo quanto a estágios de desenvolvimento social.) Para uma discussão geral do problema da 
mão-de-obra na economia açucareira, ver Caio Prado Jr. História Econômica do Brasil, 
São Paulo, Brasiliense. 1963. p. 36-7. 

Evidência do emprego inicial de escravos índios nas plantações e da sua gradual substitui
ção por escravos africanos pode ser encontrada nos escritos de cronistas contemporâneos e 
em inventários. Pero de Magalhães Gandavo, que esteve no Brasil por volta de 1570, mencio
nava que em Pernambuco, então a maior área produtora de açúcar da Colônia, havia nume
rosos escravos índios, que eram baratos e que eram vendidos para outros estabelecimentos 
portugueses ao longo da costa. Ver: Tratado da terra do Brasil, manuscrito impresso na Co
lleção de notícias para a história e a geograjÜJ das nações ultrrzmprinas que vivem nos dom i
nios portugueses. Lisboa, Typografia da Academia Real de Sciencias, 1826. t. 4, p. 188-9. 

Outros testemunhos contemporâneos do uso de escravos índios nas plantações do Nor
deste em meados dos anos 1580 podem ser encontrados em: Souza, Gabriel Soares de. Trata
do descriptivo do Brasil em 1587. Rio de Janeiro, Typ. de João Inácio da Silva, 1879. p. 23; 
Cardim, Fernão. Tratado da terra e gente do Brasil. Rio de Janeiro, Editora J. Leite, 1925. 
p. 230 e 334. Ambas as fontes indicam que os índios já eram então utilizados em menor 
número do que escravos africanos na Bahia e em Pernambuco. Em contraste, os escravos 
índios pareciam ainda predominantes no Rio de Janeiro e em São Paulo, como sugere Car
dim nas p. 349 e 356. 

IlVer a nota 11, sobre o crescente uso de escravos africanos nas últimas décadas do século 
XVI. No período inicial da colonização, parece que as possibilidades de fuga dos escravos 
africanos eram limitadas, já que, com exceção da estreita faixa costeira ocupada pelos portu
gueses, a Colônia apresentava um ambiente hostil para os africanos, que teriam pouca espe
rança de sobreviver no interior, enquanto os índios que fugiam voltavam ao seu habitat. 
Com o tempo, porém. à medida que os índios foram sendo dizimados ou assimilados, as 
oportunidades de fuga para os escravos africanos se ampliaram, e escravos fugidos acabaram 
formando estabelecimentos próprios no interior da Colônia no século XVII, os quais passa
ram a ser chamados de quilombos. 
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Tabela I 
Estimativas e dados censitários da população total e escrava do Brasil 

1550/1900 

-

População "Brancos" Escravos Outros 
total negros ou mulatos (exclusive índios selvagens) 

15 
30 17 
57 25 14 18 

100 {30 { 20 
40 30 

170 701 50 50 

POO 100 
3~0 

( 1.555)2 
( 1.900t 

2.500 
3.250 1.010 1.582 658 

( 2.861)2 ( 881) 
5.340 
7.000 2.0001 

10.112 1.511 
1.546 

723 
14.334 
17.319 

(mil habitantes} 
% Escravos 

total 

24,6 

29,4 

33 
48,7 

(30,8) 

301 

14,9 
15,3 1 

Fontes: 1550, 1570, 1583 e 1600 - Estimativas de várias fontes, entre outras Gandavo, Cardim e Anchieta, citados por F. Contreira Rodrigues 
(Traços da economia social e política do Brasil. Rio de Janeiro, Ariel, 1935. p. 31, 32 e 36) e também utilizadas por Roberto C. Simonsen (jlistório 
econômica do Brasil. São Paulo, CEN, 1937. v. 1, p. 55). A estimativa da população "branca" em 1600 é deste último autor (v. 1, p. 182). Furtado 
(9P. cito p. 46) aceita o número de 20.000 escravos negros em 1600, o que talvez seja uma subestimação, diante de importações de 50.000 a 
100.000 escravos africanos na segunda metade do século XVI (ver tabela 2). Mircea Buescu (Histório econômica do Brasil. Rio de Janeiro, Apec, 
1970. p. 85-6 e 168) sugere 40.000 brancos e 30.000 escravos em 1600 e uma população total de 170.000 habitantes em 1650 e de 350.000 habi
tantes em 1700. 



til 

§l 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~I 
C) 

~ 
"-l 

• ~ ... 
1650 - estimativa em The new Ozmbridge modem history VoI. IV ed. (J. P. Cooper, ed. Cambridge, 1970). A cifra de 50.000 escravos é atribuída 
a Gaspar Dias Ferreira, citado por Simonsen (op. cit., v. I, p. 202). 
1700 - ver também: Sodré, Nelson Werneck. Formação hiBtórica do BraBiI. São Paulo, Brasiliense, 1971. p. 136. 
1772-1782 - Alden, Daurll. The population of Brazil in the late 18th century: a prelirninary survey. HA.H.R.: 191, May 1963. Refere-se à popu
lação com mais de sete anos. 
1776 - Estimativa do Abade Correia da Serra, reproduzida na introdução do recenseamento de 1920 e no Anuário estatlstico 1939/40 (IBGE, 
1940. Apêndice, p. 1.293). Segundo Alexander Von Humbold t (pers01Ul11Ul"ative 01 travels in the equinotlal regiom 01 the new continent during 
the years 1799-1804. London, Longman, Rees. Onne, Brown & Green, 1828. v. I, parto I, p. 141), o abade "Correia da Serra (acreditava) com base 
em levantamentos antigos que ele pôde examinar com cuidado, que a população do Brasil em 1776 era de 1,9 milhão de almas e a autoridade desse 
estadista tem grande peso". . 
Fins do século XVIII - C. R. Boxer (The portuguere seabome empire). Harmondsworth, Penguin, 1973. p. 202) sugere um total de cerca de 2,5 
milhões, dos quais 1/3 era de escravos. Um total de 3.250 mil habitantes em 1798, dos quais 1.010 mil seriam brancos, 1.361 mil escravos negros e 
221 mil escravos pardos, "calculado e fundamentado pelo Dr. F. P. Santa Apolonia, e reproduzido por J. S. Maciel da Costa na sua Memória contra 
o trdfico, de 1821 é citado por A. M. Perdigão Malheiro, em estudo de 1867. Ver: A escravidão no Brasil. São Paulo, Edições Cultura, 1944. v. 2, 
p.26. 
CUca 1820 - Dados oriainais, referentes a adultos, de "mapas de população"levantados, entre 1814 e 1819, nas várias capitanias (exceto Goiás e 
Ceará, cujos totais se referem, respectivamente, a 1808 e 1809), recuperados subtraindo-se os acréscimos arbitrários adicionados pelo Conselheiro 
Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira (A Igreja do Brasil. In: Revista Trimestral do Instituto Histórico Geográfico e Ethnográfico do Brasil, Rio de 
Janeiro, B. L. Gamier, t. 29, pte. I, 1866. Mapas "hors-texte"). Velloso de Oliveira fala do "censo feito em 1797 e 1798 ( ... ) em o qual a nova 
povoação é calculada em 3.000.000 à vista dos melhores subsídios e depois das mais bem refletidas ponderações" e sugere para a população em 
1819 a cifra de 4.396.132 indivíduos incluindo 800.000 índios "não-domesticados" e acréscimos de 1/4 sobre os dados originais para abarcar os 
menores de sete anos e as omissões. 

Estas e o~tras estimativ~ aié lil30 são l~lUito pre~árias e são discutidas em maior detalhe em Lago. L. A. C. do. The tranBition from slave to free 
labor . .. op. cito capo 3, notas 26, 29 e 85, com base em informações do estatístico italiano Adriano Balbi. 
1830 - Estimativa de Malte Brun (baseada em A. Balbi), reproduzida no Anuário estatístico 1939/40. (Rio de Janeiro, IBGE, 1940, p. 1.293), 
onde se reproduzem também os dados censitários referentes a 1872, 1890 e 1900. 

A eswnatlva para 1850 é'de Furtado, Ceiso. op. cito p.118. 

Para a estatística das matrículas de 1873 e de 1886/87; ver: Slenes, Robert W. The demography and economicB 01 Brazillan slavery: 1850-1888. 
Stanford, Stanford University, 1976. Tese de doutorado nio-publicada, Stanford University, Stanford, apêndices B3 e B7· 

lCirca. 

2população "adulta", ou seja, acima de sete anos. ' 



apresentavam condições particularmente adequadas para a plantação da cana-de
açúcar. 

Já se mencionou que a produção de açúcar em grande escala tornou-se possí
vel através da aquisição de milhares de escravos africanos em poucos anos (ver 
tabela 2, adiante). Tornar-se grande plantador de cana ou senhor de engenho 
estava claramente além do alcance da maioria dos colonizadores, porque tal em
preendimento requeria um investimento inicial considerável em escravos e equi
pamentos. No entanto, não eram necessários grandes recursos para a compra de 
alguns escravos e a plantação de pequenas áreas com cana-de-açúcar ou culturas 
de subsistência, até mesmo para suprir os engenhos. Entre os criminosos e os exi
lados políticos ou religiosos que foram transportados à força para o Brasil, bem 
como entre os imigrantes espontâneos, havia, naturalmente, diversas pessoas de 
poucas posses,1 3 que tenderiam, portanto, a dedicar-se a outras atividades, com 
ou sem escravos. 

Mas, em resumo, pode-se afirmar que o sistema econômico que veio a prevale
cer nas zonas açucareiras do Brasil compreendia todos os elementos necessários 
para caracterizar o modo de produção escravista no sentido marxista da ex
pressão: 

a) o trabalho escravo era a base de produção e não era suplementar a qualquer 
outro sistema de trabalho; 

13 Os colonizadores que chegavam sem recursos e que não se qualificavam para receber doa
ções de terras, podiam, pelo menos em princípio, tomar-se posseiros para sobreviver - como 
se poderia esperar, dada uma elevada relação terra-trabalho - contanto que os grandes pro
prietários não IlZessem cumprir estritamente seu direito de propriedade nos limites de seus 
domínios e que os posseiros permanecessem no perímetro defendido de ataques dos índios. 
Com o tempo, estes se tomaram menos freqüentes, e a área efetivamente ocupada aumen
tou, como também aumentou a apropriação de terras pelos grandes proprietários. 

Em uma sociedade que, desde o início, se baseava no trabalho escravo, o trabalho envol
vendo esforço físico foi também desde o começo considerado uma ocupação desonrosa, es
pecialmente em atividades também exercidas por escravos e, portanto, particularmente no 
trabalho em turmas nos campos. Tal fato social já ocorrera anteriormente em outros contex
tos históricos e perduraria no Brasil até o século XIX. Assim, muitos homens livres tentaram 
obter alguns esq:avos, para evitar trabalhar diretamente a terra e tentar subsistir cultivando 
terras próprias ou lotes cedidos temporariamente por senhores de engenho ou grandes lavra
dores. No último caso, tornavam-se moradores ou agregados, dependendo de suas relações 
com o proprietário da terra e de suas ocupações. 

Havia também ocupações para homens livres no âmbito das plantações e em sua órbita, 
que não envolviam a "desutilidade" do trabalho no campo juntamente com escravos. Estas 
incluíam os postos de supervisão nas plantações, emprego em transporte ou emprego tempo
rário para aqueles com qualificações artesanais, sem falar das atividades urbanas e de serviços 
que gradualmente se desenvolviam para servir ao setor açucareiro. 

As informações disponíveis sobre os salários dos trabalhadores livres nas plantações suge
rem que estes eram inicialmente elevados, mas não tenderam a aumentar ao longo do tempo, 
na medida em que se tomavam disponíveis mais habitantes livres. Parece razoável supor que 
no início do período colonial os capatazes e supervisores ganhavam mais do que poderiam 
obter alternativamente como posseiros com base no seu próprio trabalho (sem escravos), ou 
que a "desutilidade" associada com essa segunda alternativa contrabalançava a diferença de 
renda em seu favor. Se bem que o trabalho dos supervisores fosse, em si, em boa parte im
produtivo, o plantador podia se permitir pagá-los adequadamente e ainda obter um lucro 
substancial, porque extraía um excedente (renda) dos seus escravos. Ver: Domar, Evsey D. 
op. cito p. 20. 
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Período 

1551-75 
1576-600 
1601-25 
1626-50 
1651-75 
1676-700 
1701-10 
1711-20 
1721-30 
1731-40 
1741-50 
1751-60 
1761-70 
1771-80 
1781-90 
1790-800 
1801-10 
1811-20 
1821-30 
1831-40 
1841-50 
1851-52 

Importação total 
de escravos (mil) 

lOl 
40 f 

100} 100 
185 
175 
153,7 
139 
146,3 
166,1 
185,1 
169,4 
164,6 
161,3 
178,2 
221,6 

206,2 ! 
266,8 
325,0 
212,0 
338,3 

3,3 

50 

560 

1,685,3 

798 

Tabela 2 
Importações estimadas de escravos africanos para o Brasil 

Importação pela 
Bahia (mil) 

20 

205,2 

655 

186,9 

36,7 
61,4 

% Bahia/ 
Total 

40 

36,6 

38,9 

23,4 t 
17,3 ~ 
18,2 

% Rio de Janeiro/ 
Total 

58,2
1 

% Pernambuco/ 
Total 

15,l 

% Maranhão/ 
Total 

1 
4,1 

Fontes: importação total - estimativas de vários autores compiladas por P. Curtin em The atlaniic slave trade. Madison, University of Wisconsin 
Press, 1969. p. 114, 119, 207,234 e 268. Sobre a Bahia, para os dados antes de 1830, ver: Vianna Filho, Luiz. O negro na Bahia. Rio de Janeiro, 
José Olympio, 1946, p. 99. Os dados sobre o período 1831-39 foram obtidos por subtração da cifra de Vianna Filho para 1801-30 do total forne
cido por Maurício Goulart para 1801-39, em Escravidão africana no Brasil. São Paulo, Martins, 1950. p. 272. Goulart é também a fonte básica uti
lizada por Curtin para os dados que apresenta sobre a proporção das importações segundo regiões entre 1801 e 1839, reproduzidas acima. A im
portação de escravos na Bahia em 1840 foi tomada como a média dos nove anos precedentes, e as importações entre 1841 e 1850 foram compila
das de totais anuais apresentados por Edward Porter, ex-cônsul britânico na Bahia, em Minutes of evidence taken before the Select Committee on 
Slave Trade Treates. (Parliamentary papers, 39:106, 1852/53). 
11801-1839. 



b) os escravos trabalhavam em turmas nas propriedades e. contrariamente. por 
exemplo, aos servos europeus, estavam separados dos meios de produção; 
c) o escravo era uma mercadoria e sua força de trabalho podia ser arrendada sob 
a forma de escravos contratados (escravos de ganho): o escravo também repre
sentava uma forma de capital. fato bem percebido pelos proprietários: 
d) o produto dos escravos, que eram os produtores diretos, era vendido como 
uma mercadoria. 

Usando-se a terminologia de um estudo da escravidão e de outros modos de 
produção pré-capitalistas, o setor açucareiro exportador do Brasil também pode, 
sem dúvida, ser classificado como uma "região agrária especializada". De fato, a 
economia açucare ira foi criada tipicamente como uma área produtora dependen
te do capital mercantil europeu, integrada no contexto da crescente divisão inter
nacional do trabalho que estava ocorrendo na época. l 4 

Porém tal situação não caracterizava todas as áreas da Colônia. De fato, ape
sar de a plantação de cana ter sido tentada em todas as capitanias inicialmente 
criadas no Brasil, o seu grau de sucesso variou de acordo com diferenças de solo, 
topografia e clima, bem como em função de outros fatores. como a maior ou 
menor hostilidade dos índios, problemas de transportes, etc. 

Assim, dois "setores" diferentes se estabeleceram gradualmente na Colônia: o 
setor exportador, produzindo basicamente açúcar em plantações trabalhadas 
por escravos, e outro que com o tempo incluiu a criação de gado, orientando-se 
principalmente para atividades de subsistência e vendendo os eventuais exceden
tes para as áreas açucareiras, mas dispondo de recursos limitados para investir em 
escravos africanos. 

Este setor. que será definido como "setor de subsistência", apesar de também 
envolver alguma atividade comercial, não constituía uma área geográfica isolada. 
Existia alguma superposição com a região produtora de açúcar, já que, na primei
ra metade do século XVII, o setor compreendia não apenas os produtores inde
pendentes das áreas não-açucareiras de São Paulo. Espírito Santo, Porto Seguro, 
Rio Grande do Norte, e mais tarde Pará, mas também os chamados "moradores" 
das zonas açucareiras do Nordeste. Neste setor, encontravam-se também traba
lhadores escravos em uma escala menor, mas estes eram suplementares aos traba
lhadores livres diretamente envolvidos na produção, e freqüentemente eram ín
dios escravizados, trabalhando em condições diversas das que se verificavam nas 
grandes plantações. Com o tempo, em uma grande parte das explorações fami
liares que predominavam nessas áreas não se encontravam escravos, já que aque
las dependiam do trabalho da faml1ia livre, como era o caso em São Paulo até 
antes do boom do açúcar em fins do século XVIII. O trabalho livre também pre
dominou desde cedo na criação de gado, que era levada adiante em grandes pro
priedades e que, com o tempo, também foi parcialmente orientada para a expor
tação (sendo o couro o principal produto), não permanecendo apenas como uma 
atividade ancilar do setor açucareiro. 

Uma vez feito este breve esboço de alguns dos elementos constitutivos da 
economia brasileira na sua fase inicial. cabe enumerar as principais características 

14Para uma interessante análise geral do modo de produção escravista e discussões aplicáveis 
ao caso brasileiro, ver: Hindess, Barry & Hirst, Paul Q. Pre-capitalist modes of production. 
London, Routledge & Kegan Paul, 1975. capo 3. 
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dessa economia em fins do século XVII; bem como as principais variáveis em 
jogo.) 5 

1. A agricultura era predominante na economia e a Colônia dependia do comér
cio do açúcar; o açúcar era produzido em grandes propriedades basicamente mo
nocuItoras, o que implicava que as áreas açucareiras tinham que importar alimen
tos do exterior ou obtê-los das "áreas de subsistência". 

2. A terra em si tinha baixo valor, exceto quando localizada em áreas servidas 
pelos rudimentares meios de transporte disponíveis. As melhores terras da região 
costeira tendiam a ficar crescentemente concentradas nas mãos de uma pequena 
classe de grandes proprietários. Dado que a terra era relativamente barata para 
esses proprietários, seu investimento principal era em equipamentos e, principal
mente, em mão-de-obra escrava. 

3. Existiam conceitos legais de propriedade privada de terras e de escravos, o 
direito aos quais era, quando necessário, garantido pelas "autoridades". 

