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APRESENTAÇÃO GERAL 

Tn trodu ção 

'...'bula de circunstâncias* 
... 'a «frica civilizava o 
Brasil'...".(1) 

Bernardo P. de Vasconcelos 

O tráfico de escravos africanos para as áreas coloniais do 

Novo Mundo, durante quatro séculos, talvez seja o fato sócio-

cultural, econômico e populacional mais expressivo do segundo 

milênio, A UNESCO, admitindo as dificuldades em estabelecer 

análises e quantitativos finais, estipula desde 15 a 30 milhões, 

entre os séculos X e XIX, até 210 milhões de seres humanos 

retirados à força do continente africano, sendo uma ou outra 

cifra suficiente para condenar ao atraso econômico toda a África 

negra . (2) 

O processo de escravização ocorrido na África Negra quebrava 
abruptamente, entre tantos outros fatores determinantes na 
formação e desenvolvimento africano, os laços culturais milenares 
de homens e mulheres. Nesse processo, eram reduzidos, desde logo, 
a dupla condição de escravos e mercadorias através da combinação 
de dois sistemas de exploração: o tráfico, o comércio de 
africanos, e a escravatura propriamente dita. O famigerado 
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circulo vivo abria-se com o apresamento e a comercialização do 
escravo na África e fechava-se na sua comercialização e inserção 
social no trabalho nas colônias. Ademais. sendo um processo 
extremamente violento, provocava mudanças sócio-culturais 
importantes : 

* A captura, a escravizaç3o e a venda do africano reduzia»-no, 
desde logo, a uaa mercadoria, reificando-o, nua processo violento 
de desacuituraçSo e despersonalização. Tais condições impunha» ao 
africano usa situaçSo de ancaia social, roapendo-se bruscasente o 
seu universo cultural de referência sei que se «apusesse ua 
quadro novo. 
1 Se sobrevivia à travessia atlántica e era devidamente negociado 
nos leilOes públicos, canins na colônia, deparava-se, ai sia, coa 
ta quadro social definido. Sea deixar de ser aercadoria, passava 
a ser taabéa trabalhador na colônia, isto é, tinha de se integrar 
& ordea social ali aontada".(3) 

Mesmo que através de revoltas, conflitos e negociações surgidas 
pelas oportunidades especificas do sistema, a herança cultural 
africana tenha conseguido afirmação no cenário social da colônia, 
os grandes interesses mercantis da nascente burguesia no comércio 
e na escravatura polarizava a vida econômica a partir desses dois 
elementos. Fundamentais no sistema de trabalho implantando no 
Brasil desde o início da colonização, a escravidão como um todo, 
e o tráfico como uma de suas principais engrenagens, integravam a 
estrutura lógica de comerciantes e proprietários. 

Estes dois elementos, em sentido estritamente econômico, 

vigoraram continuamente interligados e dependentes, sem, contudo, 

representar perda de especificidade por parte de um ou outro. 

Reforçando que eles estão estreitamente ligados mas não devem ser 

confundidos, fundamentamos a questão metodológica no sentido de 

não tratar os dois sistemas como único, pois quem assim procede 
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parte da concepção que é peremptório a supressão do tráfico para 

se dar o fim da escravidão. No entanto, creditamos que a 

correlação não é sintomática. 

Estas estruturas do sistema econômico geral formam um todo 
\ 

coeso, principalmente por estarem ligadas as estruturas 

mercantis, no entanto carregam uma importante autonomia de ações 

e recriações no processo de abastecimento de mão-de-obra no Pais. 

Inclusive, podemos enfatizar que as "experiências ten? demonstrado 

que se podia multo bem abolir um sem suprimir o outro., do qual 

continuava sempre a renascer a escrava tura ". 14) 

Na África, o crescimento e o desenvolvimento econômico teriam 

sido abortados principalmente pelos efeitos negativos do tráfico 

sobre o crescimento populacional e com posterior efeitos na 

economia interna, pois eliminava uma pressão demográfica que 

possibilitaria a colonização interna, uma economia de mercado e 

uma maior concentração populacional. Ao contrário, no Brasil, o 

tráfico teria funcionado justamente para propiciar inicialmente 

parte dessas caracteristi cas do crescimento econômico. 

Contudo, não foi completo e suficiente para promover o 

desenvolvimento do Pais, pois recriou internamente a relação 

tradicional de abastecimento de mão-de-obra de forma a atender as 

especificidade das novas áreas de produção. Da mesma forma, com 
\ 

tradicional apego a escravidão, fez estender não só o trabalho 

escravo, após suprimido o tráfico internacional, como também 

consolidou um tráfico interno, iniciado no periodo colonial e 
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operante no século XIX, até a abolição, nos parâmetros da 

economia nacional. Discursos ressaltando a importância da África 

para o Brasil, como do liberal nos tempos de Dom Pedro, Bernardo 

P. de Vasconcelos, não só ilustra o sentimento escravista sobre o 

tráfico africano como justifica a manutenção do escravisrno 

brasileiro após cessado, em 1850, o abastecimento de mão-de-obra 

por este cont inente . (5) 

Na lógica do sistema inicial, os homens, mulheres e crianças 

escravizadas na África eram únicas a alimentar tanto o tráfico 

quanto a escravatura nas colônias, e desta equação advém, entre 

outras violências, a barbárie do genocidio, pois numa relação 

simples, o comércio de escravos continua e gera maior lucro 

quando abastece uma região escravista que explora o máximo do 

escravo no menor tempo de vida, gerando com isso maior 

rotatividade no comércio negreiro. Com isso, a ampliação da 

demanda acontecia porque, não importando a dinâmica da economia 

circular predominante entre as regiões, se dava fundamentalmente 

através da exploração, em termos de hora trabalhada, ampliação de 

área cultivada ou mesmo a extrema violência fisica aplicada 

visando atender a exigência do aumento da produtividade. O que 

acontece é que esta relação não avançou no sentido de ser buscada 

uma modernização tecnológica conjugada aos fatores emergentes no 

mercado interno, principalmente utilizando a ampla rede de 

comunicações e transporte. 
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Mudanças ascendentes na requisição de mão-de-obra escrava 

denotava, de imediato, ressonâncias na crescente exploração 

física dentro do sistema escravista, e noutro sentido, numa 

relação descendente, as ressonâncias causariam forte 

restruturação no tráfico, pois ao ter que ampliar a oferta de 

mão-de-obra necessário seria ampliar toda rede de comunicação bem 

como ampliar todas as relações de influência econômica na África. 

Mo balançar das águas, provocava modificações concretas em todo o 
\ 

sistema colonial em relação a "exploração econômica, 

principalmente na economia interna devido ao encarecimento dos 

produtos utilizados para a compra do escravo com influência na 

rede mercantil. No Brasil podemos perceber esta relação na básica 

estrutura de compra e venda de escravos diretamente com as 

regiões africanas, sem intermediários desde o início da 

colonização . (6) 

De todo, os dois sistemas vivos, vigorosos durante pelo menos 
\ 

quatro séculos, garantiu a civilização de poucos baseando-se na 

morte de homens culturalmente africanos e genuinamente integrados 

a formação da cultura brasileira. No bojo das questões do período 

imperial, são entendidos, infernalmente, como questões 

circunstanciais pela elite política. (7) 

Neste sentido, o duplo sistema de exploração que sofreu o povo 

africano, compelido e integrado ao mundo europeu, colônias 

americanas e de resto em todas as regiões que praticaram o 

tráfico através do Saara, Mar Vermelho e Oceano Índico, possui 
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uma associação com o sistema que perpetuou a escravidão no Brasil 

a partir de 1850, e talvez antes, na primeira metade do século, 

quando emerge, a partir de um conjunto centralizador de ações 

econômicas, um novo pólo de atração na economia interna 

provocando soluções a problemas inerentes ao suprimento de mão-

de-obra semelhantes ao adotado por todo o sistema econômico 

escravocrata ao longo do tempo que permaneceu ligado ao 

continente africano, a saber, o tráfico interno de escravos. 

No entanto, neste momento histórico, século XIX, tráfico e 

escravidão estabelecem, antes de tudo, uma nova relação sócio-

econômica, com interferências radicais na cultura e na política 

por estar ambientado num cenário em estágio avançado de mudanças 

estruturais, até mesmo, estabeleceu novas cadeias de relações 

econômicas. Isso se sustenta não a partir de uma correlação 

mecânica entre os dois elementos fundamentais do sistema, mas nas 

relações de interdependência que cada um provoca no todo social. 

O fim do tráfico africano para o Brasil, oficialmente e 

praticamente encerrado em 1850-51, é o grande divisor de águas do 

Brasil imperial principalmente porque promoverá uma re-equação 

econômica, se não inicialmente mas com certeza no seu final, 

pouco parecida com a velha fórmula cíclica da economia colonial. 

De forma mais geral, marca internacionalmente as novas relações 

econômicas. O Brasil, através da imposição estrangeira, sobretudo 

inglesa, entra, na prática, no projeto neocolonialista. 

O fim da escravidão era uma das condições básicas para a 

expansão do mercado consumidor mundial e, mais especificamente, 
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fundamental para a instalação das novas relações coloniais que os 

paises ricos tencionavam instaurar na África. Os ingleses, aliás, 

por serem os grandes financistas do comércio africano de 

escravos, bem sabiam da relação estrutural entre mortes e 

nascimentos, onde as mortes sempre ganhariam daqueles que 

nascessem no cativeiro, e mantido aberto o aprisionamento e o 

desembarque de africanos nos portos brasileiros, por mais tempo 

continuaria a escravatura, deslocando assim seus projetos 

neocolonialistas . (8) 

O processo de extinção do tráfico externo na metade do século 

XIX, lento, tenso e irônico, oficialmente estendeu-se desde 1810 

quando iniciam os acordos, relacionados ao Brasil, entre Portugal 

e Inglaterra. De passagem pelos acordos de 1815 e 1817, este 

processo é intensificado a partir de 1830, quando o Brasil, pela 

assinatura do tratado anti-tráfico de 1826, proibia o tráfico e 

declararia livre todos os escravos que entrassem no território. 

No entanto, ao invés de uma presumível queda nas importações o 

que se viu foi um volume de importação nunca verificado. 

Interessante, é que pelas próprias expectativas dos ingleses, 

como do embaixador no Brasil, o fim do tráfico dificilmente 

aconteceria, e mais importante notar é que foi mantido em niveis 

bem mais elevados até 1849. Entre 1831 e 1856 o Brasil importou 

cerca de 500 mil africanos, sendo destacados dois momentos de 

maior intensidade: 1837-1839 e 1846-1849, representando 2/3 dos 

escravos importados em todo o periodo. (9) 
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No final da primeira metade 

reações brasileiras, marcam 

fundamental prática colonial. 

do século XIX, 

as disputas 

pressões inglesas e 

por extinção de 

Decorridos três séculos de importação africana e chegado a 

termo o tráfico, o Brasil contava então com cerca de 2.500.000 

escravos, sendo que 1.500.000 foram importados nos últimos 

cinqüenta anos (1800-1850). Em todo o período, o Brasil importou 

cerca de 5.600.000 escravos e em 1850 só restavam 44,0% deste 

total, ou seja, mesmo que uma parte tenha sido alforriada, 

morreram cerca de 3.000.000 de escravos nas terras do Brasil 

enquanto durou o tráfico africano. Entretanto, mesmo denotando um 

vultuoso grau de exploração humana, do Brasil, da segunda metade 

do século até a abolição, podia-se dizer que ainda era uma 

''nação'' economicamente fundamentada no escravismo. (10) 

Contudo, lembrando o que escreveu M. Dúchete, o fim do tráfico 

africano não iria garantir o fim da escravidão no Brasil, e esta, 

perpetuando, carrega consigo o tráfico, o t r á f i c o interno no 

Brasil-, não como acessório, passa a constituir uma estrutura 

genuinamente desenvolvida pelo mercado interno que visa continuar 

a escravatura. Esta continuará por quase 40 anos, chegando a 

termo não pelo fim do suprimento de escravos, mas por nova 

equação nas relações de trabalho. 

Tentar perceber as dimensões práticas e concretas assumidas na 

sociedade imperial em virtude da continuação da escravatura após 

o fim do suprimento de escravos africanos é buscar, entre outros 
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elementos, a compreensão dos fatores que a tornaram possível a 

partir de um principio não mecanicista, e conceber que o tráfico 

interno de escravos no Brasil não é uma prática sucedânea do 

comércio de escravos internacional. Deve-se ressaltar esse 

sentido relacionando que o comércio interno de escravos não 

apareceu em função do fim de um outro comércio correlato que era 

praticado internacionalmente. O que se pode conceber e um aumento 

considerável desta prática em função da não mais existência de um 

concorrente. Do contrário, continuaremos presos a clássica 

concepção sobre ''Tráfico Interno de Escravos'' , aquela que se 

refere ao processo comercial de escravos acontecido no Brasil a 

partir de 1850 em função da crescente demanda de mão-de-obra nas 

províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, pela 

ordem. Nesse sentido é que se tornou famoso o termo ''Comércio 

Interprovincial de Escravos'', inclusive necessitando de 

explicações terminológicas (''Comércio Interno'', ''Tráfico 

Interno'' , ''Tráfico ou Comércio Interprovincial'' , ''Tráfico ou 

Comércio Inter-regional ' ' ) . (11) 

Tráfico interno de escravos (tráfico interprovincial de 

escravos) e tráfico intraprovincial, são as expressões que então 

passam a denominar o tráfico de escravos no Brasil a partir, 

oficialmente, de 1850. No entanto, se uma expectativa do fim do 

fornecimento de escravos africanos, desde 1830, propiciou um 

tempo elástico que permitiu, como vimos, uma grande importação de 

escravos africanos, deve ter existido possibilidades para que os 

traficantes nacionais pudessem organizar o tráfico interno antes 
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mesmo do fim do comércio internacional, ademais, a elite 

mercantil nacional se encontrava em plena ascensão econômica. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, 14,0% dos comerciantes, entre 1790 e 

1840 "detinham 45,7% dos prédios urbanos, 95,1% das dívidas 

ativas e 47,2% das empresas agrícolas . . . no período abordado, 

tal grupo social controlava a liquidez do sistema e o tráfico de 

escravos" . (12) 

No Entanto, o fim da chegada de escravos africanos e sua 

distribuição pelas cidades, engenhos e fazendas a partir dos 

mercados públicos nas zonas urbanas, representa a consolidação do 

fim da equação de forças econômicas, externas e internas, 

amplamente antagônicas integradas ao tráfico de escravos. Se até 

então era figurado pelas nações européias e norte-americana, no 

exterior, e monopolizado internamente pela classe mercantil, 

passa a ser polarizado nacionalmente por produtores rurais e por 

uma burguesia mercantil, esferas que no geral resumiam em si as 

instâncias dominantes da vida social e política desta nação, 

indicando que o comércio de escravos era uma instituição 

econômica que refletia, formal e informalmente, o poder das 

elites provinciais. 

De uma visão muito lúcida, mercadores, senhores de engenho, 

fazendeiros, proporcionaram a forjada nação brasileira um 

espetáculo dramático sobre (de) homens e mulheres da cor de pele 

negra. O enredo conhecido desde os seiscentos passa a 

proporcionar quantidades e qualidades nunca verificadas -
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Substituição do trabalho escravo pelo livre sõ nas discussões de 

sombra nos projetos emancipacionistas. Aliás é importante 

destacar a racionalidade dos mercadores de escravos, 

principalmente concomitante ao avanço dos sistemas escravocratas 

em todas as colônias americanas a partir da segunda metade do 

século XVIII. Se processa no momento a utilização de novos 

padrões no tráfico, como a melhora na alimentação, unindo dietas 

da cultura africana, européia e americana, utilização de novos 

medicamentos, notadamente o uso de vacinas, tripulações dos 

Tumbeiros formadas por novos funcionários, como cirurgiões, 

denotando atitudes mais racionais em relação aos indices de 

mortalidade dos escravos . (13) 

Desta forma, fica clara a compreensão de que a força econômica 

do comércio de escravos, e da escravidão em si, presentes e tão 

arraigadas que estavam na mentalidade nacional, relegaram todos 

os projetos ligados a emancipação servil antes do imigrantisoo, 

e não lograriam êxito total passados quase quatro décadas. Como 

ficaria claro, não bastava o fim do tráfico africano em 1850 para 

garantir de imediato uma ampla modificação na ordem social. Temas 

como a utilização do trabalhador livre nacional em oposição ao 

escravismo estavam, como outras espectativas liberalizantes, 

longe de representarem preocupações de fato dos grupos dominantes 

na sociedade imperial. O escravismo, mais que importante, 

significava a gestão estatal, a existência econômica ... o 

senhor, e por isso é colocado acima de tudo como ordem social 

para os ideólogos da nação. Daí que, mesmo antes de 1850, 
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surgiu o tráfico interno de escravos equacionando o problema da 

emancipação servil e da necessária rotatividade de mão-de-obra 

escrava nas províncias em crescimento econômico. O escravo 

brasileiro ganha redobrada importância . (14) 

Na lógica economicista, o problema é colocado sob a ótica do 

mercado. À oferta e a procura transformam as províncias 

periféricas do eixo-econômico dominante fornecedoras de 

"mercadorias" básicas, pois quem têm mais o que pagar compra o 

que quiser de qualquer um. Contudo, ao nosso ver, na lógica do 

momento, o problema não era simplesmente assim colocado. 

Diferenças econômicas regionais, que se aprofundavam cada vez 

mais, significavam deslocamentos de poder, onde parceladamente 

chegam a ser transferidos para outras regiões e o realinhamento 

imperial é imperativo . (15) 

Desta forma, por compor o sistema que estava na base da 

formação social, o comércio interno de escravos, ganhando força 

durante todo do século XIX, principalmente a partir de 1850, 

representará bem mais que a afirmação econômica, política e 

social do setor mais dinâmico e a negação do setor em retração, 

porque as circunstâncias nacionais e internacionais em que 

ocorreu não comportariam mais estruturas a partir da 

fragmentação regional. Uma nova ordem econômica externa 

capitalista impunha novas regras mercantis ao mundo colonial. 
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Assim pois, o tráfico interno de escravos.. podendo ser 

compreendido como resultante de pressões externas e atitudes 

econômicas e políticas internas, no momento específico., relativo 

aos últimos anos do tráfico internacional de escravos e com o 
s 

desenrolar nos últimos cinqüenta anos da escravatura no Brasil, 

constitui, ao nosso ver, tema importante para a compreensão da 

escravidão no século XIX, e por isso é o nosso objeto de estudo 

correlacionado de forma ampla no processo escravocrata 

brasileiro. 

Solidificada é a compreensão simples do tráfico de escravos na 

historiografia mundial : é parte fundamental no processo de 

consolidação da colonização da América, entretanto, será que foi 

objeto de práticas alternativas, inovadoras, singulares ao ponto 

de criar e recriar sistemas de produção? ganhar força em amplos 

setores das sociedades até tornar-se vital na manutenção do 

escravismo? 

Analisando um aspecto no conjunto de determinadas realidades, 

por exemplo o econômico, verifica-se uma dinâmica, ao longo e 

depois do processo colonial, formulada de diferentes maneiras 

para dar conta das mudanças estruturais nos inúmeros segmentos 

econômicos a que estava vinculado. Consolida, como resultante do 

processo, estruturas de lobjby no sistema institucional 

provocando o enriquecimento de mais de dois terços dos 

investidores mundiais, sendo então sempre líderes neste comércio 
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portugueses e brasileiros, seguidos dos ingleses e, de longe, 

franceses e holandeses. 

Desde o inicio do processo de colonização a relação escravos 

africanos/deslocamentos de escravos internamente, para suprir 

variados ramos de atividade econômica, denota força suficiente na 

redefinição do capital investido em determinada colônia. Foi 

assim no México e no Peru, no primeiro século de colonização, 

quando manteve suprimento de escravos para diferentes atividades: 

minas de ouro, prata e mercúrio; escravos urbanos na produção e 

no comércio de legumes; escravos rurais na produção especializada 

no açúcar e no vinho; trabalhadores do Estado, marinheiros e 

almocreves; negócios especializados, inclusive predominante, da 

indústria têxtil, do metal, artesanato, e uma série de outras 

atividades relacionadas ao Estado metropolitano ou aos 

investimentos privados na colônia. (16) 

No final do século XVIII um padrão pouco ortodoxo vigorava nas 

relações comerciais estabelecidas entre traficantes 

internacionais sediados no Brasil e empresários, estes eram desde 

produtores agrícolas a pequenos comerciantes e industriais. O 

decadente ouro em Minas Gerais contrastou com o aumento da 

capacidade de comprar escravo. A província mineira, combinava 

economia de exportação e de mercado interno, estruturas 

escravistas no meio rural e urbano que, ao contrário das antigas 

áreas com papel dominante nas exportações, provocavam a 

segmentação das antigas áreas produtoras e aumentavam sua 

população escrava. As zonas econômicas do sul e do nordeste 
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açucareiro, no final do século XVIII e primeira metade do século 

XIX, possuíam dois quartos da população total de escravos. Nesta 

nova visão do processo econômico colonial, com desenvolvimento 

marcado durante todo o século XIX, aponta estruturas econômicas a 

que estaria ligado o tráfico de escravos, sobretudo o tráfico 

interno, com maior dinâmica para gerar um novo modelo de 

entendimento, principalmente desligado da explicação que 

considera a eterna força de atração que exercia as novas áreas 

dominantes vinculadas a produção de exportação. !17) 

Desta forma, é importante finalizar que consideramos buscar um 

entendimento sobre o tráfico interno de escravos inserido num 

contexto sócio-econômico mais elástico do que o propiciado pela 

teoria dos ciclos econômicos. Acreditamos que o funcionamento do 

tráfico interno de escravos foge em muito dos marcos estipulados 

por esta teoria, e que possui dinâmica própria pois está 

relacionado a uma esfera do mercado até então pouco considerado 

relevante, o mercado interno. 

É verdade que existem ainda poucos estudos destacando ser o 

mercado interno no Brasil, nos séculos XVIII e XIX, mais 

importante, ou de igual importância, que o mercado externo para a 

economia nacional, entretanto acreditamos ser um caminho 

inevitável nas atuais pesquisas sobre a história do Brasil, com 

destaque para o século XIX, e sobretudo relacionado ao mercado 

interno de escravos. 
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Nesse sentido, temos como referência os trabalhos de Alcir 

Lenharo e Roberto Borges Martins, onde procuramos concordar com o 

sentimento de que as regiões fora do e'ixo-econômico dominante, em 

processo de ' 'decadência'' ou ''estagnação"' econômica, possuem 

uma identidade econômica e são capazes de elaborarem estratégias 

alternativas de desenvolvimento ao largo do mercado externo. (18) 

Procuramos demonstrar empíricamente que o tráfico interno de 

escravos não é uma invenção mecanicista resultado do tráfico 

africano; que o tráfico interno de escravos definia, em 

diferentes graus, a importância econômica, política, social e 

cultural das regiões do Brasil no século XIX: que o conjunto de 

práticas escravistas, desenvolvidas no Brasil no século XIX, 

permitiu que a província de Pernambuco, uma r&gião agro— 

exportadora periférica, expandisse as estratégias sócio-

econômicas de apego à escravatura, principalmente as baseadas no 

tráfico interno de escravos. 

Referências Teóricas e Históricas 

Nos estudos sobre a história quantitativa do tráfico interno no 

Brasil, durante o século XIX, constitui pedra fundamental para as 

análises do processo histórico de mudanças e transformações, a 

dimensão proporcional que alcançou os componentes da sua 

estrutura nas diversas fases diferenciais ocorridas ao longo do 

período. Isto porque aos impactos econômicos, que sofreram 
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especificamente cada província, foram dadas, também e até certo 

ponto, respostas regionais específicas. E estes impactos nem 

foram tão poucos nem tão irrelevantes: os impactos dos acordos de 

1810, 1815 e 1817; o tratado anti-tráfico de 1826; ascensão 

econômica do café em 1830 provocando aumentos imediatos no fluxo 

de escravos africanos; fim do tráfico africano; acumulação 

capitalista; renovação cíclica dos produtos de exportação 

provocando as desigualdades regionais e determinando as 

relocações dos recursos dantes investidos no tráfico de escravos 

africanos. (19) 

No período entre o final do tráfico externo e a decretação da 

Lei do ventre livre em 1871, a escravidão brasileira passa a 

comportar uma série de novas relações estruturais, sendo uma das 

mais importantes, a tendência de consolidação de uma população 

escrava estável. 

A partir fundamentalmente desta já referida transição geo-

econômica iniciada nos anos 30, determinadas regiões deixaram de 

possuir inserção dinâmica no tráfico externo e neste aspecto 

sobressai a variável composição de gênero. Ao deixar de importar 

massi çamente escravos africanos, de necessária e constante 

rotatividade, determinadas áreas começam a apresentar, em meados 

do século, população com antigo povoamento, tendendo a construir 

uma nova relação de sexos que de mais importante poderia 

consolidar uma nova estrutura de crescimento populacional : 
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"Enquanto perdurou o tráfico africano, predominara a população 

masculina; ias, depois da cessação do tráfico externo, embora o 

desequilibrio entre homens e mulheres tenha continuado a existir 

nas áreas novas em expansSo, porque estas preferiam importar 

escravos do sexo masculino, nas áreas de povoamento mais antigo, 

onde predominavam escravos de segunda e terceira geração, tal 

desproporção entre o número de homens e de mulheres tendia a 

desaparecer" (20) 

Vemos pois, que ao determinar, por um lado, uma restruturação 

na população escrava em áreas antigas, advindo da combinação 

entre recessão econômica e o fim do tráfico africano, ocorrer 

nesta população escrava uma transformação qualitativa importante, 

caracterizada pela passagem de condições imperfeitas na 

composição da estrutura da população à uma situação de tendência 

a estabilidade. E por outro lado, vemos estabelecer o mesmo 

desequilíbrio, ao transformar estas áreas, de população escrava 

mais antiga e em recesso econômico, substitutas plenas das 

antigas áreas de compra de escravos localizadas na África: 

'Obrigados a contar unicamente com os escravos existentes no 

território nacional, os escravistas das várias regiões teriam que 

disputar a mSo-de-obra disponível. A conseqüência inevitável não 

foi senão o fluxo de escravos das regi3es menos prósperas ou 

decadentes em direção á região mais próspera... Esta induziu nas 

demais o comportamento de fontes externas de abastecimento de 

mão-de-obra, o comportamento de sucedáneo da 'frica'.(21) 
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Neste sentido, o peso de cada variável estrutural na composição 

das economias de cada região estabelece, obrigatoriamente, uma 

particularidade que se relaciona com o todo muito especificamente 

e, para a historiografia do tráfico interno, aqui residem três 

dos principais pontos de discussão: a direção (de onde saíram e 

onde chegaram os escravos traficados), os limites cronológicos 

(quando começou, fases, quando terminou) e a quantidade de 

escravos traficados. E desta forma, sobre estes três pontos 

reside o objetivo específico deste estudo em relação ao tráfico 

interno de escravos pelo porto do Recife, entre 1840 e 1871. 

No prefácio à segunda edição do clássico Da Senzala à Colônia. 

Emilia Viotti da Costa sintetiza as principais interpretações dos 

especialistas, inclusive a sua, em relação a esses pontos, 

referindo-se a três visões diferent es: a de Herbert Klein, 

concluindo que os escravos importados pela crescente economia 

cafeeira tinham origem nas áreas vizinhas decadentes e que montou 

à 6.000 escravos anuais; a de Robert E. Conrad, afirmando 

comprovação sobre a importância do tráfico interno entre o norte 

e o sul, a partir de 1850, e sugere a média de 8.500 escravos 

anualmente transportados para as províncias do centro-sul; a de 

Robert W. sienes, concebendo o tráfico entre o norte e o sul 

começando mais tarde, na década de 70, montando a 200.000 entre 

1850 e 1881, média de cerca de 6.500 escravos anualmente, e como 

Klein, dando maior importância ao tráfico intraprovincial . (22) 
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Para a autora, a razão parece estar com aqueles que acreditam 

na importância do tráfico interno entre o norte e o sul desde o 

fim do tráfico africano, e fazendo coro, Jacob Gorender, 

incisivo, complementa dizendo que a tese de Klein já foi refutada 

por Conrad, e aponta o tráfico entre o norte e o sul, depois de 

1850, como "um conduto regular e substancial de abastecimento de 

mão-de-obra" . (23) 

Notadamente, desde que o café passou a figurar na pauta das 

exportações como principal produto, década de 1830, e 

interrompido o tráfico africano em 1850-01, sobretudo o Nordeste 

e o Norte, por representarem a região até então mais rica e com 

maior número de escravos, tornaram-se, potencialmente, a 

principal fornecedora de escravos para as áreas produtoras de 

café e, como se têm procurado provar mais recentemente, para a 

economia interna não-exportadora de Minas Gerais. (24) 

Contudo, as interpretações destes especialistas variam em razão 

de configurações específicas de cada região, que tanto influíram 

no tempo, na direção e na quantidade de escravos transportados 

intra, ou entre, províncias, como por exemplo, quando Sienes 

afirma que "a grande maioria dos escravos que saíram do Nordeste 

provinham de áreas não açucareiras", portanto, não afetadas pela 

crise geral do setor exportador das economias, a partir de então, 

periféricas. De outra forma, se concebermos quantidade por 

intensidade, veremos que a questão oferece maior amplitude. 

Gorender enfatiza que podemos visualizar o tráfico interno em 

três fases: intensa, nos anos 50, moderada, nos anos 60, muito 
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intensa, nos anos 70; Conrad, acredita num crescimento constante, 

década após .década; Sienes só o considera retumbante a partir de 

da década de 70. Ou seja, só existe coerência quanto ao período 

de maior intensidade, década de 70, e este corte estabelece 

cronologicamente os resultados a longo prazo, em uma ou outra 

visão dos autores supra citados, dos efeitos econômicos oriundos 

das transformações ocorridas na década de 50.(25) 

Entre as décadas de 50 e 70, o tráfico interprovincial 

transformou então, de uma forma ou de outra, as regiões não-

cafeeiras em congênere africana: 1850 é o limite imposto pelo 

fim do tráfico africano, e 1871 o limite imposto pelo fim do 

surto algodoeiro na região norte/nordeste e pela entrada em vigor 

da Lei do ventre livre, "que arrefeceu o movimento abolicionista 

e deu ao regime escravocrata renovada estabilidade pol í t i ca " . (26) 

Mas em outra assimilação, percebemos que determinações 

localizadas impedem ainda uma generalização sobre estes marcos. 

Autores sustentam que mesmo estando a região norte/nordeste, como 

um todo, abalada pela crise do setor exportador existiam áreas 

onde os escravos, ligados a este setor, não foram vendidos. 

Outros, encontram sustentação para considerarem a região centro-

sul auto-suficiente de mão-de-obra escrava neste primeiro período 

do tráfico interno. E ainda, autores encontram setores não-

exportadores com dinâmica própria para tornarem-se grandes 

compradores de escravos. 
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Contudo e de forma geral, as transformações que ocorreram por 

causa e em função desse movimento populacional constituem um dos 

fatos mais significativos da história do Brasil escravista. 

Em um aspecto, implementou um tipo de comércio de escravos, de 

grandes proporções, que ao contrário do tráfico africano 

funcionava dentro do aparato legal do Estado, aferindo rendas 

provinciais através do transporte e demais taxas incidentes sobre 

escravos comprados/vendidos. Noutro aspecto, possibilitou, ao 

mesmo tempo, às províncias inserirem na produção de exportação 

grande número de camponeses, dispostos a engajarem, não sem 

motivos, em qualquer nova rebelião, e os investidores a 

redirecionar os capitais(dantes investidos na compra de escravos 

para novos setores da economia. No centro-sul, foi um dos 

componentes responsáveis pelas transformações sócio-raciais, 

juntamente com a imigração européia, determinando, em grande 

medida, os projetos abolicionistas pelas constantes pressões 

geradas por novos e volumosos carregamentos de escravos, e 

sobretudo, possibilitou oferta abundante de mão-de-obra 

viabilizando os altos rendimentos da produção cafeeira. Contudo, 

como resultado prático importante, considerando o somatório 

destes fatores des(es)tabi1izante, foi que este processo 

comercial gerou nas assembléias provinciais e imperial debates 

acalorados que resultariam em projetos que viriam modificar toda 

a estrutura da sociedade brasileira, seja no campo político, 

social e econômico: re-equação de forças políticas, estrutura 

jurídica da sociedade, mudanças nas relações de produção. 
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notadamente a transição do trabalho escravo para o trabalho 

livre . (27) 

Assim. dentro deste conhecimento produzido sobre o tráfico 

interprovincial de escravos, é que encontramos coerência em 

buscar mais uma tentativa de contribuição ao tema. É o nosso 

objeto de estudo em sentido estrito, conhecer a direção, limites 

cronológicos e os efetivos de escravos traficados internamente, 

entre 1840 e 1871. Este estudo está ligado, enquanto método de 

pesquisa, ao levantamento serial das fontes, baseadas 

metodológicamente na Demografia Histórica, e demarcadas a partir 

da consideração preliminar em estabelecer um marco divisor 

anterior a 1850 para o início deste comércio na província de 

Pernambuco, tendo em vista a ilegalidade do tráfico africano, a 

partir de 1830, do crescimento econômico diferencial das regiões 

do café, e da maior pressão econômica externa anos antes de 1850. 
* 

Situado no Nordeste, Pernambuco, como as demais províncias da 

região, entrou no circuito do tráfico interprovincial como 

importador de mão-de-obra escrava. Antes do término do tráfico. 

Recife, Salvador e o Maranhão, eram praças tradicionais na 

redistribuição interna dos escravos traficados com a África, mas, 

como vimos, o consenso na historiografia é que, mesmo eles, só 

entram neste comércio a partir de 1850, e gradativamente passam a 

perder seus escravos para a região centro-sul . (28) 
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Especi f icamente, situa-s© Pernambuco em 1850 como província cie 

grande importância econômica, política e social para o Brasil. 

Para o Estado, suas exportações agrícolas representavam elevadas 

contribuições e sua estrutura comercial abastecia o mercado 

interno de produtos de primeira necessidade. 129) 

De 1837 a 1850 o rendimento da alfândega do porto do Recife 

dobrou. A Mesa do Consulado Provincial aumentou em 25,0 % 

contribuindo, nos anos financeiros de 1849 a 1856, com 14,0 % de 

toda a renda nacional, ficando atrás somente do município 

Neutro. (30) 

A produção agrícola do seu principal produto de exportação, o 

açúcar, continuou aumentando até a década de 90 e sua população 

escrava manteve-se em níveis condizentes com a produção de 

exportação pelo menos até a década de 70 . (31) 

No entanto, sua população escrava ficou reduzida em 1887 a 

16,0% dos efetivos que outrora possuía em 1864. O açúcar passou a 

sofrer quedas enormes de exportação, tanto que sua participação 

nas pautas de exportações, em relação aos demais produtos, 

despencou de 56,0 % em 1822 para 9,9 % na década de 80.(32) 

Como causas degeneradoras deste sistema aparentemente sólido 

são considerados como fatores determinantes os seguintes 

aspectos: 1) a estrutura econômica da provincia entrou em 

profunda decadência, no final da década de 60, com o fim do surto 

algodoeiro e com a estagnação da produção açucareira. O algodão, 

após um breve período de euforia, resultante da guerra de 
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secessão nos EUA, não conseguiu manter-se no mercado mundial com 

a recuperação da produção norte-americana, devido, em grande 

parte, ao seu baixo grau de mecanização que infligia pesados 

custos de transporte do produto aos portos de embarque,- altos 

encargos fiscais, acarretando a difícil manutenção da sua força 

de trabalho. O açúcar, por sua vez, sofria das mesmas causas. 

Produzido em sua maioria em pequenos engenhos com técnicas 

rudimentares (o engenho Bangüê) provocava um custo muito alto no 

produto final, e desta forma foi superado pelo açúcar antilhano e 

pelo açúcar de beterraba europeu; 2) um sistema fiscal 

centralizado, desajeitado e corrupto retirava, através dos altos 

impostos, o pouco que se lucrava com a produção. Este fisco 

agudizava ainda mais o processo porque era extensivo, aos produtos 

de subsistência no ato de sua comercialização nas feiras livres. 

O conhecido levante do "Quebra-Quilos", ocorrido na segunda 

metade do século XIX, é a expressão da insatisfação popular que 

deu lugar a uma crise social generalizada marcando 

definitivamente a então província pernambucana . (33) 

A dimensão real deste processo também pode ser atestada por 

outras revoltas populares ocorridas durante todo esse período, 

como: a Revolução Praieira (1848—9). O Ronco da Abelha 

(1851-52). A Guerra das Mulheres ( 1875-76 ) .(34) 

A migração forçada de escravos com destino as regiões 

cafeicul toras transformou-se num verdadeiro êxodo, do qual. 
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segundo Conrad, 

terras. O autor 

não estavam imunes sequer os 

descreve o processo da seguinte 

proprietários 

maneira : 

de 

"...os escravos eras obrigados a úgrar e, por vezes, seus donos 
vendiaa tudo o que tinhas e partial COB todos os seus trabalha-
dores para as regiSes aais proaissoras. Novas áreas foraa abertas 
e o cultivo de novos e ricos solos expandira» a produção ausen-
tando o coaproüsso coa a escravatura. & declaração atribuida ao 
senador Silveira lartins -*0 Brasil é o Café e o Café é o Hegro'-
caracterizou usa realidade brasileira que se assemelhava à 
relaçSo que se desenvolvera entre o algodão e os escravos no Sul 
dos Estados Unidos.'(35) 

Como já esboçado, este grande fluxo de escravos afetou 

principalmente as províncias da região Nordeste. 

Conforme a tabela 01, em 1864 as províncias nordestinas juntas 

ainda possuíam o maior número de escravos, mas na década 

seguinte, 1874, terá apenas a metade dos escravos que possuíam as 

províncias do centro-sul do Brasil. 

O Nordeste como um todo sofreu uma queda, entre 1864 e 1874, 

de 38,0 % e ató o final do período suas perdas acumulariam 47,0%. 

Ao contrário, na região Sudeste, como um todo, a escravaria 

passou dos 43,0 % em 1864 para 63,0 % em 1887, um incremento da 

ordem de 22,0 %. As maiores altas estão registradas em Minas 

Gerais, com 12,0 % e São Paulo com 10,0%. 
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TABELA Ol 
POPULATES ESCRAVAS NO BRASIL. REGIAO NORDESTE E SUDESTE 
1864-1887 

PROVINCIAS 1864 1874 1884 1887 

NORDESTE 
Pernaubuco 260.000 106.236 72.709 41.122 
Bahia 300.000 165.403 132.822 76.838 
Outras Prov. 214.000 164.048 95.939 53.837 
TOTAL 774.000 435.687 301.470 171.797 
t (45t) (28%) (24t) (23t) 

SÜDESTE 
Minas Gerais 250.000 311.304 301.125 191.952 
Rio de Janeiro 400.000 348.436 290.341 169.909 
São Paulo 80.000 174.622 167.493 107.329 
TOTAL 730.000 834.362 758.959 469.190 
I (42t) (54t) (61t) (65t) 

DEMAIS PROVINCIAS 
TOTAL 211.000 270.780 180.377 82.432 
t (13t) (18t) (15t) (12t) 

TOTAL GERAL 1.715.000 1.540.829 1.240.806 723.419 

Fonte: Conrad, Robert; op. cit., pág. 346. 

Pernambuco, especificamente, figurava como sendo a 

terceira maior província em número de escravos em 1864 e passou 

para a sétima posição em 1887. No espaço de vinte e três anos a 

província sofreu uma queda surpreendente na sua mão-de-obra 

escrava. Entre 1864 e 1874 as perdas somaram 53,0 %, e no final 

do período elevaram—se para 60,0 %. 

Para o historiador Peter L.'Eisenberg, autor do mais importante 

trabalho sobre o tráfico interprovincial em Pernambuco, o fim do 

tráfico africano deu inicio ao processo gradual de abolição da 

escravatura nesta província., tendo como causas, o tráfico interno 

que reduziu tanto sua oferta que os preços nominais dos escravos 
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triplicaram durant© a década, impedindo a renovação da metade da 

força de trabalho escrava. Da mesma forma, a reprodução natural 

positiva foi dificultada durante todo o período, sobretudo pelas 

mortes, provenientes do cólera, febre amarela e más condições 

gerais de alimentação e higiene, e o tráfico interno atinge o seu 

auge na década de 70, compelido, sobretudo, pelas constantes 

secas que abalaram a região nesta década. (36) 

Para o autor, as condicionantes residem, primeiro, na maior 

rentabilidade do setor cafeeiro, que ao permitir maior 

valorização da sua força de trabalho colocou em grande 

desvantagem os preços dos escravos fora de sua áreas; segundo, os 

cultivadores da cana passaram a utilizar o escravo, ativo fixo, 

como forma de cobrir seus débitos junto aos agentes que 

financiavam o plantio, o que teria resultado na perda de 23 a 38 

mil escravos pernambucanos entre 1850 e 1881. Isto representou 

para o tráfico interno de exportação a redução de 12,6% da sua 

população escrava. (37) 

Analisando conjunturalmente estes fatos, Eisenberg indica 

estarem eles condicionados, ainda, a dois outros fatores: a alta 

inflacionaria e a crescente economia cafeeira. 