4. O Estado se abstinha de qualquer intervenção na operação econômica das 
plantações, limitando-se a taxar os produtos de exportação em vários estágios 
(dízimo e impostos de exportação). Não existiam limitações legais ao direito do 
proprietário de forçar os seus escravos a trabalharem o tempo que fosse necessá
rio e poucos obstáculos a que estes fossem punidos ou até mesmo mortos. 

5. A produção de açúcar era relativamente trabalho-intensiva. O aumento da 
produção. na presença de terras abundantes apropriadas pelos grandes plantado
res, dependia de uma crescente oferta de mão-de-obra a ser combinada COI)1 a 
terra. A produção do açúcar envolvia uma "fase de plantação", que correspondia 
ao plantio da cana-de-açúcar, e uma "fase industrial", que consistia no processa
mento do açúcar no engenho. Na medida em que se pudesse alcançar algum pro
gresso técnico em qualquer das duas fases, aumentando a produtividade do traba
lho, a expansão da produção tomar-se-ia menos dependente da oferta de mão-de
obra. Por outro lado, na ausência desse progresso, uma produtividade do traba
lho relativamente elevada ainda podia ser mantida através do deslocamento da 
plantação da cana para novas terras, abandonando-se por vários anos as partes da 
propriedade anteriormente também plantadas durante diversos anos consecuti
vos. 

6. A oferta de mão-de-obra dependia fundamentalmente da existência do tráfico 
de escravos com a África, dada a esmagadora predominância do trabalho escravo 
nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos. A taxa natural de reprodução 
dos escravos era claramente negativa para a Colônia como um todo (ainda que 
talvez positiva em algumas áreas) e os escravos importados tinham uma expecta-

) 5 A classificação dos principais aspectos da economia açucareira do Brasil, apresentada no 
texto, baseia-se, em parte, em trabalho de Witold Kula sobre a economia polonesa nos sécu
los XVI a XVIII: Théorie economique du systeme féodal. Paris, Mouton, 1970. A metodo
logia empregada nesse trabalho também inspirou outras partes deste item. 
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tiva de vida. no trabalho das plantações. bastante inferior a uma geração. I 6 Não 
existiam obstáculos legais ao tráfico africano. apenas um imposto sobre cada 
escravo importado. Também não existiam Impedimentos para transações inter· 
nas com escravos. envolvendo deslocamentos entre propriedades ou da cidade 
para o campo. 

7. As empresas, ou seja. os engenhos. dependiam muito do mercado internacio
nal. Uma vez feito ú investimento em equipamentos e tendo sido apropriada a 
terra, a rentabilidade dependia basicamente dos preços do açúcar e dos escravos. 
Em épocas de crise, os engenhos mostravam um forte poder de resistência a con
dições momentaneamente adversas, limitando os seus reinvestimentos em escra
vos, para retornar à sua importação uma vez que as perspectivas de mercado me
Ihorassem.17 

8. O setor urbano. por sua vez, era fortemente dependente do setor agrário ex
portador. Incluía os portos de exportação, que também eram freqüentemente 
centros regionais de distribuição das importações. Apesar da escassez de moeda 
metálica e da ausência de cunhagem local em maior escala até a década dos 1690. 
a economia era tipicamente monetizada, no sentido de que existia uma clara 
noção de preços nas transações comerciais e um sistema generalizado de crê
dito. 18 

9. As áreas de culturas de subsistência e de criação de gado, mais isoladas, eram 
bastante independentes do comércio com o setor exportador para suprir as suas 
necessidades básicas. Crises neste último setor implicavam maiores esforços no 
sentido da auto-suficiência pelo primeiro, que podia, inclusive, incorporar parte 
da população do setor exportador. 

16Ver Curtin, Philip D. The At/antic s/ave trade. Madison, The University of Wisconsin 
Press, 1969. p. 28. 

Um documento sem data, dos anos 1640, fornece interessantes detalhes sobre o trata
mento e as duras condições de trabalho dos escravos africanos, afIrmando que estes não po
diam ser substituídos por índios, não apenas porque estes últimos tinham se tomado escas
sos, mas também porque não apresentavam as mesmas características de trabalho que os afri
canos. Observa-se. no mesmo documento, que os "escravos morrem continuamente" e que a 
sua taxa de reprodução natural era insufIciente, de forma que, se o tráfico africano fosse in
terrompido, não seria possível substituir os mortos. Ver: Rau, Virgínia & Silva, Maria Fer
nanda Gomes da. Os manuscritos do arquivo da Casa de Cadaval respeitantes ao Brasil. 
Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, Por ordem da Universidade, 1955. v. I, doc. 
516, p. 347-51. 

Em uma petição de 1752, datada da Bahia e apresentada por senhores de engenho e la
vradores de cana, há vários detalhes sobre "um engenho muito ordinário", ao qual se atri
buíam 44 escravos, sendo estimado que quatro escravos tinham que ser substituídos a cada 
ano em virtude de mortes. Ver Pinho, Wanderley. História de um engenho do Recôncavo, 
1552-1944. Rio de Janeiro, Zélio Valverde, 1946. p. 167. Uma taxa de reposição anual da 
ordem de 9% da força de trabalho escrava pode ter sido exagerada para dar suporte aos pedi
dos dos plantadores, mas todas as descrições disponíveis sobre engenhos no períodO colonial 
tendem a incluir entre as despesas anuais a reposição de uma fração da mão-de-obra escrava. 

17Furtado, Celso. The economic growth of Brazil. Berkeley, The University of California 
Press, 1971. 

18 Isto é verdade, negligenciando-se a cunhagem de emergência dos holandeses no Brasil em 
meados do século XVII. A questão das relações monetárias no Brasil colonial é tratada em 
trabalho não-publicado de Luiz Aranha Corrêa do Lago: The rise and decline of the Brazilian 
sugar economy: a monetary or exchange economy? Cambridge, 1973. 
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10. Nas regiões produtoras de açúcar, apesar de a população livre mas sem recur
sos ter gradualmente menos acesso a terras de boa qualidade (na medida em que 
prosseguia a apropriação pela classe de grandes proprietários), ela ainda tinha 
ocupações alternativas ao trabalho no campo em turmas. Estas incluíam a possi
bilidade de ser posseiro em terras alheias ou de se tornar arrendatário dependen
te, morador ou agregado em plantações, com alguma estabilidade: a possibilidade 
de tornar-se peão de gado no interior ou de trabalhar em atividades de transpor
tes como tropeiro ou barqueiro; a opção de encontrar emprego nas plantações 
como capataz ou em ocupações mais especializadas; ocupações diversas no setor 
urbano ou até mesmo a de pescador ao longo da costa. Em todas essas ativida
des se encontravam também escravos, mas sua participação no emprego total era 
relativamente menos importante do que no trabalho braçal nos campos das plan
tações. 

Essa lista não esgota naturalmente todas as características da economia brasi
leira nos seus primeiros séculos de existência. Nem reflete qualquer preocupação 
no sentido de tratar de exceções com maior detalhe. I 9 Porém se não tiverem 
sido destacados os elementos básicos para uma análise de longo prazo da econo
mia brasileira, isto deve-se tornar aparente a partir da impossibilidade de se expli
carem os desenvolvimentos subseqüentes com base nesses fatores. 

Com base nos elementos já apresentados, fica claro que uma oferta regular de 
escravos através de importação se apresentava como uma necessidade básica para 
a economia do açúcar no Brasil, tanto para garantir a manutenção das atividades 
existentes quanto para permitir sua expansão. Os dados demográficos muito 
fragmentários, disponíveis com base em diferentes fontes e estimativas com 
algum fundamento, sugerem que o total da população "civilizada" (excluindo os 
índios selvagens) parece ter aumentado de cerca de 60.000 em meados dos anos 
1580 para cerca de cinco vezes esse total por volta de 1700, e que concomitan
temente a população de escravos negros teria crescido ainda mais rapidamente, 
para alcançar cerca de 100.000 pessoas nesta última data (ver tabela 1). O au
mento da população escrava resultou fundamentalmente das importações, que 
no século XVII parecem ter totalizado 560.000 escravos (ver tabela 2). Quanto à 
população livre, esta aumentou tanto através da imigração quanto de um cresci
mento natural que resultou da miscigenação de vários grupos étnicos. 

O território conhecido também se expandiu, paralelamente ao grande aumen
to absoluto da população, principalmente através das "bandeiras" dos paulistas 
para o Oeste, até o Paraguai, na busca de escravos índios, ouro e pedras precio
sas, e da ampliação da área de criação de gado para o interior do Nordeste. Por
tanto, no final do século XVII e no começo do século XVIII, apesar de uma 
parte substancial das terras de boa qualidade mais acessíveis da área costeira do 
Nordeste já ter sido apropriada por proprietários, restavam muitas terras virgens 
para ser efetivamente ocupadas e a relação terra-trabalho permanecia elevada. 

A população livre continuava a se abster de trabalhar em turmas nas planta
ções, ainda que alguns "moradores" das áreas açucareiras mais densamente po-

19Por exemplo. a união da Coroa portuguesa com a Coroa espanhola levou ao surgimento, 
em caráter temporário, de um ativo comércio entre as "áreas de subsistência" do Brasil e o 
Rio da Prata. A importância do pau-brasil na exportação total nos primeiros tempos da Co
lônia e a crescente importância dos couros estão também entre as questões mais específicas 
que são omitidas na discussão do texto. 
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voadas certamente já cultivassem alimentos diretamente, sem a ajuda de escravos. 
Na criação de gado, coexistiam propriedades trabalhadas por escravos com gran
des propriedades empregando pequeno número de peões livres. Estas últimas 
estavam principalmente localizadas mais para o interior. O sistema de remune
ração prevalecente, que envolvia o pagamento em cabeças de gado, tendia a 
prover o "capital" inicial para que peões pudessem vir a se tomar uma classe de 
pequenos criadores independentes, contanto que eles pudessem ter acesso à 
terra. Porém, também no interior, a terra era doada através de sesmarias, para um 
número comparativamente pequeno de proprietários. lO 

Nesse contexto, é útil recordar a importante distinção entre disponibilidade 
"econômica" e legal (ou disponibilidades potencial e efetiva) de terras. Como 
foi mencionado na seção 2, a disponibilidade "econômica" ou potencial é o con
ceito relevante do ponto de vista do potencial de produção de uma região. Po
rém se a classe proprietária possui terras com extensão muito superior à que ela 
pode efetivamente colocar sob cultivo e tem poder político e/ou a força para 
impedir a sua utilização por terceiros, a "escassez legal" toma-se equivalente à 
escassez com um sentido econômico para a classe dos não-proprietários (daí a 
importância da coluna 5 do quadro 0.2 1 

Porém, enquanto a classe proprietária dependia do trabalho escravo para tra
balhar nas áreas diretamente cultivadas dos seus domÚlios, esta classe podia tole
rar "agregados" ou arrendatários nas suas terras, que contituíam uma clientela 
dependente do proprietário e um grupo de trabalhadores que podia ser mobili
zado para trabalhos ancilares ocasionais. Dado o caráter basicamente monocultu
ral dos engenhos de açúcar e suas grandes necessidades de alimentos, lenha, gado 
e também de matéria-prima (cana-de-açúcar) para operar à plena capacidade nos 
nove meses de colheita, aqueles ocupantes das terras dos proprietários, morado
res com ou sem escravos, podiam desempenhar um papel útil e, até certo ponto, 
"poupador de trabalho escravo", no suprimento de necessidades do engenho, 
mesmo sem pagar qualquer arrendamento pelo uso da terra. E no Brasil, por 
volta de 1700, quanto mais "avançada" a região no sentido de conter um grande 
número de engenhos, maior o número de terras que desde cedo foram apropria
das pela classe de grandes proprietários (dando paralelamente origem a esses 
tipos de arranjos envolvendo pessoas livres). 

Durante as primeiras décadas do século XVIII, a economia brasileira foi 
dominada por um boom de mineração de ouro em uma região da Colônia até 
então desocupada. Tal região, cuja exploração agrícola não fora ainda viável, 

l°Deve_se enfatizar que as necessidades de mão-de-obra da criação de gado praticada de 
forma extensiva eram comparativamente pequenas. Supondo que o vaqueiro tinha de traba
lhar em partes separadas de grandes propriedades, o custo de supervisão de uma força de 
trabalho exclusivamente escrava no trabalho do campo podia tomar-se proibitivo, requeren
do, numa situação extrema, um supervisor para cada trabalhador escravo. 

Em áreas como o Piauí, onde o trabalho escravo era freqüentemente empregado na cria
ção de gado, ressalta das investigações preliminares do autor que os escravos, recebiam um 
tratamento que atenuava bastante o seu status servil, por ser bem menos duro do que o dos 
trabalhadores em turmas das plantações do Nordeste. 

li Ainda que de natureza muito diversa, do ponto de vista dos seus efeitos, o processo de 
apropriação legal da terra por uma classe de proprietários inativos, no Nordeste do Brasil, 
guarda alguma semelhança com o movimento de cercamento dos campos (enclosures) na 
Inglaterra, na medida em que este também privava boa parte da população camponesa de um 
amplo acesso à propriedade da terra. 
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apresentava novamente a característica de uma relação terra-trabalho elevada e 
de terras públicas devolutas. Gradualmente, essa região (compreendendo Minas 
Gerais e também, em menor escala, Goiás e Mato Grosso) atrairia um influxo 
comparativamente elevado de imigrantes livres, tanto de Portugal quanto de 
outras regiões da Colônia, mas os escravos também viriam a constituir a maioria 
dos trabalhadores na mineração de ouro e de diamantes. Isto resultou não apenas 
da natureza técnica do trabalho na mineração, que podia ser muito penoso, mas 
também do fato de que o tráfico de escravos africanos era passível de intensifica
ção em prazo relativamente breve, enquanto havia restrições para transferências 
de pessoas livres de Portugal, inclusive obstáculos legais em determinados perío
dos. (por outro lado, acreditando em maiores possibilidades de lucro, vários 
plantadores do Rio de Janeiro e da Bahia também transferiram seus escravos para 
as zonas de mineração, apesar dos riscos envolvidos na realocação de seu investi
mento em mão-de-obra.) 

Analogamente ao que ocorrera com as primeiras sesmarias para a implantação 
dos engenhos no Nordeste, as datas - concessões de terras públicas para a mine
ração - foram concedidas sob a supervisão de autoridades coloniais, de acordo 
com a mão-de-obra cativa à disposição dos postulantes e, portanto, com as suas 
condições econômicas. Uma vez obtidas por grandes mineradores, essas datas 
eram trabalhadas exclusivamente por escravos, apenas com supervisão de traba
lhadores livres. Por outro lado, nos leitos dos rios se encontravam também oca
sionalmente faiscadores livres. 

A distribuição de terras resultante desse processo foi certamente menos desi
gual do que a que se observava nas áreas açucare iras do Nordeste, mas estava 
também tipicamente caracterizado, no caso das lavras mais importantes na mine
ração do ouro, um modo de produção escravista. Uma diferença significativa 
entre as duas áreas era uma maior possibilidade de acesso à liberdade via manu
missão e, portanto, de ascensão social, dos escravos na região das minas; por 
outro lado, a expectativa de vida dos escravos nos grandes estabelecimentos mi
neradores não era maior do que nos campos das plantações, pois eles também 
eram encarados como um capital do qual se deveria extrair o máximo possível de 
excedente ou rendimento. Assim, a taxa global de reprodução natural dos escra
vos nas áreas de mineração também era negativa.2 

2 

No que diz respeito à ocupação do país como um todo, a mineração levou ao 
surgimento de diversas cidades na região das minas e também gerou um poderoso 
estímulo para a produção de alimentos e para a criação de gado e mulas em re
giões até então dedicadas principalmente a atividades de subsistência, que se tor
'naram mais "comerciais", vendendo com proveito aqueles produtos para as 
zonas mineradoras. 

Na própria região das minas, uma demanda ampliada favoreceu a produção de 
alimentos e a criação de gado com base no trabalho escravo, o que foi inicial
mente viável por causa dos elevados preços pagos pelos mineradores e por causa 
da natureza mista das propriedades rurais que emergiram, permitindo a utilização 
da força de trabalho escrava ao longo do ano todo. 

A demanda da mineração ocasionou uma quadruplicação temporária dos pre
ços dos escravos na Colônia, com relação às cotações observadas na segunda 

22Ver Curtin, P. op. cito p. 29. 
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metade do século XVII. Os preços acabaram se estabilizando, em caráter mais 
permanente, em um nível que era cerca do dobro daquelas cotações. Esta ten
dência afetou negativamente, durante várias décadas, a rentabilidade do setor 
açucareiro, já que os preços do açúcar não tiveram um aumento que compensasse 
esse "choque" de custos. Conseqüentemente, o emprego naquele setor da econo
mia do Nordeste provavelmente não mostrou qualquer aumento substancial 
durante a primeira metade do século XVIII. 

Em meados do século, a cidade do Rio de Janeiro - que logo viria a substituir 
Salvador como a capital do Brasil e que era o porto de exportação do ouro -
também tornou-se o principal centro de importações e de distribuição de escra
vos da Colônia, em detrimento da Bahia. Mas enquanto a mineração contribuiu 
significativamente para a ocupação do interior, tanto por escravos quanto por 
homens livres, a terra permanecia relativamente abundante na Colônia como um 
todo, ainda que sua apropriação legal por um núme"ro comparativamente peque
no de habitantes prosseguisse, à medida que novas áreas eram incorporadas ao 
domínio português. 

Mas com relação a este último aspecto, boa parte da área dos atuais estados 
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul constituíam uma exceção. Essas 
regiões mais distantes permaneciam pouco ou quase nada povoadas até meados 
do século XVIII. A ocupação inicial de Santa Catarina e do Rio Grande efetuou
se em grande parte através da transferência de famI1ias camponesas das "super
povoadas" ilhas portuguesas do Atlântico para essas áreas, que eram menos apro
priadas ou impróprias para a produção de açúcar em grande escala e que tinham 
um clima mais semelhante ao europeu. As autoridades da Colônia concederam a 
essas familias de ilhéus transporte gratuito, lotes de terras, implementos agríco
las, etc. - uni mínimo de capital -, de forma que elas formaram inicialmente 
uma classe de pequenos proprietários de terra trabalhando em estabelecimentos 
de tamanho familiar, uma situação que corresponde ao caso 1 do quadro 1. 

As considerações teóricas de Domar e de Wakefield ajudam a explicar o sur
gimento, aparentemente curioso, nessas áreas, de estabelecimentos de tamanho 
médio para a produção de artigos de exportação (e não apenas para subsistência). 
O caso do Rio Grande do Sul pode servir como ilustração: dado o fácil acesso à 
propriedade da terra, como resultado da política de colonização da Coroa portu
guesa na área, não se poderia esperar o surgimento de uma classe de trabalhado
res rurais assalariados em base permanente. Depois que ficou claro que havia um 
mercado crescente em outras regiões da Colônia para o trigo produzido pelos 
colonos do Rio Grande, aqueles que dispunham de terras com extensão superior 
à que o trabalho familiar poderia explorar e de maiores recursos somente pode
riam expandir as suas culturas se auxiliados por mão-de-obra servil. Assim, junta
mente com unidades de produção que dependiam exclusivamente do trabalho 
dos membros da familia do proprietário, surgiram propriedades médias com 
escravos trabalhando juntamente com seus donos. 

Deve-se observar que isto se tornou possível em virtude da existência prévia 
da escravidão como uma instituição generalizada nas principais áreas comerciais 
da Colônia e de um tráfico de escravos já bem estabelecido. No fmal do século 
XVIII, o Sul se tornara uma região subsidiária das áreas de plantações, suprindo 
estas últimas com diversos alimentos, inclusive cereais e charque. Porém, no Sul, 
os escravos nunca se tornaram os trabalhadores quase exclusivos nas proprieda
des agrícolas e nas estâncias de gado, como acontecera anteriormente nos enge-
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nhos. Freqüentemente, a mão-de-obra escrava era apenas suplementar à da força 
de trabalho livre, e muitas vezes os escravos exerciam funções domésticas. 
Somente em "atividades de processamento", como as charqueadas (em que se 
abatia o gado e preparava o charque), as armações de baleias e os moinhos ou 
engenhos de diversos tipos que requeriam força manual, é que os escravos consti
tuíam inequivocamente a mão-de-obra predominante. Mas estas situações especí
ficas não podem ser generalizadas para os estabelecimentos rurais propriamente 
ditos. 

Quanto às relações de trabalho na criação de gado, há claras indicações de que 
desde o seu surgimento no Sul do país uma fração significativa dos trabalhadores 
no campo (peões) era de "gaúchos" livres, nascidos na região, que trabalhavam 
por salários durante parte do ano e que freqüentemente se mudavam de uma 
estância para outra. 

No último quartel do século XVIII, quando a mineração do ouro já começara 
a declinar rapidamente, as áreas açucareiras mais antigas do Nordeste continua
vam a se caracterizar como zonas de plantações trabalhadas por mão-de-obra 
escrava. O número absoluto de escravos na região tendeu gradualmente a aumen
tar como resultado de importações crescentes, motivadas pela melhora nas con
dições do mercado internacional de açúcar (especialmente depois da revolta do 
Haiti) e pelo desenvolvimento de plantações de algodão nas terras de grandes 
proprietários, especialmente no Maranhão, em resposta a uma ativa demanda da 
Inglaterra. O setor açucareiro do Rio de Janeiro, particularmente na área de 
Campos, e o de São Paulo (até então pouco importante) também se expandiram 
consideravelmente. O boom agrícola do fim do século XVIII transformou as 
capitanias do Pará e do Maranhão, no Norte da Colônia, em importantes novas 
áreas de exportação do Brasil. A abolição da escravidão indígena nessas duas 
áreas e a criação de uma companhia de comércio privilegiada para estimular seu 
comércio foram acompanhadas de significativas importações de escravos africa
nos e do estabelecimento de plantações de arroz, algodão (e, no caso do Pará, de 
cacau), uma vez que abundantes terras desocupadas foram apropriadas por uma 
classe de proprietários.2 3 

Enquanto grandes extensões de terras públicas ainda permaneciam sem ocu
pantes no Sul da Colônia, nas grandes áreas em volta da região das minas e no 
Norte, a maioria das terras melhores e mais acessíveis da faixa costeira fértil do 

l3Um estudo importante da ação desta companhia e da situação econômica das capitanias 
do Pará e do Maranhão no século XVIII é o de Manuel Nunes Dias, A Companhia Geral do 
Grão-Pará e do Maranhão (São Paulo, Seção Gráfica da USP, 1971). A ação de uma compa
nhia de comércio privilegiada no terceiro quartel do século XVIII orientou-se para o desen
volvimento do cultivo de novos produtos - algodão e arroz - para os quais havia uma de
manda crescente respectivamente na lnglaterra e em Portugal. Quando os preços do açúcar 
melhoraram no [mal do século, o Maranhão já se encontrava "especializado" na produção 
daqueles dois artigos. 

No Pará, havia engenhos de açúcar desde o início do século XVIII e até mesmo antes, e 
grandes fazendas de gado já tinham sido estabelecidas (especialmente na ilha de Marajó, on
de diversos estabelecimentos pertenciam a ordens religiosas), sendo trabalhados por escravos 
índios ou índios "administrados" das aldeias fundadas por religiosos. Porém os produtos de 
exportação de maior valor da região eram os florestais, ou seja, produtos de extração vegetal 
coletados nas florestas do baixo Amazonas. Após a abolição da escravidão dos índios nos 
anos 1750 e na medida em que escravos africanos passaram a ser importados, o cacau passou 
a ser produzido em plantações trabalhadas por escravos e não apenas coletado nas florestas 
por índios livres que também coletavam cravo, salsaparrilha e outras especiarias. 
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"antigo" Nordeste, própria para o cultivo da cana-de-açúcar, já tinha passado 
para as mãos de proprietários privados. O mesmo era verdade, em escala um pou
co menor, no tocante às áreas de criação de gado ao longo do rio São Francisco. 
De urna maneira geral, ainda que a relação terra-trabalho segundo a sua defrnição 
"econômica" permanecesse elevada no Nordeste, do ponto de vista da população 
livre e sem terras.tal relação tinha se reduzido apreciavelmente, já que para estes 
o acesso à propriedade se encontrava bastante dificultado. 

O número dos habitantes livres que dependiam diretamente dos grandes plan
tadores e que viviam nas terras destes, incluindo agregados e moradores, tinha 
certamente aumentado consideravelmente, enquanto a categoria de "lavradores" 
independentes que possuíam propriedades de tamanho médio tendia a sofrer 
uma perda relativa de importância em favor da classe de lavradores dependentes. 

Pode-se, agora, tentar resumir a situação do Brasil no final do século XVIII 
quanto à organização do trabalho na agricultura. O quadro 2 ilustra as diferenças 
regionais em termos de produtos predominantes do setor primário das várias 
áreas e de suas características, da participação da população regional na popula
ção total da Colônia, bem como do tipo preponderante de relações de trabalho 
nas várias atividades econômicas. 

Ainda que possam ter exceções, as generalizações que se seguem descrevem as 
linhas principais do desenvolvimento das relações de trabalho até o fim do século 
XVIII. Uma relação terra-trabalho elevada nas áreas em que extensas doações de 
terra foram feitas pelas autoridades coloniais a uma classe de proprietários inati
vos nas fases iniciais de ocupação do território foi acompanhada de uma ampla 
utilização de escravos no trabalho agrícola. Por outro lado, todas as áreas em que 
a apropriação de terras por uma classe de grandes proprietários foi menos pro
nunciada ou não ocorreu, realmente prevaleceu o padrão esperado na presença 
de uma relação terra-trabalho elevada, ou seja. o de propriedades familiares tra
balhadas predominantemente por mão-de-obra livre. A experiência dos primeiros 
três séculos de domínio colonial do Brasil sugere a importância da influência de 
fatores institucionais e "técnicos" sobre as relações de trabalho, em face da exis
tência de uma elevada relação terra-trabalho. 

3.2 A economia brasileira na primeira metade do século XIX: 
o surgimento do setor cafeeiro 

Nas duas primeiras décadas do século XIX, o Brasil alcançou a independência 
econômica e política. Seus portos se abriram para o comércio com nações estran
geiras em 1808, e a separação de Portugal, tornando o país um império indepen
dente, efetivou-se em 1822. Durante esse período, o algodão e o açúcar conti
nuaram a ser os dois principais produtos de exportação e a mineração de ouro se 
tornou cada vez menos expressiva. 

A expansão do cultivo do café, que rapidamente passou a ser o principal pro
duto de exportação do país, respondendo por mais de 40% do valor total expor
tado, afetou fundamentalmente a evolução econômica do país nas décadas que 
se seguiram à Independência. 

·A produção de café espalhou-se, basicamente, por áreas virgens, ocupadas ape
nas esparsamente por pequenos posseiros dedicados à agricultura de subsistência. 
Esse processo de ocupação de terras apresentou semelhanças com a anterior evo
lução do setor açucareiro no Nordeste ou da mineração em Minas Gerais. Em 
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poucas décadas, os fazendeiros de café receberam, sob a forma de sesmarias, ou 
ocuparam de fato uma grande parte do vasto vale do Paralba e das áreas vizinhas 
(nas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais) em que se observa
vam condições favoráveis ao cultivo do café. A propriedade efetiva dessas terras 
foi garantida pela Lei de Terras de 1850, que permitia legitimar as posses de 
grandes extensões de terras sem grandes formalidades prévias.24 

Mais uma vez, uma elevada relação terra-trabalho caracterizou as novas regiões 
cafeeiras, cuja exploração se baseou quase exclusivamente no trabalho escravo. A 
oferta de mão-de-obra para o setor resultou essencialmente de uma intensificação 
das importações de escravos para o Rio de Janeiro e São Paulo, em detrimento 
das áreas açucareiras, mais antigas (ver os dados sobre a Bahla na tabela 2), de 
uma transferência parcial de escravos do cultivo da cana-de-açúcar para o do café 
dentro daquelas duas províncias e de uma realocação parcial de escravos para a 
nova atividade dentro da província de Minas Gerais. A importação de escravos 
para a "região cafeeira" representou talvez mais de 2/3 das importações totais de 
escravos no Brasil na primeira metade do século XIX, que alcançou aproximada
mente um total de 1 ,3 milhão de pessoas (ver tabela 2). 

Durante esse mesmo período, a diferença entre o Sul e a região cafeeira por 
um lado, e entre a região cafeeira e o Nordeste por outro, tomou-se crescente
mente mais marcada. Enquanto neste último havia uma clara tendência para uma 
redução significativa da participação dos escravos na população total, tal partici
pação, na região cafeeira, não apresentou qualquer tendência de declínio mais 
acentuado. Pelo contrário, a população escrava mostrou forte aumento em nú
meros absolutos, concomitantemente ao crescimento das exportações de café da 
região. O Nordeste, enfrentando preços desfavoráveis para seus principais produ
tos de exportação durante a primeira metade do século XIX, apresentou uma 
tendência à estagnação durante boa parte do período, sem que secas ocasional
mente sérias impedissem um aumento significativo da população livre, em termos 
absolutos e relativos. 

No fmal dos anos 1840, os trabalhadores escravos ainda constituíam a maioria 
da força de trabalho das plantações de algodão e de açúcar do Nordeste e do 

24 A lei de 18 de setembro de 18S0 não impediu a usurpação posterior de terras públicas, já 
que o registro de propriedades, mediante o pagamento da taxa ,estipulada pela lei, levaria 
décadas para se efetivar e que não era possível o controle da situação de todas as terras pú
blicas pela repartição governamental competente. Porém a lei seria essencial para permitir a 
colonização do Sul do Brasil com base em pequenas propriedades de imigrantes em terras 
públicas não previamente alienadas, como enfatiza Warren Dean em "Latifundia and land 
policy in nineteenth-century Brazil" (Hisptznic American Historical Review,: 621-3, Nov. 
1971). Esse autor faz uma rápida referência à "Hipótese de Domar" (ver p. 609), sem, no 
entanto, explorá-la em maior detalhe, e prova que uma proposta de lei de 1842 estava basea
da nas idéias de Wakefield, que previam o estabelecimento de um preço para terras públicas 
acimll do preço de mercado, para impedir imigrantes de comprar terras logo após a sua che
gada. A lei de 18S0 foi menos drástica do que previam projetos anteriores, mas ao não exigir 
levantamentos no terreno ou declarações judiciais, nem provas de ocupação efetiva das terras 
por um determinado período, permitiu a grandes proprietários consolidarem ou aumentarem 
suas "propriedades", que foram geralmente registradas com descrições bastante vagas. Os 
posseiros de minifúndios, por outro lado, às vezes não tinham recursos para legalizar as suas 
posses. Durante o Império, nenhuma legislação posterior foi adotada que facilitasse o acesso 
de pequenos posseiros à propriedade plena. Após 1889, o "Congresso Constituinte da Repú
blica entregou as terras públicas remanescentes aos novos governos estaduais", que tiveram 
diferenu:s políticas com relação a títulos de terras e alienção de terras públicas (Ver Dean, 
W. op. Clt. p. 623). 
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Quadro 2 
Atividades econômicas predominantes, características da produção e distribuição 

regional da população no Brasil, no final do século XVIII 

Regiões ou Produ tos agrícolas Disponibilidade de terras Participação aproximada Existencia de uma Principal 

capitanias ou extrativos (relação terra-trabalho na população total: classe de proprietários destino da 
predominantes "legal" ou efetiva) 1772-82 (%) inativos produção 

Regiiio 

I~ 
amazônica ,C tlantaçãO} Elevada 

Exportação 
aeau Coleta 

Pará Arroz Elevada 4,11 

Algodão Elevada Exportação 

Nordeste 
_ {Arroz Elevada } 3,0 { ~ Exportação 

Maranhao Algodão Elevada Exportação 

B h" { Algodão Em declínio 
} 25,9

2 {~ 
Exportação 

ex- a la Açúcar Em declínio Exportação 
ex-Maranhão I Exportação 

Gado Em declínio e venda
9 Interna 

Bahia IFumo Em declínio 18,53 X6 Exportação 
e troca por 
escravos na 
África 

Rio de Janeiro Açúcar Elevada 13,8
4 

X Exportação 
São Paulo 

r'~ 
Elevada 

} 7,5 
X Exportação 

Alimentos Elevada Su bsistência 
e venda para o 
mercado 
interno 

Sul 
Paraná Gado Elevada X Subsistência c 

venda para o 
mercado interno 

Tipo de 
trabalho 

predominante 

Escravo 
Livre 
Principalmente 
escravo 
Escravo 

Escravo 
Escravo 
Escravo 
Escravo 
Principalmen te 
livre 

Principalmen te 
escravo 

Escravo 
Escravo 
Livre 

Livre> 
escravo 



t.) 

§; 
~ 
~ 
~ 
C! 
~ 
~ 

~ 
;:s 
~, 
C 

~ 

Santa Catarina Alimentos 

Rio Grande 
do Sul l

GadO 

Trigo 

Região de mineração 

Minas Gerais I Mineração de ouro 
Goiás Alimentos 

Mato Grosso Gado 

Elevada 

Elevada 

Elevada 

Baixa 
Elevada 

Elevada 

0,6 

!1,3 
x 

x7 

], 125
.3" 

Su bsistência e Principalmente 
venda para o livre 
mercado interno 
Subsistência e Livre> 
venda para o escravo 
mercado interno 
Subsistência e Livre> 
venda para o escravo 
mercado interno 

Exportação 
Su bsistência e 
venda para o 
consumo 
doméstico 
Pequenas 
exportações 

Escravo 
Escravo e 
livre 

Escravo e 
livre 

Fontes: Para os dados da população, ver: Alden, Dauril. The population of Bi:azil in the late 18th century: a preliminary survey. Hispanic American HistoricI 
Review. 43: 173-20, May 1963. Esses dados devem ser encarados com reservas. Para as demais características, ver a discussão no texto. 

1 Inclui Rio Negro, mais tarde Amazonas. 

2Essa participação corresponde à soma dos seguintes dados mais desagregados: Piauí: 1,7%; Ceará: 3,9%; Pernambuco (incluindo Alagoas), 15,4%' Paralba, 3 49 
Rio Grande do Norte: 1,5%. . ' , 

;, Inclui Sergipe. 

4lnc1ui a cidade do Rio de Janeiro e futura "Corte". São Paulo inclui o Paraná. 

5 Dessa participação total, 20,5% correspondem a Minas Gerais, 3,5% a Goiás e apenas 1,3% a Mato Grosso. 

6 0 fumo também era plantado em pequena escala e já possivelmente envolvia alguma mão-de-obra livre. 

7Grandes mineradores. 

8FreqUentemenk:, propriedades "mistas", combinando a criação de gado com a plantação de alimentos (dependendo da região, esses alimentos incluíam farinl 
de mandioca - nas regiões ao norte do Rio de Janeiro -, milho e feijão). 

9 0s couros eram, em parte, exportados para o exterior. 



Norte, apesar de tentativas iniciais de emprego de homens livres no trabalho do 
campo já se fazerem notar em certas áreas. 2 

5 

A tradicional desutilidade do trabalho, associada, pela população livre local, 
com o trabalho ao lado dos escravos, estava sendo crescentemente contrabalan
çada pela cada vez menor disponibilidade de terras para exploração por pequenos 
posseiros ou pela subdivisão de propriedades menores via herança, restando pou
cas alternativas para a população adulta além da de se empregar por salários? 6 

Um sintoma da abundância relativa de trabalho livre para certas atividades é a 
condição miserável dos próprios pequenos lavradores, que, no final da segunda 
década do século, eram comparados, na Bahia, com os servos da Polônia e da 
Rússia, em virtude de sua extrema dependência dos senhores de engenho. 2 

7 

Enquanto a revolução industrial na Europa teve por reflexo um uso crescen
te de motores a vapor nos engenhos e o uso do bagaço como combustível permi
tiu aos senhores de engenho economizar alguma mão-de-obra e parte das despe
sas com lenha, não houve progresso técnico no trabalho do campo propriamente 
dito. Turmas de trabalhadores com enxadas permaneceram como regra nas plan
tações do Nordeste e, portanto, as necessidades de mão-de-obra das plantações 
não se alteraram significativamente durante a primeira metade do século. 

2S Isto é confirmado pelo depoimento de cônsules britânicos com respeito a Pernambuco e à 
Paralba. Em correspondência datada de 12 de fevereiro de 1848, o cônsul em Pernambuco 
observava que uma "parcela muito pequena do açúcar da província é cultivada por trabalho 
livre, ainda que, pelo que pude observar, não existam grandes dillculdades para se obter um 
número limitado de homens livres para trabalhar com enxada". Tal parcela era estimada em 
"certamente menos de 10%" da produção total. O cônsul exemplificava o emprego perma
nente de trabalhadores assalariados, fazendo referência ao engenho Salgado, um dos mais 
bem administrados da província, que empregava 80 escravos diretamente na produção de 
açúcar, mas também 30 trabalhadores livres em outras atividades. Ver: Consul H. Augustus 
Cowper to Viscount Palmerston, Pernambuco, 12 February 1848. Parliamentary Papers, 46: 
429-30, 184 7 /48. 