Resultado das crescentes emissões de bancos com capitais 

anteriormente aplicado no tráfico africano, a alta inflacionaria 

atingiu de modo geral todo o País. No entanto, no Rio de Janeiro, 

o também verificado aumento nos preços dos escravos, foi 

conseqüência direta da maior prosperidade relativa experimentada 

pelo setor cafeeiro, dominando as exportações brasileiras a 
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partir de 1850, enquanto que o preço do açúcar caiu ao longo de 

toda metade do século XIX. Desta forma, conclui o autor: 

* Desse aodo, os fazendeiros do café tornaraa-se capazes de coa -
prar trabalhadores dos fazendeiros de açúcar e, depois de 1850, 
Pernaabuco coaeçou a exportar escravos para o Sul(...)0s fazendei-
ros de açúcar vendiaa seus escravos em pequenas parcelas a cada 
ano para cobrir dividas a seus agentes ea Recife: uaa aédia anual 
de 760 escravos deixou a provincia legalaente até 1888(tabela 4).1 
(38) 

Sobre os preços dos escravos nas províncias do norte em 

oposição aos do sul do país durante o século XIX, Viotti da 

Costa, revisando ampla bibliografia, se refere aos aumentos 

abruptos no centro-sul na década de 50, continuando a elevar-se 

até a década de 80, quando então declinam, sendo verificado para 

a primeira tendência inversa. A razão disto, está na queda do 

açúcar e na maior oferta de mão-de-obra livre em virtude das 

secas, o que, tanto isoladamente ou em conjunto, provocaram a 

saída dos escravos da provincia . (39) 

Desta forma, historicamente não se apresenta nenhuma diferença 

relevante, em relação a Pernambuco, no que concerne ao 

funcionamento do mercado interno de escravos sob a ótica dos 

especialistas aqui referidos, uma vez que antes de 1850, mesmo no 

tráfico africano, a província se apresenta com diminuta 

relevância como importadora de mão-de-obra. 

No entanto, o levantamento que realizamos no movimento do Porto 

do Recife, entre 1840 e 1849, indica que o tráfico interno já se 
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encontrava estipulado da forma como foi desenvolvido a partir de 

1850, e que a província continuava a apresentar superávit na 

balança de mão-de-obra. Nas décadas seguintes, de 1850 a 1871, o 

tráfico interno é incrementado, e de fato, a província 

pernambucana começa a apresentar um saldo negativo contra as 

importações, mas esta não perde sua dinâmica, e até o final do 

nosso período, Pernambuco não apresentará perda significativa de 

mão-de-obra para outras províncias. Os gráficos 01 e 02 abaixo 

resumem nosso levantamento em todo o período: 

GRAF. 01 -TOTAL GERAL DE ENTRADAS DE ESCRAVOS NO PORTO DO RECIFE: 1840-1871 

1S40 1442 1246 1*4* 1450 1452 1254 1ÍS4 1«t0 1«t2 1&C.4 «tí. 1S64 1270 
Fonte: B>/BE-STE:M>EPE/ACPE. 
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GRAF. 02 - TOTAL GERAL DE SAÍDA DE ESCRAVOS PELO PORTO DO RECIFE: 1840 - 1871 

1S40 1,42 1Í44 1*4$ 144$ 1SS0 1552 1$54 1*5<l 1564 m < l m * 1870 

Fonte: HP/RE-STE:ÄPEPE/ACPE. 

De outra forma, a direção do comércio interno de escravos 

não pode, ao nosso ver, ser simplesmente resumida pelas direções 

norte—origem, sul—destino. O comércio de escravos efetuado pelo 

Porto do Recife, entre 1840 e 1871, comporta, pelo menos, 26 

localidades em todo o Brasil para os escravos que entraram no 

porto, e 25 para as saídas. Contudo, em termos tendenciais, o 

maior volume deste comércio esteve, para entradas, origem norte, 

e para às saídas, destino sul. 68,8% dos escravos que sairam de 

Pernambuco tiveram como destino as províncias do centro—sul do 

país, e 31,2% movimentaram-se intraregionalmente, tanto para o 

norte como para o sul de Pernambuco, bem como, especificamente 

para o Rio Grande do Sul. Em relação às entradas, os locais de 
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origem receberam maior variação, sendo as áreas ao norte de 

Pernambuco responsáveis por 64,0% dos escravos desembarcados no 

porto. No entanto, para todos os efeitos, o mais importante é 

que o tráfico interno, durante o período de 32 anos manteve a 

correlação norte-origem, sul-destino, mas as transações de 

escravos, entre as províncias, foram revestidas de maior riqueza 

de detalhes que este simples binômio. Como por exemplo, torna-se 

ilustrativo, em se tratando da capacidade de Pernambuco em 

importar escravos, verificarmos que, do total de escravos 

importados 12,7% eram oriundos do Rio de Janeiro, 16,6% dos 

Portos do Sul e, até mesmo, a insignificante cifra de 44 escravos 

comprados no Rio Grande do Sul. De forma geral, as tabelas 05 e 

06 (anexos) correlaciona os locais de origem e destino dos 

escravos comercializados no Porto do Recife entre 1840 e 1871. 

Em relação ao quantitativo de escravos traficados pelo Porto do 

Recife em direção às outras províncias, o levantamento diário 

demonstra tendência equivalente em relação as saídas legais 

encontradas por Eisenberg. Entretanto, se considerarmos que os 

escravos arrolados como "Bscra vos Acompanhando S&us Amos" 

participando deste comércio, então podemos especular sobre um 

possível volume a maior de escravos sendo traficados. Para o 

momento, sendo que estas observações possuem caráter preliminar, 

o quadro abaixo compara as cifras encontradas por Eisenberg com 

as nossas para as saídas de escravos pelo porto de Pernambuco em 

quinze anos intermediários: 
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TABELA 02 
TOTAL DE SAIDAS IE ESCRAVOS PELO 
PORTO DE PERHAMBUC0:1850-182!> 

ANO TOTAL EISENBEHG 

1850 102 -

1851 391 270 
1852 774 123 
1853 491 -

1854 388 -

1855 304 606 
1856 152 145 
1857 152 05 
1858 239 02 
1859 444 139 
1860 713 950 
1861 1.531 1.016 
1862 530 516 
1863 1.140 1.033 
1864 948 285 

TOTAL 8.299 6.040 

Fonte:8oviaento do porto do recife. 
Série transportes de escravos; P. E. 
Eisenberg. Modernização Se« Mudança. 
Op. cit., p&g. 178. 

Assim, à despeito dessas considerações em contrário, este 

tráfico interprovincial de escravos é um daqueles acontecimentos 

na historiografia brasileira ainda apreendidos como elemento 

periférico de uma conjuntura nacional onde a instituição de uma 

determinada norma econômica dominante representa a origem e o 

devir de todos os acontecimentos e destinos do movimento social. 

Neste sentido, a busca de uma maior amplitude sobre a 

transferência de escravos interprovincialmente é aqui colocada 

como mais uma contribuição na busca de uma utópica totalidade. 
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Fon to Básica* Mótodo do Levan taimen to dos JOados o Marcos 

Cxonológl eos. 

O volume do tráfico interno de escravos a partir do porto do 

Recife foi obtido tendo como fonte de informação básica a seção 

"Movimento do Porto", publicada no jornal Diário de Pernambuco. 

Como órgão oficial de publicação dos atos do governo provincial 

e tendo como característica editorial o movimento comercial da 

praça de Pernambuco, se autodenominando jornal do comércio, este 

periódico publicou diariamente, além da movimentação dos navios 

que entravam e saíam do porto, uma série de dados relativos as 

contas publicas; pautas de preços dos produtos comercializados, 

balancetes da Mesa de Recebedoria de Rendas Internas Gerais, Mesa 

do Consulado Provincial, Mesa do Consulado Imperial (colatorias 

onde, por exemplo, são recolhidas as taxas de matrícula de 

escravos, meia-siza de escravos, taxas de escravo exportado-para 

fora da província, e outras); relatórios de ministros e 

presidentes de províncias e uma série de estatísticas isoladas 

relativas ao movimento marítimo, exportação e importação dos 

gêneros produzidos na província e no Brasil, arrecadação e 

despesas provinciais, e outras. 

De modo geral, tentamos recuperar todas as informações que 

possuíam alguma vinculação com o comércio marítimo, pois estas de 

alguma forma repercute ou é repercussão da dinâmica econômica das 

províncias brasileiras no século XIX. 
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No caso especifico do movimento de escravos pelo porto do 

Recife, iniciamos o levantamento na fonte original, manuscrita, 

sob o mesmo título. Porém, cedo percebemos que esta documentação 

apresentava faltas de várias diárias, folhas em estado péssimo de 

conservação e onerava bastante o levantamento pela necessidade de 

muita atenção, não só na leitura como na decifração do conteúdo. 

Por sugestão de historiadores e técnicos do Arquivo Público 

Estadual de Pernambuco, resolvemos investigar nos jornais 

oficiais se estas informações eram publicadas com o mesmo 

conteúdo. Para nossa sorte, além de publicadas diariamente e com 

o mesmo conteúdo, estavam organizadas segundo as entradas e 

saídas, o que no registro original apareciam intercaladas de 

acordo com o movimento real. Ademais, outra importante 

constatação, com certeza a mais importante, é que a publicação no 

jornal retroagia ao início da circulação do periódico, em 1825, 

enquanto o registro original começava em 1848. Desta forma, isto 

possibilitou alterarmos nosso marco inicial de pesquisa, pois nos 

anos anteriores ao fim do tráfico africano, em 1850, existem, 

como analisamos, um enigma sobre as origens do tráfico interno de 

escravos. 

Assim, decidimos também alterar nosso período de estudo, pois 

os últimos anos deste comércio, praticamente a partir da década 

de 70, existe quase unanimidade sobre o seu funcionamento e 

volumes de escravos transportados origem/destino. 

Nosso período de levantamento está pois delimitado entre os 

anos de 1840 e 1862 com base no movimento do porto publicados no 
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jornal Diário d© Pernambuco, e de 1862 (2o. semestre) a 1871 com 

base na informação original do movimento do porto do Recife. 

Então, através do registro do movimento diário do Porto do 

Recife, conseguimos recuperar o tráfico interno leçral de escravos 

desde o ano de 1840, e definimos como limite cronológico superior 

o ano de 1871, quando então, além dos marcos já colocados acerca 

do tráfico interno de modo geral, está prestes a ocorrer a 

predominância do trabalhador livre nacional nos engenhos de 

açúcar da então província pernambucana. 

No tocante ao número total de escravos embarcados e 

desembarcados no porto do Recife, tentamos realizar algumas 

estimativas com base em outras fontes à respeito do transporte de 

escravos. 

Primeiramente, sabemos que durante todo o período do tráfico 

interno o governo provincial recolheu tanto taxas de embarque 

como de desembarque de escravos. 

Às taxas de embarque eram designadas na Mesa de Recebedoria de 

Rendas Internas Gerais e na Mesa do Consulado Provincial, onde 

também estão arroladas a meia-siza sobre escravos registrados na 

província. Os valores destas taxas sofreram alterações constantes 

a partir de 1850, e o momento exato de mudanças é um dos pontos 

que resultaram em controvérsia nesta pesquisa. 

Eisenberg afirma que até 1852 se cobrava 1S000 por escravo 

despachado e que a partir daí passou a ser cobrado 100$000, e em 

1859 chegou a 2OO$OOO.U0> 
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No entanto, somos obrigados a discordar em virtude de várias 

evidências em contrário. 

Primeiramente, de acordo com a lei imperial de 1835 e 

reafirmada na lei imperial número 73, artigo 35, parágrafo 12, de 

1839 fica estipulada a taxa de 5$000 por escravo transportado 

para fora da provincia. 

Este valor, vigorou em Pernambuco até aproximadamente 1855, 

quando então a Mesa de Recebedoria de Rendas Internas Gerais 

passou a cobrar 100$000 por escravo despachado. Este aumento é 

verificado em fevereiro, mas já no mês de agosto ela sofre outra 

alteração, passando a ser recolhido 200$000 v 

No entanto, quatro anos depois, em 1859, esta mesa coletora 
/ 

realiza outra modificação neste valor, passando agora a ser 

cobrado por escravo despachado para fora da província 20$000 

(vinte mil Réis). E este valor será recolhido ató o último ano 

por nós pesquisado. 

Para ser coerente com nossos levantamentos utilizamos estes 

valores na aplicação da recuperação do sub-registro dos escravos 

transportados para fora da província. 

A meia-siza sempre apareceu nos registros como sendo da ordem 

de 2,0 % do valor do escravo comprado, e desta forma, utilizamos 

o preço nominal dos escravos no período para encontrar o volume 

de escravos entrados na província. 

No entanto, Robert Sienes afirma que esta taxa foi sempre 

variável, dependendo do preço do escravo e também ela tanto pode 
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representar um escravo comprado em outra provincia como um 

escravo comprado na própria província. Desta forma, consideramos 

sensato, a partir da constatação nos registros do porto que 

durante a primeira década estudada sempre houve uma equiparação 

entre o montante de escravos que entraram com o montante de 

escravos que saíram, daí aplicarmos ao resultado somente 1/2 das 

taxas recolhidas. 

De toda a forma, acreditamos que tanto as informações sobre o 

montante das taxas recolhidas como o registro do porto devem 

possuir um forte sub-registro e por isso decidimos utilizar os 

dados recuperados de forma complementar, ou sei a, quando o 

movimento do porto apresenta um número superior de escravos em 

relação ao valor da taxa encontrada utilizamos aquela, e quando o 

movimento do porto apresenta um movimento menor do que o sugerido 

pelo recolhimento da taxa optamos por esta. Nunca agrupando os 

dois indicadores. 

Uma outra forma encontrada para corrigir o sub-registro foi 

através do volume total de escravos, desembarcados ou embarcados, 

através dos carregamentos em navios que não especificaram as 

categorias dos escravos em movimento. Em muitos registros do 

porto somente consta o número de escravos em determinado navio. 

Neste caso os montantes de escravos foram adicionados aos dados 

que possuíam informações, por ano e por categoria de escravo 

transportado. 
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Assim sendo, estudando o periodo, a direção e o volume do 

tráfico interprovincial de escravos pelo Porto do Recife, entre 

1840 e 1871, esperamos estar contribuindo para um melhor 

conhecimento da escravidão no Brasil nos seus últimos e 

importantes anos, e respectivamente, contribuir para o estudo da 

História Demográfica na Região Nordeste na tentativa de ampliar o 

universo documental de que possam se valer, como instrumento, o 

historiador interessado em melhor conhecer o nosso passado 

escravista. 

O levantamento na fonte básica de informação obedeceu 

estritamente às informações descritas na fonte, recolhidas a 

partir da elaboração de fichas específicas. 

Foram encontradas arroladas seis categorias específicas de 

escravos sendo transportados: osera vos s on troejar , osez-s vas s 

ontroejar. osera vos a companhando amos. os crjta vas a campanAando 

amos, criados o criadas. Foram elaboradas fichas específicas 

para as entradas e para as saídas. Nas fichas de entradas foram 

arrolados os dados referentes a origem dos escravos e criados, o 

navio, a data de chegada, ano, mês e dia. Para os escravos e 

criados que saíam foram especificadas as mesmas variáveis, com 

exceção da origem pois nesta ficha foram arrolados os destinos. 

O procedimento de sistematização dos dados foi por agrupamento 
s 

direto das informações em folhas resumo por mês e ano. 
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Plano da Obra 

Est© trabalho está dividido ©m quatro capítulos. O primeiro, 

procura fazer uma retrospectiva das circunstâncias históricas que 

envolveram a importação de escravos africanos para a capitania e 

depois província pernambucana durante sua formação económica; o 

segundo, procura demonstrar a estrutura do transporte em 

Pernambuco, tanto em relação a passageiros quanto ao comércio 

geral; o terceiro, procura estabelecer a direção, o período e o 

volume do tráfico interno de escravos pelo Porto do Recife; o 

quarto procura estudar o comportamento demográfico da província 

de Pernambuco tendo como ''pano de fundo'' o volume encontrado no 

tráfico interno de escravos e à luz de novas fontes demográficas 

da região no período abordado. 

Em sentido estrito, nossa preocupação central neste trabalho 

foi quantificar o volume de escravos comercializados entre 

províncias por Pernambuco, bem como compreender suas estruturas 

demográficas partindo do pressuposto que esta praça comercial foi 

um dos principais postos © entrepósitos do tráfico interno. 

Por isso, nosso objetivo de estudo é o tráfico interprovincial 

de escravos através do porto do Recife, dimensionando as entradas 

e as saídas de escravos, por especificação d© categoria social e 

econômica, os navios que realizavam este comércio, por dia, mês, 

ano, origem e destino das viagens. 
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Trata-se pois de estudo quantitativo, mas procurando não fazer 

desta abordagem um fim em si mesma, sobre o êxodo de escravos de 

Pernambuco para as demais províncias do Brasil, entre 1840 e 

1871, no período relacionado ao conseqüente momento da ruptura 

econômica regional, determinado pelos momentos principais de 

início e incremento da transferência de mão-de-obra escrava entre 

províncias . (41) 
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CAPÍTULO 1 

O TRÁFICO DE ESCRAVOS AFRICANOS EM 
PERNAMBUCO 

As cinqüenta léguas de terra desta capitania 
se contêa do rio de 53o Franciscot...) e chama-se 
de Pernambuco, que qual dizer aar fundo, por onde 
o aar entrât...) E taabéa se poderá assia chaaar 
por respeito do porto principal desta capitania, 
que é o aais noaeado e freqüentado de navios que 
todos os aais do Brasil(...1.(1) 

Frei Vicente do Salvador 

Já tinhaa sido naturalaente esvaziados de 
escravos e os portugueses havia auito tinhaa 
perdido para os ingleses, os franceses, os 
holandeses e os dinamarqueses o seu aonopólio do 
tráfico na costada KinaL..) Mas detinha» as 
ilhas de Sa0 Tomé e Príncipe, no Golfo da Guiné,e 
o posto fortificado de S3o João Batista de Ajudá 
(...), talvez o aais importante porto negreiro ao 
norte do equador. Aléa disso, os territórios 
doainados e reclaaados pelos portugueses -o Congo 
e Angola- constituíaa uma das aaiores áreas do 
aupriaento de escravos. (2) 

Leslie fiethell 

Fundamental para uma visualização de longo alcance sobre o 

tráfico interno de escravos pelo Porto do recife, entre 1840 e 

1871. é. ao nosso ver, compreendermos o movimento de escravos na 

segunda metade do século XVIII e durante a primeira metade do 

século XIX, mais precisamente entre 1759, quando foi criada a 

Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, e os finais da década de 

1840 . 
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Este período pode ser considerado extremamente importante, se 

não para o assunto em questão, porque nele estão inseridos 

circunstâncias econômicas que possibilitaram a consolidação das 

práticas comuns ao tráfico interno de escravos em Pernambuco, 

cristalizado na segunda metade do século XIX, e a partir do 

encerramento do tráfico africano. 

De cunho geral, neste período estão localizados os marcos 

fundamentais da inserção do Brasil no mundo, como nação 

politicamente independente e desligada do pacto colonial. 

Interessante observar que os processos econômicos se sucederam, 

em grande parte, a partir da chegada da família real, dos 

(in)conseqüentes acordos comerciais com a Inglaterra que 

culminaria, entre outras coisas, nas tarifas protecionistas e no 

fim do tráfico africano. Todos esses processos, diga-se de 

passagem, também estão acompanhados das mudanças culturais 

recriadas no movimento do todo social. Nesse sentido, é 

ilustrativo do Brasil na primeira metade do século XIX a 

europeização da vida política e intelectual. 

Entretanto, também consideramos importante, sem contudo nos 

aprofundarmos, caracterizar num conjunto a importação e a 

conseqüente constituição de um mercado de escravos africanos em 

Pernambuco, desde formado e operando na economia colonial. 

A trajetória econômica, política social e cultural de 

Pernambuco, no bojo do sistema colonial, começa a ser delineada 

com a exploração e fixação de colonos estrangeiros. 
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Entre 1502/1503, tempos das primeiras incursões comerciais nas 

regiões equinociais feitas pelos portugueses João Coelho e 

Fernando de Loronha, e 1535, ano das primeiras instalações 

industriais em Pernambuco, Paranambuco, assim denominada pelos 

gentios, já despertava o sentimento comercial dos que por aqui 

navegavam em busca da madeira de tinturarla - Binot de 

Gonneville, Cristóvão Jacques, irmãos Parmentier, Sebastião 

Caboto, Manuel Braga, Jorge Gomes - primeiros traficantes de Pau-

brasil, e desses dois últimos teria-" escorrido os prini6iros s 

melaços para o fabrico do açúcar em 1516.(3) 

Decorridos sete anos de fixação colonial da indústria 

açucareira, assentada na mão-de-obra indígena, estavam lançadas 

as bases do latifúndio e da monocultura com a expansão dos 

engenhos de açúcar através do investimento de capitais de outros 

povos além dos portugueses. Na sesmaría de Camaragibe, hoje 

Região Metropolitana do Recife, os primeiros imigrantes cristãos-

novos, Diogo Fernandes e Pedro Álvares Madeira, já começam a 

fabricar açúcar em 1542.(4) 

O processo de formação econômica de Pernambuco será a partir 

desses primeiros instantes um eterno " cabo de guerra", sendo o 

poder econômico constituído por forças amplamente ambivalentes, 

divididos "latu Sensu" entre produtores e comerciantes. 

Entretanto, ele será equacionado e determinado pelas nações 

européias em ascensão, ora uma ora outra, e pelo poder político 

de injunção de cada segmento, tanto em relação aos produtores em 
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manter o poder local sobre os fatores de produção, bem como dos 

comerciantes em manter suas praças comerciais. 

No caso de Pernambuco houve eficiência em manter o aparelho 

econômico assentado na produção agrícola, como também eficiente 

na capacidade em atrair capitais de investimentos comerciais das 

mais variadas nacionalidades, que a-reboque trouxeram uma "tuia" 

de imigrantes de grande variedade profissional: lavradores, 

mercadores, mestres-de-açúcar, administradores, militares, 

armadores, que em grande parte iriam constituir a classe média 

rural e proporcionar a emergência, ainda nos finais dos 

seiscentos, do burguês colonial da capi tania. (5) 

O tripé econômico, pau-brasil, açúcar e algodão, sempre atraiu 

grupos específicos de investidores. O pau-brasil, a despeito da 

economia informal e dos contrabandistas, era monopólio real e 

este atuou como regulador do déficit de caixa do donatário até 

sua extinção. O açúcar, produzido nos engenhos de água ou tração 

animal, será exclusividade dos homens de dinheiro, e aqui não se 

emprega discriminação social pois foi produzido por fidalgos, 

portugueses, cristãos-novos, holandeses reformados, bastando, 

para isso, apenas que tivessem grande quantidade de recursos para 

implantar o latifúndio monocultor com mão-de-obra escrava para 

instalar o complexo econômico-social de que fala Gilberto Freyre. 

O Algodão, apesar de em determinados períodos ser produzido por 

senhores de engenho em crise, foi iminentemente uma agricultura 

camponesa que ganhou força a partir da Revolução Industrial, 

chegando mesmo a superar o açúcar em vários momentos. (6) 
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No entanto, a produção do açúcar, no engenho Bangüê, superou, 

em muito, tudo que se poderia esperar de outro produto. Foi ele 

que deu sentido a colonização e a fixação de uma enorme população 

imigrante livre e, sobretudo, escrava. 

Tamanha a quantidade de negros do Congo, da Guiné, da Mina e de 

Luanda que cruzaram o oceano para no Brasil servirem como 

escravos, e tamanha a quantidade deles que não suportando a longa 

travessia nos Tumbeiros morreram ou foram jogados ao mar que 

podemos imaginar o Oceano Atlântico negro enquanto durou a 

escravidão no Brasil. Ademais, se não bastasse os anos até 1850, 

no tráfico com a África, continuou servindo nos mesmos moldes 

para o tráfico de escravos entre províncias até momentos antes da 

abolição. 

O intenso intercâmbio comercial com os países do além-mar, bem 

como com as outras províncias, fez de Pernambuco, logo nas 

primeiras décadas da colonização, e de maneira importante no 

final do século XVIII, um grande centro movimentador do comércio 

de escravos com a África. 

O sistema colonial de então justificava o escravismo, e este 

não se fez de rogado. De 1550 a 1850 o Brasil importou 

aproximadamente cinco milhões de negros africanos. Neste 

processo, Pernambuco também não se fez de rogado, foi pioneiro 

neste comércio "vivo" e funcionou desde cedo como entreposto de 

escravos para outras províncias brasileiras. 
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Ness© sentido, por ser pioneiro na colonização e no crescimento 

econômico, tornou-se ponto d© partida para a expansão da 

colonização no Nordeste brasileiro adquirindo tradição na compra 

e distribuição de escravos. Atividade que desenvolveu até mesmo 

quando foi encerrado o tráfico africano. (7) 

Ainda no primeiro século da colonização, em 1570, os escravos 

deslocaram os indígenas da produção açucareira quando estes 

estavam quase totalmente dizimados. Segundo o cronista, Cardim, 

tão poucos ficaram que os jesuítas não conseguiam reunir o número 

suficiente para aldear. (8) 

O tráfico com a África começara onze anos antes. Em 1559 

Jerônymo d© Albuquerque, casado com a filha do primeiro 

donatário, editou em 30 de março uma carta régia determinando que 

cada senhor d© engenho da capitania "podia mandar vir até 120 

mscravos do Congo, pagando somente o terço dos direitos, em vez 

da metade como de costume" . (9) 

Neste momento o tráfico foi intensificado e Anchieta calcula 

que em 1584 haviam dez mil escravos em Pernambuco. Número 

possível pelo grande desenvolvimento da indústria açucareira, 

possuindo 66 engenhos nesta data. (10) 

A instalação da indústria açucareira tinha um crescimento 

acelerado não só em número de escravos, mas também de 

investidores e técnicos especializados na produção, que em sua 

maioria eram israelitas. Estes foram os primeiros mestres-de-

açúcar, caldeireiros, purgadores, banqueiros e caixeiros nos 
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engenhos coloniais pernambucanos, que ao lado dos lavradores, 

segundo Manuel Correia, "iriam constituir o núcleo central da 

classe média rural que, pouco numerosa e dominada pela 

aristocracia do açúcar, manter-se-ia como classe até a 

proletarização quase total, imposta nos últimos anos pela 

concentração fundiária resultante do aparecimento das usinas'' .(11) 

No entanto, entre a população imigrada, a maioria dos 

sefarditas irão constituir uma imensa rede comercial que 

viabilizará altos investimentos na lavoura da cana-de-açúcar. (12) 

Na primeira fase do comércio colonial de Pernambuco, 1535 a 

1630, os judeus cristãos-novos tiveram tanta penetração na vida 

nobiliárquica da capitania que sua estirpe confundiu-se mesmo aos 

descendentes diretos do primeiro donatário. Colocavam em prática 

uma estratégia social que se tornou comum como fuga da 

discriminação: a limpeza do sangue pelo casamento com cristão-

velho . (13) 

Ao lado dos judeus, a nobreza da terra, de origem lusa, 

compunha-se basicamente de senhores de engenho. Estes se 

destacavam, fundamentalmente, pelos títulos e honrarías que os 

qualificavam como "puros". Contudo, esta atitude teve que 

coexistir com o poder paralelo da classe mercantil, os chamados 

Mascates, que Evaldo Cabral prefere identificar como "os 

comerciantes do Recife do período colonial", que no seu interior 

era composta basicamente por estrangeiros, merecendo destaque 

comerciantes judeus cristãos-novos. Neste sentido, entre esses 

imigrantes emergirá o grupo que se constituirá especificamente na 
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burguesia urbana - grandes mercadores com estreitas ligações com 

casas comerciais e financeiras da Europa. (14) 

Desta forma, a centrifugação de poderes, sobretudo de poderes 

econômicos, fez com que o grupo mercantil redirecionasse grande 

parte das normas aristocráticas impostas pelos reinós justamente 

através da obtenção destas honrarías, que em síntese passou a 

viabilizar a fixação, o empreendimento financeiro e a vida em 

sociedade de grande número de pessoas importantes expulsas de 

Portugal, sob a acusação de judaizarem. 

Quando chegam os holandeses o tráfico já era uma rotina, e 

esses também não se fazem de rogado, deixam de lado seus credos 

religiosos e processam o maior movimento de escravos até então 

verificado, empreendendo inclusive a conquista territorial de 

pontos estratégicos de escravização no continente negro: 

inicialmente utilizaram como entreposto o Forte Nassau, em 

Mouree, dos escravos comprados na Guiné; em 1637 conquistam a 

Mina; em 1641 conquistam Angola. (15) 

Em um quadro apresentado por José Antônio Gonsalves de Mello, 

entre 1637 e 1644, são arrolados 31 navios que transportaram 

6.287 escravos. Destes, 1.871 (29,7 %) foram vendidos a judeus e 

4.416 (70,3 %) provavelmente a senhores de engenho de origem 

portuguesa . (16) 

A Guiné foi a área principal neste comércio. 14 carregamentos 

de escravos desembarcados no porto do Recife era"procedente' desta / 

região, representando a metade do total de viagens realizadas e 
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1/3 de todos os escravos transportados. Importante também notar 

que a rota do tráfico com a Guiné, que poderia incluir escalas na 

Mina, Adra e Calabar, era de prioridade de alguns navios. 64,2 % 

das viagens foram de exclusividade dos navios Eendracht, Nassau e 

Leeuwinne, que transportaram ao todo 1.821 escravos, o que 

representa 71,7 % de todos os escravos importados da Guiné e 

28, 9% de todos os escravos importados da África no período de 

sete anos. 

Na importação geral 2.717 (43,4 %) foram procedentes da Guiné, 

667 (10,6 %) de Angola, 557 (8,8 %) de Adra e Calabar. 84 (1,3 %) 

da Mina, e sem indicar a procedência 2.260 (35,9 %). 

No entanto, de acordo com outro trabalho de José Antônio estes 

dados devem estar bastante subestimados. Por exemplo, Waetjem 

apresenta números bastantes superiores, onde o total de escravos 

que desembarcaram em Pernambuco, entre 1636 e 1645, seria da 

ordem de 23.163, ou seja/mais que o dobro da primeira informação. 

As distribuições anuais estão assim sugeridas: em 1636 

entraram 1.031, em 1637 (conquista da Mina) entraram 1.580, em 

1638 1.711, em 1639 1.802, em 1640 1.188, em 1641 (conquista de 

Angola) 1.497, em 1642 2.312, em 1643 3.948. em 1644 5.565.(17) 

Importante constatar que durante o domínio holandês (1630-1654) 
o escravismo ampliou suas bases na então assentada economia 
colonial pernambucana. 

Este incremento adveio principalmente pela característica 
econômica que os holandeses tencionaram incorporar aos seus 
domínios e pela experiência nesta atividade nas índias e África, 
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Num balanço geral e aproximado do volume de escravos 
desembarcados em Pernambuco até o final do período holandês, 
considerando a produção de açúcar exportado, o número de engenhos 
e a média de entradas anuais entre 1550 e 1630, que foi de 805, 
quase triplicou no período de 1631 a 1654, correspondendo a 
aproximadamente 2.000 ao ano. Em todo o período, a capitania 
importou cerca de 112.400 escravos, sendo que a maior parte ficou 
em Pernambuco e muitos foram distribuídos pelos engenhos do Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. (22) 

Passados cem anos de colonização. Pernambuco ocupava posição 
privilegiada no comércio marítimo internacional. Seus produtos 
agrícolas há muito eram conhecidos nos principais portos 
europeus, expresso pelo crescente aumento do número de engenhos e 
por constantes entradas de imigrantes portugueses, africanos, 
judeus cristãos—novos, franceses, ingleses e holandeses. 

Entretanto, no período compreendido entre o fim do domínio 
holandés e a chegada da família real em 1808, avisando—se o fim 
do sistema colonial.. sofreu várias crises de mercado, como 
verificado na segunda metade dos seiscentos, mas também passará 
por momentos esplendor produtivo. 

Se por um lado a concorrência do açúcar antilhano e a 
queda geral nos preços prejudicaram as exportações pernambucanas 
no último quartel do século XVII e na primeira metade do século 
XVIII. as guerras européias, envolvendo praticamente todas as 
nações da Europa na segunda metade dos setecentos, as favoreceu 
em muito, pois Portugal, numa relação de neutralidade, passou a 
dominar todo o comércio colonial, recuperando a riqueza dos dois 
primeiros séculos de colonização. (23) 

No entanto, este incremento da produção açucareira também, ou 
principalmente, está relacionado ao desajustamento da economia 
colonial à dinâmica do capitalismo industrial: 
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" O incremento do açúcar, portanto, n3o se deu principalmente em 
função de condiçOes conjunturais (guerra de Independência dos Es-
tados Unidos, rebeliCes antilhanas, Guerras Napoleónicas), mas 
indicava profunda mudança estrutural da economia colonial. Trata-
va-se de produzir e para o mercado mundial comandado pelo capita-
lismo industrial.(24) 

De fato, verifica-se em Pernambuco um crescimento acelerado da 

indústria açucareira, em ritmo parecido com os primeiros séculos 

de colonização. O número de engenhos subiu de 150 em 1630 para 

254 em 1707, depois para 276 em 1750 e chegou a 308 em 1761. Sobe 

para 387 engenhos reais e 85 engenhocas em 1774 e nos meados do 

século XIX chega a 1.050. Ou seja, decorridos dois séculos a 

quantidade de fabrica cresceu 700 %.(25) 

Da mesma forma, a quantidade de açúcar exportado voltou a 

crescer após a queda verificada com a expulsão dos 

holandeses.(tabela 03) 

TABELA 03 
EXPORTAçAO DE AÇÚCAR DE PERNAMBUCO: 1609-1857 
(ei Arrobas) 

ANOS QUANTID. ANOS QUANTID. 

1609-21 240.000 1811-15 382.800 
1630 50.000 1816-20 613.200 
1637-44 2.070.135 1821-25 814.133 
1707 246.000 1826-301.215.600 
1746 76.200 1844 1.495.525 
1778 82.360 1845 3.688.264 
1801-05 557.466 1857 6.166.230 
1806-10 524.400 

Fonte:Anos 1609-1778: Pereira da Costa. Cit., 
pág. 257-329; 1801-1830:Eisenberg. Cit.,pág.44; 
1844-1857: Levantamento no Diário de Pernambuco 
no Movimento da Alfândega do porto. 
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A população também havia s© espalhado praticamente por toda a 

superfície do território nordestino a partir de Pernambuco. 

Pela costa o povoamento foi contínuo do Rio Grande do Norte até 

o atual Estado de Alagoas. A cana-de-açúcar que antes estava 

circunscrita ao litoral passou a ocupar o interior em áreas antes 

ocupada pelo Pau-brasil. Em direção ao Agreste, o algodão conhece 

seus primeiros anos de euforia, em plena Revolução Industrial, 

pois a partir daí passa a rivalizar com o açúcar na pauta das 

exportações da capitania. O número de moradores se avizinha a 

230.000. (26) 

Da mesma forma, da segunda metade do século XVIII em diante, o 

tráfico africano amplia suas bases e sua estrutura de 

funcionamento em Pernambuco. Um intenso mercado interno 

nordestino de escravos ganha força com o ressurgimento da 

agricultura e ainda mais é alargado com a produção algodoeira. 

Pernambuco torna-se efetivamente um centro distribuidor de 

escravos para uma imensa área sob seu controle. (27) 

Desde o início do século XVIII a idéia de fortalecer o 

abastecimento de mão-de-obra escrava no Nordeste estava em 

discussão pelos comerciantes e administradores, tanto portugueses 

como baianos e pernambucanos, pressionados sobretudo pela alta 

concorrência dos ingleses e holandeses. E desta forma, medidas 

são tomadas. 

O alvará de 23 de junho de 1743 ordenava o governador geral a 

elaboração de projeto para fundação de uma companhia 

especializada no tráfico de escravos com a costa da Mina. (28) 
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Em 1757 a Mesa de Inspeção de Pernambuco, responsável pela 

fixação dos preços de exportação, constituída por um magistrado, 

um senhor de engenho e um negociante da praça do porto de 

embarque, recebera sugestão para formar uma companhia para 

resgate de escravos através do escambo, proibição imposta pelos 

ingleses e holandeses que controlavam o tráfico africano. Idéia 

que foi referendada pelo governador Luís Diogo e ressaltava, em 

carta a Sebastião José, grande comerciante baiano, que os 

comerciantes pretendiam a exclusividade do comércio de escravos 

para todo o brasil". (29) 

Segundo Ribeiro Júnior, na mesma carta do governador em 1757 

fica latente a preocupação dos comerciantes com a produção 

agrícola, onde a sociedade idealizada "(...)deveria fornecer 

escravos com regularidade e, de modo a coincidir com os dois 

melhores meses para a colheita e fabrico do açúcar, ou seja, de 

15 de novembro a 15 de janeiro ".(30) 

Finalmente, em 1759, o secretário do governo de Pernambuco 

afixa o Bando do governador Luís Diogo estabelecendo as bases de 

uma nova companhia a ser criada. No mesmo ano foi fundada a 

"Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba" obtendo o monopólio 

durante 20 anos sobre a distribuição de escravos africanos, 

sobretudo de Angola, para as capitanias anexadas; acrescente-se o 

monopólio de todo o comércio marítimo. (31) 

A empresa começou suas atividades em 1761 e funcionou durante 

26 anos utilizando 26 navios no transporte de escravos, 

mercadorias e gêneros. Foram realizadas 125 viagens estritamente 
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para o transport© d© escravos. ÀS rotas utilizadas ©ram as 

seguintes: 1- Pernambuco - Rio de Janeiro - Costa da Mina -

Pernambuco; 2- Pernambuco - Rio de Janeiro (ou não) - Angola ou 

Benguela - Pernambuco; 3- Pernambuco - Lisboa - Costa da Mina ou 

Angola - Pernambuco . (32) 

Chegados a Pernambuco uma parte da escravaria era redistribuída 

para outras áreas do Nordeste, mas a maior parte (96,5 %) ficava 

mesmo na capitania. Dos escravos transportados pela Companhia 

Geral de Pernambuco e Paraíba 80,0 % vieram de Angola, 16,9 % da 

costa da Mina e 3,1 % de Benguela. (33) 

Os totais fornecidos por Antônio Carrera sobre os escravos 

comercializados pela companhia, entre 1760 e 1787, correspondem a 

46.110 adultos e 480 crias compradas em Angola, 9.390 adultos e 

110 crias compradas da costa da Mina, assim distribuídos no 

período : 

TABELA 04 
ESCRAVOS DESEMBARCADOS EM PERNAMBUCO 
1760-1787 

PER-ODO ESCRAVOS MÉDIA ANUAL 
Adultos Crias C/ CRIAS 

1760-1764 11.726 51 2.355 
1765-1769 17.859 181 3.608 
1770-1774 10.145 27 2.049 
1775-1778 8.729 142 1.869 
1779-1787 7.071 89 1.088 

TOTAL 55.533 490 2.020 

Fonte: Antônio Carrera. As Coapanhias..., cit., 
pàg. 234. 
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Considerando os anos entre 1756 e 1787 Pernambuco teria 

importado nos 31 anos de atividade da companhia 56.090 escravos. 

Considerando que entraram 51.223 entre 1742 e 1756 a capitania 

recebeu em apenas meio século 107.313 escravos, numa média de 

2.384 escravos ao ano. (34) 

Entre a última década do século XVIII e as duas primeira do 

seguinte, o tráfico africano sofrerá um recuo e só voltará a 

crescer quando da iminência, em 1830, de se tornar proibido. Isso 

em resposta aos tratados de 1810, 1815, 1817 e 18 2 6.(35) 

Entretanto, o refluxo do comércio africano em Pernambuco não 

significava um recuo das práticas escravistas e das atividades 

comerciais nele envolvido. Os escravos continuariam a chegar no 

interregno verificado entre o final do século XVIII e início do 

século XIX. Pelas proporções entre as entradas realizadas pelas 

companhias de comércio de Pernambuco/Paraíba e Grão-

Pará/Maranhão, 65,6 % e 34,4 % respectivamente, observa-se que a 

capitania de Pernambuco continuava sendo a grande concentradora 

de escravos das regiões ao norte da província baiana. Aliás, com 

o fim das companhias pombalinas, em finais do século XVIII, este 

comércio passou a ser realizado por seus antigos acionistas. 

Segundo Dias Tavares, Pernambuco mantinha o comércio direto de 

Recife para ..."o Porto e Lisboa, ilhas de São Miguel (Açores) e 

Madeira, Inglaterra e Estados Unidos.(...) tinha um intenso 

comércio de cabotagem e de escravos com a Bahia, Maranhão, Piauí, 

Rio de Janeiro, Santos, Santa Catarina e Rio Grande". De fato, 

até mesmo na década de 1860 são encontrados muitos registros de 
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transporte de escravos de Pernambuco para todas as províncias do 

Império . (36) 

Da mesma forma, segundo Dias Tavares, este comércio negreiro 

era acompanhado por um grande comércio de géneros básicos de 

exportação : 

' 0 coaércio coa a Africa era ativo para Angola, Ajudá, São Taaé, 
Principe e Hoçaabique. E quase para esses Besaos países e lugares 
Pernaabuco exportava algodão, aguardente, açúcar, tábuas, tijolos 
e telhas, taabéa reexportando pipas de vinho português e tecidos 
ingleses. De acordo coa o aapa de exportação (...) de 1813 
[os valores da exportação atingiraa] 2.665:9561600.'(37) 

Os anos de turbulências econômicas iniciados com a expulsão dos 

holandeses em 1654 pareciam pertencer a um passado que não 

ousaria retornar. A sociedade que emerge no século XIX começa a 

sentir uma sensação de liberdade que resultará gradativamente num 

novo modo de vida.-̂ 

A polarização entre categorias e os vários fracionamentos que 

ocorrem intra-classe reformulará padrões de comportamento • à c>/ 

sentimento de independência, sempre arrefecido em momentos de 

posição elevada em relação a outras capitanias, volta esboçando 

desligamentos e repercutindo lutas. As relações econômicas, 

sociais e políticas entre a colônia e a metrópole tomam outros 

rumos - avistava-se o fim do pacto colonial. 