O Procônsu! Henry Krausé informava da Paraíba, em 10 de maio de 1848, que "em toda 
a província não existe uma única plantação de açúcar que seja cultivada apenas com trabalho 
livre. Em todas elas se empregam homens livres, tanto no processamento do açúcar quanto 
nos campos, mas a proporção varia segundo os meios do proprietário". Também mencionava 
que os mestres de açúcar nos engenhos eram geralmente homens livres, percebendo salários 
de 1.000 a 1.280 réis por dia, e que carreteiros livres eram empregados temporariamente, 
com salários de 400 a 480 réis por dia. Finalmente, estimava que apenas 1/8 da produção do 
açúcar podia ser atribuída ao trabalho livre. Trabalhadores no campo ganhavam de 400 a 
480 réis por dia, e a seca aumentava a oferta de trabalhadores do interior, que normalmente 
criavam gado. "Mas é tal o seu sentimento de repugnância de trabalhar em pé de igualdade 
com escravos, e tão grande o seu desejo de retornar à sua vida nômade que, logo que estes 
ganham um pouco de dinheiro, deixam os engenhos e voltam para o interior." Ver: Henry 
Krausé to Viscount Palmerston. Paralba. 10 May 1848. Parliamentary Papers. 46:450-1, 
1847/48. 

26 A identificação de descontinuidades em história econômica pode envolver dillculdades 
consideráveis, especialmente na ausência de informações estatísticas adequadas. No entanto, 
pode-se sugerir que, do ponto de vista da defmição "legal" da relação terra-trabalho, a passa
gem de uma relação elevada para uma relativamente baixa já começara em algumas das prin

. cipais zonas açucareiras do Nordeste, ainda que isto somente se tenha tornado mais aparente 
após a suspensão do tráfico de escravos africanos. Novamente, diversas exceções podem ser 
assinaladas, em particular o caso do Maranhão, onde terras excelentes para plantações de 
cana-de-açúcar permaneciam disponíveis. 

27Ver: Pinho, W. História de um engenho do Recôncavo, 1552-1944. Rio de Janeiro. Zélio 
Valverde, 1946. p. 313, nota 1. Esse autor cita uma carta de Joaquim José da Silva Maia. 
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Na região cafeeira, não apenas a força do trabalho das fazendas de café, mas 
também a das plantações de cana-de-açúcar localizadas em áreas não apropriadas 
para aquele produto consistiam basicamente em escravos.2 

8 Assim, a perspectiva 
de uma eliminação efetiva do tráfico de escravos da África levou a importações 
maciças de escravos que temporariamente inundaram o mercado do Rio de Ja
neiro no final da década de 1840, resultando em estoques até excessivos em mui
tas plantações. De fato, o trabalho do campo no cultivo do café compartilhava 
com a produção açucareira a característica de ser muito intensivo no uso de 
mão-de-obra e de permitir pouca economia de força de trabalho através da intro
dução de máquinas nos estabelecimentos rurais. 

Em contraste, no Sul do país, os escravos pareciam cada vez menos importan
tes para as atividades agropecuárias, nas quais o trabalho livre claramente tendia 
a predominar, e era comum a produção em estabelecimentos familiares. O nÚme
ro destes tendeu a aumentar substancialmente à medida que os esforços governa
mentais no sentido de promover a colonização alemã começaram a mostrar 
algum sucesso. Somente em atividades específicas, em que prevaleciam condições 
de trabalho peculiares, como a indústria do charque no Rio Grande do Sul e os 
engenhos de mate do Paraná, é que o trabalho escravo continuava a predominar. 

Quanto às áreas restantes do país, no final da primeira metade do século, a 
região amazônica destacou-se por algum progresso na produção de borracha, que, 
por razões técnicas e práticas (afastamento das árvores, trabalho isolado na flo
resta, etc.), baseou-se, desde o início, no trabalho livre. O mesmo era verdade 
com relação à coleta de outros produtos florestais. Mas enquanto na área do 
atual estado do Amazonas a escravidão era insignificante, no Pará esta instituição 
mantinha certa importância em plantações de arroz e de cacau para exportação, 
e nas fazendas de gado e engenhos de açúcar.29 No Mato Grosso e em Goiás, 
onde a mineração do ouro fora próspera no século anterior, a população dedica
va-se principalmente à criação de gado e ao cultivo de alimentos, atividades em 
que se encontravam tanto trabalhadores livres quanto escravos, com predomi-

28Quanto ao fato de o açúcar ser produzido "exclusivamente" por escravos no Rio de Janei
ro e em São Paulo, ver: Procônsul J. J. C. Westwood to Viscount Palmerston, Rio de Janeiro, 
8 March 1848, incluindo considerações de William Whittaker, vice-cônsul britânico em San
tos (parliamentary Papers, 46: 443 e 445, 1847/48/ 

29 As seringueir~ estavam espalhadas na floresta, encontrando-se às vezes a uma distância 
considerável umas das outras. Como os escravos no Pará fugiam freqüentemente para se 
juntar a quilombos em áreas mais isoladas, o emprego da mão-de-obra escrava na coleta do 
látex e produção da borracha (ou na coleta de produtos florestais) eldgiria supervisão exces
siva. 

Quanto ao cultivo do cacau, ainda que este fosse em parte feito por escravos desde o sé
culo XVIII, este também era levado adiante por cultivadores independentes, apenas com o 
trabalho livre de suas famílias, em pequenos estabelecimentos ao longo dos rios, onde se 
plantavam também culturas alimentares. 

A elevada relação terra-trabalho e a disponibilidade efetiva da terra ao longo dos rios 
(que eram essenciais como vias de comunicação) criavam condições para o surgimento dessa 
classe de pequenos cultivadores, aos quais deveriam somar-se aqueles dedicados à coleta de 
borracha e às culturas alimentares. Os grandes proprietários tendiam a se concentrar na área 
em volta de Belém, a capital, onde a terra já fora há muito tempo apropriada por uma classe 
de grandes proprietários inativos, cujos domínios eram freqüentemente trabalhados por es
cravos. 
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nância dos primeiros.3o No Mato Grosso, novas descobertas levaram à continua
ção do emprego de escravos na mineração de ouro, mas estes representavam uma 
fração decrescente da força de trabalho. 

O quadro 3 indica que, por volta de 1850-52, quando o tráfico africano foi 
efetivamente suprimido, o Brasil passava por algumas mudanças importantes com 
relação ao fmal do século XVIII (ver quadro 2). Estas tinham sido em parte pro
vocadas pelo aumento da população livre, em termos absolutos e relativos. Em 
meados do século XIX, era apenas no cultivo do café e da cana-de-açúcar que o 
trabalho escravo permanecia predominante e que os trabalhadores livres recusa
vam-se em geral a trabalhar no campo. ~, portanto, compreensível que o fim do 
tráfico africano viesse a afetar mais diretamente esses setores. 

3.3 As conseqüências da abolição do tráfico africano (1850-70) 

Após décadas de adiamentos por parte do governo brasileiro, apesar da pressão 
britânica no sentido da abolição do tráfico de escravos entre a ÁfriCa e o Brasil, 
este cessou efetivamente no início dos anos 1850. Tal medida afetou considera
velmente o "mecanismo" de oferta de trabalho para as áreas de plantação. Con
trariamente ao caso dos Estados Unidos, onde, na época, segundo alguns autores, 
a criação de escravos alcançara considerável desenvolvimento, resultando numa 
taxa de reprodução natural claramente positiva, não houvera no Brasil uma ten
tativa consistente por parte da maioria das plantações no sentido de promover o 
crescimento natural do estoque de escravos no país. Assim, uma taxa de reprodu
ção natural globalmente negativa tinha sido até então compensada apenas por 
uma importação maciça de escravos africanos.3 1 

A abolição do tráfico de escravos africanos teve duas conseqüências básicas no 
Nordeste: levou a um crescente emprego de mão-de-obra livre na produção de 
açúcar e de algodão e a signillcativas exportações interprovinciais de escravos, 
principalmente para a região cafeeira. De fato, a forte demanda por escravos nes
ta região logo contribuiu para um rápido aumento do preço dos escravos em 
todo o país. 

Apesar da tendência favorável dos preços dos principais produtos do Nordeste 
nos anos 1850, muitos proprietários de escravos da região, especialmente "os 
proprietários menores e mais necessitados", foram atraídos pelos preços elevados 
oferecidos pelos seus escravos por agentes envolvidos no tráfico interprovincial e 

30Em contraste, em Minas Gerais, nas zonas não<afeeiras, subsistiam numerosas fazendas 
mistas, de criação de gado e culturas alimentares, que, como no século XVIII, continuavam a 
utilizar mão-de-obra escrava, respondendo por parcela significativa do emprego total de es
cravos na provínCia. 

31 Apenas como ilustração, as informações detalhadas fornecidas pela administração do 
engenho Salgado, um dos "melhores, mais bem administrados e mais prósperos engenhos da 
província" ao cônsul britânico em Pernambuco, incluíam entre as despesas anuais o custo de 
novos escravos para repor os mortos, calculados em cerca de 5% ao ano. Ver: Cowper c: .. ) 
to Pahnerston. op. cito p. 429. No mesmo ano, o cônsul britânico na Bahia calculava a 
mortalidade dos escravos em "4% a 6% anuahnente". Ver: Cônsul Edward Porter to Vis
count Pahne~ton, Bahia, 25 February 1848. Parlillmentary Papers, 46: 438,1847/48. 
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::ti Quadro 3 
~ Produtos principais, características da produção e relações de trabalho predominantes no Brasil, segundo regiões 
~ (Orca 1850) 

~ 
!2 Regiões ou províncias 

~ 
~ Região amazônica 

~ 
ti 
~, Nordeste 
C 

Províncias interiores 

<Mato Grosso, Goiás, 
areas antigas de 
Minas Gerais) 
Região 
cafeeiro 

Sul 

Produtos ou atividades 
principais 

{GadO 
. Borracha 

Cacau 

r'M Algodão 
Fumo 

Gado 

{GadO em fazendas mistas 

Alimentos 

{Café 
Açúcar 

Gado 

Mate 

Alimentos3 

Açúcar4 

Relação Existência de uma 
terra-trabalho classe de proprietários 

"legal" inativos 

Elevada 
Elevada 
Elevada 
Em declínio X 
Em declínio X 
Em declínio X 

Em declínio X 

Elevada X 

Elevada X 

Elevada X 
Em declínio X 

Elevada X 

Elevada 

Elevada 

I Exclui as charqueadas, em que os escravos predominavam. 
2Exclui os moinhos de mate, em que ainda se empregavam principalmente escravos. 
3Principalmente mandioca, milho e feijão. 
4Produzido em menor escala do que nas áreas ao norte de São Paulo. 

~ 

Tipo de trabalho Destino da produção predominante 

Mercado interno Livre e escravo 
Exportação Livre 
Exportação Livre e escravo 
Exportação Escravo 

t Exportação Escravo 
Exportação e Livre > escravo 
mercado interno 
Exportação e Livre 
mercado interno 

Exportação e Livre e escravo 
~ mercado interno 

Subsistência e Principalmente 
mercado interno livre 
Exportação Escravo 
Exportação e Escravo 
mercado interno 
Exportação e Prin~ipalmente 
mercado interno livre 2 

{ Principalmente para Livre 
exportação 
Exportação e Livre 
mercado interno 
Exportação e Livre e 
mercado interno escravo 



os venderam para as regiões cafeeiras.n Esta saída prosseguiu, apesar dos impos
tos de exportação que foram estabelecidos por vários governos provinciais. 

A tabela 3 apresenta uma listagem parcial das exportações de escravos do 
Nordeste sobre as quais se cobrou imposto e inclui também algumas estimativas 
de escravos exportados por terra ou embarcados ilegalmente para escapar da 
taxação. Mesmo admitindo-se sérias omissões, fica claro que o tráfico interpro
vincial não podia compensar plenamente as importações de escravos africanos, 
especialmente para as áreas cafeeiras. Assim. estima-se que cerca de 36.000 escra
vos foram importados de províncias do Norte da capital pelo porto do Rio de 
Janeiro, entre 1850 e 1861. Esse total corresponde aproximadamente ao dos 
escravos africanos trazidos para a mesma área em um só ano da segunda metade 
da década de 1840.33 

32 Sobre as exportações de escravos da Bahia para a região cafeeira e seus efeitos sobre a 
economia local, ver: Report ( ... ) Cônsul Morgan ( ... ) on the trade of Bahia for the year 
1860:Parliamentary Papers, 58: p. 223, 1862. 

Os seguintes índices, computados a partir de médias decenais do valor unitário das expor
tações para o estrangeiro de açúcar, algodão e couros, dão uma idéia da tendência de longo 
prazo dos preços dos principais produtos do Nordeste entre 1821 e 1900: 

Açúcar Algodão Couros 
Preços em Preços em Preços em Preços em Preços em Preços em 

Período mil-réis libras esterlinas mil-réis libras esterlinas mil-réis libras esterlinas 
(1821-30 (1821-30 (1821-30 (1821-30 (1821-30 (1821-30 

1821-30 
1831-40 
1841-50 
1851-60 
1861-70 
1871-80 
1881-90 
1891-900 

; 100) ; 100) ; 100) ; 100) ; 100) ; 100) 
100 100 100 100 100 100 

72 68 85 71 69 62 
80 59 83 56 61 43 
96 73 100 68 92 65 
98 67 246 143 101 62 
85 57 123 76 114 73 
73 44 113 61 99 58 

191 53 289 74 171 41 

Esses índices, computados com base em dados apresentados no Anuário estatz'stico do Bra
sil, 1939-40 (Rio de Janeiro, IBGE, 1940. Apêndice, p. 1.381), referem-se às exportações 
totais do Brasil para o exterior e, portanto, são valores médios para o país como um todo. 

33Ver, por exemplo, as declarações do Senador Silveira da Motta na Sessão de '1861, de 27 
de janeiro a 31 de maio. In: Annaes do Senado do Império do Brasil. Rio de Janeiro. Typ: 
do Correio Mercantil, 1861, p. 46. O senador afumava ter "uma estatística de importações 
por dia, por mês, por ano" dos escravos transportados dos portos ao norte do Rio (não com
preendendo os portos do litoral ao sul da capital). 

Para dados mais detalhados sobre o tráfico interprovincial de escravos ver: Slenes, Robert 
W. 11ze demography and economics of Brazilian slavery: 1850-1888, Stanford, Stanford Uni
versity, 1976. Tese de doutorado não publicada. Stanford University, Stanford. parte 2. 
Slenes enfatiza que o "o impacto do tráfico inter-regional sobre as populações escravas do 
Centro-Sul e de outras regiões do Brasil foi (. .. ) consideravelmente menor nas décadas de 
1850 e de 1860 ,10 que na década de 1870". Esse mesmo autor estima em cerca de 110.000 
o número de e:cravos que entraram para o "Centro-Sul" (que corresponde à região cafeeira 
como definida no presente estudo) no período 1851-72, e em 90.000 as entradas de 1873 a 
1881., perfazendo um total de 200.000 escravos no período 1851-1881 (ver p. 138 e nota 
39, p. 169). 
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Para o Nordeste, no entanto, onde a taxa de crescimento natural era insufi
ciente para a reposição da população escrava, aquelas exportações representaram 
uma significativa sangria de mão-de-obra, que foi agravada, em meados da década 

Tabela 3 
Exportações interprovinciais de escravos de províncias 

selecionadas do nordeste 
(1850-81) 

Períodos Maranhão Bahia l Pernambuco2 Alagoas3 Ceará 

1850-58 6.000 
1852-62 2.254 
1853-61 12.370 
1854-66 4.0004 

1856-65 4.697 
1860-75 5.357 
1862-70 4.121 
1872-75 5.319 
1872-81 11.0004 

1877-80 6.489 

Fontes: sobre o Maranhão entre 1850 (?) e maio de 1858. ver Acting Consul Wilson to 
Christie, Maranhão, Jan. 16, 1860. Parliamentary Papers, Correspondence class B, 64: 50, 
1861. Para 1860-75, ver Viveiros, Jerônimo de. História do comércio do Maranhão, 1612-
1895. São Luís, Associação Comercial do Maranhão, 1954, p. 458. Sobre a Bahia, ver 
Report of Consul Morgan on the trade and commerce of Bahia for the year 1876. Parliamen
tary Papers. Commercial report, 24. 83: 1.185, 1876. parto 5. Sobre Pernambuco, ver Eisen
berg, Peter L. Abolishing slavery: the process in Pernambuco's sugar plantations. Hispanic 
American Historical Review, 52(4): 583-4 e 595, Nov. 1972. Para dados anuais para o pe
ríodo 1877-80, ver Report by Consul Bonham on the trade l .. ,.) oll'ernanlbuco for the 
year 1880. Parliamentary Papers, 91: 1.412, 1881. part 8. Tais dados diferem um pouco 
daqueles apresentados por Eisenberg para 1877-79. Sobre Alagoas, ver Diegues Jr., Manuel. 
O banguê nas Alagoas. Rio de Janeiro, IAA, 1949. p. 96. Sobre o Ceará entre 1854 e 1866, 
ver Couchin, Augustin. L'abolition de l'esclavage au Brésil. Revue des Deux Mondes, 90: 
714, dec. 1871. Esse autor cita um relatório oficial da província. Para as exportações entre 
1872 e 1881, ver Report by Vfce.{:onsul Studart on the trade of Ceará for the year 1883. 
Parliamentary Papers. Commercial report, 21. 73: 1.298, 1884/85. part 8. O autor cita 
dados obtidos do Departamento de Polícia de Fortaleza, segundo o qual 11.176 escravos 
foram exportados no período e 1.370 importados. Aqueles não incluíam "2.000 exportados 
por outras partes da província". Entre 1877 e 1880, as exportações líquidas teriam alcan
çado 6.736 escravos. 

1 Dados oficiais não disponíveis para 1871 e para o período após 1875, quando as exporta
ções parecem ter-se acelerado. 

2 As estimativas de exportação total entre 1850 e 1880 variam de 23 mil a 38 mil. 

3 As exportações aumentaram após 1862. 
4Circa. 
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de 1850, por uma séria epidemia de cólera que atingiu os escravos de forma par
ticularmente intensa.34 

Nesse contexto, no início da década de 1860, apesar da sobrevivência de cer
tos bastiões de resistência compostos de plantações quase que exclusivamente 
trabalhadas por mão-de-obra escrava, como o Recôncavo Baiano e o setor açuca
reiro do Maranhão recentemente implantado, muitos plantadores do Nordeste 
estavam empregando trabalhadores livres assalariados no trabalho do campo, 
como fica bem documentado por testemunhos de contemporâneos. Esta tendên
cia foi acentuada pelo boom do algodão nos anos 1860, ocasionado pela Guerra 
Civil nos Estados Unidos, que resultou em forte aumento do preço internacional 
do produto, estimulando a plantação de algodão até mesmo em pequenos estabe
lecimentos rurais antes dedicados ao cultivo de alimentos, e que tomou viável a 
comercialização do algodão plantado no interior.3 

5 

34Ver: Lago, L. A. C. do. lhe transition from slave to free labor ( ... ). op. cito capo 1, nota 
25. Dados ali reproduzidos sugerem que um total de 20.000 a 30.000 mortes de escravos no 
Nordeste como um todo, em decorrência da epidemia de cólera-morbo de meados dos anos 
1850, não parece ser exagerado. Esta "sangria" se somava à da exportação de escravos para 
outras províncias. 