Os ventos libertários que chegavam da França ancoravam no porto 

provocando a imaginação do homem comum e os ideários de exaltados 
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sôfregos por sentir a terra sua. Mário Sette, no começo do nosso 

século, muito bem materializa esses ventos: 

' 0 século XIX amanheceu cheio de novidades. Soubera-se antes déle 
por pilotos e mestres de equipagens vindo nas barcas do reino, de 
histórias tenebrosas da França. Cabeças de reis e de fidalgos 
cortadas como se cortam as das galinhas e dos capotes. Homens 
pregando liberdade e afirmando serem iguais todos os viventes. Que 
rei por vontade de deus era bobagem, invençSo para viver à tripa 
fôrma à custa dos pobres. E que o povo tinha de governar também. 
(...) Histórias vagas, mal sabidas. Oi ou outro doutor vindo da 
Europa explicava melhor. Ras as novidades burbulhavam. Um capitão 
de artilharia, nessa diabólica França, passara a Imperador e 
temara para si quase toda a Europa. De parentes seus fizera reis 
como se fossem de congadas. E tanto ameaçara o principe regente de 
Portugal que êle com toda a sua Corte, fidalgos, gente assim, tra-
zendo trastes e papeladas, mudara-se para o Brasil. Os recifenses 
andavam de olho no mar à espera de barcas com mais desadoros de 
noticias (...) se até um rei viera parar na Baia!'(38) 

Do porto do Recife estavam estabelecidas todas as 

comunicações com o exterior e destas com todas as províncias da 

colônia. Do Pará à Bahia circulavam as mercadorias e as notícias 

e estas tinham o Recife como origem e destino, do comércio e do 

correio. Por ele, toda a produção econômica das capitanias do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas são exportadas: à 

Pernambuco estavam anexadas as capitanias do Ceará desde 1656, do 

Rio Grande do Norte desde 1701, a Paraíba desde 1755 e Alagoas só 

será filha desterrada em 1817.(39) 

Os ventos franceses sopraram fortes e com eles outras mudanças, 

muito menos de hábitos, mas sobretudo de compreensão: da 

política, da sociedade e entre os vários grupos que dela faziam 

parte, e principalmente das comparações estruturais de nações 
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resultando numa nova concepção das realidades regionais, 

nacionais e mundiais. 

Os vapores nos lugares das sumacas, briques e patachos era 

questão de dias. Jornais, revistas, almanaques deles todos 

partilhavam do coetáneo em comum um maior número de pessoas; 

chegada da familia real e seus resultados; revolução de 1817; 

independência; revolução de 1824; setembrizada, novembrada, 

abrilada (1831); revolta dos cabanos (1832-35); carneirada 

(1834); revolução praieira (1849). Uma sociedade em franco 

processo de mudança. 

Para a elite era a europeização da vida brasileira. A chegada 

da Missão Francesa em 1816 mudará padrões de estética, nas artes 

e literatura. À missão, concluída por Francisco Maria de Brito, 

fez desembarcar no Rio de Janeiro Lebretom, Antônio e Augusto 

Taunay, Debret, Montigny, Pradier, Neukomn e Ovide. Em Pernambuco 

a administração do Barão da Boa Vista (1837-1844) deixará os 

traços dessas tendências em vários recantos da capital e vilas 

vizinhas . (40) 

De fato, passadas as primeiras três décadas da conturbada vida 

pernambucana no século XIX, o comércio, o tráfico de escravos e, 

principalmente, os novos conceitos de administração provincial, 

de tendências denominadas liberalizantes, a organização da vida 

comum através de investimentos em obras e vias públicas, 

modificaram-se com intensidade, como por exemplo, nos sete anos 

de governo de Francisco do Rego Barros, sob a influência decisiva 

do engenheiro francês Louis Léger Vauthier e de uma alta 
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burocracia, circunscrita a um pequeno grupo de intelectuais da 

terra formados na Europa. (41) 

Neste universo de colorido jovial um Império se fez e forjou-se 

uma nação. No entanto, o aspecto fundamental que realmente dava 

cor ao Brasil, caracterizando de fato uma busca de alinhamento 

moderno marcando a ruptura entre crescimento e desenvolvimento na 

evolução social e econômica, não aconteceu: o fim do tráfico de 

escravos e a escravidão. Ao invés disso, recobrou-se em grande 

estilo, numa dimensão de formas e conteúdos nunca imaginados, que 

brotando como chié no mar é como ele completo num imenso grupo. (42) 

Leslie Bethel supõe que na primeira metade do século XIX 

desembarcaram no Brasil um milhão de escravos, em contraste com 

os três séculos anteriores com importações de uns três 

milhares. (43) 

E Pernambuco correspondeu absorvendo aproximadamente 8,3 % dos 

escravos que entraram após 1831. A importação pernambucana 

comparada com a nacional está correlacionada, anualmente, na 

tabela 05. 

Numa primeira avaliação podemos comparar os totais anuais do 

Brasil e Pernambuco e verificar a existência de uma tendência 

contrária crescente/decrescente do volume de entradas em 

Pernambuco. Ou seja, a linha de importação de escravos na 

província movimenta-se sempre em sentido contrário à do Brasil. 

Enquanto num determinado ano Pernambuco aumenta sua importação o 

Brasil como um todo diminui, e vice-versa. 
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TABELA 05 
IMPORTAçAO DE ESCRAVOS: PERNAMBUCO E BRASIL. 1831-1855 

ANO BRASIL PERNAMBUCO (X) ANO BRASIL PERNAMBUCO (X) 

1631 138 [ ] 1844 • 22.849 2.100 9,1 
1832 116 [ ] 1845 — » 19.453 (3.000) -

1833 1.233 [ 1 1846 50.324 700 1,3 
1834 749 [ 6.155 ] 1847 56.172 350 0,6 
1835 745 1.400 - 1848 60.000 350 0,6 
1836 4.966 3.500 70,4 1849 — » 54.061 1.050 1,9 
1837 35.209 6.650 18,8 1850 — t 22.856 2.300 10,0 
1838 40.256 5.950 14,7 1851 3.287 [ ] 
1839 42.182 5.250 12,4 1852 800 l 1 
1840 20.796 3.500 16,8 1853 - [ ] 
1841 13.804 2.100 15,2 1854 - [ ] 
1842 17.435 1.750 10,0 1855 90 t 2.032 1 
1843 19.095 1.400 7,3 

TOTAL 486.616 40.382 8,3 

Fonte: P. Eisenberg. Modernização Se*..., cit., pág. 171; Marcus Carvalho. Estima-
tivas do Tráfico Ilegal para Pernaabuco. Cit., pág. 49. 

Outro dado interessante é o volume de escravos desembarcados em 

Pernambuco. De 1801 a 1830 entraram 157.340 escravos. De 1831 a 

1838 entraram 23.656. E de 1839 a 1850 entraram 23.850. As médias 

anuais por período são 5.244, 2.957 e 2.168 respect ivamente. (44). 

Observa-se que a maior movimentação de escravos aconteceu até 

1830, e que a partir deste período existe uma queda progressiva 

até o fim do tráfico africano em 1850 . De 1801 a 1830 Pernambuco 

recebeu cerca 160.297 escravos, mantidas numa proporção 

constante. Então, a partir daí, as maiores importações se fizeram 

em contraposição à queda de importação no centro-sul do país, 

pois era o grande importador no período para a cultura cafeeira, 

evidenciando que os escravos comprados por Pernambuco serviam 

desde já para o abastecimento do mercado interno. 
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O mercado de escravos em Pernambuco voltado para o comércio 

interno a partir de 1840 será evidenciado no capítulo 3, por ora 

encerrar-se-á as considerações sobre o volume de escravos 

importados da África. 

Considerando as estimativas de Carrera, Eisenberg, Carvalho e 

Ribeiro Júnior chegamos ao seguinte quadro do volume de escravos 

importados por Pernambuco dos meados do século XVIII a meados do 

século XIX: 

TABELA 06 
IMPORTAçAO DE ESCRAVOS EM PERNAMBUCO 
1742-1855 

DATAS ESCRAVOS MÉDIA ANUAL VIAGENS 

1742-1760 50.871 2.677 185 
1761-1764 9.421 2.355 } 
1765-1769 18.040 3.608 } 
1770-1774 10.242 2.048 } 
1775-1778 8.871 2.217 } 
1779-1787 7.160 895 125 ) 
1801-1823 130.418 5.670 -

1824-1834 42.306 3.846 -

1835-1839 22.750 4.550 } 
1840-1844 10.850 2.170 } 
1845-1849 5.450 1.090 103 ) 
1850-1855 2.540 508 -

TOTAL 318.919 3.189 413 

Fonte: 1742-1760: Ribeiro Júnior. Cit., pág. 130; 1761-1787: 
Antônio Carrera. Cit., pág. 249; 1801-1834, 1850-1855: P. 
Eisenberg. Cit., pág. 171; ¿835-1849: Marcus Carvalho, cit., 
pág. 49. 

Sem levar em consideração treze anos com lacunas sem 

dados, entre 1788 e 1800, Pernambuco importou anualmente 3.189 

escravos, o que provavelmente teria elevado o volume total no 
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período a 360.376 escravos. Da mesma forma, considerando o número 

de viagens computados com o respectivo número de escravos podemos 

supor que o carregamento médio de um tumbeiro estava próximo de 

348 africanos. 

Um outro aspecto importante na transferência de imigrantes 

estrangeiros para Pernambuco na primeira metade do século XIX é a 

importação de trabalhadores para a lavoura ao que Marcus Carvalho 

denomina de " o tráfico de escravatura branca " . (45) 

De 1831 a 1851 a demanda por mão-de-obra camponesa aumenta com 

a expectativa do fim do fornecimento de escravos africanos. 

Praticamente, todas as regiões de imediato buscaram incentivar 

alternativas para o campo daquela na qual estavam tão arraigados. 

É época dos projetos emancipacionistas. 

Várias serão as propostas que preocupadas com a falta de mão-

de-obra escrava em curto tempo desenvolveram o raciocínio do 

Brasil negativo, negros, pardos, índios (escravo, liberto, livre) 

em oposição ao Brasil positivo, os brancos. As preocupações da 

elite brasileira , no início do século XIX, estarão voltadas para 

a constituição de uma identidade nacional que eliminasse os 

aspectos que fundavam o Brasil negativo - não tardariam as 

companhias de colonização . (46) 

Já em 1810, um paulista formado em direito na Universidade de 

Coimbra, Antônio Vellozo de Oliveira, escrevera uma "memória"' em 

que equacionava a questão da Mão-de-obra entre optar pela 

exclusão dos escravos ou a continuação de uma sociedade formada 



por uma "massa de nacionais livres e pobres que viviam alijados 

da propriedade da terra" . (47) 

Em Pernambuco centenas de trabalhadores livres desembarcaram no 

porto do Recife em direção as lavouras de agricultores de menores 

posses ou dos pequenos engenhos que já utilizavam a mão-de-obra 

livre no serviço da cana . (48) 

Eram em sua maioria originários dos Açores e imigraram conforme 

a Lei de locação de serviços de 1830. Chegando em Pernambuco a 

maioria firmou contrato de trabalho por dívidas, tendo grande 

parte sido contratada pelo preço da passagem, pois imigraram sem 

ao menos esse dinheiro. E aqui ficaram juntamente com um grande 

número de portugueses do reino. Carvalho estima que só de 

portugueses livres teriam entrado 6.134 pessoas, entre 1834 e 

18 5 6 . (49) 

Os índices de aumento da população pernambucana, como um todo, 

indicam que houve um grande incremento populacional via 

imigração. Em 36 anos (1819 a 1855) a população livre dobrou. Em 

dois mapas de população (1829 e 1842) observa-se um crescimento 

de 16,6 %, taxa bastante próxima à encontrada por Mortara para 

todo o Brasil, que de modo geral supõe taxas de crescimento médio 

de ordem estável de 13,5 % (cada dez anos) antes de 1830, e taxas 

de 16,4 % por décadas a partir deste período. (50) 

O índice de mortalidade, bastante expressivo naqueles tempos, 

deveria exigir um índice de natalidade, ou de imigração, elevado 

75 



para que a reprodução natural suprisse este 

estado sanitário da província em 1840 Leduar 

crescimento 

Assis Rocha 

Sobre o 

detalha : 

"(...) a verdade é que, ea 1840, o Recife era taa cidade insalubre 
por falta de absoluta higiene. 
'Os negros, cobertos de chagas e gafeiras, aorriaa pelas ruas e os 
corpos eraa jogados iapiedosaaente na corrente dos rios. 
'A bexiga, o Saraapo, a Lepra, as doênças infantis diziaavaa a 
população, aau grado a vacina, aau grado o isolaaento, aau grado 
as corridas de saúde instituidas pela cáaara aunicipal. 
'Os defuntos eraa sepultados, sabe Deus coao, quando nSo tinhaa o 
repouso eterno assegurado pelo diploaa da Iraandade ou Confraria. 
'E o escravo pagão era enterrado na solitária cruz do patrSo, 
lugar de bruxos e de feiticeiros. 
' A cidade, sea defesa, era ua corpo aberto a todas as epideaias; 
(...).'(51) 

De 1774 a 1840 várias serão as pestes, bexigas e outras causas 

de doenças que muito inibiram o crescimento da população da 

província. Entre 1774 e 1788 uma "epidemia de bexigas gressou com 

violência a administração do governador José Cezar Menezes". 

Entre 1791 e 1793 "a terrível fome e seca( . . . )cujos escravos 

ceifarão uma terça parte da população". E a partir de 1817 "as 

emigrações, provenientes das revoluções de 1817 e seguintes, as 

desgraças que lhes ocasionarão, e os poucos ou nehuns meios 

empregados para conservar a saúde pública, preserva-las de 

moléstias, etc. "(52) 

De modo geral, considerando diferentes autores, a população 

pernambucana apresentou os seguintes efetivos de 1762 a 1872: 
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TABELA 07 
POPULAÇAO TOTAL EM PERNAMBUCO 
1762-1872 

DATAS LIVRES ESCRAVOS TOTAL ESC/TOTAL 

1762 66.810 23.299 90.109 26 % 
1775 245.000 
1777 363.238 
1782 367.431 
1808 244.277 
1810 274.687 
1814 294.973 
1815 339.778 
1819 273.832 97.633 371.465 26 % 
1823 330.000 150.000 480.000 31 X 
1827 450.000 
1827(B) 488.243 
1829 208.832 80.265 289.097 28 % 
1830 602.000 
1832 550.000 
1839 473.500 146.500 620.000 23 % 
1840 580.000 
1842 498.526 146.398 644.924 23 % 
1844 600.020 400.013 1.000.033 40 % 
1855 548.450 145.000 693.450 20 % 
1858 1.180.000 
1869 1.200.000 
1872 752.511 89.028 841.539 11 % 

Fonte: 1762, 1777, 1782: Ribeiro Júnior. Ob. cit., pág. 72-3; 1775, 1810-
1827,1827(b),1832, 1840, 1842, 1844, 1869: Souza e Silva. Ob. cit., pág. 
64; 1808, 1830: Maria Luiza Karcílio. Ob. cit., pág. 122; 1829: Figueira 
de Hello. Ob. cit., pág. (xx) ; 1839, 1855: Eisenberg. Ob. cit., pág. 170. 

Como podemos observar, na década de 1840 a quantidade de 

escravos no total da população era mantida em proporções estáveis 

desde 1762. O tráfico de escravos só começa a declinar na década 

de 30, sugerindo que mesmo havendo uma taxa negativa de 

reprodução natural escrava a importação africana manteve o índice 

de crescimento em padrões próximos ao da população livre. 

As mudanças mais profundas nesta sociedade, mesmo considerando 

os três séculos precedentes, só irão acontecer a partir deste 
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momento. Mudanças sobretudo na sua posição de área de atração de 

significativos contingentes populacionais, na sua posição 

econômica em relação às outras províncias, na sua organização do 

trabalho, na sua elite dominante, dantes aristocrática - processo 

complicado que se desenvolverá por todo o restante do século XIX. 

Assim se comportou Pernambuco até a primeira metade do século 

XIX no contraste populacional. Uma numerosa população marcada 

pela diversidade cultural, étnica, jurídica, caracterizada por 

enorme ambivalência social que, inserida no contexto geral da 

sociedade capitalista em transformação se projetava para um misto 

de modernidade e atraso. Na verdade, esse comportamento só alguns 

de olhos bem dotados pôde perceber de todo. Como Mário Sette, que 

através da sua capital bem o entendeu na sua "cadeirinha de 

arruar". Aliás, 
' cadeirinha de Arruar, listo de recato e de ostentação. Um pouco 
de mistério e ta mito de vaidade. 
" Cadeirinha de Arruar ... (...) quantos homens ficara« horas, ao 
sol ou à chuva, esperando isa dessas balouçantes caixinhas de 
luxo, por se aninhar nela sinházinha que ia pedir a bênçSo à 
aadrinba, escoltada pelo pai, a cavalo (...)... seu nome resiaia 
uma finalidade ampla, saborosa, mundana. Arruar. E a rua 
constituía ta pecado tão feio! rua tinha saibo de coisa proibida 
(...) moleque de rua ... povo da rua ... bôlo de rua ... namoro 
de porta de rua ... sas arruar era tSo gostoso! 
1 (...) ias o século XIX, já de inicio, se prometera revolucioná-
rio (...). 
1 (...) 0 arruar, COBO outros hábitos, ia ganhando alento. (...) 
na cadeirinha de vidraça, a principio, e depois na sege, no 
ônibus, no bonde ... vejaa que escândalo! ... na promiscuidade 
desses transportes coletivos. Também as ruas já iai oferecendo 
atrativos e comodidades: sapatinhos de duranque e cetim a 41500, 
frasco de extratos de Paris por 11500, chita da mesma procedência 
a 120 Rs. o côvado, e o leque de mandrepérola, todo de sèda, com 
figuras de céra em relêvo, ou de longas pliaas, a ItOOO. Um 
desperdicio, minha gente! mas - o leque! amenizava o calor, 
acompanhava graciosamente o ritmo das músicas, batia no ombro da 
amiga, e tapava o rosto púdicamente ao ouvir uma confissão, ao 
prodigalizar um sorriso ...'(53) 
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Nesta sociedade em mudança uma coisa não mudara: o tráfico de 

escravos a abarrotar o porto. Se estava por acabar o tráfico 

africano, seu substituto natural, o tráfico interno não deixaria 

a paisagem "desfigurada". 
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CAPÍTULO 2 

O TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PELO PORTO 
DO RECIFE NOS MEADOS DO SÉCULO XIX 

"Navios da Europa ou da Corte: passageiros, car-
ga, cartas. Cada ua que buscasse o seu interesse. 
No trapiche novo, na Alfândega ou no correio, que 
ainda n3o tinha carteiros. Viagens de 60, 90 dias 
ou tais para a Inglaterra ou Portugal, e de 20 
para o Rio de Janeiro.(1) 

Mário Sette 

Pelos principais portos da costa brasileira uma verdadeira 

multidão de escravos se fazia transitar entre alfândegas e 

consulados. Estes dividiam espaços com sinhazinhas, 

coronelzínhos, senhores de engenhos com suas senhoras, que de 

recatadas muitas tinham muito pouco, e com uma bem sucedida 

categoria de comerciantes, enriquecida às custas da escravidão. 

A ousadia d« viagens suntuosas entre Recife e o Rio de Janeiro, 

e de lá para a Europa, de cá para o Norte, não parecia privilégio 

de poucos. Segundo Eisenberg, no município pernambucano de Escada 

pelos menos trinta senhores de engenho viajaram diretamente para 

a Europa num curto espaço de doze anos na segunda metade do 

século XIX, cuja prática deveria ser comum em toda a província. 

Que dirá viagens internas. (2) 
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A Companhia Pernambucana de Navegação então dominava toda a 

rota marítima de comércio ao norte e ao sul de Recife dos meados 

à segunda metade do século, chegando a contar com sete vapores: 

Ipojuca, Pirapama, Giguiá, Jaguaribe, Mandahú, Cururipe e o 

Parahyba. 

Ao norte chegava até o Ceará fazendo escalas na Paraíba, Natal, 

Maceió, Mossoró, Aracaty, Acaracú e Granja em viagens que 

perduravam 20 dias. Ao sul fazia rota passando em Barra Grande, 

Porto de Pedras, Camaragibe, Maceió e Penedo em viagens de 10 

dias . (3) 

Os navios partiam sempre nos dias 15 e 30 de cada mês e 

observavam sempre para que as partidas não coincidirem com dias 

de "guarda, domingo ou santificado", pois se assim ocorresse a 

partida sempre se daria com um dia de antecedência. (4) 

Estas eram as rotas oficiais, mas regularmente faziam viagens a 

Tamandaré e Goiana pelo Rio Formoso ao norte. Penedo e Piranhas 

com escalas em Propriá e Trairú no Rio São Francisco ao sul . (5) 

Contudo, os percursos de longo alcance eram dominados pela 

Companhia Nacional de Vapores que fazia rota do "Oyapock. ao Chuí" 

contando com suntuosos vapores, como briques. Patachos e outros 

navios de grande calado. Em 1359 avultado foi o número de 

embarcações, tanto de longo curso e de cabotagem, que sangraram 

as águas atlânticas da costa brasileira transportando 45.976 

pessoas, das quais 32.306 eram livres e 13.670 eram escravos, 

arrolamento que também considera as viagens realizadas pelas 

companhias provinciais.(Tab.08) 
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Nestes números, relativos aos viajantes embarcados nos 

principais portos do Império, podemos perceber que os portos do 

Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Pará e Rio Grande do Sul 

monopolizavam o tráfego marítimo em suas respectivas regiões: o 

Rio de Janeiro no centro-sul, o Rio Grande no sul, Salvador entre 

Sergipe e o Espirito Santo, Recife de Alagoas ao Ceará e Belém na 

região amazônica. 

TABELA 08 
TRAFEGO MARITIMO MO BRASIL:1859 

PROVINCIAS 
L.CURSO CABOT. 

PESSOAL 
PORT./RIOS TOTAL 

Livre Escr. 
L.CURS0. 

EMBARCAÇÕES 
CABOTAGEM PORT./RIOS TOTAL 

PARA 892 485 1.995 3.327 45 67 16 433 516 
MARANHÃO 23 279 1.127 995 434 2 26 360 388 
PIAUHT - 130 573 682 21 - 8 241 249 
CEARA - 195 881 1.058 18 - 19 379 398 
PERNAMBUCO 255 693 1.604 2.013 539 17 49 1.580 1.646 
ALAGOAS - 776 247 958 65 - 156 1.174 1.330 
SERGIPE - 1.023 562 1.418 167 - 10 724 734 
BAHIA 457 2.293 9.268 8.638 3.380 15 530 4.084 4.629 
ESP. SANTO - 345 422 590 177 - 39 304 343 
RIO DE JAN 944 9.702 5.625 9.124 7.147 42 375 2.776 3.193 
SAO PAULO - 23 178 199 2 - 3 149 152 
SAirrA CATAR. - 1.006 104 777 333 - 200 187 387 
R. G. SUL 44 529 3.296 2.527 1.342 3 37 2.148 2.188 

TOTAL 2.615 17.479 25.882 32.306 13.670 146 1.468 14.539 16.153 

FONTE: 'Relatório apresentado a Assembléia Geral Legislativa pelo Ministro e Secretário d' Estado dos Negó-
cios da Marinha, Francisco Xavier Paes Barreto*. Diário de Pernaibuco, 20 de agosto de 1860. Arquivo Públi-
co Estadual de Pernaibuco. Sessão de Periódicos. 

De grande importância nestas regiões era o tráfego de cabotagem 

e de portos e rios, que representavam 99,0 % das viagens 

realizadas e 93,0 % das pessoas transportadas. 
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Os portos dominantes controlavam todas as viagens de longo 

curso, devido a precariedade dos outros portos, obrigando os 

viajantes a se deslocarem em pequenos navios até um grande porto 

para então embarcarem para viagens mais longas. 

Esta prerrogativa de alguns portos era em virtude do poder 

econômico da provincia, regulamentada por lei imperial através do 

regulamento dos portos de 19 de maio de 1846.(6) 

Este regulamento atestava a predominância destes portos na 

região através da instalação, nestes locais, da Capitania dos 

Portos. Sem dúvida esta prática do governo central era uma das 

causas mais importantes dos atritos que ocorriam entre as 

províncias, pois com a instalação da Capitania dos Portos era 

estruturado todo um aparato governamental. 

Nestes locais privilegiados, a Capitania dos Portos controlava 

a Polícia Naval; era responsável pelo melhoramento e conservação 

dos ancoradouros; inspeção e administração dos faróis, barcos de 

socorro, balizas, bóias e barcas de escavação; da matrícula da 

gente do mar; da tripulação empregada na navegação e tráfico 

(escravos) dos portos locais e das costas; da praticagem e das 

barras . (7) 

Portanto, era significativo a quantidade de empregos públicos 

que se faziam necessários para realizar tantas tarefas, ao mesmo 

tempo, que havia uma alta circulação de capitais em virtude do 

monopólio comercial, gerado por serem portos de melhores 

condições para ancoragem e equipagem dos navios de grande calado. 
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Desta forma, facilita a nossa compreensão com relação ao 

aumento de circulação de passageiros nestas regiões privilegiadas 

ano após ano . Numa comparação com o movimento dos dois anos 

anteriores, em 1857, verifica-se que os principais portos 

apresentaram signifi cativo aumento de volume de pessoas 

embarcadas: Pernambuco 11,0 %, Bahia 9,0 %, Rio Grande do Sul 

27,0 % e apenas o Rio de Janeiro que obteve um crescimento 

relativo pequeno, em torno de 1,0 %.(8I 

Com relação às companhias de navegação provinciais, localizadas 

nestas regiões de maior desenvolvimento econômico, elas estavam 

obrigadas a prestarem uma série de serviços ao governo imperial 

em troca do monopólio marítimo. 

Por isso, quando da renovação do contrato, a Companhia 

Pernambucana de Navegação, ficou obrigada, pela Lei 1.141, artigo 

31, de abril de 1875, a transportar gratuitamente, sob sua 

responsabilidade, "todas as malas do correio que fossem 

apresentadas aos seus vapores: toda e qualquer quantia, desta ou 

de outra província, quando fosse exigida; a transportar até uma 

tonelada de carga da província em cada vapor". No parágrafo 4, 

ficava obrigada a "dar passagem a agentes da província e 

transportar toda a carga da província, que excedesse a uma 

tonelada, mediante uma redução de 5,0 % dos preços das passagens 

e dos fretes" . (9) 

Contudo, eram poucas as obrigações para tantos privilégios. 

Além do monopólio marítimo, o governo se dispôs a subvencionar a 
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companhia com ÍO.OOOSOOO, desde que ela realizasse a navegação no 

rio São Francisco, pois, embora ele não estivesse na sua rota, ao 

longo de suas margens havia grande número de fazendas de gado, 

engenhos de açúcar e outras culturas agrícolas importantes para o 

abastecimento e exportação da província. Sendo assim, a Companhia 

ganhava duplamente, do governo e dos produtores, pois todos os 

produtos só poderiam ser transportados por ela, o que lhe 

proporcionava ganhar rios de dinheiro com a taxação do 

transporte . (10) 

Da mesma forma, a Companhia ganhava com o transporte de 

passageiros, haja vista que o mar e os rios eram os meios mais 

rápidos de comunicação entre os municípios e províncias na época. 

Somente no ano de 1874 a Companhia Pernambucana de Navegação 

transportou 5.854 passageiros: o navio Ipojuca transportou 571, o 

Pirapama 1.697, o Giguiá 867, o Jaguaribe 1604, o Mandahú 685, o 

Cururipe 409 e o Parahyba 21. Desse total 1.783 passageiros 

(30,0%) eram escravos . (11) 

De fato, os portos marítimos eram a grande atração da sociedade 

brasileira do século XIX. No recife, toda vez que um navio 

cruzava a barra, um tiro de canhão do Forte Quebra-Portas se 

fazia ouvir por toda a cidade, como ilustra bem Mário Sette: 

"Ninguém se assustava. Ao contrário: corria um frémito de 

satisfação e de curiosidade. . . , navio da Europa ou da Corte: 

passageiros, carga, cartas. Cada um que buscasse seu interesse. 

No trapiche novo, na alfândega ou no correio, que ainda não tinha 
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carteiros. Viagens de 60, 90 dias ou mais para a Inglaterra ou 

Portugal, e de 20 para o Rio de Janeiro" . (12) 

A década de 1840 é o momento do grande impulso da navegação 

brasileira, pois é quando começam a funcionar com regularidade os 

vapores. O primeiro foi o São Salvador, que em sua primeira 

ancoragem no porto do Recife, em 1839, mexeu com toda a cidade e 

foi destaque de primeira página em todos os jornais e folhetins. 

Em seguida foi a vez do São Sebastião, depois a Barca Bahiana e 

não teve mais fim. Aliás, diga-se de passagem que esses três 

vapores foram destaques no comércio interno de escravos. (13) 

Os preços das passagens logo subiram. Se nos Paquetes elas 

custavam 24$000 do Rio à Bahia, 30$000 para Alagoas, 34$000 para 

o Recife, 11$ do Recife para o Ceará, 24$000 para o Piauí, 30$000 

para o Maranhão e 34$000 para o Pará, nos vapores elas custavam 

de Recife para Alagoas 25$000, 45$000 para a Bahia e 160$000 para 

o Rio de Janeiro. Mário Sette observa que as passagens para o Rio 

de Janeiro tinham esse preço entre março e setembro, e que entre 

outubro e fevereiro custavam 120$000. 

Este, aliás, é um aspecto muito interessante porque fica 

bastante claro a vinculação estabelecida entre a prestação de um 

serviço público e as necessidades cotidianos da vida social. Já 

notamos anteriormente que as datas de partida dos navios que 

faziam a rota regional poderiam ser antecipadas em virtude de 

algum feriado, naturalmente prevendo as companhias que haveria 

maior fluxo de passageiros. No caso das tarifas que em 

determinadas épocas seus preços eram alterados acontecia o mesmo. 
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D© maio a setembro era justamente o periodo em que estava 

funcionando a Assembléia Legislativa no Rio de Janeiro, portanto 

período de maior movimento de passageiros. À respeito desta 

movimentação para a Corte, Wanderley Pinto no livro "Salões e 

Damas do Segundo Reinado" dizia que este era "o período mais 

alegre e festivo da Corte, onde dançava-se muito, dançava-se 

sempre". E concluindo sobre o tema dirá Fernando da Cruz Gouveia: 

"mais do que a expectativa de graves debates políticos, a 

reabertura das câmaras constituía uma outra espécie de atração 

para a "saison' da corte, sempre animada pela presença de 

artistas estrangeiros e intensa vida social marcada por uma febre 

de reuniões, bailes, concertos e festas de toda ordem" . (14) 
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CAPÍTULO 3 

O TRÁFICO INTERPROVINCIAL DE ESCRAVOS EM 
PERNAMBUCO: 1840-1871 

"Navios negreiros. A coaêço ostensivos, arrogan-
tes, legalizados. Depois, porén, da lei da proi-
bição do tráfico, clandestinos, disfarçados." (1) 

Mário Sete 

Mas se era pelos portos que transitavam toda ordem de pessoas 

ilustres e outras, também é por eles que circularam os escravos 

vendidos entre províncias, tão caros naqueles tempos. E por conta 

dessa alta valorização não fazia sentido desprovê-los, durante as 

viagens, de comida, água e de lugares salubres para que não 

fossem desvalorizados nas praças de destino. ( viajavam mesmo uns 

perto dos outros. . . o que torna difícil compreender os níveis de 

paranóia na apreensão de uma realidade em cada lado dos grupos 

sociais, ademais por terem que se agüentar vinte dias, ou mais, 

juntos. Inclusive Conrad cita casos em que o próprio dono viajava 

com seu escravo para ele próprio vendê-lo para cobrir gastos no 

local de destino). (2) 

O tráfico interno de escravos se dará preferencialmente pelos 

portos provinciais, e o porto do Recife foi palco de cenas que 

em nada ficou devendo ao tráfico africano. Deste o início da 
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década de 1840 os escravos estavam nas listas de viajantes 

provinciais, estritamente vinculados ao comércio interno. 

De 1840 a 1871 foram 12.Z0-1 escravos embarcados e 12.294 

desembarcados no porto do Recife. Em 32 anos o tráfico interno 

legal movimentou cerca de 936 escravos por ano, e pelo menos todo 

dia tinha, em média, 30 escravos no porto.(Tab.I e II) 

O tráfico africano ainda não havia terminado mas a província 

pernambucana, como que fazendo coro a ele, também despachava os 

seus escravos e os das outras províncias preferencialmente para o 

centro-sul do país. 

Os escravos transportados recebiam quatro designações no ato do 

embarque: Escravos a Entregar (outros portos). Escravos 

Acompanhando Seus Amos, Criados e Crias. (13) 

Os Escravos a Entregar eram aqueles que originariamente estavam 

sendo transportados aos cuidados da Companhia de Navegação para 

serem entregues em outros portos. Claramente estavam 

identifiçados como escravos vendidos para outra província. 

Os Escravos Acompanhando Seu Amo e os Criados eram aqueles que 

legalmente pertenciam a algum passageiro, mas que em muitos 

casos, senão a maioria, estavam indiretamente sendo vendidos para 

outras províncias, comprados por algum correspondente ou mesmo 

estavam viajando com os próprios senhores que pretendiam vendê-

los em outro porto. Deste modo, esta prática indica o artificio 

utilizado para que não fossem pagas as taxas de exportação de 
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escravos, que embora sofrendo variações, a depender do período, 

chegou a representar algo em torno de 10,0 % do preço do escravo 

no centro-sul do país no momento de maior alta. 14) 

Às Crias eram os escravos pequenos, que tanto poderiam ser de 

propriedade e uso dos seus senhores em viagem como poderiam estar 

a venda. Contudo, identificamos poucos escravos nesta condição, e 

mesmo no geral raros foram aqueles transportados que estavam 

realmente servindo a seus amos. 

O tráfico interno de escravos, a rigor, compreende o período 

entre 1850 à 1888, do fim do tráfico africano ao fim do 

escravismo no Brasil. No entanto consideramos mais correto 

estabelecer uma periodização considerando também os dez anos 

anteriores ao fim do comércio africano, isto porque muitos e 

constantes foram os registros encontrados no movimento deste 

comércio pelo porto do Recife. 

Desta forma, podemos estabelecer quatro momentos distintos no 

processo evolutivo do comércio interno de escravos: o primeiro 

compreende os anos entre 1840 e 1849 (fase embrionária); o 

segundo, entre 1850 e 1870 (fase intermediária); o terceiro, 

entre os anos de 1871 a 1881 (apogeu); e o quarto, compreende os 

anos entre 1882 e 1888 (fase terminal). 

Estruturado a partir da lógica da diferenciação e desigualdade 

econômica entre as províncias a partir de 1830, o período 

embrionário do comércio de escravos é desta forma concebido, 
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mesmo possuindo dimensões pequenas, como o momento em que a 

utilização do braço escravo como mão-de-obra preferencial não 

apresentava nenhum sinal de diluição ou diminuição, tendo em 

vista, o final do tráfico africano e a despeito dos projetos 

emancipacionistas. 

Ainda contando com mão-de-obra externa (inclusive é o período 

de maior intensidade), o comércio interno já demonstrava que a 

escravidão iria persistir por muito tempo, pois o crescimento 

relativo da força de trabalho em províncias com clara tendência a 

tornar-se periférica em relação às regiões do café, formava em 

potencial um excelente mercado de reserva, que poderia vir a ser 

utilizado na medida que a demanda nas regiões prósperas 

economicamente fosse aumentando. A grande imigração africana para 

as províncias em crescimento (centro-sul), possibilitou a 

constituição de numerosos contingentes escravos, mas a 

experiência lhes ensinara que o número cedo reduziria, pelas 

mortes, fugas, revoltas e principalmente, como se veria mais 

tarde, pelo crescente aumento dos produtos de exportação no 

mercado externo, no caso o café. Daí, tímido nas década de 40 o 

comércio interno de escravos fortaleceu-se nas décadas seguintes. 

Contudo, somente Pernambuco comercializou 7.105 escravos entre 

1840 e 1849, e os locais de embarque e desembarque foram os mais 

variados, tanto em relação às exportações e importações para o 

norte, como também exportação e importação para o sul. E, da 

mesma forma, a clara tendência de exportar escravo do norte para 
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o sul já era verificada, só em Pernambuco representou 78,5 % de 

todos escravos exportados, demonstrando que "esse" tráfico 

interno, o que aconteceu no século XIX em direção as províncias 

do centro-sul do país, já se encontrava em andamento.(Tab. 13 e 

14) 

À fase intermediária é caracterizada pelo fluxo normal de 

saídas de escravos das áreas economicamente menos dinâmicas do 

país e pela constituição de entrepostos do comércio escravo em 

regiões, periféricas do eixo econômico dominante, ainda de 

significativa importância econômica, como Pernambuco e Bahia. 

Nestas áreas o tráfico interno era uma realidade palpável e 

incômoda, tanto que as primeiras taxações importantes sobre as 

exportações de escravos datam deste período. Mas também é o 

momento em que a movimentação desse comércio pode dar, às áreas 

de importação/exportação, a classificação de entrepósito de 

escravos e não tanto como região exportadora. O fluxo do comércio 

interno é alimentado principalmente com escravos de outras 

províncias, e os escravos originados dessas regiões são oriundos 

dos setores internos da economia de subsistência, da economia 

comercial urbana e economias de exportação, onde o trabalho livre 

poderia substituir o trabalho escravo em novas relações de 

trabalho, como no caso de Pernambuco na economia algodoeira e não 

ainda propriamente o trabalho assalariado. 

Estas regiões só se tornaram dominantemente exportadoras de 

escravos a partir do auge verificado entre 1871 e 1881. Neste 
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momento verifica-se uma tendência muito forte de substituição do 

trabalho escravo pelo trabalho livre em face às mudanças que se 

operavam em toda relação de produção. Por exemplo, é o momento em 

que surgem as usinas e os engenhos centrais em Pernambuco. (5) 

No auge do comércio interno de escravos tanto a economia 

interna das províncias, foras do eixo-econômico dominante, como a 

economia de exportação liberou em massa mão-de-obra escrava. O 

Açúcar, mesmo com produção crescente, modificara suas relações de 

trabalho, o algodão perdera seus mercados, passados os anos de 

euforia após a guerra civil americana, e as economias domésticas 

pouco priorizavam o elemento escravo. 

O fim desta fase encerra, não por completo, o tráfico interno 

de escravos no Brasil, quando as províncias periféricas já não os 

possuem em quantidade suficiente para colocá-los a caminho de 

outras províncias, e, do mesmo modo, é o momento em que as 

províncias importadoras desenvolvem outras formas de relações de 

trabalho em suas lavouras. Notadamente é o início do 

" imigrantismo", e da aplicação de leis proibitivas, levadas à 

prática pelas altas taxas de entrada de escravos adotadas, em 

geral, em 1881 pelas assembléias provinciais. Estas leis, não só 

condenavam o fim do tráfico interno como representavam o 

iminente fim do escravismo no Brasil. 

De 1881 à 1888 situa-se a fase da distensão deste comércio 

interno em vista das suposições levantadas acima. Apesar dos 

registros de entradas de escravos nas regiões do café neste 
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periodo, a lógica do trabalho começava a mudar e poucas áreas 

ainda buscavam no escravismo a essência da produtividade. 

Esta periodização sumária do tráfico interno de escravos nos 

reserva um problema de fundamentação nos períodos embrionário e 

intermediário, pois neles residem o problema fundamental do marco 

histórico. 

A questão pode ser resolvida dando-se respostas a algumas 

perguntas: Quais as áreas que se apresentam como exportadoras e 

importadoras de escravos neste período? Quais as relações entre 

mercado de escravos e economias menos dinâmicas do eixo-econômico 

dominante neste período? Qual a relação entre o mercado de 

escravos e a emergência do trabalho livre na áreas exportadoras 

de escravos? Qual o papel das administrações provinciais nas 

áreas exportadoras, e o seu poder de ingerência na estrutura do 

mercado de escravos? Qual o fator principal que motivava a venda 

dos escravos nas áreas fora do eixo-econômico dominante? será 

apenas a lógica da oferta e da procura? será apenas uma saída 

inevitável aos produtores vinculados à economia em queda no 

mercado internacional? ou será resultado da mudança conjugada de 

plantadores e administradores de áreas economicamente a-reboque 

em redimensionar o seu papel na conjuntura econômica nacional, 

considerando o mercado consumidor, interno e externo, e a pressão 

do trabalhador livre nacional face a conjuntura econômica 

des favorável? 
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São questões de suma importância que não podem ser 

negligenciadas em função de explicações meramente economicistas 

vinculadas a teoria dos ciclos econômicos coloniais. 

Na análise das economias regionais das áreas exportadoras de 

escravos, não podemos deixar de concordar que a venda de escravos 

foi a solução encontrada em vista da perda do poder econômico, 

mas, no entanto, nem por isso acredito ser ela mais importante na 

definição deste tráfico. 

Vender os seus escravos representava uma solução inevitável 

para os plantadores menos competitivos, e a decisão deve ter sido 

tomada não só levando em consideração os preços altos pagos pelos 

plantadores sulistas. A análise da potencialidade regional, como 

alternativa para se sair da crise, deve ter ocorrido em vários 

níveis, onde a venda do escravo era um componente fundamental na 

medida que pequenos produtores podiam se recapitalizar. Mas de 

igual maneira uma alternativa de mão-de-obra deve ter passado 

pelos projetos desses agricultores, como por exemplo, utilizar 

outros braços em outro sistema de produção, pois podemos imaginar 

ser essa uma questão óbvia de qualquer produtor vinculado 

estritamente a um único produto. E aqui não poderíamos esquecer 

uma teoria há muito esboçada por Ravenstein e Everett Lee: "fluxo 

e refluxo" . (6) 

Segundo os autores "cada corrente migratória produz uma 

corrente inversa compensatória", e a aplicação deste princípio 

nas migrações inter-regionais de escravos, leva-nos a supor que a 
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chamada contracorrente estabeleceu-se nestas regiões a partir do 

momento em que as elites regionais e os trabalhadores livres 

passaram a adquirir consciência de oportunidades de trabalho 

existentes em suas áreas, dantes não exploradas em função do uso 

generalizado do escravo. 

A emigração dos escravos dessas regiões possibilitou a abertura 

de novos mercados de trabalho que foram incentivados, 

conscientemente, pelas elites locais. Pelo fato de possuírem uma 

enorme reserva de mão-de-obra livre, não estabeleceu-se uma 

corrente migratória externa e sim um deslocamento interno 

planejado em momentos anteriores ao "boom" do tráfico interno, 

antes de 1871. 

Desta forma, não havia uma irracionalidade econômica no tráfico 

interno nas províncias exportadoras, oriunda da equação do fator 

produtividade entre trabalho escravo e trabalho livre. O que se 

passava, era sim uma atitude sensata adquirida pela consciência 

da nova realidade econômica que pressionava o surgimento de novas 

relações de trabalho e, por conseguinte, novas relações sociais. 

Contudo, esta nova mentalidade não foi instantânea e nem 

tampouco representou a salvação da economia destas áreas, e aí 

reside toda a complexidade dos processos econômicos decorridos 

com a liberação da mão-de-obra escrava. 

Só a título de introdução ao tema, nas áreas que representavam 

a base econômica da província de Pernambuco, a transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre não foi tão rápida como 

afirmam, por exemplo, Manuel Correia de Andrade e Peter L. 
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Eisenberg. O trabalho escravo era na produção açucareira e nas 

grandes áreas de plantação do algodão, a mão-de-obra básica até 

finais da década de 60, e isto não poderia influenciar uma rápida 

transformação na estrutura do trabalho, logo no começo da década 

de 70, como afirmam os autores acima citados. (7) 

Desta forma, considerando a dimensão do trabalho e os nossos 

próprios limites, propusemos a investigar demográficamente a 

evolução do tráfico interno de escravos dos primórdios até o 

início da transição do trabalho escravo para o trabalho livre em 

Pernambuco, 1871. 

Neste sentido, não pretendemos realizar um estudo exaustivo dos 

processos e dos fatores de produção ocorridos nos períodos 

iniciais do tráfico interprovincial, mas acredito que, pelas 

qualidades da então província pernambucana, poderemos conhecer um 

pouco melhor as atitudes tomadas, por causa ou por conseqüência 

deste comércio, no âmbito do desenvolvimento de sua economia na 

passagem da primeira para a segunda metade do século XIX. Isto 

por ter em vista que esta província estava situada numa posição 

econômica intermediária, nem se colocava como área do eixo-

econômico dominante e nem se encontrava em profunda crise, 

totalmente destituída de poder na equação entre produção e 

exportação de riqueza. 
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3.1- O VOLUME DO TRÁFICO INTERNO DE ESCRAVOS EM 
PERNAMBUCO: A Fase Embrionária: 1840-1849 

Para iniciarmos nosso estudo sobre o movimento interno de 

escravos pelo porto do Recife, no período de 1840 a 1849, 

apresentaremos os dados levantados de acordo com as fontes em 

três tabelas distintas. 

Nas tabelas 09 e 10 estão arrolados os escravos computados por 

categoria. Nas tabelas 11 e 12 estão arroladas as quantidades de 

navios transportando escravos adicionado com os dados gerais por 

ano encontrado nas informações por categoria. E nas tabelas 13 e 

14 estão computados todos os escravos transportados considerando 

os dados por categoria. por navio e pelas taxas recolhidas, 

embarcando e desembarcando no porto do Recife, entre 1840 e 1849. 

TABELA 09 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E CATEGORIA. PERNAMBUCO 1840-1849 

CATEGORIA 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 TOTAL X 

ESC. HOM. 189 62 33 80 67 158 470 275 165 151 1.650 71 
A ENTREGAR 
ESC. HOM. - - 09 - - 15 85 197 156 112 574 25 
AC0MP. AMO 
ESC. MUL. - - - 02 - - - 03 02 02 09 ,4 
A ENTREGAR 
ESC. MUL. 01 02 - 01 03 03 02 04 02 02 20 ,9 
AC0MP. AMO 
CRIADOS 06 01 02 03 02 01 03 19 17 09 63 3,0 

TOTAL 196 65 44 86 72 177 560 498 342 276 2.316 100 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 
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TABELA 10 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E CATEGORIA. PERNAMBUCO 1840-1849 

CATEGORIA 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 TOTAL * 

ESC. HOM. 229 40 53 66 78 376 380 290 115 41 1.668 76 
A ENTREGAR 
ESC. HOM. 04 - - 02 13 76 145 133 06 379 17 
ACOKP. AMO 
ESC. MUL. 06 01 12 01 - 20 ,9 
A ENTREGAR 
ESC. MUL. - - 01 03 - 01 04 05 14 ,6 
ACOHP. AMO 
CRIADOS 09 - 01 03 07 23 09 19 41 03 115 5,0 

TOTAL 242 40 54 69 88 423» 466 467 296* 57*2.202 100 

Fonte: HP/RE-STE-APEPE/ACPE 
* As diferenças nos totais se refere« a adição das crias encontradas, da aesaa 
foraa, se apresentas diferenças no total. 

TABELA 11 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E POR VIAGENS 

ANO VIAGENS ESCRAVOS ESCR/VIAGEM 

1840 30 196 6,5 
1841 04 130 32,5 
1842 10 88 8,8 
1843 12 172 14,3 
1844 06 144 24,0 
1845 21 177 8,4 
1846 46 555 12,0 
1847 82 498 6,0 
1848 51 333 6,5 
1849 24 260 10,8 

TOTAL 286 2.553 9,0 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

99 



TABELA 12 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E POR VIAGENS. PERNAMBUCO 1840-1849 

ANO VIAGENS ESCRAVOS ESCR/VIAGEN 

1840 43 309 7,2 
1841 07 110 15,7 
1842 08 73 9,1 
1843 09 156 17,3 
1844 09 84 9,3 
1845 52 420 8,0 
1846 68 836 12,3 
1847 77 467 6,0 
1848 63 294 4,6 
1849 18 110 6,1 

TOTAL 354 2.859 8,0 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

TABELA 13 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR MES E ANO. PERNAMBUCO 1840-1849 

ANO JAN FEV MAR ABR HAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1840 56 77 100 04 26 33 _ 27 _ 09 15 699 1.046 
1841 19 - 46 - - - - - - - 02 - 67 
1842 - - Ol - - - - 08 04 29 11 04 57 
1843 01 - 12 05 - 04 31 - 111 - 14 01 179 
1844 - - - - - - 12 04 - - 06 50 72 
1845 - 09 22 - - 03 05 19 27 34 120 29 268 
1846 76 57 159 53 125 90 13 13 13 13 13 13 638 
1847 23 84 77 41 35 17 23 29 49 65 33 22 498 
1848 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 708 
1 8 4 ^ 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 58 708 

TOTAL 293 345 535 221 304 265 202 218 322 268 332 935 4.241 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 
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TABELA 14 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR MES E ANO. PERNAMBUCO 1840-1849 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

1840 20 21 33 18 28 06 28 54 40 08 . 33 20 309 
1841 16 10 18 10 07 07 07 07 07 07 07 07 110 
1842 03 03 03 03 03 02 01 01 08 27 09 10 73 
1843 06 08 08 08 08 19 20 08 33 08 24 06 156 
1844 - - - - - - 16 - - 26 08 38 88 
1845 09 25 03 23 - - 77 28 34 47 112 63 421 
1846 84 30 131 93 67 61 62 62 62 62 62 60 836 
1847 56 71 60 67 33 25 19 47 18 33 25 13 467 
1848 30 10 08 31 24 50 23 48 14 12 31 13 294 
1849 13 14 20 07 07 07 07 07 07 07 07 07 110 

TOTAL 237 192 284 260 177 177 260 262 223 237 318 237 2.864 

Fonte: KP/RE-STE-APEPE/ACPE 

A partir dos quantitativos diferenciais entre entradas e saídas 

de escravos no porto do Recife, entre 1840 e 1849, fica claro que 

o comércio interno de escravos já se encontrava em movimento e 

que Pernambuco não exportava escravos da sua lavoura. Ao 

contrário, era um importador de escravos e figurava como 

entrepósito de escravos do norte para o sul. 

De acordo com os dados diferenciais de entradas e saídas, 

segundo as procedências e os destinos, podemos verificar que 

cerca de 75,8% dos escravos desembarcados vieram das províncias 

do Norte/Nordeste. Dos escravos embarcados 54,1% tiveram como 

destino as províncias do centro-sul do país, sendo que 24,4% se 

dirigiram especificamente para o Rio Grande do Sul.(Tab.15) 
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TABELA 15 
ENTRADAS E SAIDAS DE ESCRAVOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ORIGEM E DESTINO. PERNAMBUCO 1840-1849 

LOCAL ENTRADAS % SA-DAS % 

P0RT0S-N0RTE 439 18,9 80 3,6 
PARA 241 10,4 05 0,3 
MARANHAO 159 6,9 104 4,7 
ACARACU 34 1,5 34 1,5 
ACARATT 800 34,5 158 7,2 
ASSU 70 3,0 49 2,2 
BAHIA 13 0,6 42 2,0 
P0RT0S-SUL 336 14,5 338 15,4 
RIO DE JANEIRO 220 9,5 853 38,7 
RIO G. DO SUL 04 0,2 537 24,4 

TOTAL 2.316 100,0 2.200 100,0 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

Podemos observar que a relação de dependência estabelecida 

entre os pequenos e os principais portos do Brasil, com relação 

ao escoamento de produtos e viagens, também era observada no 

transporte de escravos que estavam sendo comercializados. Desta 

forma, todos os portos ao norte de Pernambuco, dependiam desta 

província tanto para as atividades comerciais e de transporte 

como de entrepósito do comércio de escravos. (8) 

Desde os primeiros instantes do comércio negreiro interno em 

Pernambuco, o destino dos escravos transportados para sul eram 

designados diretamente desta província para essas regiões. Da 

mesma forma, acontecia em relação ao norte. Quando os locais não 

se apresentavam especificamente, a direção sempre era dada: 

portos do norte, portos do sul. 

Neste sentido, o período por nós denominado de embrionário, se 

explica em virtude da comprovada existência deste comércio 
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interno com escravos de origem local e não africana. A prática de 

comprar escravos no norte e vendê-los no sul, vulgarizada no 

período intermediário, já estava, de fato, acontecendo. 

A lógica interna deste comércio também era colocada nestes 

primeiros momentos. Devido a grande amplitude da costa 

brasileira, os escravos chegados ao Recife deveriam ser trocados 

por outros, descansados, ou fazer uma escala mais demorada, de um 

a seis dias, para suportar a longa viagem e não serem 

desvalorizados nos mercados de destino. 

Estas escalas mais demoradas também indicavam que haveria a 

possibilidade deles serem vendidos no mercado local. Na maioria 

das vezes, os escravos eram encomendados por algum plantador 

local ou algum consignatário. Este é o caso de Manoel Joaquim 

Pedro da Costa, que recebeu sete escravos no dia 31 de outubro de 

1842 e logo depois, 02 de novembro, receberia mais sete escravos. 

No caso anterior é ilustrativa a prática de Francisco Alves 

Pontes, que chegou com cinco escravos no dia 06 de novembro e 

partiu somente no dia 18 com os mesmos escravos. (9) 

Porém, já data deste período a exigência da expedição, pelo 

Departamento de Polícia, de passaportes para todos os escravos 

que fossem transportados para fora da província. Além do mais, de 

acordo com a prática administrativa do governo da província, o 

jornal oficial publicava a lista com os nomes dos respectivos 

escravos que haviam retirado o passaporte. (10) 

Infelizmente não conseguimos recuperar uma série dessas 

listagens. No entanto, coincidência ou não, neste período algumas 
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dessas listas indicavam que o número de escravos que deixaram a 

província estava na mesma proporção dos que entraram. (11) 

Durante o segundo semestre de 1842 deram entrada 62 escravos a 

entregar, com intermediários ou acompanhando seus amos, e no 

mesmo período foram despachados o mesmo número de passaportes 

pelo " Departamento de Polícia ".(12) 

Mimica, Angélica, Maria, Josefa, Brizida e Laureana foram 

algumas da 25 mulheres que foram para o Rio de Janeiro; Ignácio, 

Simeão, Silvestre, Manoel, Antônio da nação Casange e Luiz da 

nação Benguela são alguns dos 18 homens que também foram para o 

Rio. Da mesma forma, Luiz, Simeão, Manoel, José Antônio, 

Raimundo, Marcolino e Damião foram outros escravos despachados 

pelo Departamento de Polícia neste mesmo período que seguiram o 

destino das Alagoas, Pará, Paraíba e Vila de Aracaty, num total 

de 62 escravos despachados. (13) 

Um dos entendimentos que se pode extrair dessas observações 

reforça a suposição de que o Recife configurava como um 

importante entrepósito dos escravos comercializados entre as 

províncias. Por outro lado, que possuía infra-estrutura para os 

compradores como também para os escravos descasarem de uma longa 

viagem. Além disso, possibilitava aos comerciantes adquirirem 

informações básicas sobre o câmbio do escravo no comércio interno 

e outras informações relativas a este comércio. 

Um outro entendimento importante é que as quantidades de 

escravos transportados e arrolados no "Movimento do Porto" 

realmente estão bastante subestimadas, pois nenhum desses 
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escravos despachados com passaporte e arrolados na seção 

"Departamento de Policia" constam neste movimento. 

Desta forma, a correção efetuada nas tabelas 11 a 14 aproxima 

um pouco mais o volume real de escravos comercializados neste 

período. 

Aplicando os mesmos índices por categoria arrolados nas tabelas 

12 e 13 às quantidades encontradas nas tabelas 22 e 23 temos para 

as entradas 3.025 escravos a entregar, 1.048 escravos 

acompanhando seus amos, 17 mulheres escravas a entregar, 38 

mulheres escravas acompanhando seus amos e 115 criados. Para as 

saídas encontramos 2.199 escravos a entregar, 498 escravos 

acompanhando seus amos, 26 mulheres escravas a entregar, 17 

mulheres escravas acompanhando seus amos e 156 criados. Portanto, 

no total temos 4.243 escravos entrando no porto do Recife, e 

temos 2.897 escravos saindo, obtendo Pernambuco um ganho líquido 

de 1.346 escravos entre 1840 e 1849. : 

Com raras exceções encontramos nos registros crias sendo 

transportadas neste primeiro período, bem como podemos conceber 

apenas um pequeno número de criados e escravos acompanhando seus 

amos. Assim fica claro que os comerciantes de escravos além de 

preferirem a rota marítima para o transporte dos escravos ainda 

não havia tanta necessidade de burlar o fisco em relação à 

cobrança das taxas de exportação. 

Da mesma forma, o número de escravos a entregar, designação 

usada para o escravo que estava viajando só com guia de 

recebimento em outro porto, confirma que no Recife estavam 
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sediados um grande número de agenciadores do comércio escravista 

e que possuíam ramificações comerciais em todo o Norte/Nordeste. 

Estes, por sua vez, também despachavam muitos escravos para fora 

da província, mas neste período, como vimos, a lavoura 

pernambucana ainda absorvia escravos, revelando de um lado uma 

dinâmica positiva da economia provincial bem como a existência de 

um mercado interno bastante aquecido. É corroborada esta 

afirmação pelo alto percentual, 24,8% do total, de escravos que 

entraram em Pernambuco oriundos do sul do país. 

Ademais, estes agenciadores, também chamados de correspondentes 

ou comissários, possuíam uma forte tradição na economia 

pernambucana. Normalmente eram a estes comerciantes que os 

senhores de engenho recorriam quando do início do plantio da 

cana-de-açúcar, entre novembro e fevereiro. Eles atuavam em maior 

escala no fornecimento de empréstimos em dinheiro ao plantador e 

nas compras de alimentos, vestuário, maquinaria, ferramentas 

necessários ao funcionamento do engenho. Esses fornecimentos de 

material e os empréstimos em dinheiro eram resgatados no final da 

safra, e caso o agricultor não cumprisse com os pagamentos sua 

safra e bens eram confiscados. (14) 

Concluindo este primeiro período, é importante salientar que o 

tráfico interno de escravos, sentido norte-sul tem início pelo 

menos dez anos antes do fim do tráfico africano. 

As províncias que iniciaram o processo de liberação de sua mão-

de-obra são, por ordem de importância numérica: primeiro, o 
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Ceará, com dois portos principais de escoamento (aracaty e 

Acaracú, hoje Acaraú situada na foz do Rio do mesmo nome, no 

extremo norte do Ceará, próximo a divisa com o Maranhão) 

representando 36,0% dos escravos com indicação de procedência: em 

segundo lugar, aparece o Pará. contribuindo com 10,4%; em 

terceiro, aparece o Maranhão contribuindo com 6,9% dos escravos 

que entraram no Recife; em quarto, aparece o Rio Grande do Norte, 

através do porto situado em Assú, na foz do Rio Piranhas no 

extremo norte da província, com participação de 3,0% dos escravos 

transportados. 

Escravos no total sem indicação de procedência, apenas indicado 

que são oriundos do norte de Pernambuco, temos um percentual de 

18,9%, perfazendo um total de 75,2% de todos os escravos entrados 

pelo porto do recife na década de 40. 

3.2- PERNAMBUCO E O INÍCIO DA EXPORTAÇÃO DE SUA 
MÃO-DE-OBRA A Fase Intermediária: 1850-1871 

No segundo ano da década de 50 a província pernambucana já 

apresenta débito na balança de exportação e importação de 

escravos através do tráfico interno. No ano de 1850 ainda obteve 

um crédito, importou 234 e exportou 102 escravos. Mas a partir de 

1851 gradualmente a província iria se desfazer da sua mão-de-obra 

preferida desde o inicio da colonização. 
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Se até este momento, mesmo passando sua lavoura por crises 

periódicas, havia a província feito jus ao título de "Leão do 

Norte", sobretudo pela sua força em manter um fluxo constante de 

entradas de escravos, como vimos no capítulo 1 deste trabalho, o 

restante da década de 50, e acentuado nas décadas seguintes, as 

mudanças na sua política administrativa, em função das novas 

realidades econômicas, fará com que seus escravos mudem de 

endereço. 

A bem da verdade, esta mudança foi bastante lenta, ganhando 

incremento somente no final da década de 60, mas o início e a 

lógica inexorável deste processo, que tanto foi regional como 

nacional, caminhava a passos largos. 

Nacionalmente, a lógica estava pautada no volumoso crescimento 

da lavoura cafeeira no centro-sul do país e regionalmente uma 

nova concepção política, administrativa e econômica modificou de 

vez a estrutura produtiva da provincia . (15) 

Entre 1850 e 1859, através do levantamento diário de entradas e 

saídas de escravos, Pernambuco importou 3.237 e exportou 3.446 

escravos. Claro está que as exportações em relação às importações 

eram ainda bastante tímidas durante esta década, mas em relação à 

década passada houve um crescimento nas exportações da ordem de 

56,0%, 1.244 escravos. O movimento diferencial de entradas e 

saídas e por categoria na década de 50 encontram-se na tabela 

abaixo. 
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TABELA 16 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1850-1859 

CATEGORIA 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 TOTAL % 

ESC. HOM. 160 127 147 91 154 528 14 06 142 146 1.515 47 
A ENTREGAR 
ESC. HOM. 65 104 73 156 62 241 122 09 128 317 1.277 40 
ACOMP. AMO 
ESC. MUL. - - 05 - - 05 - - 02 02 14 ,4 
A ENTREGAR 
ESC. MUL. 03 08 06 24 03 10 05 - 06 17 82 3 
ACOMP. AMO 
CRIADOS 06 16 09 25 14 54 39 - 64 123 350 11 

TOTAL 234 255 240 296 233 838 180 15 342 605 3.236 100 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

TABELA 17 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1850-1859 

CATEGORIA 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 TOTAL % 

ESC. HOM. 39 292 674 270 196 140 31 58 27 16 1.743 51 
A ENTREGAR 
ESC. HOM. 52 98 80 184 160 120 96 65 123 245 1.223 36 
ACOMP. AMO 
ESC. MUL. 01 01 08 01 02 - - - 02 02 17 ,5 
A ENTREGAR 
ESC. MUL. 04 01 01 11 14 11 01 11 04 26 84 3 
ACOMP. AMO 
CRIADOS 06 05 11 25 14 33 24 18 79 154 369 11 

TOTAL 102 397 775* 491 388* 304 152 154* 239* 444* 3.446 100 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 
* Nestes totais estão incluidos as crias. O total para cada ano é a diferença entre a soaa e o 
total exposto. A diferença no total é igual a 10. 
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As percentagens exatas nas entradas por categoria na 

década de 50 são: 46,8% para os escravos a entregar, 39,5% para 

os escravos acompanhando seus amos, 0,4% eram mulheres escravas a 

entregar, 2,5% de mulheres escravas acompanhando seus amos e 

10,8% de criados. Dos escravos que saíram 50,6% foram escravos a 

entregar, 35,5% estavam acompanhando seus amos, 0,5% eram 

mulheres escravas a entregar, 2,4% de mulheres escravas 

acompanhando seus amos e 2,4% de criados. Nos registros de 

entrada não foram encontradas nenhuma cria, e dos escravos que 

saíram foram encontradas 10 crias, 0,3%. 

A alta percentagem de escravos indicados como acompanhando seus 

amos, 39,5% entrando e 35,5% saindo, indica, sem sombra de 

dúvida, que esses escravos faziam parte do comércio interno, 

principalmente devido ao aumento das taxas de exportações nesta 

década, que passou a 100$000 em 1855, e ño mesmo ano, em agosto, 

dobrou, passando a 200$000. 

Neste sentido, fica claro que foi uma atitude tomada pelos 

comerciantes escravistas visando fugir deste imposto. 

Por exemplo, nos anos seguintes à 1855, e até ao final da 

década, o percentual de escravos acompanhando seus amos 

ultrapassa em muito os escravos a entregar, tanto para as 

entradas como para as saídas. No período entre 1840 e 1846 o 

percentual dos escravos acompanhando seus amos, em relação ao 

total por categoria, era de 3,2%. No período de 1847 a 1855 a 

relação sobe para 32,6%. No entanto, é no período seguinte, de 
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1856 a 1859 que se verifica de fato que esta categoria passara a 

ser privilegiada pelos traficantes no momento do embarque do 

escravos. Enquanto os escravos a entregar representam 18,2% do 

total de escravos exportados, os denominados "acompanhando seus 

amos" chega a 52,7%. E confirmando nossas afirmações sobre os 

valores das taxas em oposição a Eisenberg, logo depois de 1859, 

quando o valor da taxa cai para 20$00Q, os escravos sendo 

transportados com denominação de "a entregar" voltam a superar os 

escravos com designação "acompanhando seus amos". E da mesma 

forma, os escravos desembarcados acompanharam este movimento 

percentual, corroborando a hipótese que os escravos denominados 

"acompanhando seus amos" eram de fato escravos vendidos para 

outras províncias.(Tab.24 e 25) 

Em 1855 os escravos a entregar correspondiam a 63,0% do total 

de escravos que entraram naquele ano, e no ano seguinte, 1856, 

corresponderam apenas a 8,0%. O mesmo se deu com os escravos que 

foram despachados. Em 1855 os escravos a entregar corresponderam 

a 46,0%, e no ano de 1856 correspondeu apenas a 20,0% do total de 

escravos exportados. Ao contrário, os escravos que entraram 

identificados com ''acompanhando seus amos'' corresponderam, em 

1855 e 1856, 29,0% e 68,0% respectivamente. E os escravos que 

saíram nesta categoria corresponderam, em 1855 e 1856, 39,0% e 

63,0% respectivamente. Ou seja, a prática de burlar as taxas de 

saídas de escravos vulgarizou-se em todo o Brasil na segunda 

metade da década de 50. 
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No entanto, o aumento elevado das taxas de embarque de 

escravos, como forma de inibir a venda destes para outras 

provincias, obteve êxito apenas parcial. De fato, o número de 

escravos transportados por mar ficou bastante reduzido nos anos 

de 1856 e 1857 em relação à média dos seis primeiros anos da 

década, que estavam em torno de 410 escravos/ano e caiu nos dois 

anos seguintes para 153 escravos/ano. Contudo, tanto a quantidade 

dos que chegaram como a dos que saíram voltaram a subir a partir 

de 1858, ficando a média anual, dos que entraram, em 474 para os 

anos de 1858 e 1859, e dos que saíram em 342, respectivamente. 

Desta forma, nos parece que políticas administrativas visando 

coibir as saídas de mão-de-obra das províncias nordestinas não 

tinham outros motivos do que aumentar as receitas provinciais e, 

da mesma forma, utiliza-la como "blefe" político nos debates da 

Assembléia Imperial como forma dos políticos nordestinos buscarem 

subsídios governamentais visando o não distanciamento da equação 

das desigualdades econômicas regionais, notadamente contra o 

forte poder econômico que as províncias do centro-sul atingiram 

com a produção e exportação do café. Como se viu, não adiantou 

muito, pois o café estava apenas começando sua longa marcha de 

sucesso. 

Voltando ao movimento do tráfico interno na fase intermediária, 

observa-se que as mulheres escravas aparecem com maior 

intensidade neste período. Mesmo não tendo grande 

representaiividade, 3,0%, é importante registrar o seu aumento 
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em relação à década anterior, que ficou em torno de 1,0%. No 

entanto, estas estatísticas estão bem longe do número de mulheres 

escravas exportadas por Pernambuco encontrado por R. Conrad em 

1856. Neste ano, 32,0% dos escravos exportados teriam sido 

mulheres segundo o autor, ou seja, um total de 196 mulheres num 

total de 606 escravos traficados, levando-o a encontrar outro 

ponto similar do tráfico interno com o tráfico a f ri cano. (16) 

Contudo, os dados por nós encontrados indicam que as mulheres 

nunca passaram dos 3,0% até 1862, e provavelmente continuaram 

neste patamar até o final do período intermediário. Se é certo 

que nossos dados possuem um sub-registro o mesmo é difícil 

aplicar aos dados relativos por categoria. 

Os dados utilizados por Conrad e por Eisenberg baseiam-se na 

fonte ''Relatórios de Presidentes de Província-' , o que no nosso 

entender não possui coerência interna se comparadas aos dados 

gerais apresentados sobre o tráfico interno em Pernambuco no 

período de 1851 a 1860. Por exemplo, os anos anteriores à 

elevação das taxas de embarque apresentam menos escravos saindo 

da província do que o anotado nos dois anos posteriores, onde 

estas taxas elevaram-se 550,0%. Não nos parece que os 

comerciantes, há muito acostumados a burlar o governo, 

resolvessem justo nos anos de maiores taxas pagarem mais 

tributos. 

Da mesma forma, os dados por nós coletados também são oficiais, 

e ademais deveriam expressar os mesmos quantitativos, haja vista 

ser a informação, tanto uma como a outra, originada do mesmo 
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setor fiscalizador, "Mesa da Recebedoria das Rendas Internas 

Gerais". No entanto.. existe uma diferença absurda. Em 1852 o 

"Relatório" fonte dos autores citados, identifica 123 escravos 

deixando Pernambuco, enquanto no "Movimento do Porto" estão 

registrados 775 escravos saindo de Pernambuco. Um ano após a 

taxação de 200$000 por escravo transportado, o "Relatório" 

apresenta 606 escravos saindo, e no "Movimento do Porto" estão 

registrados 152 escravos. No entanto, quando as taxas caem para 

2 0 $ 0 0 0 em 1859 o "Relatório" apresenta somente 05 escravos 

deixando a província, enquanto que o "Movimento do Porto" computa 

444 escravos deixando a provincia . (17) 

Se o comércio interno de escravos aconteceu pela demanda 

excessiva de mão-de-obra da lavoura cafeeira não nos parece 

coerente que 30,0% deste comércio foi alimentado por mulheres 

escravas, ainda mais se considerarmos que durante a década de 40 

o tráfico africano abasteceu essas regiões com aproximadamente 

quatrocentos mil escravos, onde pelo menos setenta mil eram 

mulheres . (18) 

E de outra forma, considerar índices tão altos para as mulheres 

seria retirar do tráfico interno, neste período, um dos seus 

aspectos mais cruéis, que foi a separação de famílias inteiras, 

pois escravos homens, adultos e adolescentes, representavam "a 

faca e o queijo" dos traficantes. 

Tentando voltar mais uma vez ao movimento do tráfico, com a 

recuperação de parte do sub-registro das exportações de 
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Pernambuco, através das taxas de embarque, e das importações 

através da meia-siza, um número mais aproximado real, na década 

de 50, deve ter girado em torno de 5.838 para as entradas e cerva 

de 9.093 para as saídas.(Tab. 18) 

TABELA 18 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS E DESEMBARCADOS 
NO PORTO DO RECIFE. 1850-1859 

ANO ENTRADAS SA'DAS SA-DAS/ENT. 

1850 234 102 _ 132 
1851 257 397 + 140 
1852 240 775 + 535 
1853 428 3.020 + 2.592 
1854 733 3.020 + 2.287 
1855 875 870 - 05 
1856 839 152 - 687 
1857 822 74 - 748 
1858 639 239 - 400 
1859 771 444 - 327 

TOTAL 5.838 9.093 + 3.255 

Fonte: Resuaos das tesas de recebedorias das 
rendas internas gerais. Relatórios anuais no 
finai de cada ano financeiro: Jul.à Jun.APEPE/ 
ACPE. 

Estes totais apresentam ainda um considerável sub-registro, 

pois em vários anos não foi possível recuperar os dados sobre as 

taxas de embarque e o valor da meia-siza recolhida. Contudo, 

acreditamos que estão bem próximos do real, devemos apenas 
/ 

considerar o número de entradas um pouco mais elevada, haja vista 

que não encontramos dados para uma boa parte do período. O número 

de entradas deve ter girado em torno de 845 escravos/ano e as 

saídas em torno de 910 escravos/ano. 
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Neste sentido, como observa Carlos R. A. dos Santos, quando a 

taxa é percentual existe a possibilidade do preço declarado do 

escravo não ser o verdadeiro. Talvez existisse ''acordo'' entre o 

vendedor e o comprador de escravo para declarar o seu valor a 

menor, porque assim pagariam menos impostos. Isto foi válido para 

o Paraná, pois após 1860 a taxa passou a ser única, de 40 réis. " 

De 1860 até o primeiro semestre de 1862 as saídas de escravos 

intensificaram-se, não só em relação às entradas, termo relativo, 

mas também em termos absolutos. Pelo movimento do porto do Recife 

entraram 1.574 escravos e saíram 2.554, ou seja, em apenas dois 

anos e meio saíram 80,4% do total de escravos exportados durante 

toda a década de 50. No mesmo período as entradas não 

acompanharam esta evolução, só atingindo 55,6% do total 

encontrado durante toda a década passada.(Tab. 19, 20 e 21) 

TABELA 19 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS E 
DESEMBARCADOS EM RECIFE: 1850-1862 

ANOS 1850-1859 1860-1862 B/A 
(a) (b) (X) 

No. TOTAL DE 3.237 1.802 55,6 
ENTRADAS (c) 

No. TOTAL DE 3.446 2.769 80,4 
SA*DAS (d) 

D/C 106,5% 153,7X 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

116 



TABELA 20 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1860-1862 

CATEGORIA 1860 1861 1862 TOTAL X 

ESC. HOM. 101 230 81 412 22,9 
A ENTREGAR 
ESC. HOM. 247 410 310 967 53,7 
ACOMP. AMO 
ESC. MUL. - - 07 07 ,4 
A ENTREGAR 
ESC. MUL. 18 10 14 42 2,3 
ACOMP. AMO 
CRIADOS 77 154 132 363 20,1 

TOTAL 443 815* 544 1.802 99,4+ 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE.«Neste total está adiciona-
do 11 crias, que representas 0,6X4- do total levantado. 

TABELA 21 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR ANO E CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1860-1862 

CATEGORIA 1860 1861 1862 TOTAL X ~ 

ESC. HOM. 347 711 132 1.190 42,8 
A ENTREGAR 
ES.C. HOM. 250 585 249 1.084 39,0 
ACOMP. AMO 
ESC. NUL. 03 - 01 04 0,1 
A ENTREGAR 
ESC. MUL. 25 16 33 74 2,7 
ACOMP. AMO 
CRIADOS 87 215 115 417 15,0 

TOTAL 715* 1.536* 530* 2.769 99,6+ 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE. * Nestes totais estüo adiciona-
dos 12 crias, que representai 0,4X+ do total encontrado. 

Observamos que no início da década de 60 a diferença entre 

saídas e entradas aumenta consideravelmente. Com o distanciamento 

do último desembarque de escravos africanos a demanda do centro-

sul aumenta, contudo, passados estes anos de euforia as saídas de 
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escravos voltaram aos mesmos patamares verificados no inicio da 

década de 1840(ver gráf.01) 

Interessante ainda é observar que, tendencialmente, este 

período não possui correlação com os movimentos anteriores. Para 

as saídas, o ano de 1860 marca a ascensão do tráfico, fazendo do 

pico, atingido em 1861, o maior até então verificado. No entanto, 

em 1864 a linha tendencial volta a cair para não mais subir até 

1871, o que mostra queda nas exportações em comparações com os 

anos anteriores. 

Este aumento nas exportações de escravos é coincidente em 

Pernambuco com a queda da taxa de embarque no Porto do Recife, 

entre 1860-1862, e, ao que parece, o mesmo não aconteceu nas 

outras províncias ao norte, pois a maioria dos escravos que 

continuaram a desembarcar no porto do Recife estavam designados 

como "acompanhando seus amos".(Tab. 25) 

Depois dos aumentos verificados nas taxas de embarque no porto 

de Pernambuco em 1855, tornam a cair abruptamente em julho de 

1959 para 20$000. Se entre 1856 e 1859 os escravos com designação 

"acompanhando seus amos" representavam em média 53,0% dos 

escravos embarcados, no período de 1860 a 1862, quando a taxa de 

exportação volta a cair, representam 39,1%. Ao contrário, os 

escravos desembarcados com designação "a entregar" durante toda a 

década de 50 representaram 47,4%, e nos três primeiros anos dos 

60 sua participação cai para 22,7%.(Tab. 24 e 25) 

Com isso, observa-se que nos vinte e três anos iniciais do 

tráfico interno de escravos por mar, ou seja, de 1840 a 1862, as 
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práticas dos comerciantes variaram muito, de província para 

província. Se num determinado momento as taxas de exportação 

compensavam enviar o escravo sozinho, sob a responsabilidade da 

companhia de navegação, isto era preferível do que burlar os 

cofres provinciais, porque, provavelmente, arcar com propinas 

para funcionários da alfândega, ou com a remuneração para algum 

passageiro que se dispusesse ficar responsável pelo escravo 

durante toda a viagem, ou mesmo, contratar alguém para leva-lo 

até o porto final, poderia ser mais oneroso. 

Importante é notar que, em cada período onde ocorria mudança de 

regras por parte do governo provincial aconteceram também 

mudanças no status do escravo transportado. de 1840 à 1855, 

período embrionário e início do intermediário, o costumeiro era 

vender o escravo e despachá-lo como de fato era sua condição, 

tanto para os que chegavam como para os que saíam de Pernambuco. 

De 1855 à 1859 a ordem é invertida. Tanto os escravos que 

chegavam como os que saíam, em sua maioria, estavam ora 

designados como acompanhando algum passageiro ora como criados. 

De 1860 à 1862 o comércio se diversificara ainda mais. Os 

escravos que chegavam continuaram, em sua maioria, com designação 

de criados ou acompanhando alguém, e os que saíram voltaram a ter 

designação "a entregar" de fato. Portanto, a lógica interna desse 

comércio passava também, em muito, pela lógica da administração 

pública de cada província. * 

Neste sentido, é importante notar a tendência constante da 

importação de escravos entre 1853 e 1870. Os gráficos 01 e 02, 
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oferecem um contraponto interessante quando indicam um incremento 

na movimentação do tráfico interno, tanto para as entradas como 

para as saídas, diferenciando tendências. Para as entradas 

verifica-se a manutenção das importações em níveis parecidos, sem 

quedas ou elevações significativas. De outra forma, podemos 

perceber que o ano de 1858 marca um incremento forte no movimento 

dos escravos que entraram em Pernambuco, continuado nos dois anos 

seguintes, para atingir o pico no ano de 1861. Pelo contrário, a 

linha tendencial de saídas mostra a continuada oscilação 

verificada desde 1840, e mais interessante, no final do período 

cai para níveis verificadós também neste ano inicial, quando 

ainda o tráfico africano não dava mostras de iminente fim. 

Mesmo que o quantitativo de escravos exportados nos autorize a 

classificá-lo como uma saída em massa da província de Pernambuco, 

a tendência e o quantitativo inverso, nos autoriza a entender que 

a mão-de-obra escrava, no decorrer da década de 60, continuava 

bastante valorizada até o ano de 1870, apresentando, a partir 

daí, tendência à queda. 

Esta conclusão também é autorizada pela dinâmica de exportação 

de mão-de-obra escrava, estritamente indicados como ''escravos a 

entregar'', das províncias ao norte de Pernambuco com destino aos 

portos do centro-sul, e mesmo a tendência inversa, como mostram 

os gráficos 03 e 04: 
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GRAF. 03 E 04-ESCRAVOS COMPRADOS NAS PROVÍNCIAS AO NORTE DE PE COM DESTINO AO 
CENTRO-SUL DO PAÍS, E VICE-VERSA, DE PASSAGEM PELO PORTO DO RECIFE. 

ANOS ESCOLHIDOS: 1855 - 1868. 

P. D O NORTE X P. 
DO SUL 

• — P. DO SUL X P. DO 
NORTE 

1S551856185T1858185818601862186318641865186618671868 

P. DO NCRTEXP. DO SUL 
P. DO SULXP. DONCRTE 

1859850 851853 85S86CI 86a863 864869 869 861868 

Fonte: MP/RE-STE:APEPE/ACPE. 
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Observa-se que os carregamentos de escravos que provinham do 

norte e se encontravam de passagem pelo porto do Recife com 

destino ao centro-sul do pais começaram a diminuir o seu volume 

no mesmo momento, no ano de 1864, e a tendência também se 

verifica nas exportações de Pernambuco. Ao contrário, verificamos 

no gráfico 05, que as compras de escravos realizadas nas 

províncias ao norte de Pernambuco, isto ó, considerando apenas 

alguns locais mais representativos, continuavam tendencialmente 

nos níveis verificados no período embrionário, década de 40, 

ademais, com maior vitalidade que as regiões do centro-sul. 

Para isto, é importante entender que os escravos que passaram 

pelo porto pernambucano eram todos escravos comprados ao norte 

pelos sulistas, o que de todo não se configura num absurdo, pois 

devemos levar em consideração que os navios, no comércio entre o 

norte e o sul, eram os mesmos que faziam rota em Pernambuco. No 

entanto, em contrário, devemos ainda considerar dois outros 

pontos fundamentais: primeiro, as falhas de registro do chefe da 

alfândega, e segundo, a reexportação dos escravos ''nortistas'' 

pelos agenciadores sediados em Pernambuco por via terrestre, o 

que, para ambos os pontos, é de difícil comprovação. 

Se o período de 1860, ou um pouco antes, até 1862 representa o 

ápice do comércio exportador de mão-de-obra escrava por 

Pernambuco, tanto em número quanto em diversidade de locais, o 

comércio importador apresenta uma diversidade ainda maior, e isto 

não só até 1862, como a tendência de importação básica mostra 

(gráf. 01), mas até o final do período estudado, 1871. 
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Em termos quantitativos, considerando por períodos as entradas 

e saídas, 1850-9; 1860-2; 1863-71, o período final exportou 4.283 

escravos, 41,0% do total dos escravos exportados desde 1850, e 

importou, nos mesmos parâmetros, quase o mesmo montante, 4.086 

escravos, representando, em termos percentuais, uma maior 

importação, 45,0%. Ou seja, na dinâmica interna da balança do 

comércio escravista, a capacidade de Pernambuco absorver escravos 

aumentou, conforme as tabelas 22 e 23, III e IV em anexo. 

TABELA 22 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1840-1871 

DATAS ESC. HOM. ESC.HOM. ESC. MUL. ESC. MUL. CRIADOS CRIADAS TOTAL 
A ENTR. A. AMOS A ENTR. A. AMOS 

1840-1849 1.668 379 20 14 115 - 2.196 ~ 
1850-1859 1.743 1.223 17 84 369 - 3.446>^r " 
1860-1862 1.190 1.084 04 74 417 - " "' 
1863-1871 1.300 1.775 11 197 891 109 4.283 

TOTAL 5.901 4.461 52 369 1.792 109 12.694 

* Do total apresentado falta adicionar 29 crias. 0 total correto é 12.723 escravos. 

TABELA 23 
TOTAL GERAL DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1840-1871 

DATAS ESC.HOM. ESC. HOM. ESC. MUL. ESC. MUL. CRIADOS CRIADAS TOTAL 
A ENTR. A. AMOS A ENTR. A. AMOS 

1840-1849 1.650 574 09 20 63 - 2.316 
1850-1859 1.516 1.277 12 82 350 - 3.237 
1860-1862 412 967 07 42 374 - 1.802 
1863-1871 768 1.960 45 230 902 181 4.086 

TOTAL 4.346 4.778 73 374 1.689 181 11.441* 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 
(*) Neste total estão incluidos todas as crias. 
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Mais interessante, é verificar a dinâmica em termos percentuais 

entre as categorias de escravos, exportados e importados, entre 

os três períodos onde aconteceram mudanças de taxas de 

exportações: 1856-9; 1860-2; 1863-71, sendo que o último período 

apresenta consideração hipotética no novo aumento da taxa. 