Quanto à insuficiente taxa de reprodução natural dos escravos após 1850 no país como 
um todo, ver: Slenes, Robert W. op. cito parte 3. O autor observa que uma taxa de reprodu
ção negativa, que significa que a taxa bruta de mortalidade era maior do que a taxa bruta de 
natalidade, não implica que as taxas de fertilidade da população escrava fossem necessaria
mente baixas, já que, por exemplo, a composição daquela população por sexos também afe
tava a taxa de natalidade. Analisando os diversos aspectos do problema, Slenes conclui que, 
após 1850, "não se estaria errando muito ao se estimar a taxa intrínseca de declínio (da po
pulação escrava) em cerca de 5 a 10/1.000 por ano, e a taxa efetiva - pelo menos nos anos 
1850 - em cifra substancialmente maior. Quando os efeitos das manumissões e fugas são le
vados em consideração, a taxa efetiva de declínio da população escrava entre 1850 e 1888 
deve quase certamente ter sido superior a 10/1.000 por ano, e talvez, durante parte do pe
ríodo, superior a 20/1.000 anualmente". No capítulo 10, o mesmo autor demonstra que "a 
taxa bruta de manumissões no início dos anos 1870 era de cerca de 6/1.000 e que a freqüên
cia das manumissões cresceu rapidamente nos anos 1880". Ver: Slenes, Robert W. op. cito p. 
365. 

35 0 boom do cultivo de algodão ressalta claramente dos dados do quadro na nota 32. Antes 
do aumento dos preços internacionais ocasionado pela redução de oferta resultante da Guer
ra Civil americana, colheitas abundantes de algodão no interior não eram levadas para a costa 
por causa de custos de transporte excessivos (sobre o aumento do preço do algodão nos anos 
1860, ver nota 32). A plantação de algodão por pequenos proprietários ou arrendatários no 
Nordeste, os quais freqüentemente passaram a contratar alguns "braços" adicionais, é men
cionada em diversas fontes contemporâneas. Segundo relatório do cônsul americano em Per
nambuco, datado de 14/11/1864, "em vista do estímulo que o elevado preço do produto re
presenta, o algodão passou a ser extensamente plantado por pequenos fazendeiros e por uma 
classe de pobres dependente dos grandes proprietários e conhecida como "moradores", que 
equivalem ao que chamamos de squatters no Oeste do nosso país". Ver o relatório de Adam
son Ir., Thomas. Commercial Relations (Annual Report). State Departrnent, serial 1.227, 
doc. 60, p. 761. 

Fenômeno semelhante ocorreu em São Paulo. Na medida em que os trabalhadores livres 
no setor rural aumentavam em número absoluto e que as várias ocupações tornavam-se me
nos caracterizadas pelo trabalho escravo, parece razoável supor que tendia a diminuir a desu
tilidade de trabalhar juntamente com escravos, ou pelo menos separadamente, nas mesmas 
ocupações. Cabe notar que o progresso do emprego de mão-de-obra livre no trabalho do 
campó foi mais lento em certas regiões, como era observado por contemporâneos, notada
mente no caso de Sergipe e do Recôncavo Baiano. 
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Por volta de 1870, o trabalho livre se tomara avassaladoramente predominan
te na criação de gado no interior no Nordeste. Subsistiam bolsões de escravidão, 
como as fazendas do Piauí trabalhadas por escravos, mas nesses estabelecimentos 
a escravidão tinha características muito diferentes das observadas no trabalho de 
turmas nos campos das plantações, já que os escravos gozavam de condições de 
vida menos duras e tinham maior mobilidade. Progressos semelliantes do traba
llio livre se faziam notar nas províncias de Mato Grosso e de Goiás, que conti
nuavam a se concentrar basicamente na criação de gado e no cultivo -de alimentos 
para consumo local. 

A situação da região cafeeira, no entanto, era consideravelmente diferente da 
que se observava no Nordeste. Na primeira, houve tentativas de vários tipos para 
resolver os problemas potenciais de oferta de trabalho. Inicialmente, os fazendei
ros tentaram importar trabalhadores europeus à sua própria custa, com a espe
rança de que estes trabalhassem parte de suas plantações de café com base em 
contratos de parceria, suplementando o trabalho dos escravos, que continuariam 
a trabalhar em turmas em outras áreas separadas das fazendas. Por uma série de 
razões, entre as quais se destacam uma série de abusos de parte dos fazendeiros, 
bem como uma situação de endividamento quase permanente de numerosos 
colonos, falharam os contratos de parceria originais adotados nos anos 1850 e 
restavam poucos trabalhadores europeus em fazendas de café nos anos 1860, 
apesar das mudanças contratuais que foram gradualmente implementadas em São 
Paulo. Por outro lado, diante das queixas e até mesmo de "revoltas" dos colonos 
em Síio Paulo, a maioria dos fazendeiros de café tomou-se cética quanto às van
tagens de introduzir colonos estrangeiros em suas fazendas. Assim, o insucesso 
das colônias de parceria reforçou o afego daquela classe à escravidão, especial
mente na província do Rio de Janeiro. 6 

Como foi visto anteriormente, uma segunda alternativa para a região cafeeira 
era a importação de escravos de outras províncias, o que recebeu novo estímulo 
com o insucesso das colônias de parceria. Finalmente, os escravos podiam ser 
realocados de outras atividades para trabalhar diretamente no cultivo do café. 
Este processo de realocação certamente ocorreu e o surgimento e expansão das 
estradas de ferro permitiu uma realocação dos escravos dentro das próprias fa
zendas, de atividades ligadas a transporte para o trabalho direto no campo. Ado
taram-se, também, gradualmente, melliorias no equipamento para o processa
mento do café, mas o efeito poupador de mão-de-obra destas inovações foi limi
tado e o trabalho no campo permaneceu muito intensivo no uso do fator traba
llio. 

36para um exame mais detalhado do insucesso das colônias de parceria ver: Lago, L. A.C. do 
The transition from slave to free labor (. .. ). op. cito caps. 4-5. Note-se, no entanto, que essa 
tentativa de utilização de trabalhadores europeus teve grande importância por abrir caminho 
para uma solução da "questão da mão-de-obra" para o setor cafeeiro na época da Abolição. 
Os contratos evoluíram de uma parceria integral, em que os colonos dividiam metade do ca
fé produzido e dos alimentos por eles cultivados, para uma situação mais favorável em que 
apenas o café era dividido. Mas foi com o surgimento de contratos de "empreitada", em que 
o colono e sua famllla recebiam uma quantia fIxa pelo trato anual de um certo número de 
cafeeiros, mais uma quantia por unidade de produto colhido, além do direito de plantar 
alimentos entre os cafeeiros ou em um lote separado, que se chegou a uma fórmula satisfató
ria para o emprego de mão-de-obra em larga escala no cultivo do café, especialmente em São 
Paulo. 
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No Sul do Brasil, no entanto, observaram-se tendências muito distintas. Como 
já se viu, em 1850, a Câmara Imperial aprovara uma lei de terras que confirmava 
a propriedade das terras públicas até eritão ocupadas em todo o país, desde que 
estas fossem devidamente registradas de acordo com os termos da lei, e que proi
bia novas transferências gratuitas de terras públicas através de sesmarias ou de 
outras modalidades. Tal medida, apoiada pelos grandes plantadores, visava a con
solidar seu monopólio de propriedade das terras de melhor qualidade e a tomar 
mais difícil a propriedade de terras para imigrantes eventuais, forçando-os a tor
nar-se trabalhadores assalariados. 

No Sul, porém, não existia uma numerosa classe de plantadores requerendo 
um grande número de trabalhadores, de forma que os governos provinciais e o 
governo imperial puderam implementar uma "política de colonização" baseada 
na criação de "colônias" com estabelecimentos rurais de tamanho familiar. 

Concederam-se estímulos pecuniários e outras vantagens aos particulares dis
postos a fundar colônias nas mesmas linhas das que foram criadas pelo governo. 
Por volta de 1870, existiam milhares de famílias européias, principalmente ale
mãs, estabelecidas em pequenas propriedades de diversas colônias públicas e 
privadas, produzindo excedentes apreciáveis de alimentos para venda para outras 
províncias. 

Na ausência de um mercado de capitais organizado e de estabelecimentos de 
crédito rural, o governo e os fundadores de colônias privadas atuaram como ins
tituições de crédito, vendendo para os colonos terras a prazo e em condições de 
pagamento relativamente favoráveis. Essa atividade compensou parcialmente a 
ausência de medidas semelhantes ao Homestead Act dos Estados Unidos. Tais 
medidas não teriam sido viáveis, dada a distribuição de forças políticas no Impé
rio brasileiro. 

Cabe notar que este tipo de colonização também foi tentado em escala limi
tada na região central, até então praticamente desocupada, da província do 
Espírito Santo (que era parte da "região cafeeira", ainda que sua produção de 
café ainda permanecesse relativamente pouco importante), e onde a produção de 
café em pequena escala por famílias européias alcançava algum desenvolvimento 
no início dos anos 1870. 

Tanto no Espírito Santo quanto no Sul do Brasil, essa política de colonização 
foi factível em virtude da: 
a) ausência de uma classe de grandes proprietários ávidos por "braços" e ativa
mente engajados em impedir a criação de uma classe de competidores potenciais 
em pequenas propriedades; 
b) disponibilidade de grandes extensões de terras públicas não-apropriadas atra
vés de "posse" ou de doações anteriores. 

Depara-se, novamente, com o caso 1 do quadro 1, no qual, na ausência de 
fatores institucionais e de restrições de capital mínimo, uma elevada relação ter
ra-trabalho provavelmente dá origem a uma estrutura agrária em que predomi
nam os estabelecimentos familiares. Estes caracterizavam áreas específicas das 
províncias do Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e depois Paraná) e do 
Espírito Santo, apesar de que em outras áreas das mesmas províncias, ocupadas 
em épocas anteriores, persistiu o emprego de escravos, sendo os mesmos encon
trados no Sul, nas atividades já mencionadas na seção 3.2 deste trabalho, e no 
Espírito Santo, em grandes plantações de açúcar e de café das áreas mais antigas. 
Se bem que os excedentes produzidos pelos colonos do Sul fossem destinados a 
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outras províncias, cada famI1ia não podia aumentar a produção muito além da 
capacidade de produção dos seus membros. De fato, poucos imigrantes estariam 
dispostos a trabalhar por um salário para outros colonos, quando poderiam con
seguir um estabelecimento familiar próprio, em condições relativamente favorá
veis e "a crédito " (como, aliás, enfatizado por Wakefield e Domar). 37 

Finalmente, na região amazônica, em 1870, a produção de borracha já predo
minava sobre as outras atividades e continuava a se expandir rapidamente, levan
do a rápidos ganhos do trabalho livre com relação ao escravo. Já era evidente, 
para os observadores contemporâneos, que a Abolição não teria efeitos negativos 
substanciais sobre a economia da região, e a preocupação no Pará e no Amazonas 
era obter de outras regiões trabalhadores livres em número suficiente para explo
rar novas áreas de florestas. 

Em resumo, os seguintes aspectos importantes com relação à oferta e à pro
cura de trabalho escravo em 1870 podem ser enfatizados: 

a) a demanda por mão-de-obra escrava na região cafeeira permanecia firme e 
apresentava crescimento, na medida em que havia espaço para expandir as áreas 
sob cultivo; a economia da região permanecia quase exclusivamente dependente 
do trabalho escravo; 
b) a taxa de reprodução natural da população escrava do país como um todo era 
insuficiente para permitir um aumento do estoque de escravos após a interrupção 
do tráfico africano; apesar de se notar um melhor tratamento dos escravos em 
várias regiões, nas áreas de plantações. que eram as principais usuárias de mão-de
obra escrava, a crescente escassez de braços freqüentemente tinha que ser com
pensada por uma exploração também crescente dos escravos, cujas horas de tra
balho não tenderam a decrescer; assim, nas décadas que se seguiram à abolição 
do tráfico, em nenhuma região do Brasil surgiu a atividade de "criação" de escra
vos que, segundo diversos autores, teria se desenvolvido nas áreas mais antigas (e 
de solo esgotado) do Sul dos Estados Unidos; 
c) portanto, as exportações interprovinciais contribuíram para um esvaziamento 
da população escrava das províncias de origem, tornando-as cada vez menos 
comprometidas com a escravidão, de um ponto de vista tanto econômico quanto 
político (ainda que uma elite de senhores de engenho do Nordeste continuasse a 
defender vigorosamente essa instituição); dado que, por outro lado, a população 
livre mostrava crescimento positivo, que excedia amplamente o dreno de escra
vos, a relação terra-trabalho continuava a apresentar uma tendência declinante; 
d) nas áreas de criação de gado, assim como no Sul e na região amazônica, o tra
balho escravo também mostrava uma significativa queda de importância relativa 
(excetuando-se casos particulares, como o das charqueadas); a crescente concen
tração dos escravos na região cafeeira, portanto, tendia a acentuar a dicotomia 
entre esta região e o resto do país. 

37Ver a discussão na seção 2 deste trabalho. Havia diferenças nestes novos esquemas de 
colonização no Sul do Brasil com relação a tentativas mais antigas de colonização com famÍ
lias açorianas no século XVIII, algumas das quais recorreram a trabalhadores escravos, pelo 
menos como força de trabalho suplementar, como já foi mencionado. No século XIX, ainda 
que a terra fosse barata, esta tinha um preço, que tinha que ser efetivamente pago pelos 
colonos. Por outro lado, a introdução de escravos nas áreas "coloniais" era proibida por lei, 
pelo menos no caso do Rio Grande do Sul. 
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3.4 Da Lei do Ventre Livre à abolição definitiva da escravidão 

Quaisquer esperanças de uma eventual implementação bem-sucedida da "cria
ção" de escravos para atender à demanda de mão-de-obra escrava no Brasil foram 
eliminadas pela Lei do Ventre livre, de 28 de setembro de 1871, que declarava 
livres todos os fIlhos de escravos nascidos após essa data. A tabela 4 mostra a 
distribuição dos escravos no Império, de acordo com o recenseamento nacional 
de 1872, e a distribuição estimada dos escravos por volta de 1820 (com base em 
dados muito menos confIáveis, que muitas vezes só incluíam adultos). A concen
tração dos escravos nas áreas cafeeiras já era bem evidente em 1872 e tenderia a 
se acentuar durante a década de 1870. 

De fato, para o Nordeste, essa década foi de uma maneira geral extremamen
te desfavorável. O fIm do boom do algodão e as difIculdades enfrentadas pelo 
setor açucareiro resultaram em uma série de crises regionais que culminaram 
com a violenta seca de 1877-79, que aparentemente provocou, direta e indireta
mente, a morte de centenas de milhares de pessoas na Região. Dadas essas con
dições, a venda de escravos para a região cafeeira, que em certas províncias dimi
nuíra no fmal dos anos 1860, em função de melhores condições econômicas, 
alcançou níveis sem precedentes em muitas províncias nordestinas (ver quadro 
3). Tal "exportação" foi acompanhada, no caso do Ceará e do Rio Grande do 
Norte, pela emigração de dezenas de milhares de habitantes livres para a região 
amazônica, onde foram instalados em pequenos lotes de colônias agrícolas ou 
dirigidos para as áreas de exploração de borracha. 

Quando, sentindo o perigo político da concentração de escravos na região 
cafeeira, os governos das províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
aprovaram leis estabelecendo um imposto proibitivo sobre a importação de es
cravos, um dos últimos fatores que favoreciam a subsistência da escravidão no 
Nordeste paradoxalmente deixou de existir: a impossibilidade de exportar os 
escravos e a demanda limitada por trabalho escravo em nível local levou a uma 
rápida queda do seu preço, que foi um fator importante para explicar a liberta
ção espontânea de todos os escravos do Ceará em 1884. 

Como era de se esperar, dado que a substituição de trabalho escravo por tra
balho livre na maioria das atividades econômicas já vinha se processando gra
dualmente desde a década de 1860, essa medida não teve impacto signifIcativo 
sobre a evolução da economia cearense durante os anos 1880, ainda que tenha 
afetado - via um efeito-riqueza negativo - alguns plantadores que contiilUaram 
a depender do trabalho de seus escravos até a libertação. 
. Efeitos semelhantes se observaram nas outras províncias do Nordeste quando 
a abolição defmitiva da escravidão foi decretada em 13 de maio de 1888. As difI
culdades econômicas enfrentadas pela região nas décadas seguintes não foram 
resultado de problemas de oferta de trabalho, pois diversos depoimentos contem
porâneos atestam a abundância relativa de mão-de-obra barata na maioria dos 
estados nordestinos a partir da Abolição. 