Considerando ''escravos a entregar'', ''escravos acompanhando 

amo'' e "criado'', percebe-se uma variação sintomática. Para os 

escravos ''homens a entregar'' os percentuais correspondem a 

18,2%, 43,0% e 30,4% nos três períodos correspondentes. Para os 

escravos ''acompanhando amos'', 5 2,7%, 3 9,1% e 41,4%, e para os 

'"criados"' 24,0%, 15,1% e 20,8% nos respectivos períodos. A 

alternância é clara quanto à opção de exportação, isto em função 

do valor da taxa, e forte preocupação com esta modalidade de 

exportação de mão-de-obra escrava, haja vista que não aconteceram 

alterações significativas, percentualmente, quanto às 

importações. Isto pode corroborar a suposição de que não houve 

alterações nas taxas de exportações, conforme as tabelas abaixo: 

TABELA 24 
RAZAO DE ESCRAVOS EMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1840-1862 

DATAS H0M.ENTR. HOM. ACOMP. MUL. ENTR. MUL. ACOMP. CRIADOS CRIADAS 

1840-1846 92,7* 3,2% 1,0% 0,6% 2,5% -

1847-1855 58,7% 32,6% 0,6% 2,7% 5,0% -

1856-1859 18,2% 52,7% 0,3% 4,0% 24,0% -

1860-1862 43,0% 39,1% 0,1% 2,7% 15,1% -

1863-1871 30,4% 41,4% 0,3% 4,6% 20,8% 2,5% 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 
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TABELA 25 
RAZAO DE ESCRAVOS DESEMBARCADOS NO PORTO DO RECIFE 
POR CATEGORIA. PERNAMBUCO: 1840-1862 

DATAS HOM. ENT, HÖH. ACOMP. MUL. ENT. MUL.ACOMP. CRIADOS CRIADAS 

1840-1846 89,1% 7,7% 0,4% 0,6% 2,3% 
1847-1855 55,1% 37,1% 0,5% 2,1% 5,2% 
1856-1859 28,5% 54,2% 0,5% 2,0% 15,0% 
1860-1862 22,7% 53,7% 0,4% 2,3% 20,8% 
1863-1871 18,8% 48,0% 1,1% 5,6% 22,1% 4,4% 

Fonte: HP/RE-STE-APEPE/ACPE 

No geral do período inicial do tráfico interno de escravos no 

Brasil, no padrão norte/sul, iniciado, conforme os especialistas, 

com o fim do tráfico africano, vemos que a província de 

Pernambuco não apresenta perda significativa de mão-de-obra. Isto 

em termos do quantitativo levantado e pelo menos até o início da 

década de 70 do século passado. Da mesma forma, no levantamento 

geral, serializado entre 1850 e 1871 sobre o tráfico efetuado por 

esta província, podemos também perceber pelo menos dois tipos de 

atitudes dos mercadores que não confirmam o consenso 

historiográfico: primeiro, fica evidente, contrariando a idéia 

que Pernambuco constituía área economicamente periférica de 

exportação, uma grande vitalidade em importar escravos, e em 

segundo lugar, as mulheres traficadas representavam uma pequena 

parcela no total de escravos exportados, cerca de 4,7%, 

considerando, ainda assim, as três categorias. Outrossim, podemos 

aventar e detalhar uma prática do tráfico escravista que se 

assemelhava mais a uma região configurada como entrepósito de 

escravos, característíca que esta província já possuía desde o 
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início do século. Os quantitativos finais para o período dão 

conta de 10.498 escravos sendo exportados, e 9.124 escravos sendo 

importados, entre 1850 e 1871.(19) 

Contudo, em termos quantitativos, considerando o total de 

escravos exportados e importados por categoria, percebe-se 

claramente uma maior participação nas exportações de escravos 

declaradamente despachados como vendidos para outras regiões, 

''escravos a entregar'', 40,4%, contra 29,5% para as importações. 

Sobre esta diferença, poderíamos inferir que o sub-registro 

contido no geral do tráfico sublimou a mais os efetivos de 

escravos exportados. Entretanto, uma correção com base na taxa 

de exportação, considerando anos alternados entre 1840 e 1862, 

indica níveis de exportações compatíveis, ou seja, menor do que o 

encontrado no movimento serializado. Neste período, com dados em 

15 anos, encontrou-se um total de 3.733 escravos como sendo 

exportados, e no movimento serializado, no mesmo período, foram 

encontrados 6.030 escravos exportados.(tab. X e XI anexo) 

Noutro sentido, pode-se tentar recuperar o sub-registro dos 

escravos importados através da matrícula de escravos e da meia-

siza, imposto de registro da transação de compra e venda, e que, 

segundo R. Sienes, é mais explicado considerando estes escravos 

que trocam de proprietários como de fato passando a residir na 

província onde foram registrados. (20) 

Observa-se neste período, com base nessas taxas, um volume bem 

maior de escravos do que realmente a província teria importado. 
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Isto se explica em parte pela imprecisão das taxas de matrícula, 

uma vez que elas recaíam também sobre os escravos que já residiam 

na província. 

Neste sentido, a taxa de matrícula indica a presença de 88.359 

escravos, já a taxa de meia-siza afirma a existência de 18.401, 

quando no mesmo período o movimento serializado com base no 

''movimento do porto'' encontramos apenas 5.238. No entanto, é um 

número bem maior do que o encontrado para às exportações. 

Desta forma, utilizando basicamente os dados serializados, 

podemos especular que o maior volume de escravos exportados com 

a definida condição de ''escravos a entregar'', vendidos para 

outra província, indica que na verdade Pernambuco se constituía 

numa praça comercial muito forte no tráfico de escravos entre as 

províncias brasileiras, ao ponto dos traficantes elaborarem uma 

estratégia baseada em comprar escravos no norte da província sem 

registrá-los no local da compra, preferindo-os transportá-los 

até o Recife como ''escravo acompanhando amo'' , e reexportá-los 

para o centro-sul do país devidamente legalizados. 

Os motivos para adotarem tal estratégia poderiam estar não só 

na longa distância que separam o Recife do Rio de Janeiro , onde 

teriam que passar por vários portos intermediários, como também 

na suposta maior facilidade de sub-valorizar o preço do escravo 

no ato do registro em Pernambuco, estratégia facilitada numa 

grande praça comercial onde os preços dos escravos eram menores. 

No entanto, é importante notar que tais práticas só ganham 

sentido quando as taxas de embarque sofrem redução. 
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De 1850 a 1871, o movimento de entradas e saídas de escravos 

pelo porto do Recife, analisadas tendencialmente por categorias, 

apresenta mais claramente as variações acima esboçadas. 

Os ''escravos a entregar'' fazem um verdadeiro contraponto em 

relação aos momentos que atingem seus picos ao longo de todo o 

movimento. As saídas atingem, respectivamente, picos nos anos 

1850-53, 1860-62 e 1864. Para as entradas, o movimento mais forte 

corresponde ao movimento dos anos entre 1854-55, e de maneira bem 

menos acentuada nos anos entre 1860-61 e no ano de 1870, conforme 

os gráficos abaixo: 

GRÁF. 5-TOTAL DE ENTRADAS DE ESCRAVOS NOPORTO DO RECIFE. POR CATEGORIA: 1850-1871 
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GRÁFICO 6- TOTAL DE SAÍDAS DE ESCRAVOS PELO PORTO DO RECIFE. POR GAIEGORIA: 
1850 -1871 
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Fonte: MP/RE-STE:APEPE/ACPE 

Os ''escravos acompanhando amos'' que saíram da província 

apresentam um movimento esclarecedor no que tange á Pernambuco se 

constituir numa praça comercial de entrepósito de escravos. 

Podemos observar seu contraponto com o movimento dos ''escravos a 

entregar'', principalmente nos períodos em que acontecem as 

variações nas taxas de exportações. Entretanto, para as entradas 

o movimento ascendente/descendente, durante todo o período, 

possui correspondência direta com os ''escravos a entregar'' 

desembarcados. 

A categoria ''criados'', analisadas as tendências 

ascendente/descendente para entradas e saídas, fortalece ainda 

mais a suposição de que os escravos comprados ao norte de 
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Pernambuco eram destinados à 

notadamente no centro-sul do país 

portos do norte até Recife tendo, 

apenas a guia de compra, e ao 

seguiam legalizados. 

venda em outras províncias, 

bem como eram traficados pelos 

possivelmente, seu proprietário 

partir para outras províncias 

O movimento do tráfico de mulheres declaradas estritamente como 

vendidas para serem entregues em outros portos, não apresentará, 

com exceção do ano de 1852, nenhuma grande variação para as 

saídas, somente apresentando leves incrementos nos anos entre 

1858-60, 1863, 1867 e 1869. Entretanto, para às entradas, o 

movimento de mulheres traficadas nesta categoria, apresentará 

dois momentos específicos de maior fluxo, entre os anos de 1862 e 

1863, e no ano de 1867, conforme os gráficos 08 E 09. 

De outra forma, as mulheres traficadas com designação 

''acompanhando amos'' e ''criadas'', apresentaram, para as 

entradas, movimento correlato em comparação com as entradas de 

escravos homens, no entanto, para as saídas, as mulheres 

''acompanhando amos'' e ''criadas'' tiveram um movimento bem 

diverso, em relação aos homens. 

Concluindo, neste período o sentido do comércio interno de 

escravos foi mantido (norte-sul), contudo, os locais de maiores 

exportações para Pernambuco, bem como os de destino sofreram 

modificações.(Tab. 26) 
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GRÁFICO 07-TOTAL DE ENTRADAS DE ESCRAVAS NO PORTO DO RECIFE. POR CATEGORIA: 
1850 -1871 
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GRÁFICO 08-TOTAL DE SAÍDAS DE ESCRAVAS PELO PORTO DO RECIFE. POR CATEGORIA: 
1850 -1871 
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As entradas do norte em Pernambuco representaram um total de 

61,8%, e do sul 38,2%. 

As saídas para o norte a partir de Pernambuco representaram 

15,2%, e para o sul 84,6%. 

TABELA 26 
ENTRADAS E SAIDAS DE ESCRAVOS PELO PORTO DO RECIFE 
POR ORIGEM E DESTINO. PERNAMBUCO: 1850-1862 

LOCALIDADE ENTRADAS t SAIDAS % 

PORTOS DO NORTE 968 20,6 504 8,4 
PARA 1.434 30,5 68 1,1 
MARANHAO 57 1,2 36 0,6 
CEARA 77 1,6 21 0,3 
ACARACU 130 2,8 120 2,0 
ARACATY 99 2,1 153 2,5 
GRANJA 94 2,0 03 0,1 
ASSU 48 1,0 13 0,2 
PORTOS DO SUL 453 9,6 2.083 34,6 
MACEIÓ 169 3,5 98 1,6 
BAHIA 84 1,8 54 0,9 
RIO DE JANEIRO 1.043 22,1 2.601 43,2 
RIO G. DO SUL 04 0,1 150 2,5 
OUTROS PORTOS 40 0,9 111 1,8 

TOTAL 4.700 99,8 6.015 99,8 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

No período intermediário três mudanças na rota do tráfico são 

de extrema importância, principalmente por dar sustentação à 

nossa periodização. 

Primeiro, o Pará, que no período embrionário contribui com 

apenas 10,4%, triplicou sua participação, elevando—se para 

132 



30,5%, o que indica que aquela província passou a exportar em 

massa os seus escravos a partir de 1850. 

Segundo, Pernambuco se efetivará como entrepósito de escravos 

privilegiado no Nordeste, pois os escravos que entraram do Rio de 

Janeiro, e de maneira geral dos Portos do Sul, representaram 

31,7% dos escravos, o que no período passado foi de 24,0% juntas 

as duas indicações. 

Terceiro, o Rio Grande do Sul, que no período passado se 

apresentava como área de forte demanda de escravos, participando 

com 2 4,4% de todos os escravos exportados por Pernambuco, neste 

período representa apenas 2,5% do total de escravos exportados 

por esta província. 

Desta forma, a partir de 1850 o tráfico interno assume outras 

características em relação a fase embrionária. Províncias que 

antes se apresentavam com fraca participação neste comércio 

começam a exportar os seus escravos em massa, caracterizando um 

verdadeiro êxodo de escravos. 

Desta maneira, fica claro que as províncias do centro-sul do 

país, principalmente o Rio de Janeiro, também apresentaram perdas 

dos seus efetivos de mão-de-obra para Pernambuco, e isso num 

período em que o café, no Vale do Paraíba, se encontrava em pleno 

desenvolvimento. Isto demonstra que as relações econômicas entre 

as províncias ainda não haviam chegado ao ponto limite de causar 

desigualdades profundas entre as áreas que outrora faziam parte 

do eixo—econômi co dominante, como é o caso de Pernambuco, que 
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continua importando escravos 

importantes economicamente. 

Pernambuco manteve durante as 

comércio de escravos ao longo de 

ao Rio Grande do Sul. 

de áreas consideradas mais 

COMÉRCIO 

décadas de 40,50 e 60 um forte 

toda a costa brasileira, do Pará 

3.3-PERNAMBUCO: ENTREPÓSITO NO 
INTERPROVINCIAL DE ESCRAVOS: 1840-1871 

A lógica comercial recai sobre a transferência de escravos 

entre as províncias a partir de um centro regional que promove 

uma emigração/imigração final. 

Pernambuco, pela exposição até aqui feita, desde cedo se 

consolidou como centro promotor da colonização na região, a qual 

se estende desde o norte da Bahia, passando pelo Maranhão e até o 

Pará. Estruturadas as províncias e estabelecidas as comunicações 

regulares entre elas por vias conjugadas, terra, rios e mar, que 

em Pernambuco é ilustrativo pela atividade da Companhia de 

Navegação, o conduto de escravos, a partir do fluxo mensurado 

quantitativamente entre as províncias, indica os locais de 

referência do comércio interno de escravos em meados do século 

XIX. 
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Neste sentido, entre 1840 e 1871, Pernambuco manteve um forte 

comércio interno de escravos. A julgar pelos efetivos importados 

e exportados pelos locais, que durante trinta e dois anos 

figuraram neste comércio, bem como pelo momento conjuntural que 

atravessava o pais, esta província constituía uma referência 

importante como entrepósito do comércio negreiro, de origem norte 

e destino sul, isto antes do fim do tráfico africano de escravos. 

Em termos gerais, para as importações, Pernambuco comercializou 

escravos com 28 diferentes portos ao longo da costa brasileira, 

perfazendo um total declarado, com e sem procedência, de 12.294 

(90,5%). Para as exportações foram 12.701 (98,7%) escravos. Com 

sentido geográfico declarado importou 11.127 escravos, e exportou 

12.540. Com sentido e local especificado, importou 6.939(56,4%), 

e exportou 6.735(53,0%) escravos. 

3.3.1- O Tráfico ao Noria 

Ao norte os comerciantes pernambucanos, ou não, foram buscar os 

escravos que provavelmente alimentou o café no centro-sul do 

país. 

Os locais de maior fluxo de escravos foram as províncias do 

Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, pelo portos de Assú e 

Mossoró situado no Rio Apodi . No Ceará, os embarques eram 

normalmente realizados por Aracaty e Acaracú, hoje Acaraú, e na 

década de 50 o porto de Granja, localizado ainda mais ao norte da 
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província, quase na divisa com o Maranhão, às margens do Rio 

Coreaú, a aproximadamente 30 Km da foz no Oceano Atlântico. 

Assim, nesta direção, Pernambuco o movimento do porto 

apresentou os seguintes locais de embarque e desembarque de 

escravos : 

TABELA 27 
LOCAIS DE ENTRADAS E SAIDAS DE ESCRAVOS AO NORTE 
DE PERNAMBUCO: 1840-1871 

LOCALIDADE ENTRADAS SAIDAS (ENT - SAID) (ENT + SAI) % ENT. % SAI. 

PARA 1. .945 133 1.812 2.078 93,6 6,4 
MARANHAO 222 138 84 360 61,7 38,3 
CEARA 163 39 124 202 80,7 19,3 
ARACATY (CE) 793 390 403 1.183 67,0 33,0 
ACARACU (CE) 738 309 429 1.047 70,5 29,5 
GRANJA (CE) 655 63 592 718 91,2 8,8 
ASSU (RN) 124 65 59 189 65,6 34,4 
M0SS0R0 (RN) 07 08 - 01 15 46,7 53,3 
PARAÍBA 03 02 01 05 60,0 40,0 
CAMARAGIBE (PE) 11 05 06 16 68,8 31,2 
ILHA F. NORONHA (PE) 07 06 01 13 53,8 46,2 
MAMANGUAPE (PE) 67 - 67 67 100,0 0,0 
GOIANA (PE) 31 - 31 31 100,0 0,0 
Sen Indicar local 2.311 1.289 1.022 3.600 64,2 35,8 

TOTAL 7. .077 2.447 4.630 9.524 74,3 25,7 

Fonte: HP/RE-STE-APEPE/ACPE 

É bastante claro o maior volume de escravos importados pela 

província pernambucana. De todos os escravos que movimentaram o 

comércio interno, entre esta e as demais províncias ao norte, 

74,3% desembarcaram no porto do Recife, proporcionando à 

província um ganho líquido de 4.630 escravos. Observe-se, que 

estes dados se referem a importação/exportação com local 

indicado, entre 1840-1871. 
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Dentre os locais que Pernambuco manteve comércio, é relevante 
notar a importância relativa das províncias do Pará e do Ceará 
como áreas exportadoras de mão-de-obra. Destes locais, Pernambuco 
importou 84,1% do total de escravos comercializados, e exportou 
não mais do que 15,9%. 

Na análise individual das procedências com maior exportação 
relativa, depois dos portos mais próximos do Recife, Mamanguape 
(Pb) e Goiana (Pe), o porto do Pará e o porto de Granja (Ce), 
portos no extremo norte da rota marítima, apresentam as maiores 
perdas de escravos, respectivamente 93,6%(exp.), 6,4%(imp.), e 
91.2%(exp.), 8,8%(imp.), ambas contribuindo com 18,1% a mais da 
média relativa (74,3%) dos escravos que entraram no porto do 
Recife no período. 

No entanto, de forma geral, as importações de escravos 
realizadas ao norte de Pernambuco, são muito elevadas se 
comparadas com as exportações. 48,6% do total de escravos 
comercializados, entradas/saídas, ou seja, são novos 
trabalhadores, ou ''mercadorias' ' , a existir na província. E se 
computarmos o comércio ao norte do rio São Francisco, Alagoas e 
Sergipe, onde Pernambuco obteve um ganho líquido de escravos da 
ordem de 35,2%, podemos visualizar esta província como área de 
centrifugação dos escravos comercializados no norte/nordeste 
relativo aos primeiros momentos da expansão da economia cafeeira. 

Assim, se Pernambuco obteve uma perda líquida no comércio de 
escravos para com a região centro-sul do país superior a 
verificada no comércio de escravos com o norte—nordeste, podemos, 
então, classificar esta provincia como entrepósito comercial de 
escravos no tráfico interno no século XIX, pelo menos até 1871. 
Ademais, se esta diferença não foi relativamente importante, no 
contexto regional das províncias decadentes economicamente, 
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Pernambuco também não foi área significativamente exportadora de 
mão-de-obra escrava. 

Comparando gráficamente os locais de maior movimentação de 
escravos entre Pernambuco e Pará, fica evidente a afirmação 
acima, não só pelos efetivos transportados, mas também pela 
distribuição ao longo do período, com intensa e variada 
movimentação. Os gráficos abaixo relacionam os movimentos de 
escravos, entradas/saídas, ao norte de Pernambuco: 

GRÁFICO (»-TOTAL DE ENTRADAS DE ESCRAVOS "A ENTREGAR" NO PORTO DO RECIFE, POR LOCAL 
DE ORIGEM SELECIONADO. NORTE DE PE. : 1840 -1871 
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Fonte: MP/RE-STE:APEPE/ACPE. 
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GRÁFICO 10- TOTAL DE SAÍDAS DE ESCRAVOS "A ENTREGAR" PELO PORTO DO RECIFE, POR 
LOCAL DE DESTINO SELECIONADO. NORTE DE PE.: 1840 - 1871 
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Do total de 13 localidades que realizaram o transporte de 

escravos, por mar, com Pernambuco, selecionamos 05 portos mais 

importantes quantitativamente, juntamente com o total do 

transporte realizado sem especificação de localidade, só com a 

procedência regional. Este movimento, se refere especificamente 

aos ''escravos a entregar'' , ou seja, os escravos 

comprados/vendidos entre as provincias ao norte de Pernambuco. 

Conforme as tabelas VII e VIII em anexo, no comércio com as 

províncias escolhidas ao norte, o montante das entradas 

representou 3.147 escravos comprados, e apenas 343 escravos 
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vendidos. Os dados desta categoria representam, respectivamente, 

44,5% e 14,0% do total de escravos encontrados nos transportes 

marítimos no período de 1840 a 1871. 

Neste sentido, abandonando a correlação possível entre as 

categorias de escravos transportados pela via marítima, fica 

também evidente que Pernambuco importava escravos para sua 

lavoura, o que pode revelar não um quadro de decadência da sua 

economia, uma vez que obteve um ganho líquido de 2.804 (80,3%). 

A análise dos gráficos, identifica um comércio diversificado em 

relação às regiões de origem, bem como observa-se alternativas 

periódicas quanto aos volumes importados. É bastante 

representativo com o Pará, Maranhão e Aracaty no primeiro 

movimento diferencial, 1840-1846. Acrescente-se, no segundo 

movimento diferencial, 1847-1855, o comércio com Àcaracú. No 

terceiro e mais longo movimento diferencial, 1856-1871, ganha 

destaque o comércio com o porto de Granja. 

Em contrapartida, para os locais de destino, ao norte, o 

transporte comercial destaca somente um forte movimento 

diferencial, no início do período estudado, 1840-1848. No 

restante do período, apenas nos anos entre 1857-58 e 1865-68, 

apresenta-se um ligeiro movimento diferencial, contudo sem 

grandes repercussões, não passando de 27 escravos. 

Ainda em vista dos dados apresentados, alguns questionamentos, 

relativos aos padrões de comportamento do tráfico interno de 
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escravos no Brasil, a partir da ótica dos especialistas, nos 

parecem possíveis de serem elaborados. Estritamente relativo ao 

tráfico interno realizado pelas províncias ao norte de 

Pernambuco. 

A província do Ceará é considerada a principal exportadora de 

escravos, declaradamente ''escravos a entregar'', somente a 

partir da lei do Rio Branco em 1871. A justificativa reside, 

principalmente, no surto algodoeiro advindo com a crise produtiva 

da América do Norte com a guerra de secessão (1862 a 1865), o que 

teria provocado a retenção dos escravos no Ceará antes de 1871. 

De outro lado, o incentivo à exportação dos escravos, a partir de 

então, é responsabi1idade da grande seca no nordeste, que assolou 

principalmente esta provincia . (21) 

No entanto, pelo comércio de importação que Pernambuco manteve 

com o Ceará, haja vista que ambas as províncias sofriam de 

causas, internas e externas, semelhantes intra-regionalmente, o 

tráfico interno aparece como conduto regular de escravos desde a 

década que antecede o fim do tráfico africano. Entre 1840 e 1871, 

só em Pernambuco, entraram 2.349 escravos cearenses de todas as 

categorias. Somente os ''escravos a entregar'', e considerando 

somente os três portos desta província declarados no Movimento 

do Porto de recife, chegaram 1.087 escravos. 

Estas cifras, revelam um comércio bastante ativo, independente 

das causas referidas. Ademais, a queda da produção dos EUA não 

foi suficiente para segurar os escravos no Ceará, pois somente 

durante a Guerra Civil Americana esta província exportou 30,3% do 
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total dos escravos que saíram para Pernambuco durante os 32 anos, 

1840-1871. 

Da mesma forma, o Pará aparece neste comércio com muita força 

no período de 1840 a 1871. Pernambuco importou desta província 

1.945 escravos de todas as categorias e, curioso ressaltar, que 

no período de maior intensidade do tráfico interno, a partir da 

década de 70, esta província se tornou um grande importador de 

escravos . (22) 

Desta forma, a centrifugação de mão-de-obra escrava em 

Pernambuco, oriunda das províncias ao norte, revela que o estado 

inferior da produção de exportação das províncias não produtoras 

de café, normalmente descritas na historiografia como causa do 

tráfico interno de escravos após o fim do comércio internacional, 

até 1871, pode assumir novos contornos de explicação, ou reforçar 

a tese do professor R. Sienes de que a exportação de escravos 

para as áreas ca fei cultoras originava-se fora da economia de 

exportação dessas regiões. 

Ou então, no caso específico da província pernambucana, 

existiam regiões fora do eixo-econômico dominante com força ainda 

suficiente para manter sua escravaria, e funcionar como 

entrepósitos de escravos, de regiões decadentes para regiões 

ascendentes economicamente. 
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3.3.2- O Tráfico ao Sul 

O comércio de escravos em Pernambuco, com os portos situados ao 

sul da província, apresenta um quadro que complementa as questões 

pertinentes levantadas neste estudo, até então, por considerar 

que: o tráfico interprovincial de escravos em Pernambuco era 

vigoroso desde a década de 1840; que até 1871 Pernambuco não 

exportou para o centro-sul do país quantidades de escravos 

suficientes, sem que fosse possível importação semelhante, para 

enquadrá-la como região decadente, e desta forma, provocadora da 

saída em massa dos seus escravos; como visão alternativa, que se 

tal tráfico interno ocorreu, e aconteceu em decorrência do 

desequilíbrio econômico regional, a provincia foi palco de uma 

estratégia de compra e venda de escravos que, em última análise, 

podemos considerá-la um entrepósito do comércio escravista 

interprovincial. 

O transporte e o comércio de escravos com o sul da província, 

compreendia o embarque e o desembarque em 14 portos ao longo da 

costa. 

Ao sul de Pernambuco os principais portos na rota do tráfico 

interno foram Maceió, Bahia e o Rio de Janeiro. Os locais estão 

designados na tabela a seguir: 
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TABELA 28 
LOCAIS DE ENTRADAS E SAIDAS DE ESCRAVOS AO SUL 
DE PERNAMBUCO: 1840-1862 

LOCALIDADE ENTRADAS SAIDAS (ENT.-SAI. ) (ENT.+ SAI.) »SAI. %ENT. 

TANANDARE (PE) 13 - -13 13 0,0 100,0 
MACEIÓ (AL) 277 168 -109 445 37,8 62,2 
COTINGUIBA(AL) 01 07 6 08 87,5 12,5 
PENEDO (AL) 99 29 -70 128 22,7 77,3 
BAHIA 99 100 01 199 50,3 49,7 
CARAVELAS (BA) - 14 14 14 100,0 0,0 
ALCOBAÇA (BA) - 02 02 02 100,0 0,0 
SAO MATEUS(ES) - 26 26 26 100,0 0,0 
RIO DE JANEIRO 1.423 4.429 3.006 5.852 75,7 24,3 
SANTOS - 02 02 02 100,0 0,0 
SANTA CATARINA 01 10 09 11 90,9 9,1 
RIO G. DO SUL 44 706 662 750 94,1 5,9 
RIO FORMOSO (PE) 36 - -36 36 0,0 100,0 
ARACAJU (SE) 175 84 -91 259 32,4 67,6 
Sea Indicar Local 1.877 4.516 2.639 6.393 70,6 29,4 

TOTAL 4.045 10.093 6.048 14.138 71,4 28,6 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

O volume total de escravos transportados entre Pernambuco e os 

portos ao sul é maior que o verificado com as províncias ao 

norte. Foram transportados, entradas/saídas, 14.138 escravos, 

deste total 28,6% foram entradas, e 271,4% foram saídas. 

Para as entradas em Pernambuco, os locais com maior 

participação foram: Rio de Janeiro (35,2%), Maceió (6,8%), 

Aracaj ú (4,3%), Penedo (2,4%) e Salvador (2,4%). Sem indicar 

procedência específica correspondeu a 46,4%. 

No entanto, é interessante observar, que em termos relativos, 

os portos vinculados economicamente ao porto do Recife, 

notadamente aqueles situados ao norte do rio São Francisco, a 

partir de Penedo, e certamente Aracaju, estabeleceram relações 
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idênticas àquelas adotadas pelos portos ao norte da provincia 

Pernambucana. Figuraram como portos exportadores de escravos, 

fugindo à tendência geral do volume de escravos transportados ao 

sul, que estabelece condição de portos importadores. 

Desta forma, fica clara a atração exercida por Pernambuco no 

comércio de escravos na região norte/nordeste, até pelo menos 

1871. A Bahia foge a este empuxo, existindo entre os dois locais 

comércio equiparado entre compras e vendas de escravos de todas 

as categorias, contudo, em relação aos ''escravos a entregar'' , o 

porto baiano também obedeceu a relação estabelecida pelos outros 

portos nortistas com a província pernambucana. 

Mais importante, no entanto, é o grande volume de escravos que 

Pernambuco exportou, notadamente as diferenças relativas 

(entradas/saídas) verificadas com os portos localizados ao sul 

de salvador. 

Chama a atenção, pela invulgaridade, os portos baianos de 

Caravelas e Alcobaça, bem como o mais conhecido porto de São 

Mateus, no Espírito Santo, isto por ser local tradicional de 

entrada de escravos nesta província. 

Importante é ver nestes locais mais distantes, e aparentemente 

sem qualquer relação econômica com a província de Pernambuco, os 

pontos territoriais que um agenciador de escravos poderia manter 

relações comerciais. Da mesma forma, podemos perceber os 

intercâmbios entre agenciadores para traficar escravos de 

Pernambuco para Santos, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Sem 
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dúvida, a teia de relações comerciais entre mercadores de 

escravos no Brasil imperial é marcadamente recheada de aventuras 

e sentido econômico, sobre as quais nos encontramos bem distante 

de apreensão completa. 

Em contrapartida, a lógica do comércio com o Rio de Janeiro, 

por ser no periodo o grande importador de escravos para a 

lavoura, bem como o principal distribuidor de escravos para as 

outras províncias do centro-sul, ó profundamente marcada pela 

crescente economia cafeeira na região. 

Com o Rio de Janeiro, desde a década de 1840, Pernambuco 

estabeleceu seu principal comércio de escravos. 43,9% das 

exportações se destinaram para esta província, e se aplicarmos 

esta taxa de exportação sobre aqueles que saíram sem indicação de 

destino, podemos considerar que 63,5% dos escravos que deixaram 

Pernambuco, entre 1840 e 1871, foram para o centro-sul do país. 

Como podemos observar nos gráficos 11 e 12, mesmo nos períodos 

de baixa no comércio interprovincial, o Rio de Janeiro, ou 

localidades apenas identificadas como estando ao sul de 

Pernambuco, sempre predominava nas exportações. 

Nos gráficos sobre as saídas, anotando que foram elaborados 

apenas com os ''escravos a entregar'', é importante ressaltar que 

existe estreita correlação com o gráfico geral apresentado sobre 

as saídas de escravos de Pernambuco com o total das três 

categorias. 
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GRÁFICO 11 - TOTAL DE ENTRADAS DE ESCRAVOS "A ENTREGAR" NO PORTO DO RECIFE, POR LOCAL 
DE ORIGEM SELECIONADO, SUL DE PE. ; 1840 - 1871 
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O movimento apresenta picos entre 1845 e 1848, 1851 e 1855, 

I860 e 1862, 1863 e 1869, o que, de toda forma, é um bom 

indicador sobre os escravos que foram transportados para fora da 

provincia, indicados como ''acompanhando amos'' ou ''criados'' , e 

que realmente faziam parte do tráfico interprovincial. 

O gráfico de saídas para o sul, também determina, em comparação 

com o gráfico de saídas para o norte, que o comércio exportador 

de mão—de—obra pernambucana estava principalmente voltado para o 

centro-sul, e mais importante, é que o comércio com o norte ganha 

destaque somente nos períodos em que o movimento em direção ao 

sul se encontra desaquecido. Nesta comparação, encontramos mais 

uma justificativa para o entendimento de que em Pernambuco estava 

sediado um importante grupo de mercadores de escravos que 

direcionava seus investimentos para o comércio interprovincial, 

seja para as regiões do norte ou do sul. Ademais, este grupo, que 

no Brasil como um todo, a despeito da maior força econômica de 

uma região, consegue manter mercados em áreas marginais da 

economia principal de exportação. 

Muito ilustrativo neste sentido, é verificar que 35,2% dos 

escravos que entraram em Pernambuco, oriundos do sul, originavam-

se do Rio de Janeiro, e estendida a possível relação de taxas 

para os escravos que foram importados sem especificação do local 

de origem, podemos então considerar que do total de 4.045 

escravos que vieram para Pernambuco do sul, 51,5% foram 

importados do centro-sul do país. 
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Assim, podemos concluir, que tanto o comércio interprovincial 

de escravos realizado por Pernambuco com as regiões ao norte, 

como com as regiões ao sul, possui um forte sentido de 

correspondência quanto às práticas escravistas embutidas neste 

comércio. 

Está claro que o comércio interno de escravos se direcionava 

predominantemente para as regiões em crescimento econômico, nas 

quais a economia de exportação se encontrava em pleno auge 

produtivo, no entanto, a sedimentação da mão-de-obra escrava 

entre os produtores brasileiros, por mais de três séculos, não 

deixava que a simples lógica da ''oferta e procura'' provocasse 

uma re-equação nos seus valores escravistas. 

Neste sentido, tanto o comércio, como a escravidão, estavam 

arraigados na mentalidade social, política e, sobretudo, 

econômica da classe dominante brasileira, e aí tanto a 

expectativa de novos ares para a escravatura como os 

determinismos políticos-geográficos, interferiram grandemente na 

estrutura de uma realidade econômica que lutava em persistir. Se 

o fim do comércio internacional pudesse representar uma re-

equação da correlação ecdnômica entre comerciantes internacionais 

e nacionais, de certo como foi verificado na continuada adoção da 

escravidão, o comércio interno persistiria ainda por um bom tempo 

ligado às práticas já convencionadas pelos traficantes nacionais, 

dadas, em ''última instância'', pela lógica tradicional dos 

ciclos econômicos. Então, os dados apresentados sobre o comércio 
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interno devem indicar que até 1871, contrariando as idéias 

dominantes na historiografia, pelo menos a provincia de 

Pernambuco, situada no nordeste do Brasil, detinha ainda grande 

força econômica para competir no mercado nacional de escravos. 

Temos então, os três questionamentos principais deste trabalho 

satisfeitos? vejamos: 

1- O comércio interno de escravos em Pernambuco começou antes 

do fim do tráfico africano? sim. Pelo menos desde 1840 o 

Movimento do Porto do Recife registra grande número de escravos 

sendo transportados entre as províncias. Não só escravos viajando 

com acompanhante, mas escravos declaradamente a entregar em 

outros portos. 

2- A província de Pernambuco estava, como afirmam os estudiosos 

do tráfico interno no Brasil, durante século XIX, embutida na 

relação fixa de exportação sentido norte-sul? não. Pelo menos até 

1871, o Movimento do Porto do Recife registra números 

equivalentes entre exportações e importações, sem contudo deixar 

de indicar que a relação de exportação norte-sul já se encontrava 

em movimento, inclusive antes do marco estabelecido, 1850. 

3- É possível identificar províncias situadas fora do eixo-

econômico dominante funcionando como entrepósito de escravos num 

período onde existia grande concentração de escravos numa 
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determinada região? sim. Entre 1840 e 1871, a província de 

Pernambuco ainda possuía forças econômicas para sediar um forte 

grupo mercador de escravos, se não, na luta política para fugir 

da marginalidade econômica^' a administração provincial teve um 

forte papel interventor no comércio interno de escravos. 

Em todo caso, para completar estas questões, devemos passar em 

revista a economia e a administração provincial. Contudo, 

completando esta seção, é importante registrar que alguns 

escravos oriundos do exterior também movimentaram o porto do 

Reci fe. 

TABELA 29 
LOCAIS DE ENTRADAS E SAIDAS DE ESCRAVOS DO 
EXTERIOR. PERNAMBUCO: 1840-1862 

LOCALIDADE ENTRADAS SAIDAS 

HAVRE 
LISBOA 
PORTO 
LIVERPOOL 
GêNOVA 
LUANDA 
GUERNSEY 
ILHA TRINIDAD 

01 
03 
01 
04 
35* 

06 

04 
02 
21 

TOTAL 44 33 

Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 
* Os passageiros desembarcados sSo declarados 
sardos 
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3.4- NAVIOS NO COMÉRCIO INTERPROVINCIAL DE ESCRAVOS 

Os navios que movimentaram o tráfico interno de escravos no 

Brasil geralmente saíam do extremo norte, no Pará, e faziam 

escalas em vinte e seis portos até chegarem ao Rio Grande do Sul , 

ou vice-versa. 

No comércio interno de escravos efetuado pela provincia 

pernambucana, a maioria das embarcações que faziam escalas em 

portos importantes, como no Pará, Maranhão e no Ceará, eram de 

longo curso, e os outros portos eram visitados principalmente 

pelo comércio de cabotagem de Pernambuco, devido ser esta a rota 

regular da Companhia Pernambucana de Navegação. 

O comércio de cabotagem normalmente era realizado com os atuais 

Estados da Bahia, Alagoas e Sergipe, de onde viam os escravos até 

o porto do Recife e daí partiam para as outras regiões. As rotas 

eram realizadas através do Rio São Francisco pelos navios da 

Companhia Pernambucana de Navegação. 

O comércio de longo curso, realizado pela Companhia Nacional de 

Vapores, ao partir de Recife passava por quase todos os portos da 

costa brasileira, nas províncias da Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro, São Paulo (observa-se que o porto de Paranaguá pertencia 

a São Paulo neste período). Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Como não poderia deixar de ser, 83,0% das saldas de escravos 

seguiram nesta direção. 

Os navios que realizavam este tráfico faziam estas rotas 

regularmente não só em função deste comércio, mas também em 

função do escoamento da produção agrícola e do transporte de 

passageiros. 

No Registro do Porto do Recife estão designados 10 tipos 

diferentes de navios realizando o tráfico de escravos: Barca, 

Hiate, Brique, Patacho, Escuna, Paquete, Galera, Vapor, Lancha, 

Sumaca. 

Os navios com os respectivos números de viagens transportando 

escravos, entre 1840 e 1862, bem como o ano em que começou a 

operar no tráfico são os seguintes: 

TABELA 3 0 
SAIDAS DE NAVIOS NO PORTO DO RECIFE COM ESCRAVOS A BORDO. 
POR ORDEM DE INICIO NO TRANSPORTE. 1 8 4 0 - 1 8 6 2 

NAVIO N o . SAIDAS DATA l a . SAIDA 

S / NOVA DELMIRA 
S / NOVA AMIZADE 
P / F E L I Z AMIZADE 
P / ESPADARTE 
B / NOVO OLINDA 
B / CAROLINA 
B / CONSTANTE 
BC/ MARANHENSE 
B / CONSTANÇA 
P Q / PARAHENSE 
B / BOA VENTURA 
P Q / PERNAMBUCO 
BC/VP/ BAHIANA 

02 
02 
02 
0 3 
15 
02 
0 1 
02 
0 1 
06 
0 1 
0 5 
14 

2 2 / 0 1 / 1 8 4 0 
3 1 / 0 1 / 1 8 4 0 
0 2 / 0 2 / 1 8 4 0 
0 3 / 0 3 / 1 8 4 0 
0 4 / 0 3 / 1 8 4 0 
0 4 / 0 3 / 1 8 4 0 
1 7 / 0 3 / 1 8 4 0 
2 9 / 0 3 / 1 8 4 0 
1 5 / 0 4 / 1 8 4 0 
1 5 / 0 5 / 1 8 4 0 
2 5 / 0 4 / 1 8 4 0 
2 5 / 0 4 / 1 8 4 0 
1 1 / 0 5 / 1 8 4 0 
c o n t i n u s 
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NAVIO No. SAIDAS DATA la. SAIDA 

E / LAURA 16 2 8 / 0 5 / 1 8 4 0 
B / EUA WESSALICKON 0 1 0 6 / 0 5 / 1 8 4 0 
H/ STO. ANT. FLOR BRASIL 0 1 0 9 / 0 6 / 1 8 4 0 
BC/VP/ SAN SALVADOR 2 6 2 3 / 0 7 / 1 8 4 0 
E / ANDORINHA 0 2 2 7 / 0 7 / 1 8 4 0 
P / 04 DE MAIO 0 2 1 1 / 0 8 / 1 8 4 0 
B / ARACATY 09 2 0 / 0 8 / 1 8 4 0 
P / FRANCELINA 0 2 0 9 / 0 9 / 1 8 4 0 
B C / V P / PERNAMBUCANA 17 2 4 / 0 9 / 1 8 4 0 
P / LAURENTINA 0 3 2 4 / 0 9 / 1 8 4 0 
P / DO RIO 0 2 2 4 / 0 9 / 1 8 4 0 
S / PROVINCIANA 0 1 2 5 / 0 9 / 1 8 4 0 
B / UNTO 0 2 0 7 / 1 0 / 1 8 4 0 
S / LIVRAMENTO F E L I Z 0 1 1 7 / 1 1 / 1 8 4 0 
H/ ESPECULADOR 0 1 1 8 / 1 1 / 1 8 4 0 
B / MINERVA 0 3 1 8 / 1 1 / 1 8 4 0 
B / NOVA SOCIEDADE 0 1 2 8 / 1 1 / 1 8 4 0 
S / BOM SUCESSO 0 1 0 2 / 1 2 / 1 8 4 0 
B / DELFIM 0 1 1 0 / 0 2 / 1 8 4 1 
H/ VINGADOR 0 1 2 1 / 0 2 / 1 8 4 1 
B / JUPTER 0 4 0 8 / 0 3 / 1 8 4 1 
P / SARAIVA 0 2 1 0 / 0 3 / 1 8 4 1 
P / EUA SAN J O S É 0 9 3 0 / 0 9 / 1 8 4 2 
E / V P / JOSEFINA 0 2 1 9 / 1 1 / 1 8 4 2 
B / BONITO PORTO 0 2 2 2 / 1 1 / 1 8 4 2 
VP/ IMPERADOR 2 7 1 6 / 0 7 / 1 8 4 3 
B / SAN MANOEL AUGUSTO 0 2 3 0 / 1 0 / 1 8 4 3 
S / FELICIDADE 06 1 8 / 1 1 / 1 8 4 3 
B / MENTOR 0 2 0 7 / 1 2 / 1 8 4 4 
B / ESPERANÇA 0 2 1 3 / 1 2 / 1 8 4 4 
H/ TELINA 0 1 2 4 / 1 2 / 1 8 4 4 
BC/ ERMELINDA 0 2 0 9 / 0 1 / 1 8 4 5 
P Q / IMPERATRIZ 19 1 3 / 0 1 / 1 8 4 5 
B / F E L I Z DESTINO 0 3 0 5 / 0 2 / 1 8 4 5 
B / SAGITARIO 12 0 7 / 0 2 / 1 8 4 5 
B / DEUS-TE-GUARDE 0 4 1 9 / 0 4 / 1 8 4 5 
P / NOVO TEMER-RIO 0 1 2 0 / 0 5 / 1 8 4 5 
BC/ FIRMEZA 10 0 5 / 0 7 / 1 8 4 5 
VP/ SAN S E B A S T I - O 12 1 7 / 0 7 / 1 8 4 5 
B / STA.M. BOA-VISTA 0 1 2 6 / 0 7 / 1 8 4 5 
B / DELIBERAÇAO 0 2 3 0 / 0 7 / 1 8 4 5 
P / CASTRO I I 0 1 0 6 / 0 8 / 1 8 4 5 
P / VALENTE 17 1 3 / 0 8 / 1 8 4 5 
P / NEPTUNO 0 1 1 6 / 0 8 / 1 8 4 5 
S / P / CONCEIÇÃO 11 2 4 / 0 8 / 1 8 4 5 
B / HENRIQUIETA 0 4 2 8 / 0 8 / 1 8 4 5 
B / MARIA I 0 2 1 2 / 0 9 / 1 8 4 5 
B / F I E L 0 2 1 3 / 0 9 / 1 8 4 5 
B / FAMA 0 1 1 7 / 0 9 / 1 8 4 5 

c o n t i n u a 
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NAVIO No. SAIDAS DATA la. SAIDA 

S / F E L I Z VENTURA 0 3 2 9 / 0 9 / 1 8 4 5 
B / NOVO-BOM—FIM 0 1 0 8 / 1 0 / 1 8 4 5 
H/ AMAZONA 0 3 0 8 / 1 0 / 1 8 4 5 
VP/ CORREIO BRASILEIRO 0 2 0 8 / 1 0 / 1 8 4 5 
B / ISRAEL 0 2 1 0 / 1 0 / 1 8 4 5 
P / EMILIANA 0 1 2 5 / 1 0 / 1 8 4 5 
P / OLIVEIRA 0 4 0 7 / 1 1 / 1 8 4 5 
P / FLOR DO MAROIM 0 1 2 0 / 1 1 / 1 8 4 5 
B / DOM AFONSO 0 7 3 0 / 1 1 / 1 8 4 5 
P / TODOS OS SANTOS 0 1 3 0 / 1 1 / 1 8 4 5 
P / MARIA LUIZA 0 1 1 1 / 1 2 / 1 8 4 5 
B / VITORIA 0 4 1 8 / 1 2 / 1 8 4 5 
P / BELEZA DO SUL 0 2 2 1 / 1 2 / 1 8 4 5 
P / SIMPATIA 0 1 2 3 / 1 2 / 1 8 4 5 
B / BOM J E S U S 0 5 2 3 / 1 2 / 1 8 4 5 
B C / I N G . THOMAS MELLORS 0 1 2 6 / 1 2 / 1 8 4 5 
B / ECHO 0 3 2 7 / 1 2 / 1 8 4 5 
B / PHENIZ 0 1 0 8 / 0 1 / 1 8 4 6 
B / SAN JOÃO VENCEDOR 0 2 1 8 / 0 1 / 1 8 4 6 
H/ FLOR DO RECIFE 0 1 2 2 / 0 1 / 1 8 4 6 
VP/ GUAPIASSU 0 1 2 2 / 0 1 / 1 8 4 6 
B / UMBELINA 0 1 2 3 / 0 1 / 1 8 4 6 
S / LAGARTO 0 1 2 4 / 0 1 / 1 8 4 6 
S / STA. ANA 0 1 2 9 / 0 1 / 1 8 4 6 
B / FLOR DO SUL 0 3 1 0 / 0 2 / 1 8 4 6 
E / BELLA VIRGINIA 0 2 1 7 / 0 2 / 1 8 4 6 
S / STA. M. BOA SORTE 0 3 2 1 / 0 2 / 1 8 4 6 
B / NATIVIDADE 0 1 0 2 / 0 3 / 1 8 4 6 
H/ MARIA FIRMINA 0 4 0 7 / 0 3 / 1 8 4 6 
B / BOA VIAGEM 0 1 0 8 / 0 3 / 1 8 4 6 
B / F E L I Z UNIAO 0 1 0 9 / 0 3 / 1 8 4 6 
B / LEAO 0 5 1 9 / 0 3 / 1 8 4 6 
B / NERO 0 4 2 2 / 0 3 / 1 8 4 6 
B / NOVO LOBO 0 1 2 8 / 0 3 / 1 8 4 6 
B / COMPETIDOR 0 2 1 7 / 0 4 / 1 8 4 6 
BC/ ING. MARY QUEEM 0 1 1 7 / 0 4 / 1 8 4 6 
S / SAN MIGUEL VENTUROSO 0 1 1 9 / 0 4 / 1 8 4 6 
BC/ ORIENTE 0 1 1 2 / 0 4 / 1 8 4 6 
P / NOVO ASILO DA VIRTUDE 0 1 2 0 / 0 4 / 1 8 4 6 
B / ENCANTADOR 0 1 0 1 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / PORT. TRIUNFANTE 0 1 0 9 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / SERTORIO 0 1 1 7 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / OCEANO 0 1 1 7 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / FORTUNA 0 1 2 0 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / ADELAIDE 0 1 2 1 / 0 5 / 1 8 4 6 
S / CARLOTA 0 2 2 4 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / TARUJO I 0 1 2 4 / 0 5 / 1 8 4 6 
B / ALBANO 0 1 3 1 / 0 5 / 1 8 4 6 

c o n t i n u a 

155 



NAVIO No. SAIDAS DATA la. SAIDA 

S / SANDRA ROSA 0 1 0 9 / 0 6 / 1 8 4 6 
B / SOARES 0 2 2 2 / 0 6 / 1 8 4 6 
S / ROSARIO DE MARIA 0 1 2 2 / 0 6 / 1 8 4 6 
H/ ING. LUIZA 0 1 2 2 / 0 6 / 1 8 4 6 
B / BELIZAR10 0 1 1 6 / 0 1 / 1 8 4 7 
H/ NEREIDE 0 3 2 7 / 0 1 / 1 8 4 7 
B / ATALLA 0 1 1 3 / 0 2 / 1 8 4 7 
H / S / SANTA CRUZ 13 1 3 / 0 2 / 1 8 4 7 
B / ANIMO GRANDE 0 3 2 0 / 0 2 / 1 8 4 7 
B / P / EMULAÇAO 12 2 6 / 0 2 / 1 8 4 7 
E / GALANTE 0 4 1 1 / 0 3 / 1 8 4 7 
B / F E L I Z 0 2 1 8 / 0 4 / 1 8 4 7 
S / TERPSICHORE 0 1 2 0 / 0 4 / 1 8 4 7 
B / NORMA 0 1 2 1 / 0 4 / 1 8 4 7 
B / SOCIEDADE 04 0 5 / 0 5 / 1 8 4 7 
B / DOM PEDRO I I 0 2 1 0 / 0 5 / 1 8 4 7 
B / ARGOS 0 1 1 3 / 0 5 / 1 8 4 7 
B / STA. LUIZA 04 2 9 / 0 5 / 1 8 4 7 
BC/ GENEROSA 01 2 9 / 0 5 / 1 8 4 7 
H/ SAN BENEDITO 0 1 3 0 / 0 5 / 1 8 4 7 
B / TENTADOR 0 1 1 7 / 0 6 / 1 8 4 7 
B / DESPIQUE 01 1 5 / 0 7 / 1 8 4 7 
B / PHARAO 0 1 2 3 / 0 7 / 1 8 4 7 
B / AUSTRAL 0 1 2 9 / 0 7 / 1 8 4 7 
B / MERCANTIL 01 2 6 / 0 9 / 1 8 4 7 
H/ DUVIDOSO 10 0 5 / 1 1 / 1 8 4 7 
P / VIAJANTE 0 1 1 6 / 1 1 / 1 8 4 7 
B / LEOPOLDINA 0 1 2 5 / 1 1 / 1 8 4 7 
B / CONFIANÇA 0 2 2 5 / 1 1 / 1 8 4 7 
E / EUROPISTA 0 2 1 5 / 1 2 / 1 8 4 7 
B / VELOZ 07 0 1 / 0 1 / 1 8 4 8 
B / MINUANO 01 2 0 / 0 4 / 1 8 4 8 
B / ASSOMBRO 0 2 0 6 / 0 5 / 1 8 4 8 
E / CURIOSA 0 3 2 8 / 0 5 / 1 8 4 8 
B / FLOR DA VITORIA 0 1 0 7 / 0 6 / 1 8 4 8 
P Q / TRINDADE 0 1 0 8 / 0 6 / 1 8 4 8 
P / NOVO ANGÉLICA 09 0 9 / 0 6 / 1 8 4 8 
P / AURORA 0 3 1 7 / 0 6 / 1 8 4 8 
P / NITEROY 0 2 2 1 / 0 6 / 1 8 4 8 
BC/ PORT. TENTATIVA 0 1 1 5 / 0 7 / 1 8 4 8 
B / LIGEIRO 0 4 1 2 / 0 8 / 1 8 4 8 
H/ EXALAÇAO 07 2 5 / 1 0 / 1 8 4 8 
P / PORT. LIBERDADE 01 2 6 / 1 0 / 1 8 4 8 
B / H / STO. A. FLOR DO RIO 0 3 0 9 / 1 1 / 1 8 4 8 
S / STO. ANT. DE PADUA 0 1 2 3 / 1 1 / 1 8 4 8 
B / DESTINO 0 4 2 6 / 1 1 / 1 8 4 8 
P / ALFREDO 0 2 3 0 / 1 1 / 1 8 4 8 
P / DOIS DE MARÇO 0 2 1 7 / 1 2 / 1 8 4 8 

c o n t i n u a 



NAVIO No. SAIDAS DATA la. SAIDA 

P / DOIS IRMÃOS 0 4 0 5 / 0 1 / 1 8 4 9 
H/ PARAIBANO 0 2 0 5 / 0 1 / 1 8 4 9 
B / JUNO 0 1 1 9 / 0 1 / 1 8 4 9 
B / VISCONDE CAMAMARAGIB 0 1 1 4 / 0 3 / 1 8 4 9 
B / E / MESTRIA 0 1 1 0 / 0 6 / 1 8 5 0 
H/ AMÉLIA 0 2 1 8 / 0 8 / 1 8 5 0 
B / MAGNO 0 1 2 9 / 0 8 / 1 8 5 0 
E / SOCIEDADE F E L I Z 0 2 2 8 / 0 9 / 1 8 5 0 
H/ FLOR DE CURURIPE 0 1 0 2 / 1 0 / 1 8 5 0 
P / NERZIDE 0 1 0 6 / 1 1 / 1 8 5 0 
P / MARINHO 0 1 1 2 / 0 1 / 1 8 5 1 
H/ AGUIA 0 2 2 8 / 0 1 / 1 8 5 1 
P / ENTERPE 0 1 2 7 / 0 2 / 1 8 5 1 
H/ NOVO DESTINO 0 1 1 5 / 0 3 / 1 8 5 1 
P / ALEGRIA 0 1 0 1 / 0 4 / 1 8 5 1 
B / FIRMA 0 7 1 0 / 0 4 / 1 8 5 1 
G/ SANTÍSSIMA TRINDADE 0 2 0 7 / 0 5 / 1 8 5 1 
B / ALEGRETTE 0 1 1 4 / 0 6 / 1 8 5 1 
H/ CAPRICHOSO 01 1 7 / 0 6 / 1 8 5 1 
B / MAFRA 0 3 0 6 / 0 7 / 1 8 5 1 
P / PRINCESA IMPERIAL 0 1 0 8 / 1 0 / 1 8 5 1 
B / VENCEDOR 0 3 0 9 / 1 1 / 1 8 5 1 
E / MARIA EMILIA 0 1 1 7 / 1 2 / 1 8 5 1 
B / RIO AVE 0 1 0 3 / 0 1 / 1 8 5 2 
P / BELLA ANITA 0 2 1 0 / 0 1 / 1 8 5 2 
P / MARGARIDA 0 1 2 2 / 0 1 / 1 8 5 2 
B / ALMIRANTE 0 2 0 1 / 0 2 / 1 8 5 2 
B / AVE 0 3 2 1 / 0 4 / 1 8 5 2 
B / RECIFE 0 8 2 8 / 0 5 / 1 8 5 2 
E / PIRAPEMA 0 1 1 4 / 0 7 / 1 8 5 2 
H/ PIEDADE 0 3 2 3 / 1 2 / 1 8 5 2 
E / TAMEGA 0 2 2 5 / 1 2 / 1 8 5 2 
E / ELVIRA 0 9 2 6 / 1 2 / 1 8 5 2 
B / SARAH 0 1 2 2 / 0 1 / 1 8 5 3 
BC/ FLOR DE OLIVEIRA 0 2 2 1 / 0 2 / 1 8 5 3 
BC/ SORTE 0 1 0 4 / 0 3 / 1 8 5 3 
H / E / CONSTANTE OLIVEIRA 0 2 1 8 / 0 3 / 1 8 5 3 
P / ANALIA 0 1 0 1 / 0 4 / 1 8 5 3 
P / ING. SEVERN 0 1 0 2 / 1 0 / 1 8 5 3 
B / MARIANA 0 2 0 5 / 1 0 / 1 8 5 3 
VP/ GUANABARA 10 0 1 / 1 1 / 1 8 5 3 
E / VEREMOS 0 1 1 4 / 1 1 / 1 8 5 3 
L / LIBERTAÇAO 0 1 2 2 / 1 2 / 1 8 5 3 
B / MIDAS 0 1 2 5 / 1 2 / 1 8 5 3 
P / TROVADOR 0 1 1 3 / 0 1 / 1 8 5 4 
P / SAN FRANCISCO 0 1 3 1 / 0 1 / 1 8 5 4 
E / LINDA 0 2 0 5 / 0 2 / 1 8 5 4 
P / HENRIQUE 0 3 1 8 / 0 2 / 1 8 5 4 

c o n t i n u a 
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NAVIO No. SAIDAS DATA la. SAIDA 

E / ZELOSA 0 2 1 8 / 0 3 / 1 8 5 4 
B / DOIS AMIGOS 0 1 2 9 / 0 3 / 1 8 5 4 
B / CAMACUAN 0 1 0 1 / 0 4 / 1 8 5 4 
B / DAMAO 0 5 2 0 / 0 4 / 1 8 5 4 
B / HEBE 0 1 0 2 / 0 5 / 1 8 5 4 
H/ SOBRALENSE 0 9 0 4 / 0 5 / 1 8 5 4 
E / FLORA 0 1 0 8 / 0 1 / 1 8 5 5 
H/ SERGIPANO 0 3 0 5 / 0 3 / 1 8 5 5 
H/ I N V I S Í V E L 11 2 6 / 0 3 / 1 8 5 5 
VP/ TOCANTINS 19 0 6 / 0 8 / 1 8 5 5 
VP/ PARANA 3 8 0 7 / 0 8 / 1 8 5 5 
BC/ MATHILDE 0 3 1 6 / 0 1 / 1 8 5 6 
BC/ IPOJUCA 0 1 2 8 / 0 1 / 1 8 5 7 
P / BONFIM 0 1 1 8 / 0 4 / 1 8 5 7 
H/ CAPIBARIBE 0 9 1 4 / 0 9 / 1 8 5 7 
P / ANA 0 4 2 3 / 0 9 / 1 8 5 7 
H/ LINDO PAQUETE 0 2 2 3 / 0 9 / 1 8 5 7 
H/ NACIONAL 0 2 2 9 / 1 1 / 1 8 5 7 
VP/ PERSINUNGA 4 3 2 0 / 0 4 / 1 8 5 8 
VP/ IGUARASSU 3 4 0 3 / 0 5 / 1 8 5 8 
VP/ OYAPOCK 3 2 2 1 / 0 6 / 1 8 5 8 
VP/ PRINCESA DE J O I N V I L E 06 2 3 / 0 8 / 1 8 5 8 
VP/ CRUZEIRO DO SUL 3 3 1 9 / 1 0 / 1 8 5 8 
B / HELENA 0 1 3 1 / 0 5 / 1 8 5 9 
H/ GEORGE 0 1 1 1 / 1 0 / 1 8 5 9 
P / J U L I O 01 1 4 / 1 0 / 1 8 5 9 
P / OROZINHO 0 1 2 9 / 1 1 / 1 8 5 9 
H/ SANTA RITA 0 3 2 0 / 1 2 / 1 8 5 9 
B / ELEMENTINA 0 1 3 0 / 1 2 / 1 8 5 9 
B C / E / JOVEN ARTHUR 0 4 2 7 / 0 1 / 1 8 6 0 
L / FLOR DO RIO G. NORTE 0 1 1 5 / 0 2 / 1 8 6 0 
B / DUQUE DA VITORIA 0 1 2 1 / 0 2 / 1 8 6 0 
P / FLOR DA BAHIA 0 1 2 9 / 0 5 / 1 8 6 0 
S / HORTENCIA 0 1 1 2 / 0 6 / 1 8 6 0 
B / ALMIRANTE 0 2 0 1 / 1 0 / 1 8 6 0 
B / EUGENIA 0 1 1 0 / 1 1 / 1 8 6 0 
B / E / GRACIOSA 01 0 2 / 0 1 / 1 8 6 1 
VP/ NOVAES 0 1 0 7 / 0 1 / 1 8 6 1 
VP/ JAGUARIBE 18 1 7 / 0 1 / 1 8 6 1 
B / MARIA ROSA 0 1 2 8 / 0 1 / 1 8 6 1 
H/ ARTISTA 0 1 1 3 / 0 2 / 1 8 6 1 
B/E/NEGRAES 0 1 1 2 / 0 3 / 1 8 6 1 
VP/ ING. TYNÉ 0 3 2 3 / 0 4 / 1 8 6 1 
BC/ CASTRO I I I 0 1 2 5 / 0 5 / 1 8 6 1 
BC/ ATREVIDA 0 1 3 1 / 0 5 / 1 8 6 1 
BC/ AMENA 0 1 1 0 / 0 6 / 1 8 6 1 
B / MARIA TEREZA 0 1 1 5 / 0 6 / 1 8 6 1 
BC/ SAUDADE 0 1 2 6 / 0 6 / 1 8 6 1 

c o n t i n u a 
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NAVIO No. SAIDAS DATA la. SAIDA 

VP/ CERES 
H/ NICOLAU I 
BC/ RESTAURAÇAO 
VP/ FRAN. NAVARRO 
VP/ APA 
H/ BEBERIBE 
B / DOM AFONSO 
P / CAPUAN 
VP/ ESTREMADURE 
B / PRAZERES 
B / PORT. ESPERANZA 
VP/ ING. ONEIDA 
P / SUPERIOR 

02 
01 
01 
01 
0 5 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

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

No geral foram 269 navios que realizaram 968 viagens 

transportando escravos, numa média de 42 viagens/mês. 

Muito importante nesta relação de navios que realizavam o 

tráfico interprovincial de escravos no Brasil, é verificar que 

muitos deles praticaram o tráfico ilegal de escravos com a 

África. Como também, vários eram fretados pela Companhia Geral de 

Pernambuco e Paraíba para realizarem compra de escravos na 

África, ou mesmo transportarem produtos aqui produzidos no final 

do século passado . (23) 

A relação abaixo à esquerda, indica os navios no tráfico 

interno em Pernambuco que continuaram em atividade depois do fim 

da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, e a relação abaixo à 

direita, os navios que se encontravam no tráfico internacional 
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suspeitos de traficarem escravos após a lei de proibição do 

trá f i co: 

São José Carolina San Sebastião Dois de Março 

Meptuno Constante Castro Movo Destino 

Conceição Ãracaty Conceição Recife 

Sam Miguel Especulador Dom Afonso Tãmega 

Felicidade Simpatia Sarah 

Esperança Santa Cruz Dois Amigos 

Erntelinda Tentador Atrevida 

Felicidade Leopoldina Maria Tereza 

Firmeza Veloz Saudade 
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CAPÍTULO 4 

O TRÁFICO INTERNO, A ECONOMIA E 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
1840-1871 

Contudo, esta espécie de acordo tácito entre os 
escravagistas e os enancipacionistas do norte, a 
que nSo faltava a simpatia dos governos provinci-
ais, interessados na receita proveniente das 
taxas sobre escravos exportados, n3o impediu que 
ali a questão do tráfico assumisse uma feição 
emocional, ao simbolizar, não tanto o começo de 
uma nova era para a economia regional, mas o de-
clínio da grande lavoura, e, sobretudo, a perda 
de substância relativamente ao sul.(l) 

( . . . ) 

Ao finalizar os anos sessenta, o problema do 
tráfico havia sido esquecido até mesmo nos deba-
tes que tiveram lugar no Conselho de Estado em 
1867 e 1868.(...)Era como se tivesse ocorrido uma 
espécie de convergência dos interesses nortistas 
e sulistas: do norte em vender seus escravos; do 
sul em comprá-los.(2) 

Evaldo Cabral de Mello 

O tráfico interno de escravos em Pernambuco no século XIX. foi 

resultado da conjugação de três fatores básicos: 

1- possui uma associação umbilical com a dinâmica da economia 

nacional, uma vez que é o processo comercial e produtivo 

fundador do comércio negreiro e ao mesmo tempo foi por ele 
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fundado, na medida que possibilitou a instalação do sistema 

econômico que se perpetuou até fins da abolição. 

2- O desdobramento da política colonial por mais de três 

séculos de apego sistemático à mão-de-obra escrava, resultou na 

montagem de uma sociedade profundamente marcada pela divisão 

social verticalizada, gerando escalas de valores onde o negro, em 

quaisquer circunstâncias, ocupava o último posto. Inibia—se, 

desta forma, qualquer alternativa social que privilegiasse o 

elemento nacional livre como força de trabalho. Resulta daí, a 

formação de grandes contingentes de mão-de-obra escrava que, por 

natureza, estava indefesa a qualquer oscilação da economia. 

3- O tráfico interno de escravos está associado ao foco 

principal do poder da classe dominante, que para sustentar-se 

precisa equacionar o problema do valor da mão-de-obra, e o faz, 

entre outras formas, pela via político-administrativa e pelo 

tráfico interno, considerando dois fatores: a pressão dos 

senhores de engenho e fazendeiros do café por mão-de-obra barata 

e a pressão social do proletariado rural e urbano. 

Não restavam dúvidas a elite dominante que o tráfico africano 

se extinguiría em poucos anos. Desde 1831, pelos tratados com a 

Inglaterra, o tráfico estava proibido. E mesmo pelo alto poder 

econômico, e por tantos anos de experiência dos traficantes, o 

ambiente administrativo, "positivamente" intelectualizado, somado 



a continuada pressão inglesa, demonstrava que o fim do suprimento 

da mão-de-obra escrava estava iminente. 

Concomitantemente, é o instante, primeira metade do século XIX, 

em que os projetos de invenção de uma identidade nacional começam 

a surgir, ou seja, a formação de um imaginário nacional que 

identificasse e caracterizasse o povo brasileiro como nação . (3) 

Na década de 40 os projetos imigrantistas já obtinham eco em 

todo o Brasil, pois há muito eram alimentados pelos debates 

emancipacionistas que buscavam uma fórmula para excluir o negro 

da sociedade. Assim., para a elite, o escravo se encontrava na 

encruzilhada de dois problemas fundamentais que, pelo interesse 

do grupo mais forte, estabelecerá o tráfico interno de escravos: 

a demanda de escravos na produção cafeeira, que mesmo comprando o 

quando pôde de escravos africanos não conseguiu se abastecer por 

completo e como justificar a originalidade da nação brasileira 

sem o escravo. 

Durante todo o século XIX essas serão as questões principais 

que estavam na origem das preocupações da elite dominante 

brasileira, onde os aspectos sociológicos (como sublimar o negro 

da nação brasileira), os aspectos econômicos (como substituir sua 

força-de-trabalho) e os aspectos político-administrativos (como 

organizar as class&s sociais alijadas da produção) eram facetas 

complicadas de serem equacionadas no momento do fim do tráfico. 
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Ä questão econômica em torno da mão-de-obra entrava em cena na 

medida que alguns "esclarecidos" propõem a extinção da escravidão 

como condição básica para se construir uma sociedade positiva. Os 

emancipacionistas defendem desde a abolição e conseguente 

expulsão dos negros de volta a África - homogeneidade da raça -

até a elevação do negro a categoria de colono dos seus antigos 

senhores - trabalho livre nacional . (4) 

Os imigrantistas, em contrário à maioria dos emancipacionistas, 

pretendem estabelecer um tempo de transição para o trabalho livre 

à custa da disciplinarização dos escravos e seus descendentes. 

Pretendiam simplesmente a substituição física pelo imigrante, 

"tanto na agricultura como nas atividades urbanas". (5) 

No entanto, até a década de 80 não existiu argumento possível 

que fizesse com que a mão-de-obra escrava fosse substituída, 

tanto por uma ou outra proposta. Marcíiio situa bem a questão: 

'Coa o café vinha o escravo. Ele fora, desde os priaórdios 
da colônia, a mão-de-obra preferida!...). (...)as primeiras 
regiões onde se abriram fazendas eraa de pequena densidade 
demográfica (salvo nas antigas zonas açucareiras, onde foi 
introduzido o café). Impossível recorrer, portanto, à mäo-
de-obra local. Os fazendeiros precisavam manter consigo os 
trabalhadores para as suas fazendas. Onde buscá-los, provo-
car uma migração interna? isto só seria possível se houves-
se condições atraentes de trabalho ... nos primeiros anos 
nlo havia lucros, tudo era investimento. (...) recorrer a 
imigração estrangeira? mas as tentativas feitas com colôni-
as, já na época de D. João VI, tinham fracassado (...) e 
além do que havia um grande empecilho: os imigrantes n3o 
vinham espontaneamente para o Brasil, como iam para os 
Estados Unidos (...) a solução parecia clara e única: 
utilizar o escravo. M6) 
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Conclui a autora, em obra clássica, que o resultado dessa 

política foi a invasão de escravos no centro-sul do país, 

oriundos primeiramente do contrabando africano e, cessado este, 

das regiões nordestinas . (7) 

Ho entanto, mesmo sobrepujando a questão nacional da economia 

tradicional sobre os aspectos étnicos e sociais do momento, o 

debate em torno de uma alternativa ao trabalho escravo e cidadão 

negro representava uma evidente tendência da administração 

pública em regular a população como um todo. Mais cedo ou mais 

tarde o problema do escravo e do camponês explodiria na 

sociedade, na medida que as pressões externas de constituição de 

um mercado consumidor interno fossem efetivadas. 

O debate nacional sobre a construção da nação brasileira 

representava a política do Estado em tentar disciplinar a vida 

dos governados. Às diversas categorias sociais, consideradas 

anti-sociais ou de baixo poder mental pelas teorias raciais 

(população negra, índia, mestiça e os pobres livres), deveria ter 

no Estado o propiciador de sua educação e moralização, através do 

disciplinamento da vida pública, como bem completa Azevedo: 

"controlar e disciplinar o cotidiano dos governados a fim de que 

eles se tornassem efetivamente úteis ao país, partes integrantes 

e batalhadoras de uma razão nacional superior " . (8) 
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Se os presidentes de provincia do centro-sul do país não 

tiveram que se preocupar com uma numerosa população excedente e 

profundamente marcada pela heterogeneidade social, as províncias 

nordestinas, às voltas com uma nova crise agrícola, trataram de 

redimensionar suas práticas administrativas e econômicas para não 

continuarem presas aos padrões coloniais. 

Se até a década de 30 as províncias procuraram estruturar sua 

economia tendo como referência o contexto regional, a partir da 

década de 40 o debate econômico, político e social passará a 

ganhar contornos nacionais. 

A partir de 1830, durante o período regencial, vê-se 

progressivamente emergir no centro-sul do país, notadamente no 

Vale do Paraíba, a economia do café, que no final da década já 

desponta na dianteira das exportações nacionais. 

Ao contrário, a região nordestina, que apresentou uma rápida 

recuperação no final do século XVIII, chegando ao auge na década 

de 30 do século seguinte, viu suas exportações caírem rapidamente 

em relação às exportações nacionais. Nos anos de 1821-30 o açúcar 

e o algodão, principais produtos de exportação da região 

Norte/nordeste, representavam 50,7% da exportação total do 

Brasil, contra 18,4% do café no centro—sul, e 13,6% do couro da 

região sul. No entanto, nos dez anos seguintes, 1831-40, a 

situação das exportações se reverteram assustadoramente. O café 
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elevou sua participação a 43,8% do total exportado pelo Brasil, 

enquanto que o açúcar e o algodão caíram para 34,8%, e o couro 

para 7,9%, ou seja, em apenas dez anos o café superou todos os 

outros três produtos juntos nas exportações totais do Brasil.(9) 

Entre as décadas de 1840 e 1850 observa-se então uma disputa 

acirrada entre as três regiões em questão. O Norte/Nordeste 

tentou manter suas exportações ao nível da última década, o que 

não ocorreu. Passou a representar em média 24,0% das exportações 

com o açúcar e 7,5% com o algodão. O café obteve um ligeiro 

crescimento de 3,0%, enquanto que os couros mantiveram-se na taxa 

de 7,9% das exportações totais. (10) 

Na década de 70 o café então dispara na pauta das exportações, 

chegando a representar mais da metade de todas as exportações 

nacionais, 56,6%, enquanto que o açúcar descamba de uma vez por 

todas, chegando no mesmo período a representar somente 11,8%, 

ficando assim a região nordestina segura apenas pelo crescimento 

das exportações do algodão beneficiado com a guerra civil 

americana, o que chegou a representar 18,3% das exportações 

nacionais . (11) 

Contudo, neste período as atenções da nação estão voltadas para 

os problemas decorrentes destas desigualdades regionais, ou seja, 

o problema das mudanças nas relações de trabalho. O centro-sui 

está voltado para a imigração européia e o Norte/Nordeste voltado 
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para a transição do trabalho escravo para o trabalho livre 

utilizando o elemento nacional. 

Desta forma, por essas e outras características, o período 

compreendido entre o início da década de 40 e o final da década 

de 60 será c divisor de águas para as províncias nordestinas, que 

consiste em fugir do ciclo econômico colonial. 

Em Pernambuco conjugam-se fatores políticos, econômicos e 

sociais de monta para serem resolvidos. A desorganização 

econômica, a política centralizadora da oligarquia açucareira e 

uma sociedade profundamente marcada pela heterogeneidade étnica e 

econômica fazem eclodir "revoluções por dia". 

Mas a prática . centralizadora da política nacional, 

dialet i camente construída pelas pressões sociais, impõe urn novo 

modelo administrativo à região. 
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4.1- A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AS QUESTÕES DA ESCRAVIDÃO 

Os primeiros passos em Pernambuco nesta direção, são dados 

quando assume o governo da província o chefe da mais importante 

aristocracia pernambucana, Francisco do Rego Barros. Será por ele 

iniciada a transição de uma prática administrativa colonial para 

uma prática política marcada pslas conciliações sociais. À 

presença muito forte de cinco segmentos sociais, como o 

estrangeiro livre (burguesia comercial), o estrangeiro escravo, o 

nacional enriquecido (aristocracia), o nacional empobrecido 

(camponês) e o nacional "burguês" (intelectuais de ocasião), 

deram os rumos da mudança. 

Em vários sentidos Rego Barros, o futuro Conde da Boa Vista, 

que governou a província entre 1837 e 1844, tentou implantar uma 

série de projetos visando o reordenamento da população 

pernambucana, incentivando a liberação dos escravos das áreas 

urbanas, implantando escolas técnicas agrícolas, companhias de 

colonização e comércio, construções públicas de grande porte e 

incentivos à produção. 

Acima de tudo, a alta burocracia, circunscrita a um pequeno 

grupo de intelectuais formados na Europa, influiu diretamente no 

mercado legal de escravos, isto porque o elemento servil ainda 

era considerado imprescindível na mentalidade da maioria dos 

senhores de engenho, tanto na lavoura como nos serviços 

169 



domésticos. Da mesma forma, os escravos sempre representavam um 

bom investimento, sendo assim, o governo sempre procurou regular 

de forma legal o tráfico de escravos, através de várias leis 

tributárias, uma vez que com as taxas de embarque e de registro 

sobre escravos transportados pelo porto. Rego Barros pôde efetuar 

alguns de seus projetos adicionando ao lucro aferido com os 

escravos impostos cobrados sobre os produtos agrícolas de 

exportação . 

No relatório apresentado' à câmara provincial em 3 de março de 

1842, Rego Barros, preocupado com a queda do algodão no mercado 

internacional, recomenda à assembléia isentar do importo os 5,0% 

cobrado na sua exportação . (12) 

A preocupação advinha, sobretudo, devido ao baixo grau de 

mecanização da produção do algodão, que conseqüentemente baixava 

a produção e as exportações, representando a perda de um 

importante imposto. 

Aparentemente insignificante, é justamente nestes momentos que 

se revelam detalhes importantes do pensamento político-

administrat ivo do período e a relevância deste estamento 

intelectual a frente dos negócios públicos. É apontado como 

alternativa à crise do algodão investir na formação de técnicos 

especializados no seu cultivo. Pretendia o presidente uma solução 

que promovesse o desenvolvimento agrícola: "... da mesma sorte 

muito vantajoso devia ser à agricultura o estabelecimento de uma 
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fazenda normal, donde depois saíssem pessoas aptas a dirigirem os 

processos econômicos'' . E efetivando sua proposta, cede uma 

porção de terras em Escada e financia o estabelecimento de uma 

companhia de colonização e agricultura . (13) 

Afinal, Rego Barros era uma das figuras mais importantes deste 

segmento intelectual provinciano. Chefe da importante oligarquia 

dos Rego Barros, era conhecido como homem de espírito moderno e, 

segundo Joaquim Nabuco, se tornou o melhor administrador da 

província de Pernambuco durante a primeira metade do século XIX: 

". . . o aspecto geral do Recife modificou-se com as construções de 

Boa Vista: a vida social tornou-se animada, a afluência voltou 

. . . , mais, porém, do que o embelezamento da cidade e o impulso 

dado as obras públicas sob a direção do engenheiro Louis Léger 

Vauthier ... concorreu Rego Barros a prosperidade e a paz de que 

gozou a província em anos tormentosos para o país" . 1141 

Estava sendo implantada uma mentalidade moderna no 

gerenciamento dos negócios da província. O Estado efetivaria sua 

participação central no controle da produção e distribuição, se 

completando por estender sua administração aos bens e serviços. O 

controle eficaz recaiu tanto sobre as taxações dos produtos 

exportados como os de comercialização interna. A despeito da 

queda das exportações em relação a outros produtos nacionais, a 

balança comercial foi controlada através de várias medidas 

fiscais e na tabelação dos preços dos produtos importados que por 

sua vez eram regulados pela produção local. 
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Nesse período ganha prioridade os investimentos em construções 

de grande porte. 

Para os projetos de saneamento, foi fundada a companhia 

Beberibe, que consumiu 2/3 dos quase 40% à que tinha direito no 

orçamento provincial a repartição de Obras Públicas. Contudo, 

esta repartição investirá também na recuperação de antigos 

sobrados, onde muitos se tornaram sede de órgãos públicos bem 

como centros de ensino, casas de caridade, hospital, oficina de 

aprendizagem mecânica para criação de fazendas agrí colas . (15) 

A contrapartida para efetivação dessas políticas públicas se 

acham basicamente na arrecadação fiscal. À respeito, todos os 

itens constantes a administração nas leis de meios no período de 

1837 a 1850, que privilegia obras assistenciais e infra-

estruturais, possui também verba especifica, 4,5% do orçamento, 

para administrar a arrecadação. 

A malha tributária concentrava seus esforços na arrecadação dos 

produtos agrícolas de exportação quando do embarque no porto do 

Recife. Os impostos eram recolhidos através da Alfândega do 

Porto, da Mesa do Consulado Provincial, Mesa do Consulado 

Imperial e na Mesa de Recebedorias de Rendas Internas Gerais. 

Especificamente para o presente estudo, foi de vital 

importância, na arrecadação provincial, o rendimento das mesas do 

consulado provincial e da recebedoria das rendas internas gerais. 

Nelas eram recolhidas a meia-siza dos escravos, taxa sobre 
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escravos, referentes a matrícula, e as taxas de exportação de 

escravos pelo porto. 

Em 01 de setembro de 1842, o administrador das mesas coletoras 

faz publicar um edital dando a cumprir "... as pessoas que 

possuem escravos, ou que tenham em seu poder por aluguei, ou por 

administração, que ao primeiro de outubro próximo vai dar-se 

princípio a matrícula dos escravos . . . " . (16) 

Com base no regulamento de 11 de abril de 1842, em cumprimento 

a lei de 31 de outubro de 1835 sobre a matrícula de escravos, 

essa recebedoria exercerá papel vital na fiscalização dos 

escravos transportados para outras províncias, pois além de 

recolher as taxas dos escravos viajando sós ou em companhia de 

algum passageiro, efetuava a cobrança da taxa da meia-siza, da 

taxa de 5$000 por escravo transportado e, no ano de 1842, taxa 

adicional sobre os escravos que não foram matriculados até aquela 

data . (17) 

Na lei imperial de 1835, que ordenou a matrícula dos escravos 

em todas as vilas, sujeitas a taxa anual de 1$000, é importante 

que se detenha um pouco, pois foi constantemente lembrada neste 

período, 1840-49, e chegou mesmo a ser posta em prática pelo 

governo provincial, demonstrando sua intenção de manter um 

controle eficaz sobre o número de escravos que entravam e saíam 

de Pernambuco. 
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À lei dizia que os escravos que estavam viajando sós deveriam 

ser embarcados pelos respectivos responsáveis com o devido 

passaporte retirado no Departamento ds Polícia. Bem como deveriam 

apresentar a guia de pagamento da taxa por escravo exportado, 

além do certificado de matrí cuia . (18) 

No artigo 19, esta lei trata de um procedimento muito 

importante para compreensão da prática dos comerciantes quando 

burlavam a lei para embarcar escravos vendidos para outras 

províncias. 

O artigo diz que a matrícula dos escravos, comprados ou 

vendidos para outra província, só era retirada de posse do recibo 

de compra e venda. O procedimento é detalhado: 

"0 contrato de coapra e venda de escravos será celebrado por 
escritura pública, ou escrito particular assinado pelos con-
traentes e duas testemunhas, averbando-se na recebedoria do 
municipio, cidades ou vilas, nas estações por onde se arre-
cadar em livro próprio a taxa anual...'.(19) 

No entanto, o mais importante nesta lei, para o assunto em 

questão, é o conjunto de medidas que regula o comércio de 

escravos, detalhado no artigo 12, parágrafos 1 e 2: 
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'Os escravos que entraren por aar, ou por terra para o auni-
cípio da corte e deaais cidades e vilas, serão satriculados 
pelas pessoas, ou consignatários que os receberem (...)e de-
verá fazer sua declaração (...) e haver dela o certificado 
(...). (...) excetuando-se: os escravos que entrares e sai-
rea en serviço de seu donos, contanto que apresentes guia 
assinada por estes e vista pela autoridade do lugar ea que 
resides (...) e os que entrares e saires acoapanhando seus 
donos residentes fora do suniclpio (...) contanto que este-
jas noœados nos passaportes'.(20) 

Desta forma, burlar a lei através da falsificação da "guia 

assinada" não representava grande empecilho, haja vista que 

quando a autoridade local não fosse o próprio proprietário o era 

algum dos seus pares, ou mesmo o escravo viajava com seu nome 

listado em algum passaporte, de qualquer um representante, com a 

denominação de criado. 

Mesmo assim, através das repartições de fiscalização, o governo 

provincial conseguiu arrecadar enormes somas e, ao mesmo tempo, 

controlar de forma parcial o volume de escravos que entravam e 

saíam da província. 

Em relação aos rendimentos da província entre os anos de 1840 e 

1849, através das mesas coletoras, verifica-se que o Estado 

conseguiu recuperar-se quanto ao fraco desempenho de suas 

exportações. 

Um primeiro passo foi dado na direção do controle da balança 

comercial. De acordo com as exportações e importações do ano 

financeiro de 1841-4 2, a província importou o equivalente a 41,0% 

a mais do volume total de suas importações. Já no ano financeiro 

de 1846-47 esta relação havia sido reduzida a 6,0%, sendo que 

quem mais contribuiu para esta equiparação foi o açúcar, que no 
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período de 1841 a 1847 obteve um aumento da ordem de 42,0% de sua 

exportação.(tab.31) 

TABELA 31 
EXPORTAMES E IMPORTAMES TOTAIS DE PERNAMBUCO 

ANO FINANCEIRO EXPORTAçAO IMPORTAçAO 

1841-1842 4.585:594*531 7.766:123*117 
1846-1847 6.897:835*851 7.334:502*815 

Fonte: Resino da pautas de exportações e iœportaçôes. Diário 
de Pernambuco, julho de 1842, e julho de 1847. 

Da mesma forma, o rendimento da alfândega duplicou entre 1837 e 

1850, tendo um aumento da ordem de 100,2%, e o rendimento da mesa 

do consulado apresentou um aumento de 25,6% no período de 1838 a 

1851. (Tab.3 2 e 33) 

TABELA 32 
RENDIMENTO DA ALFANDEGA DE PERNAMBUCO 
1837-1850 

ANO FINANCEIRO RENDIMENTOS TOTALS VAR. 

1837-1838 1.191:081*244 
1838-1839 1.513:975*319 +27,1% 
1839-1840 1.814:118*087 + 19,8% 
1840-1841 1.756:610*785 - 3,1% 
1841-1842 1.582:670*785 - 9,9% 
1842-1843 1.524:020*733 - 3,7% 
1843-1844 1.799:957*704 + 18,1% 
1846-1847 2.252:170*601 + 25,1% 
1847-1848 2.072:653*749 - 7,9% 
1848-1849 2.136:004*576 + 3,0% 
1849-1850 3.526:485*625 + 65,1% 

C.A= +100,2% 

Fonte. Resumo dos rendimentos da Alfândega de Pernambuco. 
Diário de Pernambuco, mês de Julho no finai de cada ano financeiro. 
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TABELA 33 
RENDIMENTO DA MESA DO CONSULADO DE PERNAMBUCO 
1838-1851 

ANO FINANCEIRO RENDIMENTOS TOTAIS VAR. 