Na época dessa medida legal, a faixa costeira do Nordeste, onde se localizava 
a maioria das plantações de cana-de-açúcar, já se encontrava bastante densamente 
povoada em termos do Brasil como um todo. Na medida em que grandes proprie
tários controlavam boa parte da terra, o acesso à propriedade de terras por parte 
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Tabela 4 
População escrava total do Brasil e sua distribuição geográfica, 

segundo o Censo de 1872, e distribuição geográfica 
estimada da população escrava, Circa 1820 

Regiões e províncias 
% do total dos 

escravos do país 
(c. 1820) 

População 
escrava 

% do total dos 
escravos do país 

Região amazônica 
Amazonas 
Pará 
Nordeste 
Maranhão 
Piauí 
Ceará 
Rio Grande do Norte 
Paralba 
Pernanlbuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 
Região cafeeira 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 
Minas Gerais 
São Paulo 
Corte l 

Região Sul 
Paraná 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
"Províncias interiores" (Oeste) 
Mato Grosso 
Goiás 
Brasil 

2,7 
0,8 
2,8 

42,1 
8,1 
1,2 
2,4 
0,8 
1,5 
9,0 
2,8 
2,4 

13,9 
41,3 

1,4 
13,7 
20,9 

5,3 
6,4 
3,8 
0,6 
0,8 
2,4 
3,7 
1,3 
2,4 

100,0 

(1872) 

28.437 
979 

27.458 
480.409 

74.939 
23.795 
31.913 
13.020 
21.526 
89.028 
35.741 
22.623 

167.824 
842.367 

22.659 
292.637 
370.459 
156.612 
48.939 
93.335 
10.560 
14.984 
67.791 
17.319 

6.667 
10.652 

1.510.806 

(1872) 

1,9 
0,1 
1,8 

31,8 
5,0 
1,6 
2,1 
0,8 
1,4 
5,9 
2,4 
1,5 

11,1 
55,8 

1,5 
19,4 
24,5 
10,4 
3,2 
6,2 
0,7 
1,0 
4,5 
1,1 
0,4 
0,7 

100,0 
Fontes: Todos os dados referentes a 1872 são do recenseamento nacional daquele ano (os 
dados de algumas provÚlcias só foram levantados em data posterior, mas foram consolidados 
como referentes ao ano do censo). 
Os dados para a região cafeeira e para o Oeste na segunda década do século ou começo da 
terceira se baseiam nas seguintes fontes: 
Rio de Janeiro e Corte - Mapa da população da Corte e da provÚlcia do Rio de Janeiro em 
1821. Revista do Instituto Hist6rico e Geográfico do Brasil, Rio de Janeiro, Gamier, t. 33, 
pte. I, p. 137-42,jan. 1870: 
São Paulo - dados de 1815, por municípios e comarcas, reproduzidos por Von-5pix, J. B. a 
Von Martius, C.F.P. Travels in Brazü (in the ye4TS 1817-1820). London, Lonpnan, Hurst, 
Rees, Onne, Brown & Green, 1824, v. 2. p. 32-3; o total não inclui o Parana, computado 
separadamente, com base na mesma fonte; 
Minas Gerais - dados de 1821 em Eschwege, W. Notícias e reflexões estatísticas da provín
cia de Minas Gerais. Revista do Arquivo Público Mineiro, ano 4, p. 744, 1899; 
Espúito Santo - Rubim, Franciso Alberto. Memória estatística da província do Espúito 
Santo no ano de 1817. Revista do Instituto Hist6rico e Geogrdfico do Brasil, t. 19, p. 183, 
2. trim. 1856; Reis, Arthur Cezar Ferreira. O Espúito Santo. In: Hist6ri11 geral da civilizapIo 
brasileira. São Paulo, Difusão Européia do livro, 1964. t. 2, v. 2, p. 354, 357~0. 
Os dados sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina constam respectivamente das seguintes 
fontes: Mappa da população da capitania de S. Pedro. In: Pinheiro, José Feliciano Fernan
des. A1I1Ules diz capitanill de S. Pedro. Lisboa, Imprensa Nacional, 1822; Brito, José Miguel 
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de. Memória poUtica sobre a capitania de Santa Catarina escrita no Rio de Janeiro no ano de 
1816. Lisboa, Typ. da Real Academia de Sciencias, 1829. p. 50. 
A maioria dos dados sobre o Nordeste na década de 1810 é original, obtida a partir dos "da
dos corrigidos" apresentados pelo Conselheiro Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira em A 
Igreja do Brasil. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, t. 29, pte. 1, p. 159-
95 e oito quadros não numerados, 1866. 
Sobre o Maranhão, ver Balbi. A. Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d'Algarve. 
Paris, Rey & Garnier, 1822. t. 2. p. 266, nota 1. 
Para os dados sobre Rio ]l;egro (Amazonas) e dados adicionais sobre certas províncias do 
Nordeste. ver Von Spix, J. B. & Von Martius, C.F.P. Viagem pelo Brasil. Rio de Janeiro. Im
prensa Nacional, 1938. v. 2 e 3. Dados detalhados sobre Rio Negro constam do v. 3, p. 38-9. 
Os dados sobre o Pará foram interpolados a partir das listagens de população de 1792 e 
1832. reproduzidas respectivamente em: Barata. Manuel de Mello Cardoso. Apontamentos 
para as ephemerides paraenses. Revista do Instituto Histórico e Geo!f1:.áfico do Brasil, t. 9, v. 
144, p. 111, 1921: Moraes, Alexandre José de Mello. Ensaio corografico do Império do Bra
sil. Rio de Janeiro, Emp. Typ. Dous de Dezembro, 1854. p. 31. 
Sobre o Mato Grosso. ver Cabral, José Antonio Teixeira. Mapa da população da capitania do 
Mato Grosso - 1815 e outras listagens da população. Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico do Brasil. Rio de Janeiro. Laemmert. t. 20. pte. 3. p. 281-93.1857. Quanto a Goiás. 
ver Velloso de Oliveira. op. cit. 
1 Distrito da cidade do Rio de Janeiro. capital do país. área predominantemente urbana. 

da população pobre livre (agora incluindo os libertos/ 8 continuava difícil. Hou
ve. porém. uma redistribuição de terras entre a classe de grandes proprietários. 
em função de mudanças técnicas na produção de açúcar. 

Como ocorreu também na importante área açucareira de Campos. no estado 
do Rio de Janeiro. o surgimento de usinas - fábricas modernas para a moagem 
de cana e a produção do açúcar - requeria uma oferta garantida de matéria
prima e levou à fusão de numerosas plantações de cana em estabelecimentos de 
maior porte. Por outro lado. vários senhores de engenho tornaram-se meros for
necedores. plantadores de cana-de-açúcar a ser entregue às usinas para o processa
men to do açúcar. 

Tal transformação foi particularmente notável em Pernambuco. Alagoas e 
Sergipe nos anos 1890. Esses estados vendiam uma parte substancial da sua pro
dução de açúcar no mercado interno brasileiro. O algodão era produzido em 
menor escala, mas sua produção também se orientou crescentemente a partir do 
início dos anos 1890, para suprir as necessidades de diversas regiões do país, em 
que a indústria têxtil estava se desenvolvendo rapidamente. Em vista desses fatos, 
torna-se extremamente enganoso aferir os efeitos da Abolição no Nordeste e o 

38Segundo o Relatório do J/inistério da Agricultura de maio de 1888, (Rio de Janeiro, p. 
24), no qual se reproduzem dados do registro de escravos de 1886(87, sobravam no Nordes
te, do Maranhão à Bahia, cerca de 205 mil escravos, de forma que o total de pessoas liberta
das na região, em 1888, certamente foi inferior àquela cifra (que, no entanto, exclui os "in
gênuos", ou seja, os filhos livres nascidos de pais escravos após 1871). 

Cabe observar que um dos efeitos da abolição definitiva da escravidão foi reduzir lavrado
res que tinham poucos recursos além de alguns escravos à condição de trabalhadores, mas 
aqueles certamente não eram muito importantes em termos relativos, visto que esta classe 
vinha, sem dúvida, diminuindo substancialmente desde 1850. Ainda que o acesso à proprie
dade da terra por pequenos proprietários fosse comparativamente difícil, seria naturalmente 
demasiado extremado afirmar que no Nordeste existiam apenas grandes propriedades. A 
existência de lavradores livres no período colonial e no s~culo XIX já foi notada anterior
mente. Porém, com o tempo, sucessivas heranças tendiam a subdividir os pequenos e médios' 
estabelecimentos em minifúndios que, juntamente com os latifúndios, se tomariam um sério' 
problema para o desenvolvimento agrícola da região no século XX. 
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desempenho da região na segunda metade do século XIX com base em estatísti
cas de exportação para o exterior de açúcar e de algodão (sem levar em conta as 
exportações para outros estados).3 9 

O Maranhão e o Recôncavo Baiano aparecem como exceções no Nordeste. 
Naquela primeira província, a produção açucare ira começou em maior escala nas 
décadas de 1840 e de 1850, com a realocação de capital e escravos de outras ati
vidades para os engenhos que, apesar de adotarem maquinaria bastante moderna 
para a fase de processamento, permaneceram fortemente dependentes do traba
lho escravo até a Abolição. Quando esta foi decretada, os ex-escravos abandona
ram as grandes plantações de açúcar e de algodão. Dada a possibilidade de se ins
talarem como posseiros por conta própria no território em boa parte desocupado 
do novo estado ou de se empregarem em outras atividades, os libertos (e mais 
notadamente as ex-escravas) não retomaram ao trabalho de campo nas planta
ções. Assim, parte apreciável da classe de grandes plantadores e de senhores de 
engenho ficou arruinada, tendo sido inicialmente privada do "capital" investido 
em seus escravos (sem qualquer indenização) e posteriormente seriamente afeta
da pela drástica queda do valor das suas terras, que muitos proprietários também 
abandonaram. Diversos plantadores aplicaram os recursos de que ainda dispu
nham na indústria têxtil que surgiu no estado nos anos 1890. Essa situação pecu
liar resultou no aparecimento de uma classe de pequenos produtores, com ou 
sem direito legal à terra que trabalhavam, cultivando principalmente alimentos 
em terras de antigas plantações, bem como em uma das distribuições de terra 
menus concentradas do Brasil. 

Os efeitos da Abolição no Recôncavo Baiano foram menos dramáticos, e a 
transição para as usinas salvou parte da classe de grandes plantadores. Mas a su
premacia da classe patriarcal de senhores de engenho desapareceu parcialmente 
em face da penetração do capitalismo industrial no setor açucareiro. Os efeitos 
da Abolição sobre a produção de açúcar da Bahia e sobre o emprego no setor são 
de difícil aferição, visto que uma fração substancial da produção de açúcar era 

39Parece razoável supor que nos anos 1850 uma fração substancial da produção de açúcar e 
de algodão comercializada no Nordeste fosse destinada a mercados estrangeiros, de forma 
que as exportações para o exterior desses produtos seriam uma aproximação razoável da 
evolução da produção, pois o consumo industrial local também era insignificante. 

Porém, nos anos 1890, uma fração considerável da produção total daqueles dois produ
tos do Nordeste era consumida em diversas outras regiões do Brasil, onde, inclusive, se paga
vam, durante certo tempo, preços superiores aos obtidos no exterior. Por isso, a utilização 
de estatísticas oficiais de exportação daqueles produtos para o estrangeiro (que estão parcial
mente reproduzidas na tabela 5), com o objetivo de aferir o desempenho do Nordeste, em 
termos de produção, nos anos 1890 com relação aos anos 1850, é muito enganosa, como 
também o são inferências sobre a evolução da renda per capita da região com base nos mes
mos dados. (Para uma discussão dos dados de exportação para o estrangeiro e de exportação 
total para o exterior, e da evidência estatística que comprova a importância das vendas de 
algodão e do açúcar nordestinos para outros estados do Brasil, ver Lago, L. A. C. do. The 
transition from slave to free labor ( ... ). capo 1, p. 66 e nota 29.) 

Por outro lado, aumentou também consideravelmente o consumo interno das indústrias 
têxteis no Nordeste, notadamente no Maranhão e na Bahia, o que diminuiu ainda mais a 
representatividade das exportações para o estrangeiro em termos de produção total de algo
dão, enquanto o consumo local de açúcar (e de subprodutos como a rapadura) absorvia, pelo 
menos no caso da Bahia, boa parte da produção total. 
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consumida no próprio estado e se dispõe apenas de estatísticas de exportação. 
Requerem, portanto, estudos quantitativos adicionais. Porém muitos engenhos 
fecharam ou se tornaram "de fogo morto", ou seja, simples fornecedores das 
usinas, enquanto diversos libertos encontraram oportunidades alternativas de 
emprego, notadamente no cultivo de cacau em áreas da Bahia, mais ao sul. 

A estrutura agrária e as relações de trabalho que emergiram após a Abolição 
no Nordeste se enquadram no caso 3 do quadro 1.4 o As usinas, verdadeiras 
empresas capitalistas, davam preferência ao trabalho assalariado. Porém os en
genhos e as plantações de algodão também recorreram à parceria ou a formas de 
"arrendamento" que não implicavam necessariamente pagamentos em dinheiro, 
mas que podiam envolver a obrigação, por parte do "morador de condição", de 
trabalhar um certo número de dias por ano para o dono da terra. De fato, logo 
após a Abolição, muitos proprietários de terras no Nordeste dispunham de limi
tadas quantias em dinheiro e os seus escravos, que tinham representado impor
tante garantia para empréstimos em décadas anteriores, haviam "desaparecido". 
Assim, parecia natural para muitos plantadores condicionar a ocupação de parte 
de suas terras por moradores, agregados ou libertos, à prestação de serviços, bem 
como ser menos tolerantes com posseiros do que nos tempos da escravidão. Os 
serviços prestados pelos moradores, mesmo quando compulsórios, eram em mui
tos casos remunerados, e trabalhadores envolvidos em contratos de parceria, à 
qual se parece ter recorrido com freqüência, também podiam ser ocasionalmente 
acionados como mão-de-obra auxiliar. Note-se que tanto moradores quanto par
ceiros dispunham normalmente de pequenos lotes para plantar alimentos para as 
suas próprias faml1ias, o que significa um tipo adicional de remuneração. 

Na criação de gado no interior do Nordeste (e também em Goiás e no Mato 
Grosso) observavam-se duas formas principais de remuneração do trabalho. 
Alguns dos vaqueiros ganhavam salários em dinheiro, enquanto outros eram 
pagos em espécie, recebendo uma fração do desfrute dos rebanhos. 

Em resumo, desde cedo a apropriação legal de vastas extensões de terras por 
uma classe comparativamente pequena de proprietários, reforçada pela prolifera
ção de uma cla~se sem terras, à qual se agregaram posteriormente os libertos, 
contribuiu para que continuasse a existir uma classe de proprietários inativos e 
uma classe de trabalhadores sem terra, não se observando o surgimento de uma 
numerosa classe de pequenos proprietários de estabelecimentos de tamanho 
familiar. 

Porém as soluções específicas implementadas nas plantações nordestinas não 
separaram inteiramente o trabalhador dos meios de produção e, mais especifica
mente, da terra: como já se mencionou, com exceção das usinas, na maioria dos 

4°Quanto a essa afirmação, deve-se esclarecer que, de um ponto de vista da defirução "eco
nômica" da relação terra-trabalho adotada neste estudo, tal relação permanecia elevada. 
Porém, dada a apropriação das melhores terras da zona costeira por uma classe de proprietá
rios inativos e o grande aumento da população da região desde o período colonial, a relação 
terra-trabalho "legal" declinara drasticamente, como já referido na nota 26. Se apenas esse 
critério fosse adotado, os elementos do quadro 1 teriam de ser reconsiderados, já que este 
foi construído com base na hipótese de uma relação terra-trabalho elevada. 
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casos os. trabalhadores tinham acesso a um lote de terra que eles cultivavam sem 
direitos de propriedade mas em seu próprio benefício.41 Este fato, por outro 
lado, potencialmente permitia aos proprietários de terra pagar salários monetá
rios mais baixos, de forma que a questão de quem gozava de uma "melhor situa
ção" - os moradores ou os assalariados "puros" - permanece aberta e sujeita a 
verificação empírica, ainda que os primeiros tivessem, tecnicamente, maior esta
bilidade.42 

Um último ponto deve ser levantado com relação aos libertos do Nordeste. Na 
zona rural, as oportunidades de emprego disponíveis para estes não parecem ter 
sido muito diferentes daquelas com que se defrontava a população livre local 
logo após a Abolição. A cor, no Nordeste, não identificava um indivíduo como 
ex-escravo, dada a existência de um longo processo de miscigenação bem antes 
da Abolição. Assim, seria de se esperar um preconceito menos generalizado do 
que numa sociedade predominantemente branca. Por outro lado, nos anos 1890 
não houve uma imigração estrangeira significativa para a região para competir 
com os libertos e a população local por oportunidades de emprego, como ocor
reu em alguns estados das regiões cafeeira e sulina. 

No Pará e no Amazonas - a "região da borracha" - as décadas de 1870 e de 
1880 marcaram a transição do seringueiro livre e independente, que geralmente 
era um pequeno proprietário nascido na região e que cultivava também alimentos 
e/ou trabalhava na coleta de produtos florestais (e que, na maioria dos casos, 
vivia com a faml1ia), para o seringueiro dependente, especializado na coleta de 
borracha, e estabelecido nos latifúndios florestais de grandes proprietários. O 
aparecimento deste, após a Lei de Terras de 1850, tomou-se possível pela passa
gem de legislação específica para a região amazônica que permitia a apropriação 
legal de vastas extensões de terras cobertas de florestas. O latifúndio para a ex
ploração da borracha, por sua vez, se justificava em decorrência de uma caracte
rística de ordem "técnica": a dispersão das seringueiras na floresta. 

O novo seringueiro, freqüentemente nordestino, chegava às áreas dos seringais 
já endividado com seu empregador, devendo-lhe uma quantia equivalente à pas
sagem e a produtos de consumo e material, sendo forçado a trabalhar para o 
seringalista até ter reembolsado a sua dívida. Um exame detalhado das relações 
de trabalho no setor da borracha também escapa naturalmente dos objetivos do 

4 1 Pesquisas adicionais se fazem necessárias, além de uma investigação preliminar, para deter
minar com maior precisão a natureza real da relação entre o grande proprietário ou usineiro 
e os trabalhadores no cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste. Uma análise com o nível de 
generalização do presente estudo necessariamente deixa de lado exceções que podem ter 
tido importância local. Parece, no entanto, que características observadas na transição do 
engenho para a usina na região de Campos, no estado do Rio de Janeiro, também se verifica
ram em diversas áreas do Nordeste. 
42 Como se sabe, a existência de uma classe numerosa de bóias-frias é relativamente recente, 
tendo esta se ampliado a partir do Estatuto do Trabalhador Rural. Tal medida legal, que 
paradoxalmente visava dar maior proteção aos trabalhadores do campo, levou muitos pro
prietários a reduzir a um mínimo o número de trabalhadores residentes em suas terras, o que 
contribuiu, sem dúvida, para uma maior mobilidade da força de trabalho, mas também para 
uma grande instabilidade de uma fração substancial dos trabalhadores rurais, notadamente 
no Centro-Sul do país. 
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presente estudo. 4 
3 Parece suficiente mencionar que o "novo" seringueiro se em

pregava exclusivamente na coleta e no tratamento inicial da borracha, recebendo 
um certo "preço", por unidade de produto, do seringalista, que também lhe for
necia alimentos adquiridos nos principais centros comerciais da região. Como a 
contabilidade dessas operações estava nas mãos do seringalista, os trabalhadores, 
que eram em muitos casos analfabetos, tinham pouca proteção contra eventuais 
abusos. Freqüentemente, os preços cobrados pelos mantimentos e material eram 
bastante inflados, e isto quando os seringueiros não eram abertamente enganados 
quanto ao produto efetivamente coletado, como também ocorria. Em conse
qüência, não era incomum que se passassem anos antes de o seringueiro poder 
pagar as suas dívidas. 