1838-1839 567:0451252 -

1839-1840 542:591*789 - 4,3* 
1840-1841 510:688*713 - 5,9% 
1841-1842 409:852*600 - 19,7% 
1842-1843 507:0101434 + 23,7% 
1843-1844 502:154*467 - 0,9% 
1844-1845 556:976*747 + 10,9% 
1845-1846 575:195*964 + 3,3% 
1846-1847 563:942*865 - 1,9% 
1847-1848 595:347*120 + 5,6% 
1848-1849 779:465*245 + 31,0% 
1849-1850 634:918*255 - 18,5% 
1850-1851 649:804*667 + 2,3% 

C.A.= + 25,6* 

Fonte: Resumo dos Rendimentos da Mesa do Consulado Provincial de 
Pernambuco. Diário de Pernambuco. Mês de julho no final de cada ano 
Financeiro. 

Assim, durante a década de 1840, Pernambuco reunia além das 

qualidades de possuir um enorme contingente escravo e 

localização estratégica e tradicional no comércio negreiro, 

também possuía um Estado administrativamente organizado, 

desenvolvendo políticas conscientes de organização do espaço, da 

economia provincial, e de certa forma do controle de sua 

população escrava. 

Perdigão Malheiro também observa que na década de 60, na 

capital do Império, houve crescente saída de escravos do trabalho 

de ganho para trabalhar no campo, bem como a entrada neste setor 

informal do trabalhador livre. Ou seja, existia uma onda 
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generalizante de substituir o trabalho negro pelo branco, por ser-

este mais econômico, porque "moralizava" a questão servil. (21) 

Contudo, o principal motivo era a falta de braços nas lavouras 

cafeeiras, ou um grande blefe para continuar o comércio, e mesmo 

o crescente aumento das teorias racistas que queriam ver seus 

projetos imigrantistas adotados. No entanto, Malheiro, ao sabor 

da sua época, ilustra o induzidor desde processo: 

'É fundado nesse fato econôaico (substituição do trabalho 
servill, que alguns se têa leabrado do iaposto progressivo 
sobre os escravos nas cidades, coao aeio indireto de os ir 
fazendo sair para o caapo, e facilitar assis a substituição 
por gente livre; ben coao exclui-los de certos trabalhos ea 
repartições e obras públicas [...] e só adaitir pessoas 
livres.(22) 

Talvez, a intelectualidade que estava no poder em Pernambuco, 

na década de 40, tenha se antecipado a essa política da capital 

do Império na década de 60. 

O fato é que a despeito da questão social que envolve o 

transição do trabalho compulsório para a economia de mercado, o 

comércio de escravos, centralizado em algumas grandes cidades do 

Império, como Pernambuco, dependia ou mesmo estavam seus agentes 

associados ao governo, além é claro da eterna lei da oferta e da 

procura, onde contavam com uma forte intervenção do Estado na 

produção agrícola, reguladora em última instância, da procura do 

escravo. 

No entanto, seria por demais exagerado de nossa parte imaginar 

que o Estado controlava todas as rédeas do mecanismo econômico. 
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Às políticas implementadas eram, até certo ponto, o último 

recurso encontrado pela administração pública para tirar algum 

proveito de um sistema que, em grande parte, era controlado pelos 

agentes de comércio, com representação interna e externa. Além do 

mais, era travar uma briga inútil, como se viu mais tarde, contra 

a queda dos preços do açúcar no mercado externo. 

Desta forma, após os períodos agitados da revolução Praieira 

(1848-49), as propostas de adoção do trabalho na lavoura 

pernambucana eram consideradas como soluções para resolver a 

crise social e econômica da província. A mão-de-obra escrava 

atingira preços elevadíssimos, chegara a triplicar durante a 

década de 50 com o fim do fornecimento de escravos africanos, 

(questão material levantada por Gouveia). Mas, como foi observado 

no capítulo 1 e 2, a importação de escravos africanos se 

encontrava em queda desde o final da década de 30, demonstrando 

que em Pernambuco uma nova atitude deveria estar sendo posta em 

prática pelos plantadores. 
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4.2- A ECONOMIA, A POPULAÇÃO E A ESCRAVIDÃO EM 

PERNAMBUCO: 1840-1871 

Na área norte da Zona da Mata, desde as primeiras décadas do 

século XIX que a utilização da mão-de-obra livre era adotada. 

Aquilo que se chamou de "moradores de ocasião" já era uma 

realidade. Freqüentemente os senhores de engenho facilitaram o 

estabelecimento desses moradores em suas terras em troca de 

alguns dias de trabalho. (23) 

Também se vulgarizara a utilização de grande número de 

trabalhadores livres no período do corte da cana, sistema que foi 

denominado posteriormente de "carabao", e se tornou famoso pelas 

constantes migrações sazonais. A "parceria", cessão de.partes de 

terra a famílias empobrecidas, foi amplamente adotado por 

pequenos produtores que fabricavam menos que 600 pães de açúcar 

por ano . (24) 

No entanto, o fator mais ilustrativo deste processo é a prática 

comum de pequenos plantadores venderem sua escravaria a grandes 

proprietários, que neste período não só recusavam-se a venderem 

seus escravos como continuaram muito ativos neste comércio. Para 

esses grandes plantadores em nenhum momento o escravo foi 

preterido em relação aos trabalhadores livres, isto até bem 

próximo da abolição. Como exemplo, o famoso desembarque 

clandestino de escravos em Serinhaém, em 1855, quando estavam 
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envolvidos numerosos senhores de engenho de influência na 

política provincial . (25) 

De inicio, o tráfico interprovincial de escravos em direção as 

províncias cafeeiras assumiu outros contornos na província 

pernambucana. O famoso êxodo de escravos das províncias 

nordestinas em direção ao café não foi um todo coeso na região. 

Em Pernambuco, como vimos, aconteceu de forma amplamente 

diferente, e na Bahia, pela similaridade econômica, faz crer em 

atitudes semelhantes, onde o tráfico obedeceu muito mais a lógica 

dos comerciantes, que atuavam a nível nacional, do que 

propriamente ao problema econômico interno gerado por causas 

externas, como por exemplo o surto cafeeiro. Se os pequenos 

plantadores passaram a vender seus escravos, com o fim do 

fornecimento africano, o fizeram intra-regionalmente, vendendo-os 

aos grandes plantadores locais. Aliás fato positivo no conjunto 

da economia provincial, porque além de recapitalizarem e 

redirecionarem seus investimentos através de melhoramentos na sua 

produção, ou então transferirem seus esforços para a cultura do 

algodão, que há muito estava em concorrência com o açúcar, 

possibilitava a venda do escravo a preços menores do que o 

praticado pelos grandes comerciantes. E implica dizer que o 

mercado de escravos, aquecido pela demanda cafeeira, encontrava 

sério concorrente nos grandes produtores de açúcar. 
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Se a poiitica do Estado, esboçada acima, empurrou os escravos 

urbanos para as áreas rurais, estes foram disputados tanto pelos 

agricultores do sul como pelos próprios plantadores nordestinos. 

Neste aspecto, ter uma visão apenas macro das exportações 

nacionais pode induzir no erro de atribuir uma queda na produção 

na região que apresenta menor participação do seu produto no 

total das exportações nacionais, como é o caso de Pernambuco, que 

apresentou continuado aumento de sua produção açucareira.(Tab.34) 

TABELA 34 
PRODUÇÃO TOTAL DE AÇÜCAR EM PERNAMBUCO 
1801-1860 

ANOS PRODUÇÃO MÉDIA NOS PRODUÇÃO MÉDIA 
ANUAL (TON.) ANUAL (TON.) 

1801-1805 8.362 831-1835 13.690 
1806-1810 7.866 836-1840 26.743 
1811-1815 5.742 841-1845 32.357 
1816-1820 9.198 846-1850 49.925 
1821-1825 12.212 851-1855 63.312 
1826-1830 18.234 856-1860 67.339 

Fonte: Eisenberg. Modernização Sea..., cit., pág. 43, 44. 

Desta forma, os escravos que de Pernambuco foram vendidos para 

o centro-sul , como está demonstrado no levantamento dos escravos 

transportados para fora da província entre 1840 e 1871, foram 

comprados nas províncias ao norte, ficando claro que Pernambuco 

teve diminuta participação na exportação de escravos da sua 

lavoura. 
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De uma outra forma, devemos passar em revista alguns aspectos 

da transição do trabalho escravo para o trabalho livre que os 

autores citados neste estudo, Eisenberg e Manuel Correia, afirmam 

estar completada no ano de 18 7 2. (26) 

Numa série de estatísticas, relativas à proporção de escravos e 

livres nos municípios e engenhos pernambucanos e comparadas com 

mapas de população, pode-se demonstrar a evolução da participação 

de cada segmento na produção açucareira, bem como pode indicar a 

estrutura de posse de escravos de áreas representativas da 

província, e que ao contrário do que se pensa, grande parte dos 

escravos ficaram nas mesmas regiões de origem. 

Estas estatísticas foram encontradas em estado lastimável no 

Arquivo Público Estadual de Pernambuco e por isso não foi 

possível recuperar a sua totalidade. Da mesma forma, um bom 

número foi encontrada mas, apesar de serem solicitadas pelo 

governo provincial, nem todos os municípios cumpriram as 

determinações de confecção dos mapas. 

No entanto, a sistematização dos dados de várias freguesias, 

contando engenhos, produção especifica de açúcar, número de 

escravos por engenho, população livre dos mesmos, população total 

e especificação de categorias profissionais, tornou possível uma 

visualização da estrutura da população durante a década de 50, 

momento cruciai de transformações na sociedade e economia 

imperial. Desde já implicitamos, que procuramos aqui entender o 
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tráfico interno de escravos como resultado da decadencia ou não 

da industria açucareira na então provincia de Pernambuco. 

Um primeiro mapa sobre a quantidade de engenhos no município de 

Ipojuca, região mais rica da província, de economia bastante 

diversificada com base na indústria açucareira, caiu em nossas 

mãos quase por acaso, sendo o único que encontramos com essas 

características, quantificação da evolução dos escravos, engenho 

por engenho, evolução da estrutura de posse de engenho, bem como 

informações sobre o tráfico de escravos entre 1842 e 1852. 

Foram arrolados 51 engenhos em 1852 e estabelecidas, pelo 

subdelegado de polícia, várias comparações entre os mesmos 

durante a última década.(Tab.35) 

TABELA 35 
RELAÇAO DOS ENGENHOS DE Aç-CAR NO DISTRITO DE IPOJUCA 

1842-1852 

ENGENHOS QUANT. ESCR. QUANT. ESCR. DIF. OBSERVAçOES 
1842 1852 

UTINGA 
TABATIRGA 
PIHDORAMA 
ENGENHO DO MEIO 
BOACICA 
JOCO 
MACACO 

PARA 
MARANHAO 
BERFICA 
BOB JESUS 

48 
50 
30 
25 
80 
76 
85 
32 
60 
34 
30 

33 -13 
40 -10 
20 -10 
20 -05 
60 -20 
73 -03 
68 -17 
30 -02 
30 -30 
24 -10 
15 -15 

continua 
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ENGENHOS QUANT. ESCR. QUANT. ESCR. DIF. OBSERVAçOES 
1842 1852 

TAPERA 50 65 +15 -

BERTIOGA 20 20 - -

GAIPIO 60 50 -10 -

ARATANGIL 100 80 -20 -

SAO PEDRO 35 33 -02 -

DIAMANTE 18 15 -03 -

JEBIRO DE STÀ.CRUZ 32 20 -12 -

CAPOEIRA 66 51 -15 -

ARIMBI 50 30 -20 -

AGUA FRIA 25 30 +05 -

GANELEIRA - - - -

PINDOBA 26* 30 +04 * Dado de 1843 
PINDOBINHA 20 20 - Arrendado a um ano c/ 20 esc. 
CAETHE 25 20 -05 Arrendado em 1848 c/ 25 esc. 
SAO J0A0 33 30 -03 Arrendado em 1846 c/ 33 esc. 
QUELUZ 46 36 -10 Arrendado em 1846 c/ 46 esc. 
SANTA MARIA 34 30 -04 Construido em 1849 c/ 34 esc. 
SOLEDADE 21 20 -01 Construido em 1851 c/ 21 esc. 
JUSSARAL 49 37 -12 Novo dono es 1849 c/ 49 esc. 
FERNANDOS - 18 - como é de órfãos vai a praça todo ano 
CAMELLA 26 22 04 Arrendado em 1846 c/ 26 esc. 
COROATA 17 15 -02 Construido em 1849 ci 17 esc. 
TODOS OS SANTOS 40 30 -10 Arrendado em 1845 c/ 40 esc. 
SAO PAULO 60 33 -27 Arrendado em 1845 c/ 60 esc. 
JEBIRO DO CONDE 30 33 -03 Tutor dos órfãos entrou em 45 c/ 30 esc. 
JENIPAPO 24 24 - Arrendado em 1849 c/ 24 esc. 
ILHA NOVA - 35 - Arrendado este ano (1852) 
CRAUACA 30 24 -06 Novo dono em 1844 c/ 30 esc. 
AMAZONAS 30 25 -05 Arrendado em 1847 c/ 30 esc. 
CONCEIÇÃO 150 120 -30 Novo dono em 1846 c/ 150 esc. 
ARENDEPE 20 16 -04 Novo dono es 1847 c/ 20 esc. 
MONTIVIDEO 30 31 +01 Arrendado es 1848 c/ 30 esc. 
TRAPIXE 24 24 - Construído este ano (1852) 
GUERRA 22 21 -01 Novo dono em 1846 c/ 22 esc. 
HERCEIS 50 50 - Novo dono es 1845 c/ 50 esc. 
SALGADO 106 99 -07 Ficou para os órfãos em 1847 cí 106 esc 
CANOAS 14 14 - Comprado em 1849 c/ 14 esc. 
DOURADO 22 20 -02 Arrendado es 1848 c/ 22 esc. 
DARANGUZA 24 22 -02 Construido es 1846 c/ 24 esc. 
SANTA REZA - - - -

TOTAL 1.979 1.706 -326 

Fonte:' Estatística de Escravos ". Série Polícia Civil. Repertório de Escravidão. Arquivo 
Público Estadual de Pernambuco. Vol. 40, pág. 169, 169v, 170, 170v. 
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Comprova-se, de início, que a região de Ipojuca possuía uma 

grande participação na produção açucareira. Pela quantidade de 

escravos, podemos supor a produção total entre 80.000 e 100.000 

pães de açúcar (6.000.000 a 7.000.000 Kg.) considerando apenas 

uma produção média de 50 pães por escravo. 

A média de escravos por engenho é de 47 em 1842 e 35 em 1852, 

observando uma queda média de 12,0% entre os anos. 

No entanto, observa-se que existe uma grande mobilidade de 

proprietários entre os anos, momento coincidente com o período de 

transformações globais na estrutura de posse regional de 

escravos, haja vista o fim do tráfico africano, e o incremento da 

produção cafeeira. Também podemos aventar, com base neste quadro, 

momentos de grandes transformações na estrutura de posse de 

terras em Pernambuco. No período compreendido, 60,0% dos engenhos 

sofreram algum tipo de mudança, seja através de arrendamentos, 

vendas, legados a herdeiros, engenhos de característica 

filantrópica, e mesmo engenhos construídos recentemente. 

Do total de engenhos arrolados existem informações completas em 

49 deles, ou seja 96,0%. Em dois deles não há nenhuma informação, 

o Cameleira e o Santa Reza. 

Nas mudanças ocorridas, 06 engenhos (12,0%) foram construídos 

entre 1843 e 1852: 01 em 1843, 1846, 1851, 1852, e 02 em 1849. E 
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o mais importante é que esses engenhos entraram era atividade com 

uma média de 2 4 escravos, ou seja, engenhos de rnédio/grande 

porte, com capacidade de fabrica de 1.200 a 2.400 pães 

anualmente. 

Só por estes dados, implica dizer que a área era bastante 

atrativa para investimentos na agricultura: possuia um número 

total de engenhos bastante elevado, indicando um centro comercial 

onde os produtores poderiam se abastecer de gêneros de primeira 

necessidade, e formava um centro de obtenção de mão-de-obra. De 

fato, a área possuía clima favorável e terras propícias a 

agricultura e, o mais importante, para a produção açucareira 

possuía proximidade com o mar. 

Mas outros dados indicam que a área estava em intensa 

mobilidade fundiária, o que poderia ter como causa a grande 

instabilidade vivida pelos senhores de engenho, isto podendo ser 

observado pelos vários arrendamentos e vendas. De certo, 

incerteza de alguns na continuidade da escravidão e no mercado 

internacional do açúcar. 

De 1845 a 1852 verifica-se um número bastante elevado de 

arrendamentos de engenhos de médio e grande porte. No total são 

12 engenhos, 25,0% dos quais, com uma média de 33 escravos por 

engenho e representando 20,0% de todos os escravos do município. 
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Mais indicativo foi o número de engenhos vendidos, que no 

período chegou a sete, 15,0% do total, com uma escravaria média 

ainda mais elevada, 48 escravos por engenho representando 17,0% 

ae todos os escravos. 

Agrupando os engenhos arrendados e vendidos, pois fazem parte 

de uma mesma categoria, com novos produtores, verifica-se um 

índice muito elevado de novos investimentos em engenhos já 

existentes, um total de 17 representando 40,0%. Isto nos faz ver 

com outros olhos o momento pelo qual passava a indústria 

açucareira nesta fase de transição. Se considerarmos os novos 

investimentos totais, seis novos engenhos construídos, podemos 

dizer que ao invés de descrédito no açúcar com a produção escrava 

o que acontecia era a continuada lógica produtiva com base na 

mão-de-obra escrava. Ademais, o apego à escravidão não dava 

mostras de enfraquecimento, ao contrário, a mão-de-obra escrava 

não só foi mantida como também recebeu um incremento de 144 

escravos nos novos engenhos, num momento em que o preço do 

escravo triplicara. 

Da mesma forma, podemos concluir que o tráfico interno de 

escravos, já bastante aquecido em Pernambuco, não era 

incrementado por escravos oriundos da agro-indústria açucareira, 

mantendo-se válida, portanto, a suposição de que os escravos 

vendidos de Pernambuco para as regiões cafeeiras tinham origem em 

outras áreas econômicas. 

Outra informação muito importante, para corroborar a afirmação 

acima, encontra-se em parte no ofício enviado pelo, subdelegado. 
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Antônio Juvêncio Pires, quando da remessa da estatística ao chefe 

de polícia da provincia: 

'[neste oficio] contém a relação de todos os engenhos, com 
o número de fábricas [escravos] e a diferença do aumento e 
redução que se tem dado. Também pedimos ... o envio de um 
pequeno destacamento de polícia para a proteção dos seis 
portos, devido a ação dos infames traficantes e contraban-
distas de africanos. Ipojuca, 15 de fevereiro de 1852." 

Claro está, que mesmo depois de oficializado o fim do tráfico 

africano, por Ipojuca também continuava o contrabando em 

Pernambuco. 

Um dado bastante curioso nestas informações prestadas pelo 

sub-delegacia d© Ipojuca é a existência d© três engenhos de 

órfãos. Não se sabe se eram engenhos que ficaram como herança ou 

se eram engenhos onde produziam açúcar à custa de escravos 

órfãos. 

Ao que tudo indica, pelas informações prestadas em dois deles, 

deveriam ser mesmo de crianças escravas que ao chegarem à fas© 

adulta para o trabalho na lavoura intensiva, 9 a 12 anos, eram 

vendidos em hasta pública, nos mercados locais. Em um deles, o 

"Fernandos", o subdelegado informa que "como é de órfãos vai a 

praça todos os anos", o que pode significar a impossibilidade da 

enumeração dos escravos, pois todos os anos vários deles atingem 

a idade adulta e são vendidos. 

Mo entanto, ©m outro engenho, "Jebiró do Conde" , o subdelegado 

informa que "o tutor dos órfãos entrou em 1845 com 30 escravos", 

o qu© tanto poderia significar qus os escravos órfãos só podiam 
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ser vendidos com a autoridade de um tutor ou, noutro sentido, os 

herdeiros órfãos só podiam ter legitimada sua posse com a 

nomeação legal de um tutor, passando então a constar na relação 

oficial de engenhos do municipio. Essa compreensão também é 

válida para o engenho "Salgado", que segundo o relatório "ficou 

para os órfãos em 1847 com 106 escravos". De qualquer forma, aqui 

fica o registro e a dúvida. 

Num outro grupo de estatísticas, referentes ao ano de 1857, 

portanto no final da década de 50, foi possível recuperar vários 

mapas de engenhos, e muitos estão completos, ou seja, existem a 

enumeração dos escravos, das pessoas livres, da quantidade de 

pães fabricados anualmente, o tipo do engenho e os animais que 

possuíam. Em outros são fornecidos os dados somente para os 

trabalhadores escravos, o que não nos impede de relacionarmos a 

quantidade de escravos com a produção total de cada engenho, 

aspecto importante para identificarmos o apego a escravidão na 

economia de exportação. 

No município de Limoeiro, situado no Agreste Setentrional, 

foram relacionados sete engenhos. Não foram relacionados os 

trabalhadores livres, mas o número de escravos era de 112 para 

uma produção anual de 2.390 pães, ou seja, uma produção per 

capita de 21 pães de açúcar, ou 1.574 quilos por escravo, e uma 

média de 16 escravos por engenho. 
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No municipio de Cimbres, Alto Sertão, foi encontrado somente 

uma estatística, do engenho São Marcos. ;iEmprega-se no custeio 20 

pessoas livres e 05 escravos. Fabrica anualmente 60 a 100 pães". 

Ou seja, uma produção per capita de 16 pães de açúcar por 

escravo. 

No municipio de Bonito, Agreste Meridional, foram encontrados 

as estatísticas de 32 engenhos. Estas estatísticas estão 

completas, ou seja, constam os escravos, os livres, a produção e 

o tipo de engenho. 

Dos engenhos arrolados 19 são movido a água, 59,0%, e 13, 

41,0%, são movidos a animais. 

A produção total do ano de 1857 chegou a 34.850 pães de açúcar, 

ou 2.613.750 Kg. A média de açúcar produzido por engenho, 1.089 

pães, caracteriza o município como região de grandes engenhos 

produtores. 

Os escravos correspondem a 652 (66,0%) do total de 

trabalhadores, e os livres 338 (34,0%). Em média são 20 escravos 

por engenho e 10 pessoas livres. 

A análise em bloco deste tipo de estrutura tem induzido a 

muitos erros de compreensão relativos à transição do trabalhe 

escravo para o trabalho livre, pois normalmente esta região seria 

considerada como estando em processo adiantado nesta transição. 

Se considerarmos apenas os engenhos com produção acima de 1 . 000 

pães (médio/grande porte) verifica-se que a relação entre os 

trabalhadores eleva-se consideravelmente em favor dos escravos. 
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Nos 15 engenhos (47,0%) nesta categoria, o Barra do Dia, Ilha 

das Flores, Tese, Riacho Seco, Brejão, Pessoa, Pau de Aca, 

Camiouzinho, Verde Flor D'una, Pedras, Solitário, Cabeleira, 

Fortaleza, Boa Vista e Conceição, o número de escravos 

corresponde a 425 (71,0%) dos trabalhadores, e os livres apenas 

172 (29,0%). Está claro que nesta região havia uma grande 

concentração fundiária, resultando no alijamento da população 

livre da produção de exportação o que, por sua vez, os obrigava a 

sobreviver à base da produção de subsistência, em formas de 

trabalho do tipo "parceria", "cambão", e de "Condição". Se não, 

vejamos a relação em outra estrutura. 

Considerando os 09 engenhos (28,0%) com produção acima de 600 

pães até 1.000 anualmente, a proporção de trabalhadores escravos 

ainda é muito alta, correspondendo a 62,0%, e os trabalhadores 

livres representam apenas 3 8,0%. Ou seja, também nos engenhos de 

médio porte, mesmo existindo uma maior participação dos 

trabalhadores livres, o trabalhe escravo ainda é dominante. 

No entanto, em 08 engenhos (25,0%) com produção abaixo de 600 

pães, pequenos engenhos, os escravos passam a ser minoria, 

correspondendo a 49,0% e a participação do trabalhador livre 

eleva-se a 5 1,0%. (27) 

Mas esses dados também podem incorrer em erro de análise, pois 

considera somente a relação entre escravos e livres, e numa 

região de grande concentração fundiária existe um alijamento 

muito grande da população livre nos trabalhos efetuados pelos 
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sobretudo pela questão "moral do trabalho", já bastante 

no escravismo. 

Contudo, através da relação produção total/produção per capita, 

poderemos visualizar melhor o comportamento demográfico, entre 

livres e escravos, nos engenhos pernambucanos em principios da 

segunda metade do século XIX. Este tipo de análise é sugerido, 

sobretudo, por um especialista na produção açucareira 

contemporâneo ao período, Henrique Augusto Milet.(28) 

O autor foi um engenheiro de obras públicas, trazido da França 

juntamente corri Vauthier pelo Conde da Boa Vista em 1840, e que 

aqui casou e fixou residência tornando-se senhor de engenho. 

Preocupado com a crise da lavoura no final da década de 70, Milet 

publicou uma série de artigos no Diário de Pernambuco onde 

analisa os aspectos principais da produção açucareira e se torna 

um fervoroso defensor do trabalho livre. Aliás, este aspecto é 

muito importante porque o isenta de parcialidade na valorização 

do trabalho escravo . (291 

escravos, 

explicada 

Na análise sobre os gastos do senhor de engenho, o autor 

relaciona a produção do açúcar com o preço final (na venda aos 

correspondentes). Milet equaciona a produção do escravo, a 

produção do trabalhador livre, os custos em pequenos e grandes 

engenhos em período imediatamente posterior ao que estamos a 

analisar, 1872. Portanto, do período de maior crise e 

presumivelmente de maior exploração do trabalho. Escreve o autor: 
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'Ora, a parte da nossa população que se entrega ao plantio 
da cana e fabrico do açúcar, desse 'açúcar', de que todos 
nós tiranos, direta ou indiretamente, pelo menos 80,0% da 
nossa receita, acha-se desde 1872 a braço COB a sais es-
pantosa das crises. 
'Daquela época para cá, a imensa maioria dos engenhos não 
tea dado para as despesas do custeio (...) e que já está 
sob o peso iminente da desapropriação dos seus instrumentos 
de trabalho. 
'Contam esta provincia e a parte das nossas vizinhas do 
norte e do sul, cujos açúcares procuram o mercado do Reci-
fe, não menos de dois mil engenhos. Desses, alguns há, 
montados em ponto grande, e com fabrica numerosa, cujas 
safras avultadas chegam a 5.000 ou 6.000 pães (375 a 
450.000 Kg):consta porém a imensa maioria de engenhos que, 
com um pessoal escravo de 4 a 12 enxadas, fazem safras de 
400 até 1.200 pães (o termo médio do açúcar importado não 
chega a 600 pães para cada engenho);e calculando os gastos 
e receitas de um engenho distante 2 léguas do porto de em-
barque ou estação da estrada de ferro, que, com um pessoal 
escravo de 10 enxadas, faz safras de 1.000 pães.'(30! 

Pois bem, voltando à produção dos engenhos do município de 

Bonito, e considerando que cada escravo pode cultivar, não 

participando do processo de transformação da cana em açúcar, uma 

quantidade de cana equivalente a 100 pães anualmente, veremos que 

para a totalidade da produção seriam necessários 349 escravos no 

eito (34.500/100). Ou seja, pela quantidade de escravos 

existentes em Bonito, 642, era perfeitamente condizente o número 

de escravos com o volume da produção, considerando ademais que 

nos engenhos haviam aqueles escravos que se ocupavam dos serviços 

domésticos, alguns no processo de transformação do açúcar e 

alguns em culturas de subsistência. Isto nos leva a supor que 

neste período, 1857, além do escravo predominar na exportação de 

exportação não havia indício de sua substituição pelo trabalhador 

livre. Estes, em pequeno número estavam envolvidos no processo de 

transformação do açúcar, como o mestre-de-açúcar, o caldeireiro, 
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talheiro, etc. , e que a maior parte estava na economia de 

subsistência. 

O próprio Milet acusa a revolta do "Quebra-Kilos" (revolta 

camponesa contra o governo em virtude dos altos impostos cobrados 

sobre os gêneros de primeira necessidade comercializados nas 

feiras livres), como de responsabilidade do governo, por não 

socorrer a lavoura arraigada ao trabalho escravo, deixando à 

mingua a população livre. (31) 

Desta forma, na produção de exportação, devemos supor que a 

transição do trabalho escravo para o trabalho livre não se deu de 

forma tão rápida em Pernambuco, como afirmam Eisenberg e Andrade. 

Em contrapartida, pelo menos nestes anos iniciais, o tráfico 

interno de escravos de Pernambuco para o sul ca feeiro não tinha 

correspondência na crise da lavoura, pelo menos em engenhos de 

médio e grande porte. 

Mas vamos continuar nossa verificação da estrutura do trabalho 

na economia de exportação em Pernambuco em mais duas áreas de 

produção de açúcar, através dos mapas estatísticos realizados 

pelas sub-delegacias de polícia. 

Na freguesia de Barreiros, situada na mata úmida e grande área 

produtora, existiam em 1857 45 engenhos de açúcar, 17 (38,0%) 

eram movidos a água e 28 (62,0%) movido a animais. 

A produção total foi de 7 7 . 6 0 0 pães de açúcar (5.200.000 Kg). A 

média de açúcar produzido por engenho foi de 1.724 pães, 

confirmando a alta produtividade da região. 
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O total de escravos corresponde a 869, o que dá urna média de 19 

escravos por engenho e 89 pães de açúcar por escravo. Ou seja, 

mesmo esta região apresentando um índice de produção per capita 

mais elevado a relação ainda se encontra dentro da média 

produtiva de cada escravo. E mesmo não sendo fornecido, nesta 

relação de engenhos, o número de trabalhadores livres, existe um 

depoimento do subdelegado, Antônio dos Santos Farias, no mínimo 

curioso e, no mais, bastante ilustrativo da participação do 

trabalhador livre na produção de exportação nos engenhos: 

'Não é possível fixar o nikero de pessoas eapregadas no custeio 
de cada engenho, por quanto aqueles cuja fabrica é nenor de 40 
trabalhas seepre coa alugados, variando o núoero destes de 5 a 
20 segundo a estação do ano e a natureza do trabalho.'(32) 

Nada mais ilustrativo sob dois aspectos. Em primeiro lugar o 

número de escravos (fabrica) deveria ser bem maior do que o 

arrolado e, em segundo lugar, fica claro que a proporção era em 

média de 3,5 escravos para 1 trabalhador livre, e os 

trabalhadores livres, por sua vez, viviam sob o regime de 

"cambão", utilizado em épocas de corte e moagem da cana. Desta 

forma, trabalhadores fixos, onde o senhor aplicava o seu capital, 

só o escravo. 

Numa outra relação de engenhos, na freguesia de Jaboatão, 

atualmente Região Metropolitana do Recife e na época, 1857, 

freguesia do município do Recife, a proporção entre escravos e 
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livres é mantida. De um total de 3.245 pessoas, em 44 engenhos, 

72,0% eram escravos, e 28.0% eram lavradores. Existiam, em média, 

53 escravos por engenho e a produção total de açúcar foi de 

56.295 pães, numa produção per capita de 24 pães por escravo. 

Esta relação está em forma de lista nominativa de habitantes e 

classifica aqueles que estão estritamente no serviço do açúcar. 

Daí, ser possível estimar a produção "per capita" daqueles que se 

encontram na produção de exportação. Eles representam 67,0 % do 

total dos escravos, elevando a média produtiva à 36 pães de 

açúcar por escravo . (33) 

Desta forma, nosso intuito em discutir estas estatísticas foi, 

principalmente, no sentido de consubstanciar nossa suposição de 

que o escravo vinculado a produção açucareira de exportação não 

migrou para as regiões cafeeiras de imediato. Se a mão-de-obra 

escrava chegou a preços impossíveis de serem praticados pelos 

pequenos engenhos não significa, em contrapartida, que houve 

emigração em massa para fora da provincia, e sim possivelmente 

foram deslocados para os grandes engenhos. O quadro a seguir 

compara as quantidades de escravos em relação a população livre e 

a média de escravos nas grandes escravarias em duas freguesias de 

expressão.(Tab. 36) 
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TABELA 36 
PROPORÇÃO DE ESCRAVOS E LIVRES. MUNICIPIOS ESCOLHIDOS 
PERNAMBUCO: 1857 

ENGENHOS 
ESC/LIVRE 

BONITO 
ESC/ENG. 

JAB0ATA0 
ESC/LIVRE ESC/ENG. 

GRANDE PORTE 
+1.000 PAES 

71,0% 28 76,0% 66 

MÉDIO PORTE 
600 a 100 
PAES 

62,0% 18 61,0% 38 

PEQUENO PORT 
- 600 PAES 49,0% 09 50,0% 16 

Fonte: SPC-ESES/APEPE 

No quadro abaixo estão congregados os dados referentes 

quantidade de escravos e sua relação com a produção anual 

açúcar, bem como a média de escravos por engenho.(Tab. 37) 

TABELA 37 
ESCRAVOS/PRODUTIVIDADE EM MUNICIPIOS PERNAMBUCANOS 
1857-58 

MUNICIPIO No. ENG Q.ESC. ESC/ENG. PROD.TOTAL ESC/PROD. 

CIMBRES (1) 01 05 05 100 PAES 20 
LIM0EIR012) 07 112 16 2.390 « 21 
BONITO (2) 32 652 20 34.850 a 53 
BARREIROS(3) 45 869 19 77.600 • 89 
JAB0ATA0 (3) 43 1.561(a) 36 56.195 • 36 
PAU D'ALH0(3) 44 589 13 38.050 • 65 
BREJO M.DEUS(2) 07 150 22 2.550 a 17 
IPOJUCA (3) 49 1.706 35 90.000 * (b) 53 
RIO FORMOSO (3) 33 856 26 44.800 " (b) 52 

TOTAL 261 6.500 25 346.535 PAES 53 

Fonte: * Estatísticas de Escravos Ob. cit., vol. 52: Cinbres, pàg.92; 
Brejo, pág. 23; Bonito, pág. 70; Barreiros, pág. 76; Jaboat<k>, J.A.G.M, 
ob. cit.; Pau D'alho, pàg. 27, 28; Vol. 40: Ipojuca, pág. 169-170; Liaoeiro, 
pág. 31; Rio Formoso, pág. 34. (1) SERT-0; (2) AGRESTE; (3) MATA. (a) Só os 
escravos no serviço da cana; (b) produção estiaada pela sédia produtiva dos 
escravos. 

198 



Da mesma forma, através de outro levantamento de dados 

estatísticos, tendo como base de informação a mesma fonte, Série 

Polícia Civil do Arquivo Público Estadual de Pernambuco, nos 

revela dados muito interessantes e nos força a continuar no mesmo 

raciocínio e empreender outras análises sobre a estrutura da 

população pernambucana entre escravos e livres. 

Conseguimos recuperar 12 mapas de população da província de 

Pernambuco de acordo com as três regiões fisiográficas: Sertão, 

Agreste e Mata. 

Dos quatro mapas dos municípios da região sertaneja um é do 

Sertão do São Francisco (Cabrobó), dois do Alto Sertão do Pajeú 

(Ingazeira e Villa Bela de Flores) e um do Sertão de Arcoverde 

(Buique). (Tab.38) 

TABELA 38 
QUADRO GERAL DA POPULAÇAO LIVRE E ESCRAVA DO SERTÃO 
PERNAMBUCO: 1857 

MUNICIPIO POP. LIVRE POP. ESCRAVA TOTAL ESC/ 
HOM. MUL. TOTAL HOM. MUL. TOTAL GERAL POP _ < _ 

CABROBO 7.406 6.779 14.185 1.235 1.242 2.477 16.662 15,0« 
INGAZEIRA 7.321 7.909 15.230 385 363 748 15.978 5,0% 
V.B. FLORES 16.146 20.254 36.400 583 471 1.054 37.454 3,0% 
BUIQUE 5.460 6.436 11.896 910 1.001 1.911 13.807 14,0% 

TOTAL 36.333 41.378 77.711 3.113 3.077 6.190 83.901 7,0% 

Fonte: SPC-ESES/APEPE 
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No estudo da Região ao Sertão pernambucano os pressupostos que 

vínhamos desenvolvendo até o presente não nos serve por completo, 

pois trata-se de uma área onde a economia é bastante diversa das 

outras duas áreas. No entanto, sua referência aqui é sobretudo 

por existirem pouquíssimos dados demográficos sobre esta região 

principalmente atestando a presença do escravo, normalmente 

fundada na pouca capacidade produtiva. 

A agricultura é basicamente de subsistência pois o clima e o 

solo não propiciam culturas agrícolas em larga escala, a não ser 

próximo aos rios, como o São Francisco. Mesmo assim, nas épocas 

de auge da produção do algodão e do açúcar o Sertão teve a sua 

participação, pois estas expulsam para o interior tudo e a 

todos, mas, no entanto, continua a depender dela. (34) 

O forte da economia sertaneja era a pecuária, a criação de 

animais domésticos e o fabrico da rapadura, atividades 

desenvolvidas desde cs primórdios da colonização como suporte a 

economia açucareira. 

Foi povoado por ondas de emigrantes que, partiram uns de Olinda 

e outros de Salvador, alcançaram o São Francisco, e que, das sua 

margens, Pernambuco a esquerda, levantaram currais e ocuparam 

grandes áreas até o Piauí. Segundo Manuel Correia, no século 

XVIII o sertão pernambucano contava com 800.000 cabeças de gado, 

que ocupavam ''um mundo que se estenderia de Olinda, a leste, até 

a fronteira do Maranhão, ao oeste'' .(35) 
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Se por um lado a maior parte da região estava inviabilizada 

pelas secas periódicas, nas vargens dos grandes rios uma 

incipiente "Plantat ion" açucareira foi instalada ut i1izando 

escravos, embora nunca tenham chegado a se tornar, como um todo, 

grande região monocultura . 1361 

No entanto, a participação do escravo em diversas economias, 

pecuária, algodão, criação, agricultura de subsistência, nesta 

região originou a formação de um número bastante expressivo 

destes no todo da população pelos meados do século passado. 

Contudo, devemos concordar que as condições de trabalho eram 

muito diferentes nestas paragens, e com o fim do tráfico 

africano, o aumento considerável do preço do escravo e a sua 

grande procura nas regiões mais ricas tenha obrigado esses 

escravos a saírem em direção as áreas do açúcar e do algodão. 

Mesmo assim, uma participação de até 15,0% no todo da população 

em 1857, indica que até mesmo em regiões de pouca 

competitividade, como o Sertão, o escravo ainda constituía mão-

de-obra valorizada na então província pernambucana, inclusive 

algumas áreas do sertão estavam próximas da média total de 

escravos verificadas na população geral do período, que era de 

2 0.0%.(Tab.07) 

Na região agrestina, dos quatro mapas encontrados, dois se 

referem a micro-região do Vale do Ipojuca (Caruaru e Brejo da 

Madre de Deus), um do Agreste Meridional (Garanhuns) e um do 

Agreste Setentrional (Limoeiro).(Tab.39) 
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TABELA 39 
QUADRO GERAL DA POPULAÇAO LIVRE E ESCRAVA DO AGRESTE 
PERNAMBUCO: 1857 

MUNICIPIO POP. LIVRE POP. ESCRAVA TOTAL ESC/ 
HOM. MUL. TOTAL HOM. MUL. TOTAL GERAL POP. 

BREJO DA M.D 3.704 5.747 9.451 1.483 1.440 2.923 12.374 24,0* 
CARUARU 18.342 18.552 36.894 3.128 3.148 6.276 43.170 15,0* 
GARANHUNS 15.480 16.178 31.658 1.202 1.056 2.258 33.916 7,0* 
LIMOEIRO 18.845 19.893 38.738 2.466 2.018 4.484 43.222 10,0* 

TOTAL 56.371 60.370 116.741 8.279 7.662 15.941 132.682 12,0* 

FONTE: SPC-ESES/APEPE 

Povoada inicialmente através da pecuária, abastecedora de 

animais de tiro e abate da rica região do açúcar, a Zona da Mata, 

o Agreste tornou-se com o passar do tempo importante 

economicamente na produção algodoeira e mesmo, num determinado 

período, na produção do açúcar. 

Região intermediária entre a Mata e o Sertão, passou a ser 

fundamental para Pernambuco, notadamente, em épocas de crise. Por 

excelência, foi a área do plantio do algodão e abastecedora, em 

primeira instância, dos produtos básicos de subsistência. 

A região experimentou de tudo, no que se refere a produção 

agrícola, chegando inclusive a ser uma grande produtora de café. 

As áreas próximas aos rios e mais próximas do litoral tornaram-

se grande produtoras de açúcar, e o trabalho escravo foi adotado 
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em larga escala. Segundo a relação de engenhos no mesmo período 

em dois municípios, Limoeiro e Bonito, o escravo obtinha 

produtividade semelhante às regiões da Zona da Mata. Em Bonito 

cada escravo chegava a produzir 53 pães de açúcar por ano e 

possuía 32 engenhos.(Tab.37) 

Na tabela anterior, fica claro que as regiões próximas a Zona 

da Mata, como Brejo da Madre de Deus e Caruaru, a relação entre a 

população escrava e a livre tinha correspondência direta com as 

áreas açucareiras, representando 24,0% e 15,0% respectivamente. 

Fica claro a nota que, os municípios estavam densamente povoados 

já nos meados do século passado, e na medida que se afastavam em 

direção ao Sertão esta proporção cai e se iguala no contexto. 

Comparando esses municípios agrestinos com as áreas produtoras 

de açúcar em larga escala, situadas na Mata, podemos observar que 

estavam densamente povoadas e em alguns casos à frente, como em 

igarassú com número bem inferior de população em relação a 

Limoeiro. (Tab.38 e 40). 

Um aspecto muito importante surge quando comparamos os escravos 

existentes nos engenhos e os escravos totais do município. Em 

Limoeiro existiam sete engenhos de açúcar com um total de 112 

escravos, e no entanto o município possuía um total de 4.484 

escravos, ou seja, 97,0% dos escravos estavam fora da produção 

açucareira, provavelmente eram trabalhadores do algodão, da 
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pecuária e da cultura de subsistência. Em Brejo da Madre de Deus 

a proporção é um pouco menor, 95,0%. 