Alguns, no entanto, conseguiram poupar e, em certos casos raros, até mesmo 
se tomaram seringalistas, encarregando-se de recrutar novos trabalhadores das 
suas províncias de origem. Assim, a despeito daqueles freqüentes abusos, dadas 
as miseráveis condições de vida em certas áreas do Nordeste, a expectativa de 
uma vida melhor resultou em uma contínua migração de nordestinos para as 
zonas de exploração de borracha do Pará e do Amazonas no último quartel do 
século XIX e no início do século XX, migração que se intensificava em épocas de 
seca. 

Portanto, o que cabe enfatizar quanto às relações de trabalho na produção de 
borracha é que o sistema vigente nos seringais se aproximava do caso 2 do qua
dro 1 , na medida em que o endividamento servia de barreira institucional à mobi
lidade de trabalhadores legalmente livres, na presença de uma elevada relação 
terra-trabalho e de uma classe de grandes proprietários inativos, em um setor 
cujo produto tinha como destino o comércio (e principalmente a exportação 
para outros países). 

Com relação aos efeitos da Abolição na região amazônica, cabe observar que a 
escravidão nunca foi importante no Amazonas no século XIX, quando os escra
vos nunca excederam 6% do total da população "civilizada", de forma que, nessa 
província, a Abolição acabou precedendo a Lei Áurea de 1888. No Pará, em con
traste, a escravidão tivera certa importância antes do surgimento da produção de 
borracha, respondendo por uma fração não-negligenciável da força de trabalho 
em estabelecimentos agrícolas e de criação de gado, como já foi mencionado. No 
entanto, após 1850, ainda que alguns desses estabelecimentos tivessem continua
do a empregar escravos até 1888, estes se tomaram cada vez menos relevantes 
para a economia da província, na medida em que a produção de borracha, que se 

43 Para um estudo interessante dessa questão, dos aspectos técnicos da produção e diversas 
outras características da produção de borracha, ver Reis, Arthur Cesar Ferreira. O seringal e 
o sen·ngueiro. Rio de Janeiro. Ministério da Agricultura. Serviço de Informação Agrícola. 
1953. (Documentário da vida rural. 5). Uma excelente descrição contemporânea das condi
ções contratuais nos seringais e outros aspectos de produção de borracha nos anos 1890 e 
décadas anteriores pode ser encontrada em Report of Consul W. A. ChurchilI for the year 
1897 on the Trade of Pará and District. Parliamentary Papers, 94: 25-30, n. 2.140, 1898. 

Para um exame mais antigo da situação dos seringueiros independentes, que trabalhavam 
sazonalmente na produção de borracha, ver Ferreira Penna, Domingos Soares. O Tocantins e 
o Anapu (Relatório do secretário da província), Pará [Belém], Typ. de Frederico Rhossard, 
1864. p. 29-33. Esse autor nota que esses seringueirQS eram bastante explorados pelos 
"regatões", os comerciantes que compravam a produção de borracha no "interior, quando 
aqueles não a levavam diretamente para o mercado. (Ferreira Penna também faz referência 
ao cultivo do cacau por pequenos produtores livres. Ver p. 2-5). 
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baseava no trabalho livre, passava a ter predominância crescente sobre as demais 
atividades, evolução que, nos anos 1890 tornaria a borracha o segundo produto 
de exportação do Brasil (ver tabela 5), Assim, também no Pará, a Abolição afe
tou principalmente a fortuna pessoal de alguns grandes proprietários de escravos. 
De fato, a agricultura paraense há muito se tornara insuficiente para suprir as 
necessidades de consumo da província, tendo pequena contribuição em termos 
de exportação (excetuando-se apenas as plantaçõe:; de cacau, que, no entanto, 
vinham sendo também trabalhadas por empregados livres ou até por pequenos 
proprietários independentes, há algumas décadas). Não resultou, portanto, da 
libertação definitiva dos escravos, qualquer desorganização significativa da 
produção. 

Nas décadas de 1870 e 1880, a imigração estrangeira para o Sul do Brasil não 
apenas continuou, como se intensificou consideravelmente, resultando na forma
ção de uma numerosa classe de pequenos proprietários de estabelecimentos ru
rais de tamanho familiar, com título legal de propriedade sobre as suas terras e 
geralmente prósperos, produzindo alimentos para o seu próprio consumo e para 
venda para outras províncias. Estes estabelecimentos coexistiam com atividades 
econômicas mais antigas, nas quais o trabalho escravo fora empregado com maior 
ou menor intensidade (produção de farinha de mandioca em Santa Catarina, 
mate no Paraná e gado e charqueadas no Rio Grande do Sul), mas que sobrevi
veram à Abolição sem maior desorganização do trabalho, empregando trabalha
dores nascidos localmente. 

Muito esquematicamente, portanto, no Sul, o trabalho assalariado prevaleceu 
na criação de gado, no setor urbano e em certas áreas agrícolas mais antigas, en
quanto a maioria dos trabalhadores nas áreas "coloniais" era de pequenos pro
prietários. Deve-se notar, novamente, que tal evolução nas áreas de colônias foi 
possível graças à política específica (e bem-sucedida) dos governos provinciais (e 
depois estaduais) de fortalecimento da "colonização". Esta, por sua vez, benefi
ciou-se da existência de terras públicas abundantes, das facilidades de pagamen
to oferecidas pelos governos locais, juntamente com adiantamentos ou trans
porte gratuito para as áreas coloniais, bem como, mais tarde, nos anos 1890, das 
passagens gratuitas oferecidas pelo governo federal. Novamente, na ausência de 
obstáculos institucionais e de direitos de propriedade enraizados, tendeu a preva
lecer o caso 1, do quadro 1, típico da colonização de novas terras, segundo 
Wakefield, Marx e Domar. 

O desenvolvimento da região cafeeira nas décadas de 1870 e de 1880, bem 
como as conseqüências da Abolição na área, é objeto de análise detalhada no 
estudo mais longo em que se baseia o presente trabalho. Como este último tem 
objetivo mais restrito, parece cabível limitar a exposição às questões a seguir. Em 
contraste com a região Sul, a política governamental na região cafeeira teve obje
tivos bastante diversos. Nesta última (com a já mencionada exceção do Espírito 
Santo, onde prevaleceram condições mais semelhantes às do Sul) existia uma 
classe de grandes proprietários numerosa e politicamente influente, que "mono
polizava" uma fração substancial das terras disponíveis (e, em particular, as mais 
apropriadas para o cuitivo do café) e que clamava por "braços", ou seja, traba
lhadores para as suas lavouras. Uma "colonização" com características semelhan
tes às observadas no Sul se tornava, portanto, impossível, pelo menos em grande 
escala (se não de todo) e os governos locais se concentraram em fornecer traba
lhadores às fazendas, mesmo antes da Abolição no caso de São Paulo, e após esta 
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Tabela 5 
lndices de quantidades exportadas por decênios e participação no valor total das exportações para o 

estrangeiro dos principais produtos de exportação do Brasil, 1821-1900 
(1891-900 = 100) 

~ ___ .Café A!;ÍI!;lIL 
{ndice de % do valor 

Al&odâo 
Indice de 

CCII.I[IlS llQUill<llil 
Período Indice de % do valor % do valor Indice de % do valor Indice de % do valor 
__ . ___ <l~~~tid.!.~_._ ~o!~~_. _. ~~aE~~~~~ __ tot~ ___ --'1~~t~~.de ___ total quantidade total quantidade total 

. __ ._-----

1821-30 4 18,4 36 30,1 77 20,6 31 13,6 O 0,1 

1831-40 13 43,8 53 24,0 72 10,8 37 7,9 1 0,3 

1841-50 23 41,4 75 26,7 70 7,5 65 8,5 2 0,4 

1851-60 35 48,8 91 21,2 89 6,2 67 7,2 9 2,3 

1861-70 39 45,5 83 12,3 182 18,3 86 6,0 17 3,1 

1871-80 49 56,6 126 11,8 241 9,5 90 5,6 28 5,5 

1881-90 72 61,5 151 9,9 143 4,2 73 3,2 51 8,0 

1891-900 100 64,5 100 6,0 100 2,7 100 2,4 100 15,0 

Fontes: Os índices foram computados com base nos dados decenais de exportação física para portos estrangeiros publicados em : Anuário estatís
tico do Brasil, 1939-40. Rio de Janeiro, IBGE, 1940. Apêndice, p. 1.380. 

A participação de cada produto no valor da exportação total para o estrangeiro consta do mesmo apêndice. Esse valor, no entanto, está superesti
mado na maioria dos anos do século, por incluir as exportações de moedas metálicas como exportação de mercadorias, quando, na realidade, repre
sentam fluxos de capital. Portanto, a participação individual e conjunta dos principais produtos listados acima, no valor total da exportação de 
mercadorÜls, era ainda maior do que transparece na tabela. Sobre o problema da superestimação do valor da exportação, ver Lago, L. A. C. do. Ba
lança comercial, Balanço de pagamentos e meio circulante no Brasil no Segundo Império: uma nota para uma revisão. Revista Brasileira de Econo
mÜl, 36 (4): 489-508, out./dez. 1982. 

Obs.: de 1821 a 1860 o fumo era o quinto produto de exportação, respondendo nas quatro décadas por respectivamente 2,5, 1,9, 1,8 e 2,6% do 
total das exportações para o estrangeiro. 
Os valores das exportações de cacau e de mate excederam o da exportação de borracha entre 1821 e 1850. 



medida nos casos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Sua política consistia em 
pagar, a imigrantes europeus, passagens até seus respectivos estados, uma despesa 
na qual parte dos plantadores se recusava a incorrer antes da Abolição. 

A Abolição foi acompanhada por uma mudança fundamental na escala do 
trabalho do campo no cultivo do café, passando-se do trabalho de turmas para a 
parceria e, especialmente, para a empreitada. O resultado global desses novos 
tipos de contratos de trabalho foi a substituição virtual do trabalho de turmas, 
em que a "unidade" de trabalho básica era o escravo, por novos arranjos em que 
a "unidade" fundamental. de trabalho passava a ser a famt1ia de colonos. Na prá
tica, apesar de a plantação de café não ter sido subdividida de um ponto de vista 
da propriedade da terra, em muitos casos a fazenda passou em certo sentido a 
funcionar como uma soma de pequenas unidades de produção independentes, no 
que diz respeito ao trabalho do campo, pelo menos ao longo do período até a 
colheita, quando trabalhadores adicionais eram às vezes contratados para com
plementar o trabalho dos colonos residentes. 

Nas "novas" áreas cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais (em que predomina
vam os contratos de empreitada), uma "nova classe" de trabalhadores privilegia
dos foi superposta tanto aos libertos quanto à população livre local. Assim, a 
imigração subsidiada em massa provocou o "deslocamento" daquelas duas cate
gorias de habitantes de uma série de ocupações. Na região cafeeira, principalmen
te no caso de São Paulo e de Minas Gerais, a política dos governos de conceder 
passagens gratuitas para os imigrantes europeus representou uma intervenção no 
lado da oferta do mercado de trabalho que, pelo menos no caso de São Paulo, 
resultou em "custos diretos de trabalho reais" quase constantes ou até mesmo 
decrescentes para os fazendeiros de café ao longo dos anos 1890.44 

A política de imigração e a reorganização do trabalho de campo foram bem
sucedidas nas "novas" áreas cafeeiras de São Paulo e de Minas Gerais após a Abo
lição, mas não puderam salvar as áreas mais antigas, onde o solo estava exaurido 
e os cafeeiros muito velhos, não atraindo, portanto, os imigrantes. Nessas áreas, a 
escravidão predominou até a Abolição definitiva e o efeito-renda dessa medida 
sobre os fazendeiros agravou aqueles problemas de ordem técnica, levando gra
dualmente, já a partir dos anos 1890, a uma reconversão parcial das antigas áreas 
cafeeiras para outras atividades, notadamente a criação de gado. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que o caso 3 do quadro 1 prevaleceu nas 
áreas mais novas da região cafeeira na década que se seguiu á Abolição e, em par
ticular, no Centro-Oeste de São Paulo, que se tornou a maior área de produção 
de café do mundo e onde o trabalho de campo no cultivo do café dependia prin
cipalmente de "colonos" europeus trabalhando sob o regime de empreitada. Nes
sas áreas, o principal obstáculo à aquisição de terras por uma maioria dos imi
grantes não era a sua disponibilidade em termos de uma baixa relação terra-traba
lho e sim entraves institucionais, especialmente direitos de propriedade da terra 
previamente adquiridos, com efeitos semelhantes aos da medida proposta por 
Wakefield - e criticada por Marx - para colônias inglesas. 

44Ver Lago, L. A. C. do. The transition from s/ave to free labor ( ... l. op. cito caps. 5-6. Os 
"custos diretos de trabalho reais" eram a remuneração nominal direta pelo trato dos cafezais 
durante o ano e os pagamentos pela colheita. dellacionados pelo preço médio do café no 
ano. Para o colono, quanto maiores a produtividade dos cafezais e a colheita dos cafeeiros a 
seu cuidado, maior era a sua remuneração. 
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De fato, o governo não estabeleceu um preço proibitivamente elevado para as 
terras públicas (como advogado por Wakefield), mas uma fração substancial de 
terras mais acessíveis fora apropriada (legalmente) até os anos 1880. Nessa d~ca
da, havia um imposto elevado sobre a transferência de terras na província. Por 
outro lado, após a Abolição, os proprietários de terras estavam raramente dispos
tos a se desfazer de pequenas frações de suas propriedades, o que poderia resultar 
na criação de "competidores", e os preços das terras nos municípios cafeeiros 
mais acessíveis de São Paulo permaneceram muito elevados nos anos 1890 e na 
primeira década do século Xx. Efetivamente, por volta de 1893, o próprio minis
tro da Agricultura reconhecia que era muito difícil um trabalhador estrangeiro 
tomar-se proprietário de terras em São Paulo, a não ser depois de muitos anos de 
poupança.45 

Assim, o obstáculo à mobilidade do trabalho que a escravidão representava e 
que, em uma primeira fase, fizera de São Paulo um exemplo típico do caso 2 do 
quadro 1, foi substituído por outras barreiras institucionais ao acesso à terra por 
parte dos trabalhadores. Essas barreiras foram complementadas, nos anos 1890, 
pela colocação de centenas de milhares de imigrantes subsidiados no mercado de 
trabalho do estado, permitindo aos grandes proprietários das principais áreas 
cafeeiras manter suas propriedades intactas após a Abolição, ainda que estas 
tenham passado a ser operadas com base em uma nova forma de organização do 
trabalho. 

Finalmente, no que diz respeito ao destino dos libertos na região cafeeira, 
pode-se afirmar que, de uma maneira geral, os ex-escravos gozaram de uma me
lhor situação em termos de posição social e de oportunidades de emprego nas 
áreas que receberam pouca ou nenhuma imigração estrangeira e nas quais eles se 
identificavam mais claramente, de um ponto de vista étnico, com a população 
local existente. De fato, já se mencionou o seu "deslocamento", pelos europeus, 
nas novas áreas cafeeiras, notadamente em São Paulo. Os libertos efetivamente 
abandonaram em massa as plantações quando da Abolição, mas cabem as seguin
tes ressalvas: alguns meses após a emancipação muitos libertos voltaram ao traba
lho de campo no cultivo do café (e do açúcar). Houve, sem dúvida, uma realoca
ção dos libertos entre os vários estabelecimentos agrícolas e alguma migração 
interestadual, mas em muitos mw1icípios da região cafeeira o número de libertos 
não se alterou. significativamente nos anos que se seguiram à Abolição. O que 
certamente parece verdade é que as ex-escravas, que tinham constituído uma 
importante fração dos trabalhadores no campo, cessaram de trabalhar nessa ocu
pação, reduzindo, assim, automaticamente a oferta de trabalho para a agricultu
ra, pelo conjunto dos libertos, com relação aos níveis observados imediatamen
te antes da Abolição, com efeitos particularmente danosos nas áreas cafeeiras 
mais antigas. Não parece ter havido um movimento significativo e permanente 
para as grandes cidades dos vários estados da região cafeeira, onde os libertos 
teriam que competir com imigrantes mais qualificados em várias ocupações. Nem 
parece se confirmar uma concentração de libertos nas áreas de fronteira do culti-

45 Ver Lago, L. A. C. do. The transition from slave to free labor ( ... ). op. cito capo 5, espe
cialmente notas 109 e 119, em que se apresentam dados para o início do século XX sobre 
propriedades rurais no estado de São Paulo e sobre nacionalidades dos proprietários, bem 
corno diversos testemunhos de cônsules estrangeiros e outros contemporâneos sobre a difi
culdade de imigrantes se tornarem proprietários de terras naquele estado. 
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vo do café, já que a evidência disponível para São Paulo indica deslocamentos 
comparativamente pequenos para essas áreas. De fato, nas áreas cafeeiras mais 
antigas, em que a empreitada não era viável, muitos libertos voltaram a trabalhar 
temporariamente em turmas de assalariados ou se estabeleceram em caráter mais 
permanente como parceiros nas fazendas.4 

6 

4. Resumo e conclusões 

Na primeira parte deste trabalho, apresentou-se uma exposição da "Hipótese de 
Domar" e discutiram-se idéias de Wakefield e de Marx quanto às relações de tra
balho passíveis de prevalecer em "territórios de colonização recente". A partir 
desses elementos, construiu-se o quadro 1, para servir de referência para uma 
análise do surgimento da escravidão no Brasil. Na segunda parte do trabalho, foi 
visto que os três casos descritos naquele quadro foram observados em diferentes 
regiões do Brasil durante o período em exame. Os exemplos discutidos demons
tram a importância de fatores institucionais e, em particular, das relações de 
propriedade resultantes da política de concessão de terras pelas autoridades co
loniais e imperiais, no sentido de influenciar as formas de relações de trabalho 
que prevaleceram na agricultura. 

A existência de "terras livres" funcionou como um poderoso incentivo para a 
adoção, desde cedo, do trabalho escravo no Brasil, mas não era uma condição 
suficiente para a escravidão. De fato, nas regiões em que o governo não alienou a 
maio: parte das terras disponíveis para proprietários privados e em que uma 
classe poderosa de proprietários inativos não existia, pôde emergir o padrão de 
pequenos estabelecimentos trabalhados por famIlias livres. 

Como nos casos europeus considerados por Domar, mudanças na relação ter
ra-trabalho podem ter efeitos diferentes sobre o status dos trabalhadores. Como 
aquele autor nota, em alguns casos a servidão (escravidão) pode subsistir "mesmo 
quando não se verifica mais a existência de terras livres".4 7 No período em estu
do, no caso do Brasil, uma das limitações da análise é a determinação empírica 
da passagem para uma baixa relação terra-trabalho, que levaria a uma reformula
ção parcial dos casos teóricos alternativos que constam do quadro 1. De momen
to, o que se pode realmente estabelecer é a direção da mudança na relação terra-
trabalho, notadamente no caso do Nordeste.4 

8 . 

46 para diversas qualificações dessas generalizações, ver Lago, L. A. C. do. The transition 
from slave to free labor (. .. ). op. cit., capo 5-8. Para abundantes detalhes sobre as "relações 
sociais de produção" em São Paulo antes e depois da Abolição e sobre a corrente imigratória 
para o estado, ver Holloway, Thomas H. Imigrantes para o café. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1984. caps. 2-3. 

47Ver Domar, Evsey D. The causes of slavery or serfdom: a hypothesis. Journal of Econo
mic History, 30 (1): 21, March 1970. 

48Não existe qualquer informação agregada sobre a extensão de área plantada no Nordeste, 
nos vários períodos, tal como a que existe para o Sul dos EUA no século XIX. Parece claro 
que, na medida em que a população crescia, também aumentava a ocupação de novas áreas 
na própria região, mas as áreas adequadas para o cultivo da cana-de-açúcar estavam. na reali
dade, limitadas a uma estreita faixa costeira, de forma que, pelo menos nessas áreas, a rela
ção terra-trabalho tendeu a declinar substancialmente. Um estudo mais detalhado de dados 
demográficos em arquivos locais e de dados de inventários de plantações talvez possa lançar 
alguma luz, pelo menos sobre a relação terra-trabalho no nível mais desagregado de municí
pios específicos. 
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Tentou-se mostrar que a apropriação das melhores terras por uma classe de 
grandes proprietários, que mantinha sob cultivo apenas uma fração dos seus 
domínios, criava uma situação em que a relação terra-trabalho potencial era ele
vada, mas a relação efetiva (levando em conta a disponibilidade real de terras 
para o resto da população e que foi definida como relação terra-trabalho legal) 
era comparativamente baixa ou declinante. Tentou-se levar em conta essa situa
ção através da inclusão da coluna 1, no quadro 1, e não se deixou de mencioná-la 
ao longo da discussão anterior, notadamente no caso das áreas costeiras do Nor
deste. A partir de uma definição legal da relação terra-trabalho, "não se verifica 
mais a existência de terras livres,,49 em diversas áreas do Brasil em que subsistia 
a escravidão no século XIX, de forma que, partindo desse ponto de vista, uma 
relação terra-trabalho elevada não aparecia como uma condição necessária para a 
manutenção da escravidão (ou da servidão, como observado por Domar). 

A análise anterior também mostrou que era mais provável que a escravidão se 
desenvolvesse plenamente nos setores orientados para a exportação. Tal fato 
estava associado à necessidade de geração de recursos suficientes para um rein
vestimento periódico em escravos, dada uma taxa de reprodução natural clara
mente negativa durante o período colonial. Esta última variável também parece 
fundamental para uma compreensão adequada de diversas tendências observadas 
no século XIX, especialmente após a abolição do tráfico africano, quando surgiu 
uma competição regional pelos trabalhadores escravos remanescentes. 

Se a taxa de reprodução dos escravos tivesse sido significativamente positiva 
no século XIX na maioria das regiões do Brasil e compatível com o crescimento 
da população livre, pareceria possível que a escravidão não tivesse enfrentado 
obstáculos por um período bem mais longo do que o que se observou efetiva
mente. De fato, como forma predominante ou suplementar de trabalho, a escra
vidão estava presente na maioria das regiões do país na primeira metade do sécu
lo XIX, em contraste com os EUA, onde tendia a concentrar-se nas áreas do Sul. 
Portanto, é pelo menos plausível que, como no caso deste último país, para o 
qual não se tem qualquer evidência de que escravidão estava desabando sob seu 
próprio peso nos anos 1850, a escravidão no Brasil pudesse ter continuado por 
mais tempo, sem ocasionar problemas de oferta de trabalho. Porém, diante do 
que se observou efetivamente - ou seja, uma população escrava com taxa de 
crescimento negativo -, o aumento absoluto e relativo da população livre ao lon
go do século XIX foi, por si só, um poderoso agente para o desaparecimento da 
escravidão, uma vez suspenso o tráfico africano.5 o 

Não é nada evidente que a superioridade "inerente" do trabalho livre, enfati
zada por tantos autores no passado, tivesse que levar necessariamente à Abolição 
nas economias escravistas. Como se notou em estudo recente sobre os Estados 
Unidos, uma produtividade mais baixa do escravo - por exemplo, por hora -
podia ser compensada por uma intensificação da taxa de exploração, resultando 

49 Domar, Evsey D. op. cit. 

5 o Sobre a taxa de reprodução negativa dos escravos no Brasil como um todo, ver Slenes, 
The demography and economics of Brazilian slavery: 1850-1888. Stanford, Stanford Uni ver
sity, 1976. Tese de doutorado não-publicada. Stanford University, Stanford. Para o caso 
específico de Pernambuco, ver Eisenberg, Peter L. Abolishing slavery: the process in Pernam
buco's sugar plantations. HiqJanic American Historical Review, p. 581-2. Nov. 1972. 
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em um maior número de horas diárias de trabalho para o escravo do que para o 
trabalhador livre e em uma maior produção diária ou anual do escravo.5) No 
caso do Brasil, os dados disponíveis sobre trabalhadores livres no cultivo do café 
por empreitada, em contraposição aos resultados do trabalho de turmas de escra
vos (dados que requerem diversas qualificações), sugerem uma maior produtivi
dade por hora dos primeiros, e uma produção anual por trabalhador livre pelo 
menos equivalente à dos escravos, sendo mais baixo o custo dos trabalhadores 
livres. 52 

Nesse contexto, e dado que alguns fazendeiros de café paulistas já alardeavam 
as vantagens do emprego de trabalhadores estrangeiros livres nos anos 1870, 
pode-se indagar por que os fazendeiros do Centro-Oeste de São Paulo (uma área 
de elevada produtividade da terra) não se voltaram para o trabalho livre naquela 
década. Uma explicação parcial pde ser desenvolvida com base nas idéias de 
Domar. Como esse autor observa, um proprietário de escravos não aceitaria li
bertar os seus escravos a não ser que 

onde: 

Pr = produtividade média líquida dos trabalhadores livres; 
Ps = produtividade média líquida dos escravos; W, salário do trabalhador livre; 

( I ) 

Ws = custo de subsistência do escravo (incluindo todos os custos indiretos da 
utilização de escravos, como supervisão adicional, etc.). 

"tudo isso com base na suposição de que ambos os tipos de trabalho podem ser 
usados em um determinado campo".5 3 

No caso de São Paulo, os fazendeiros não consideravam os trabalhadores livres 
nascidos localmente como empregados confiáveis e como uma alternativa viável 
para o trabalho escravo. Por outro lado, os brasileiros livres também hesitavam 
em se oferecer como trabalhadores nas plantações, por acreditar que, dada a 
forma existente de organização do trabalho, teriam que trabalhar em turmas jun
tamente com os escravos.5 

4 Nesse contexto, os trabalhadores livres considerados 
como a alternativa para os escravos pelos fazendeiros de café paulistas eram tra
balhadores imigrantes. Porém estes imigrantes tinham que ser transferidos para o 
Brasil às eustas dos fazendeiros, despesas nas quais alguns destes aceitaram incor-

5) Ver, por exemplo, Fogel, R. W. The relative efficiency of slavery: a comparison of nor
thern and southern agriculture in 1860. In: Explorations in economic history. Spring 1971. 
v. 8, capo 3. Apud. North, D. C. & Thomas, R.P. The rise and fall of the manoria! system: a 
theoretical mode!. Joumal of Economic History, (4): 779/ Dec. 1971. Ver, também. Foge!. 
R. W. & Engerman, S. L. Time on the crosS. Boston, Little, Brown 8t Co. 1974. capo 6: dos 
mesmos autores, ExpIaining the relative efficiency of slave agriculture in the antebellum 
South. American Economic Review, June 1977. 

52 A evidência disponível, no entanto, é relativamente precária, como se discute em Lago, 
L. A. C. do. The transition from slave to free labor ( ... ). op. cito capo 2. 

53Ver Domar, Evsey D. op. cito p. 22. 

54 Sobre as "desvantagens não-pecuniárias" de homens livres trabalhando em turmas em 
plantações nos EUA, ver Fogel, R. W. & Engerman. S. L. op. cito p. 236. 
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Regiões 

Cafeeira 

Nordeste 2 

Vsinas3 

Engenhos4 

Sul 

Região 
Amazônica 

Produtos Tipo de 
principais contrato 

Café Empreitada 

Café Parceria 

Açúcar Trabalho 
assalariado 

Açúcar Parceria 

Moradores 
de condi-
ção 

Alirnen- Pequenos 
tos proprietários 

auto-empre-
gados 

Gados Trabalho 
(couros assalariado 
e carne) 

Borracha Variante da 
parceria 

Unidade de 
trabalho 

predominante 

Família 

Faml1ia 
ou indivíduo 

Indivíduo 

Indivíduo ou 
família 

Indivíduo 

Família 

Indivíduo 

Indivíduo 

Principais características da organizaç: 
segundo re 

Tipo de Processamento Condições 

trabalho inicial do de paga-
produto mento 

Indepen- Empregador Salário 
dente fixo + 

salário 
variável 

Indepen- Empregador Fração do 
dente produto 

líquido 

Trabalhos Empregador Salário 
de turmas 

Indepen- Empregador Fração do 
dente produto 

Trabalho Empregador Salário 
periódico fixo 
em turmas 

Indepen- Trabalhador 
dente 

Bastante Salário 
indepen- fixo 
dente 

Indepen- Trabalhador Fração do 
dente produto, 

após dedução 
de mantimen' 
etc. 

Fonte: Lago, L. A. C. do ( ... ). op. cito 
1 As restrições decorrentes do número de árvores alocadas a cada familia e da necessidade mínima de tr 
op. cito caps. 2 e 5. 
2 As}eneralizações com relação ao Nordeste têm caráter mais tentativo e devem ser encaradas como preli 
3 e Condições semelhantes se observam nas áreas açucareiras da região cafeeira. 
S A criação de gado no interior do Nordeste e em Goiás, e Mato Grosso apresentava condições semelhan 
"quartiagem", o pagamento em espécie sob a forma de uma fração do desfrute dos rebanhos. 
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ladro 4 
as relações de trabalho no Brasil após a Abolição 
e produtos principais 

rei tos a Mobilidade Nacionalidade Estrutura 
tes para Horas de Supervisão dos trabalha. predominante agrária Destino do 
lturas trabalho dores dos trabalha- predomi- produto 
mentares dores nante 

n;ou di- Número opta- Limitada Livre Estrangeiros Grandes Principalmente 
tos de tivo ~uleitp a (europeus) plantações mercado 
lntação restnçoes trabalhadas externo 
tre as como uma 
eiras dos soma de pe-
reeiros quenas pro-

priedades 
n;ou di- Número opta- Limitada Livre Brasileiros Grandes Principalmente 
to de tivo sujeito a plantações mercado 
mtação restrições trabalhadas externo 
tre as como uma 
!iras dos soma de pe-
'eeiros que nas pro-

priedades 

Número Constante Livre (na ausência Brasileiros Grandes Mercados 
fixo (capatazes) de endividamento plantações externo e 

com o empregador) e fábrica interno 
n Número opta- Limitada Livre (na ausência Brasileiros Frações de Mercados 

tivo de endividamento grandes externo e 
com o empregador) propnedades interno 

trabalhadas 
separadamente 

n Número fixo Constante Livre (na ausência Brasileiros Grandes Mercados 
no trabalho de endividamento plantações externo e 
de tunnas com o empregador) tra balhadas interno 

como uma 
soma 
de pequenas 
propriedades 

Número opta- Livre Europeus Pequenos Mercado 
tivo ou descenden- estabeleci- interno 

tes imediatos mentos fa-
miliares 

Número fixo Muito Livre Brasileiros Grandes Mercados 
em virtude das limitada proprieda- externo e 
necessidades do des interno 
rebanho 
Número opta- Inexistente Livre somente Brasileiros Latifúndios Mercado 
tivo, mas sujei- até a entre- após reembolso (nordestinos) florestais externo 
to à necessida- ga do pro- de dívidas (seringais) 
de de processa- duto 
mento do pro-
duto logo após 
a coleta 

os cafezais são consideradas em detalhe em Lago, L. A. C. do. The transition [rom slave to [ree labor ( . . ) 

res. 

Jando levada adiante em grandes propriedades; o salário fixo nessas áreas era muitas vezes substituído pela 
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rcr já nos anos 1860, mas para as quais eram desencorajados pelo insucesso das 
colônias de parceria. 

Essa situação particular adiciona outra consideração à desigualdade antes 
transcrita. ou seja, um elemento adicional de custo a ser agregado ao salário do 
trabalhador livre. De fato, além de comparar a "remuneração" e a produtividade 
dos dois tipos de trabalhadores, o fazendeiro tinha que calcular o custo de trans
porte dos imigrantes, levando em conta a possibilidade de não-cumprimento, por 
parte destes. das obrigações decorrentes da dívida para com ele, referente à pas
sagem e a eventuais adiantamentos. Dado esse novo elemento de custo, mesmo 
que o fazendeiro acreditasse que a desigualdade (1) prevalecesse. ele não estaria 
disposto a enfrentar tais despesas e a arriscar a substituição dos seus escravos por 
trabalhadores livres, a não ser que pudesse razoavelmente esperar que os imigran
tes ficariam nas plantações até pagar suas dívidas e que haveria um influxo regu
lar de trabalhadores suficiente para que a competição entre empregadores não 
levasse a um aumento significativo de salários. 

Uma vez que o governo de São Paulo, após meados dos anos 1880, se pronti
ficou a pagar as passagens dos imigrantes estrangeiros e assinou importantes con
tratos para trazer milhares de europeus para a província. o que favoreceria uma 
abundância "artificial" de trabalhadores, foram eliminados os obstáculos básicos 
para o emprego de imigrantes pelos cafeicultores do Centro-Oeste, que logo ade
riram em bloco à Abolição. Se bem que outros fatores também merecem alguma 
consideração, tal fato sugere que os fazendeiro.s acreditavam que a desigualdade 
(I) passara a ser verdadeira, uma vez que o custo e a incerteza associados com o 
pagamento das passagens dos trabalhadores europeus desaparecera do quadro. S 

5 

Em conclusão, pode-se afirmar que, com as qualificações apropriadas, a "Hi
pótese de Domar" não parece ser refutada no caso do Brasil no período em estu
do. Os fatores e variáveis listados no quadro 1, conjuntamente com a insuficiente 
taxa de reprodução natural dos escravos no Brasil, permitem explicar de forma 
bastante satisfatória o desenvolvimento das relações de trabalho no Brasil até a 
abolição da escravidão. O quadro 4, que se baseia em parte em critérios sugeri
dos por Dunlop,' b representa uma tentativa de resumo das principais caracterís
ticas das relações de trabalho no setor primário no Brasil após a Abolição, as 
quais foram brevemente delineadas ao longo do presente estudo. 

No que diz respeito aos efeitos da abolição da escravidão sobre o produto 
físico da agricultura brasileira como um todo, no curto e no médio prazos, tam
bém se podem fazer algumas aproximações, com base nos dados disponíveis 
sobre exportação total (inter-regional e para o exterior). Com as necessárias qua
lificações, esses dados variados mostram diferenças regionais marcantes. De uma 
maneira geral, logo após a Abolição, a reorganização do trabalho parece ter ocor
rido a um ritmo suficientemente rápido para impedir uma redução significativa 
da produção dos principais gêneros agrícolas do país. Houve áreas em que surgi-

55 Assim, teria sido perfeitamente possível (contrariamente ao que indicam os dados dispo
níveis sobre salários) que a política de subsídios à imigração em larga escala tivesse "inun
dado" de tal forma o mercado de trabalho de São Paulo que Wf tivesse caído substancial
mente. Mas o que estava certamente aumentando em 1886 e 1887 era o custo de utilização 
de mão-de-obra escrava, em vista da agitação da população escrava no Centro-Qeste de São 
Paulo, que certamente contribuiu para precipitar a Abolição. 

5 6 Yer Dunlop. John T. Industrial reIations systems. New York, Henry Holt & Co., 1958. 
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ram problemas de oferta de trabalho, causando quedas de produção duradouras 
(por exemplo, no Maranhão), mas em muitas regiões, como as áreas cafeeiras 
mais antigas do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, o declínio de caráter 
mais permanente da produção física deveu-se também a outros fatores econômi
cos, notadamente a idade dos cafezais e a exaustão do solo. Tais quedas, porém, 
foram, na maioria dos casos, compensadas por aumentos de produção em outras 
áreas. Emergiram produtos com crescente importância a nível nacional, como a 
borracha na região amazônica, e ocorreram mudanças a nível regional, como o 
boom do cacau na Bahia, em detrimento de produtos mais "antigos". Assim, 
como em várias regiões a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre já 
se encontrava bastante avançada nos anos 1880, a Abolição acabou tendo princi
palmente um "efeito-riqueza" sobre a classe de proprietários de escravos, que 
não receberam qualquer indenização. 

Por outro lado, esse efeito-riqueza da abolição da escravidão não foi suficien
te para provocar a subdivisão legal das grandes propriedades no país como um 
todo, não alterando, portanto, de forma significativa, a concentração da proprie
dade da terra no Brasil, ainda que localmente tenha havido redistribuição de 
terras entre proprietários (como no caso da absorção de grandes extensões de 
terras pelas usinas) e que tenham ocorrido mudanças cruciais na organização do 
trabalho. A grande maioria dos trabalhadores rurais continuou sem ter possibili
dades de acesso à propriedade legal de terras, notadamente no Nordeste e na 
região cafeeira, em contraste com o Sul do país, onde existiam numerosas peque
nas propriedades exploradas pelos proprietários com suas famIlias há várias dé
cadas. 

Em suma, excetuando-se os casos das regiões específicas examinados anterior
mente, pode-se concluir que a abolição definitiva da escravidão no Brasil em 
1888 não provocou nem uma desorganização duradoura da produção agrícola 
nem uma mudança significativa na estrutura fundiária do país, enquanto nada 
também foi feito no sentido de facilitar uma inserção adequada dos libertos no 
mercado de trabalho. 

Abstract 

The purpose of this study is to try to present an economi'c interpretation of the 
rise and decline of slavery in Brazil and to analyse the process of transition to 
free labor, as well as the types of labor organization which predominated in the 
country in the aftermath of Abolition. Land-Iabor ratios and property rights 
appear as particularly important variables for the construction of a model of the 
economics of slavery in Brazil. A modified version of the so-called "Domar 
Hypothesis" seems to explain to a great extent the rise of slavery in Brazil and 
also sheds tight on the defini tive transition to free labor. 
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