Nesta região, apesar da proporção de escravos em relação a 

população total ser bem menor do que no todo, 12,0% em relação a 

20,0%, o mercado de trabalho era praticamente de escravos, o que 

coloca em dúvida a suposta relação mais democrática que haveria 

na cultura do algodão e da pecuária em Pernambuco, e ainda quando 

situamos no geral o período que estamos a estudar. Se realmente 

na cultura do algodão a relação de trabalho era mais democrática, 

inclusive com a utilização preferencial de mulheres, isto deve 

ter acontecido já nos fins do escravismo quando o escravo estava 

sendo substituído pela força de trabalho livre, e isto deve ter 

acontecido bem depois de 1867, pois no mapa da população de 

Limoeiro, deste ano, o escravo representa 13,0% da população 

total do município, e observa-se que este é o período do surto 

algodoeiro advindo com a guerra de secessão nos EUA, aliás a 

escravidão fez aumentar a participação do escravo na população 

total em relação a 1857, pois a participação deste era de apenas 

1 0 , 0 % . ( 3 7 ) 

Quando estes dados são confrontados com depoimentos e 

impressões de viajantes, logo nos vem à mente a célebre frase de 

Chaunni ". . .Toda a história que não recorre à demografía, priva-

se do melhor instrumento de análise". Com isso não queremos 

parecer pedantes e nem questionar de todo uma estrutura social há 

muito aceita na historiografia, mas parece que existe uma 
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tendência generalizante de conceber toda a estrutura social, onde 

o escravo esteve envolvido, como exciudente de outros agentes 

sociais e vice-versa. Ou então se cai num relativismo extremo de 

conceber uma estrutura democrática onde cada segmento não se 

apresenta em oposição ao outro como força de trabalho. (38) 

Ora. identificar o trabalho livre e o trabalho escravo na 

cultura do algodão, do açúcar a até mesmo na pecuária, não 

significa classificá-la como democrática e nem mesmo imaginar que 

esteja ocorrendo uma mudança de atitude na grande plantação 

escravista. Se numa cultura qualquer o trabalho escravo se 

apresenta como mais rentável que o trabalho livre, e isto sempre 

aconteceu no Brasil Colonial e Imperial na cultura de exportação 

favorável, parece lógico, ao empresário escravista, optar por 

esta mão-de-obra dominantemente até que seus recursos de 

investimentos se extinguem, e aí, tanto ele pode alugar um pedaço 

da sua terra quanto realizar um contrato de parceria, mas 

contratar trabalhadores livres e manter uma escravaria, numa 

mesma cultura, para realizar o mesmo serviço acreditamos de 

difícil comprovação na estrutura agrícola do Pernambuco nos 

meados do século XIX. 

Os contratos de trabalho realizados na cafeicultura nunca 

vingaram até os anos próximos da abolição. Da mesma forma, o 

cambão e outras formas de parcerias estavam tão arraigadas na 

mentalidade dos senhores escravocratas nordestinos que estas 

relações de trabalho perduram até os dias atuais. De forma que, 

fica muito difícil imaginar uma organização do trabalho 
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democrática na lavoura pernambucana até hoje quanto mais no 

século passado quando o senhor poderia dispor de grande número de 

escravos em seu município . (39) 

De tudo o que foi dito, o mais importante é reter que não houve 

queda significativa da população escrava nas grandes áreas 

produtoras de exportação até perto de 1870 nas lavouras 

pernambucanas, muito menos na Região da Zona da Mata, como mostra 

a tabela abaixo. 

TABELA 40 
QUADRO GERAL DA POPULAçAO LIVRE E ESCRAVA NA ZONA DA MATA 
PERNAMBUCO: 1857 

HUNIOPIO POP. LIVRE POP. ESCRAVA TOTAL ESC/" 
HOM. MUL. TOTAL HOM. MUL. TOTAL GERAL POP. 

RIO FORMOSO 4.100 4.255 8.355 1.811 1.228 3.039 11.394 27.0* 
GOIANA 11.480 12.438 23.918 2.082 2.194 4.276 28.194 15,05 
RECIFE (a) 3.545 3.920 7.465 1.305 1.176 2.481 9.946 25,0% 
IGARASSÚ 9.220 11.620 20.840 1.945 1.052 2.997 23.837 13,0% 

TOTAL 28.345 32.233 60.578 7.143 5.650 12.793 73.371 18,0% 

Fonte: SPC-ESES/APEPE 
(a) Soaente o terceiro distrito. 

Ä média de escravos em relação a população total nos quatro 

municípios acompanha de perto o índice encontrado por 

Eisenberg.(Tab.07) Contudo, uma média sempre é um tanto 

aleatória. 

Procurando entender os números dos municípios isoladamente, 

observamos que na área onde a economia é mais dinâmica, o índice 
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é bem superior a média. Este é o caso de Rio Formoso, localizado 

na Mata Sul, área importante na produção de exportação. Neste 

municipio, o índice é de 27,0%, correspondendo à índices 

verificados no início do século, quando o tráfico de escravos 

africanos atingiu seus maiores percentuais. Em contrapartida, na 

região norte. Goiana e Igarassú, a produção de exportação sempre 

fora inferior às outras regiões, e desta forma os senhores de 

escravos estavam mais propensos, quando do estancamento do 

fornecimento africano, a liberar seus escravos e produzirem no 

sistema de parceria. Em relação a isto, observa-se um número 

muito elevado de pessoas livres nestas regiões e que não possuíam 

correspondência de produção com as áreas do sul da província. 

Para comprovar, basta comparar o município de Pau D'alho (norte), 

com 44 engenhos, com o município de Barreiros (sul), com 45 

engenhos. Os dois municípios tem praticamente o mesmo número de 

engenhos e no entanto a área norte produziu em 1357 somente a 

metade da outra, obtendo um índice escravo/produção de 65 pães, 

enquanto que Barreiros o mesmo índice chegou a 89 pães.(Tab.37). 

Desta forma, espera-se ter deixado claro que a agro-indústria 

de exportação pernambucana não liberou sua mão-de-obra escrava 

para migrar para as regiões do café entre 1840-1871 de forma a 

revelar uma queda significativa da sua economia. Aqueles que o 

fizeram foram, sobretudo, os pequenos produtores e aqueles 

situados em áreas menos dinâmicas da produção açucareira. Mesmo 

assim não houve queda significativa da população da província. 
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pois no momento que aigum senhor de engenho pretendia vender seu 

escravo havia sempre um grande plantador local disposto a comprá-

lo . 

As altas quedas registradas de população escrava na província 

são perfeitamente entendidas quando damos a conhecer o alto 

índice de mortalidade ocorrida entre os escravos, principalmente 

em função da febre amarela e do cólera na segunda metade do 

século XIX, que em nossos manuais estão pintadas em cores vivas. 

Foi uma verdadeira calamidade que arrasou a província de 

Pernambuco, como de resto todo o Brasil. 

De outro lado não encontramos nenhuma justificativa plausível 

para que os grandes senhores de engenho quisessem vender seus 

escravos. Se tentarmos atribuir ao tráfico interno, neste 

período, as conseqüências da crise da lavoura, estaremos 

cometendo um erro crasso, pois a produção agrícola da província 

aumentou consideravelmente nas fases embrionária e intermediária 

do tráfico interno, bem como suas exportações. 

Por outro lado, se tentarmos aplicar a idéia de menor apego a 

escravidão no norte pelo aumento da participação do trabalhador 

livre, incorreremos em outro erro, pois o sistema de trabalho 

livre era baseado na parceria, e essa não dava os mesmos 

dividendos, tanto pela área cultivada como pela divisão da 

produção. 
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Então, como se explica as exportações de escravos de 

Pernambuco neste período? 

Como foi evidenciado, eram basicamente escravos oriundos das 

regiões do extremo norte do Brasil, nas quais os agentes deste 

comércio, sediados no Recife, e embasados na longa experiência 

com o tráfico africano, que normalmente aportavam em Pernambuco 

para daqui serem vendidos no norte, começaram a fazer o caminho 

de volta, indo buscá-los no norte e vendê-los no centro-sul do 

pai s . 
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CONCLUSÃO 

Nos trinta e dois anos, compreendidos entre 1840 e 1871, o 

tráfico interno de escravos por mar, entre Pernambuco e 

provincias ao norte e ao sul, nasceu, estruturou-se e foi causa e 

conseqüência principal de um processo geral de transformação na 

sociedade local que, verificados processos semelhantes em muitas 

outras regiões do País, do extremo sul ao extremo norte, mudaria 

a equação de forças políticas, de forças sociais e econômicas em 

todo o Brasil. Este tráfico reflete, então, muitos aspectos dos 

novos rumos que tomava a nação brasileira como um todo, um deles, 

fazendo com que o litoral, de norte a sul. continuasse exercendo 

as mesmas funções coloniais de antes. 

Entre 1840 e 1850, o tráfico africano atingiu o seu auge e, 

desta forma, neutralizou, até certo ponto, o tráfico interno. 

Comparado ao volume de escravos que chegavam da África neste 

período, o comércio interno realmente não significava nenhuma 

concorrência. Contudo, a distribuição interna de escravos havia 

solidificado práticas comerciais entre as províncias que 

resultaram na formação de várias estruturas mercantis. À 

experiência colonial construiu uma sociedade profundamente 

marcada pela presença do escravo, tanto que as dinâmicas de um 

engenho Bangüê, de poderosas companhias comerciais, dos governos 
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provinciais, e até mesmo de afazeres domésticos só ganha sentido 

com sua presença. 

O comércio interno de escravos e de outros produtos nunca 

deixou de existir e a década de 4 0 representa um novo momento de 

definição do comércio de exportação do Brasil. O tráfico é então 

estruturado em decorrência de novas demandas econômicas, que 

imputavam uma reorganização geral das economias regionais, e na 

redefinição de papéis, que nesta sociedade escravista 

aparentemente, e só, terminal, obrigará escolhas que se 

verificarão definitivas. Às províncias nordestinas restarão 

algumas opções e dentre elas a de disporem dos seus escravos, o 

que significava uma decisão até certo ponto forçada, pois exigia 

uma ação rápida para evitar um desajuste maior na sua economia. O 

tráfico, como qualquer outra instância econômica onde o escravo 

estivesse presente, passou a representar uma saída até certo 

ponto conciliatória. 

Desde a década de 4 0 várias províncias do Norte/Nordeste 

optaram pela liberação de sua mão-de-obra escrava como que último 

recurso, e outras, da mesma região, usufruíram desse comércio 

como intermediários. 

Mas não demoraria para todas receberem a denominação de região 

exportadora de escravos, o que aconteceu na década seguinte. 

Ma década de 50, com o fim do tráfico africano, muitas 

províncias que até então haviam conseguido ocupar um papel 
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marginal neste comércio passaram gradativamente a ganhar 

destaque, sobretudo porque eram os locais que possuíam o maior 

número de escravos, por exemplo, Pernambuco e Bahia passaram a 

vender seus escravos, contudo, esses locais possuíam estrutura 

para tentar manter sua escravaria, e a década de 60 voltando a 

dar luzes de esperança com o incremento das exportações do 

algodão, possibilitou à essas áreas tornarem-se, também, grandes 

importadoras de mão-de-obra escrava. 

No entanto, a euforia dura pouco e a década de 70 assisti a um 

verdadeiro êxodo dos escravos nordestinos pelos caminhos do sul. 

O jeito e o tom estavam selados e tamanha semelhança com o 

tráfico africano, avalizam os autores clássicos, que se tratava 

de uma mera continuação deste. íl) 

Desta forma, de 1840 a 1871, Pernambuco ganhou 
representaiividade nacional no tráfico ínterprovincial de 
escravos. 

Construiu uma poderosa rede comercial de escravos, que 
comprados ora ao norte, ora ao sul, constituía um entrepósito 
necessário e fundamental deste os primeiros momentos desse êxodo. 
Durante os primeiros vinte e três anos. 1840-1862, todos os dias 
embarcaram ou desembarcaram, no Porto do Recife pelo menos trinta 
escravos. 

Em sua praça comercial sediaram-se muitos agenciadores deste 
tráfico, tanto que as propagandas das lojas despachantes de 
escravos pelos navios, ganhavam páginas inteiras no Diário de 
Pernambuco, e as disputas internas destas lojas por acomodações 
melhores nos vapores, briques, sumacas e outros tipos de navios 
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nclusive pelos seus contatos de longo curso nas costas 
desenvolveu o marketing de tão funesto costume: 

"AVISOS MARITIMOS 

"Ao Rio de Janeiro, seguirá brevemente, por ter grande parte 
do seu carregamento tratada, o veleiro e bem construído 
Brique Nacional Maria Luiza, Capitão Manoel José Presteilo: 
para o resto da carga, e para escravos, aos quaes dá 
exellentes acomodações. Trata-se na rua do Trapiche Novo, 
N. 16, segundo andar, com os consignatarios Antônio de 
Almeida Gomes & C. 

" Para o Rio de Janeiro espera-se do Assú por estes dias a 
Barca Brasileira Imperatriz do Brazil, a qual seguirá para o 
Rio de Janeiro um dia depois da sua chegada, e só recebe 
escravos a frete e passageiros, para os que tem exelientes 
commodos: a tratar na rua do Trapiche N. 14, com o consigna-
tário Manoel Alves Guerra Junior."(2) 

A relação entre norte-sul no tráfico interprovincial estava 
dada, contudo, não obscurecía as rotas regulares do Porto do 
Recife para às províncias ao norte. Pernambuco figurava—se como 
um importante local de entrepósito de escravos, e esta realidade 
econômica deveria representar bem mais que a simples equação da 
determinãncia dos eixos econômicos. 

O êxodo de escravos de áreas menos dinâmicas na economia 
nacional foi, de fato, uma realidade verificada num simples 
recorde de jornal da época, mas dinâmicas regionais também 
aparecem nestes recortes com tamanha intensidade que simplesmente 
revela a extensão de uma prática comum, e complexamente revela 
que pequenos e médios comboios de escravos marcava uma 
originalidade no trato da escravidão brasileira num momento 
crucial para à instituição servil. 

Se Pernambuco construiu uma estrutura para traficantes 
nacionais, com deslocamentos que obedeciam rigorosamente a 
estrutura da região em ascensão econômica, fez em função de sua 

da época, i 
d o Br ãs i 1, 

213 



posição privilegiada, tanto econômica como geográfica, e que, sem 
correspondência direta com as áreas nas quais possibilitava este 
fluxo regular perde sentido qualquer explicação economicista. 
Neste sentido, a principal conclusão deste trabalho, pode ser 

construída no sentido de identificar áreas que se encontravam em 
ascensão econômica, não em detrimento de uma outra acentuadamente 
mais desenvolvida e estreitamente mais relacionada, no momento, 
ao comércio primário de exportação, mas sim buscando dinâmicas 
próprias de desenvolvimento ou crescimento, para o contexto não 
importa, de estruturas oriundas do comércio colonial de escravos. 

Aqui reside a importância, ao nosso ver, do resgate do comércio 
interprovincial de escravos, um verdadeiro êxodo em dois 
sentidos: um econômico, porque expulsava para outras regiões do 
País ''mercadoria'" que até então constituía a alma original de 
uma região; outro humano., porque expulsava, forçosamente, 
relações pessoais construídas no suor de um eito social 
marcadamente e originariamente escaldante, de lutas privadas 
muito próprias capaz, inclusive, de arrefecer interesses 
economicamente racionais de uma classe que imperiosamente 
precisava modernizar-se: 

" 0 primeiro argumento, que utiliza o protesto regional ao 
acusar o Governo imperial de indiferença pela sorte das 
provincias setentrionais, é invariavelmente o tráfico de 
escravos. Afinai de contas, as caravanas de negros que 
tomam o rumo do sui constituem a forma visivel do desegui-
librio regional, (e) No ceará, o movimento abolicionista 
que libertou definitivamente a província começou com a 
recusa de jangadeiros do porto de Fortaleza em transportar 
escravos para bordo de navios que demandavam o Rio de 
Janeiro." (3) 
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ANEXOS 

TABELA I 

TOTAL GERAL DE ENTRADAS DE ESCRAVOS NO PORTO DO RECIFE. 
POR NES E ANO. PERNAMBUCO: 1840-1871. 

ENTRADAS 
MES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
ANO 
1840 12 77 20 04 26 06 27 09 15 196 
1841 19 46 65 
1842 08 04 17 11 04 44 
1843 01 12 05 04 31 18 14 01 86 
1844 12 04 06 50 72 
1845 09 22 05 19 27 34 32 29 177 
1846 76 57 159 53 125 90 560 
1847 23 84 77 41 35 17 23 29 49 65 33 22 498 
1848 24 11 52 29 48 28 31 21 49 11 38 342 
1849 20 15 47 17 07 24 130 
1850 15 93 17 28 43 23 15 234 
1851 36 08 52 15 12 41 23 20 20 18 12 257 
1852 38 05 41 16 39 20 27 13 04 37 240 
1853 46 53 19 44 03 08 46 43 34 296 
1854 02 20 42 37 35 93 04 233 
1855 60 113 212 135 160 86 03 13 18 21 13 834 
1856 07 22 18 35 21 38 39 180 
1857 01 01 01 01 02 03 03 03 15 
1858 25 04 01 25 70 53 04 07 92 44 17 342 
1859 71 78 83 43 62 25 54 31 15 63 46 34 605 
1860 22 42 121 60 41 17 19 17 18 49 37 443 
1861 27 68 133 51 37 204 69 51 38 58 32 47 815 
1862 31 46 64 97 29 49 35 48 53 67 10 15 544 
1863 21 95 121 53 31 25 55 37 33 37 26 41 575 
1864 29 45 64 49 19 24 43 38 35 35 46 28 455 
1865 57 77 41 35 49 26 27 61 15 54 12 21 475 
1866 24 59 72 20 35 14 33 34 48 41 26 15 421 
1867 36 73 65 38 36 29 17 39 18 35 29 27 442 
1868 36 37 75 21 46 20 34 61 54 37 39 49 509 
1869 28 43 51 37 58 73 17 47 58 77 63 60 612 
1870 60 43 106 32 42 37 32 79 14 20 17 482 
1871 10 28 52 25 115 
TOTAL 831 1162 1757 993 1069 1113 741 754 598 1003 661 612 12294 

Fonte: 186212o. Sea.1-1871 MOVIMENTO DO PORTO DO RECIFE. SÉRIE TRANSPORTES DE ESCRAVOS. Arquivo Público Estadual de Pernambu 
co, Repertório de Escravidão; 1840-1862 (lo.Sem.) Diário de Pernambuco, seção MOVIMENTO DO PORTO. Div. de periódicos, 
Arquivo Público Estadual de Pernambuco, e Associaçao Comercial de Pernambuco. Nota: do total de 384 meses no periodo, 87 não 
apresentam dados de escravos no 'Movimento do Porto'. Deste total, 22 não foi encontrado registro; em 42 a fonte se encontra 
va sem condição de uso; em 23 não foi possível localizar a fonte. 
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TABELA VII 

TOTAL GERAL DE SAIDAS DE ESCRAVOS PEO PORTO DO RECIFE. 
POR AHO E MES. PERIÖMBÜCO: 1840-1871. 

SAÍDAS 
MES JAN rev MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 0ÜT NOV DEZ TOTAL 
AMO 
1840 16 02 28 13 23 02 24 50 36 04 29 15 242 
1841 16 06 18 40 
1842 08 27 09 10 54 
1843 06 19 20 24 69 
1844 16 26 08 38 88 
1845 09 25 03 23 77 28 34 47 112 63 421 
1846 84 30 131 93 67 61 466 
1847 56 71 60 67 33 25 19 47 18 33 25 13 467 
1848 30 10 08 31 24 50 23 48 14 12 31 13 294 
1849 13 14 20 04 02 02 55 
1850 03 06 40 05 13 19 16 102 
1851 08 22 05 17 07 40 20 13 66 125 68 391 
1852 111 99 135 119 34 68 52 12 55 89 774 
1853 34 19 73 46 17 49 120 72 61 491 
1854 55 69 37 107 94 26 388 
1855 21 28 32 36 49 66 07 29 10 26 304 
1856 30 09 42 39 06 15 11 152 
1857 13 08 04 10 03 04 06 18 17 03 16 50 152 
1858 02 03 13 15 25 37 04 31 33 76 239 
1859 34 17 41 37 53 39 34 24 40 60 43 22 444 
1860 40 41 47 72 40 28 28 141 57 155 64 713 
1861 73 63 99 60 124 154 150 107 164 269 141 132 1536 
1862 33 57 86 51 35 40 38 67 39 22 26 36 530 
1863 50 51 94 74 64 81 18 59 81 94 215 259 1140 
1864 81 127 92 66 84 76 51 131 124 43 49 24 948 
1865 46 19 37 94 54 41 25 40 02 19 39 60 476 
1866 41 46 45 33 16 21 23 67 30 37 59 29 447 
1867 29 21 38 40 39 23 17 27 28 15 89 34 400 
1868 27 17 49 46 64 « 33 65 45 14 19 02 421 
1869 07 39 21 16 03 67 70 01 33 35 292 
1870 05 07 06 01 03 02 18 05 03 01 08 59 
1871 28 66 02 04 100 
TOTAL 963 872 1073 •1238 1118 991 767 1135 874 1139 1380 1145 12695 

Fonte: 1862(2o. Se«. 1-1871, MOVIMENTO DO PORTO DO RECIFE. SÉRIE TRANSPORTES DE ESCRAVOS.Arquivo público Estadual de Pernaabuco, Repertório 
de escravidão; 1840-1862 (lo. Sea.) Diário de Pernaabuco, seção MOVIMENTO DO PORTO. Div. de periódicos, Arquivo Público Estadual de Per -
naabuco e Associação Coaercial de Pernaabuco. Nota: do total de 384 aeses no periodo, 92 não apresentas dados de saidas de escravos no 'Hovi-
aento do Porto'. Deste total, ea 20 «eses não há registro de aoviaento; ea 52 aeeses a fonte se encontra sea condições de uso; ea 12 aeses a 
fonte não foi localizada. 
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III 

, DE ENTRADAS DE ESCRAVOS NO PORTO DO RECIFE. 
'CATEGORIAS E AHO. PERHAMBÖCO: 1850-1871. 

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 TOTAL Ï 
RIAS 

0 a ENTREGAR 160 127 147 91 154 528 14 06 142 146 101 230 81 116 91 105 67 52 88 115 119 15 2695 29,5 

a ENTREGAR 02 05 Ol 02 02 07 16 03 Ol Ol 12 Ol 05 05 Ol 64 0,7 

^ ACOMP. AMO 65 104 73 156 62 241 122 09 128 317 247 410 310 299 209 269 219 218 255 302 134 55 4204 46,1 

0 a . ACOMP. A» 03 08 06 24 03 10 05 06 17 18 10 14 26 25 08 18 27 17 43 60 06 354 3,9 

^ADO 06 16 09 25 14 54 39 64 123 77 165 132 87 110 76 101 113 122 136 127 30 1626 17,8 

fpDA 31 17 16 15 20 26 11 37 08 181 2,0 

234 257 240 296 233 834 180 15 342 605 443 815 544 574 455 475 421 442 509 612 482 115 9124 100,0 ^ L 

U e : 'Movia 
ffquivo Públi 

Moviaento do Porto do Recife'. 1840-1862, Diário de Pernaabuco; 1862-1871, aanuscrito 'Moviaeoto do Porto', Série: transportes de escravos, 
Público Estadual de Pernaabuco. Jornal: APEPE e Associação Comercial de Pernaabuco. 

IV 

COXAL 
WC1 

DE SAIDAS DE ESCRAVOS PEO PORTO DO RECIFE. 
CATEGORIA E AHO. PERHAHBUC0: 1840-1871. 

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 TOTAL \ 
IAS 

^ a ENTREGAR 39 386 674 270 196 140 31 58 27 16 347 711 132 126 434 136 100 97 156 180 18 53 4227 40,4 

a ENTREGAR 01 01 08 01 02 02 02 03 01 03 02 03 01 02 32 0,3 

» 52 98 80 184 160 120 96 65 123 245 250 585 249 797 344 209 156 109 101 31 09 19 4082 38,9 

# a . ACOMP. AW 04 01 01 11 14 11 01 11 04 26 25 16 33 73 55 08 13 17 14 07 09 01 355 3,4 

fttao 06 05 11 25 14 33 24 18 79 154 87 215 115 117 105 110 154 164 133 65 20 23 1677 16,0 

<g))DA 24 08 13 24 10 16 07 03 04 109 1,0 

ÄtL 102 391 774 491 386 304 152 152 235 443 712 1527 530 1140 948 476 447 400 421 292 59 100 10482 100,0 
# 
mte: 'Moviaento do Porto do Recife'. 1840-1862, Diário de Pernaabuco; 1862-1871, aanuscrito 'Moviaento do Porto', Série: transportes de escravos, 
salivo Público Estadual de Pernaabuco. Jornal: APEPE e Associação Coaercial de Pernaabuco. 
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TABELA XI 

TOTAL DE ENTRADAS DE ESCRAVOS NO PORTO DO RECIFE. 
POR LOCAL DE ORIGEM E ANO. PERNAMBUCO: 1840-1871. 

ANO 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 TOTAL Ï 
ORIGEM 
PORTOS DO NORTE a 38 10 63 17 57 62 127 59 06 08 47 151 203 115 387 71 51 17 154 168 154 152 132 61 01 2311 20,8 
PARA 31 10 30 14 15 37 45 59 30 86 98 54 126 625 82 47 88 74 74 72 87 71 17 11 29 25 08 1945 17,5 
PORTOS DO SUL b 75 07 01 05 22 07 74 117 28 40 143 97 138 61 142 199 138 106 106 105 124 121 21 1877 16,9 
RIO DE JANEIRO 21 45 08 22 16 41 35 10 12 98 89 27 168 84 142 98 03 51 64 76 83 126 53 13 01 21 01 13 02 1423 12,8 
ARACATY (CE) 09 07 07 56 315 162 58 10 16 38 21 03 04 04 02 10 19 12 07 07 21 04 01 793 7,1 
ACARACU (CE) 08 11 15 01 16 41 11 03 04 04 06 23 11 49 102 44 104 33 74 169 09 738 6,6 
GRANJA (CEI 06 06 37 64 32 65 11 12 10 09 184 185 34 655 5,9 
MACEIÓ 05 64 28 41 37 47 04 16 13 03 02 17 277 2,5 
MARANHA0 14 12 02 25 52 22 26 06 16 20 01 01 05 09 05 01 05 222 2,0 
ARACAJU 03 02 24 18 26 39 16 37 08 02 175 1,6 
CEARA 01 10 03 02 15 23 05 20 37 10 08 12 17 163 1,5 
ASSU (RGN) 05 04 03 48 06 01 03 02 01 21 19 03 01 06 124 1,1 
PEBED0 (AL) 01 02 01 01 30 22 30 12 99 0,9 
BAHIA 01 01 01 03 01 06 69 04 01 03 04 01 02 02 99 0,9 
HANANGUAPE (RGN) 03 13 31 20 67 0,6 
RIO GRANDE DO SUL 01 03 02 01 01 06 08 22 44 0,4 
RIO FORMOSO (PE) 08 12 12 04 36 0,3 
GOIANA (PE) 06 17 08 31 0,3 
TAHANDARé (PE) 04 09 13 0,1 
CAMARAGIBE (PE) 02 02 04 03 11 0,1 
H0S50R0 (RGN) 03 01 03 07 0,1 
ILHA DE FERndo.(PE) 03 04 07 -

JAPONIH (?) 06 06 -

PARAÍBA 02 01 03 -

C0TINGUIBA (AL) 01 01 -

SANTA CATARINA 01 01 -

TOTAL 196 65 44 86 72 177 552 483 342 130 227 236 234 277 221 832 180 15 312 599 439 795 528 575 455 475 421 442 509 612 482 115 11127c 100,0 

Fonte: "Hovioento do Porto do Recife*. Notas, a: se referes a todos os escravos eos origen nao especificada ea relaçao ao local, aas se referen àqueles oriundos do norte de Pernaabuco; b: ibid, coa 
«udança de sentido, agora sul para Pernaabuco; c: a diferença entre o total de entradas por origea e o geral de entradas, deve-se i inclusão, no geral, dos registros de escravos deseabarcados 
sea indicaçao de procedência. — 



TABELA VI 

TOTAL DE SAIDAS DE ESCRAVOS PELO PORTO DO RECIFE. 
POR LOCAL DE DESTINO E ANO. PERNAMBUCO: 1840-1871. 

ANO 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 TOTAL 1 

DESTINO 
PORTOS DO SUL a 28 01 02 06 15 43 51 69 33 22 38 23 106 206 457 1079 250 618 467 225 171 214 239 79 04 70 4516 36,0 
RIO DE JANEIRO 68 18 37 28 65 150 125 205 103 26 56 274 723 414 360 260 137 54 09 24 54 195 75 319 304 93 59 08 10 144 33 01 4429 35,3 
PORTOS DO NORTE b04 05 05 21 12 06 23 04 06 01 44 134 124 128 124 92 66 97 162 108 82 22 07 12 1289 10,3 
RIO G. DO SUL 19 02 13 124 194 115 30 16 10 25 40 16 02 04 01 01 48 08 20 05 06 01 01 05 706 5,6 
ARACATY (CE) 53 02 15 17 03 19 03 23 22 01 04 04 03 03 02 06 05 22 29 28 18 24 11 26 07 09 21 07 03 390 3,1 
ACARACU ICE) 09 25 02 02 02 30 16 44 19 05 08 15 12 09 36 68 07 309 2,5 
HACE10 04 02 01 09 02 10 03 18 34 32 29 08 04 08 04 168 1,4 
HARANHA0 58 14 15 05 01 05 04 06 13 04 11 02 138 1,1 
PARA 01 02 01 01 01 04 22 07 25 08 03 10 35 07 01 05 133 1,1 
BAHIA 04 09 05 06 18 01 26 03 11 03 07 01 02 04 100 0,8 
ARACAJU 02 31 21 04 12 09 05 84 0,7 
ASSU (RON) 02 36 02 09 02 02 04 05 02 01 65 0,5 
GRANJA (CE) 03 11 10 03 03 24 05 04 63 0,5 
CEARA 01 01 02 04 03 06 04 02 06 10 39 0,3 
PDIED0 (AL) 04 09 11 05 29 0,2 
SAO MATEUS (ES) 01 25 26 0,2 
CARAVELAS IBA) 14 14 0,1 
SANTA CATARINA 10 10 0,1 
NOSSORO (RGNI 07 01 08 0,1 
COTINGUIBA (AL) 02 05 07 0,1 
PARAÍBA 02 02 
CAHARAGIBE 05 05 
ILHA DE FERndo. 01 03 02 06 
ALCOBAÇA IBA) 02 ~ 02 -
SAHTOS Ol 01 02 

TOTAL 242 40 54 69 88 421 461 446 259 51 102 384 774 491 388 304 150 124 217 444 713 1523 513 1138 948 476 447 400 421 292 59 100 12540 100,0 

Fonte: "Moviaento do Porto'. Notas, a: se referen a todos os escravos COB destino nao especificado en relaçao ao local, nas se referes àqueles destinados ao sul de Pernaabuco; b: ibid, coa 
mudança de sentido, agora de Pernaabuco para o norte; c: a diferença entre o total de saldas por destino « e o total qeral de saldas, deve-se a inclusão, no geral, dos registros de escravos 
eabarcados sea indicaçao de destino. 



TABELA VII 

TOTAL DE EXTRADAS DE ESCRAVOS ' A ENTREGAR ' HO PORTO DO RECIFE. 
POR LOCAL DE ORIGEM SELECIONADO E ANO. PERNAMBUCO: 1840-1871. 

ORIGEM P. DO NORTE PARA P. DO SUL R. DE JANEIRO ARACATT ACARACU GRANJA MACEIÓ MARANHAO ARACAJU BAHIA R.G. DO SUL TOTAL 
ANO 
1840 38 28 75 19 06 - - - 14 - Ol - 181 
1841 - - - 45 04 - - - 12 - Ol - 62 
1842 10 05 07 02 07 - - - 02 - - - 33 
1843 58 - 01 21 - - - - - - - - 80 
1844 16 27 04 16 - - - - - - - - 63 
1845 49 14 12 - 49 - - 07 24 - - - 155 
1846 39 11 - 05 308 05 - - 53 02 - - 423 
1847 66 19 07 08 136 05 - - 09 - 03 - 253 
1848 18 19 08 03 49 13 - - 24 - Ol - 135 
1849 02 17 01 07 06 - - - 05 - 06 - 44 
1850 13 08 23 30 - - - - 04 - 68 - 146 
1851 36 02 06 17 16 14 - Ol - - 02 - 94 
1852 45 09 - 03 38 40 - - Ol - - Ol 137 
1853 18 - 04 07 20 21 - - Ol - Ol - 72 
1854 78 02 41 30 - 03 - - - - - - 154 
1855 350 138 17 07 - - - - 02 - - - 514 
1856 06 - 04 05 - - - - - - - - 15 
1857 - - - 01 - 04 - - - - - - 05 
1858 103 - - 15 03 - - - - - - - 121 
1859 123 - 15 03 01 - - - - - - - 142 
1860 67 01 14 13 - - - Ol - - - - 96 
1861 178 16 04 07 04 - 06 02 - - - - 217 
1862 40 03 04 11 03 05 07 03 - - - - 76 
1863 07 18 19 03 08 35 05 - - - - 02 97 
1864 04 11 26 07 02 04 36 - - - - - 90 
1865 46 03 19 - - 31 02 Ol Ol - - - 103 
1866 22 - 10 09 12 06 02 - - - - 02 63 
1867 35 - 05 - - 08 - - - 03 - - 51 
1868 32 - 16 - - 31 - - - - - - 79 

CD
 

o>
 

to
 24 02 08 01 - . 03 56 02 - 07 - - 103 

1870 18 13 13 02 - - 61 02 - Ol - - 110 
1871 - 01 02 - - - 12 - - - - - 15 

TOTAL 1541 367 365 297 672 228 187 19 152 13 83 05 3929 

Fonte: IP/RE-STE-APEPE/ACPE 

231 



4 
VIII 

DE SAuDAS DE ESCRAVOS ' A ENTREGAR ' PELO PORTO DO RECIFE. 
:AL DE DESTINO SELECIONADO E ANO. PERNAMBUCO: 1840-1871. 

O : 
O 
<> 

O 
* o 
o o 
O 
o 
* 
o : 
O 
O 
o 
o 
o 
o 

P. DO NORTE PAR- P. DO SUL R. DE JANEIRO ARACATT ACARACU GRANJA MACEIÓ 1 SARANSK ) ARACAJU BAHIA R.G. DO SUL TOTAL 

04 OI 23 58 49 - - 06 60 - 01 18 220 
- - - 19 02 - - - 14 - - 02 37 
- - - 36 15 - - 02 - - - - 53 
05 - 06 17 15 - - - - - - - 43 
04 - 13 58 03 - - - - - - - 78 
20 02 31 146 10 - - 01 09 - 08 127 364 
- - 18 100 - - - - 04 - 02 193 317 
- - 17 178 04 - - - 01 - 02 81 283 
10 - 08 71 02 - - - 01 - 04 20 116 
02 - - 26 01 - - - 01 - - 11 41 
- 01 05 23 - - - - - - - 10 39 
- - 08 231 - 01 - - - - 21 22 283 
- - - 626 03 02 - - - - 01 40 672 
01 - 08 239 - - - - - - 08 12 268 
01 01 - 191 - 02 - - - - - 01 196 
- 02 - 137 - - - - - - 01 - 140 
- - - 30 01 - - - - - - - 31 
- - - 44 - 07 - - - - 07 - 58 
18 - - 07 01 01 - - - - - - 27 
01 - 10 02 01 - - - - - - 02 16 
03 - 300 42 - - - 01 - - - - 346 
- - 469 190 01 - - - - - - 43 703 
05 - 91 32 - - - - - - - 03 131 
02 - 102 13 - - 01 - - - - 08 126 
01 01 279 150 - - - - - 01 - 02 434 
05 - 58 72 - - - - - - 01 - 136 
19 - 50 27 02 - - - - - - 98 
04 - 84 05 01 02 - - - 01 - - 97 
06 - 139 04 - 06 - - - - - - 155 
- - 48 132 - - - - - - - - 180 
- - - 17 - - - - - - - 01 18 
01 47 - - - - - - - - 05 53 

112 08 1814 2923 111 21 01 10 90 02 56 601 5749 

MP/RE-STE-APEPE/ACPE. 
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TABELA VII 
ESCRAVOS COMPRADOS NAS PROVINCIAS AO NORTE DE PERNAMBUCO COM DESTINO 
AO CENTRO-SUL DO PAIS, E VICE-VERSA, DE PASSAGEM PELO PORTO DO RECIFE. 
ANOS ESCOLHIDOS: 1855-1868. 
ROTA PORTOS DO NORTE 

Y 
PORTOS DO SUL Y 

ANOS 
A 

PORTOS DO SUL 
A 

PORTOS DO NORTE 
1855 360 22 
1856 342 04 
1857 0 0 
1858 228 14 
1859 161 18 
1860 314 31 
1862 105 02 
1863 400 13 
1864 231 07 
1865 115 09 
1866 120 07 
1867 26 0 
1868 109 0 

TOTAL 2511 127 
Fonte: MP/RE-STE-APEPE/ACPE 

TABELA X 
TAXAS E IMPOSTOS PROVINCIAIS SOBRE ESCRAVOS RECOLHIDOS 
PELAS MESAS RECEBEDORAS DE PERNAMBUCO:1840-1862. 
TÂXAS/IHPOSTO MATRICULA HEIA-SIZA EXPORTAÇAO 
ANO 
1840 2:2111000 9:471*796 210*000 
1841 2:694)000 15*000 
1842 903(000 304*740 
1843 1:115(000 1:113*150 165*000 
1845 6:3871000 1:229*920 95*000 
1847 5:094*000 3:302*000 
1848 4:7071000 680*350 55*000 
1849 2:820*000 14:192*000 460*000 
1850 3:808*000 12:552*514 
1853 1:132*000 1:567*880 3:100*000 
1854 4:764*000 23:236*439 30:200*000 
1855 7:419*000 17:507*028 15:500*000 
1856 6:404*000 33:575*653 29:000*000 
1857 4:434*000 32:895*864 28:700*000 
1858 5:292*000 25:576*386 1:000*000 
1859 8:669*000 30:872*734 530*000 
1860 5:638*000 26:130*894 10:820*000 
1861 10:712*000 38:330*191 29:307*000 
1862 4:156*000 10:401*266 4:695*000 
TOTAL 88:359*000 256:825*766 153:837*000 
Fonte: 'Ilesa da Recebedoria das Rendas ] internas Gerais de Pernaabuco' e 'Mesa do consulado 
Provincial de Pernaabuco". Diário de Pernaabuco, restaos tensáis dos anos financeiros citados, 
publicados, geraliente, nos priaeiros dias üteis do aês de Julho. 
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TABELA XI 

ENTRADAS E SAIDAS DE ESCRAVOS DO PORTO DO RECIFE 
A PARTIR DA ARRECADAÇAO PROVINCIAL. PERNAMBUCO: 
1840-1862. 
ANOS ENTRADAS SAIDAS 

11) (2) (3) 
1840 2211 947 42 
1841 2694 01 -

1842 903 30 -

1843 1115 111 33 
1845 6387 123 19 
1847 5094 330 -

1848 4707 68 11 
1849 2820 1419 92 
1850 3808 1255 -

1853 1132 157 620 
1854 4764 2323 302 
1855 7419 1750 78 
1856 6404 1678 145 
1857 4434 1644 143 
1858 5292 1278 05 
1859 8669 1544 02 
1860 5638 1307 541 
1861 10712 1916 1465 
1862 4156 520 235 

TOTAL 88.35 18401 3733 

Fonte: Robert Sienes. Grandeza ou decadência..., 
op. cit., pág. 118. 



FONTES 

1- FONTES PRIMÁRIAS; DOCUMENTAÇÃO MANUSCRITA 

1.1- "REPERTÓRIO DE ESCRAVIDÃO do Arquivo Público 
Estadual de Pernambuco : 

1.1.1- SÉRIE: *'REGISTRO DO PORTO (RP ) 
Assunto: "TRANSPORTES DE ESCRAVOS; 
Datas Limites 27.01.1848 à 07.1871; 
Local de Procedência Recife; 
Quantidade de Documento« 2 . 5 36 25 Volumes; 
Conteúdo : Registro sobre viagens por mar, de escravos 

Acompanhando seus Amos e escravos transportados para serem entregues em outros 
portos, viajando sós, com ou sem passaportes; viagens de africanos livres, 
negros libertos ou forros. 

Período Levantado 2a Sem. de 1862 à 1871. 

1.1-2-SÉRIE: "POLÍCIA CIVIL' (PC) 
Assunta "ESTATÍSTICA DE ESCRAVOS; 
Datas Limites 19.12.1844 à 07.12.1867; 
Local de Procedência Pernambuco, por 

freguesias 
Quantidade de Documentos: 158. Vols.: 08. 40. 

52. 55. 59 e 104 
Conteúdo : Mapas Estatísticos, feitos por delegados, da 

população escrava para engenho e propriedade; mapas da população escrava para 
o municipio, termo ou freguesia; 

Período Levantado 1844 à 1857. 

235 



1.1.3-SÉRIE: "ASSUNTOS ECLESIÁSTICOS (AE) 
Assunto: "MAPAS DE CASAMENTOS. ÓBITOS E 

BATISMOS': 
Datas Limites 20.02.1857 à 08.01.1888; 
Local de Procedência : Pernambuco. Diversas freguesias ; 
Quantidade de Documentos270; 

Conteúdo : Mapas Demonstrativos da quantidade de 
casamentos, óbitos e batizados de várias freguesias, de filhos ingênuos de 
mulher escrava; 

Periodo Levantado 1856 à 1857; 

1.1.4-SÉRIE: "MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ) e 
"POLÍCIA CIVIL (PC) 

Assunta "TRÁFICO DE ESCRAVOS; 
Datas Limites 04.11.1842 à 14.11.1879; 
Local de Procedência RJ . Rio Formoso 

e Riachão; 
Quantidade de Documentos 123. Vols.: 2,3,7; 
Perlodo Levantado 1842. 
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2 - FONTES SECUNDÁRIAS: DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA. 

2.1- JORNAL : "DIÁRIO DE PERNAMBUCO 
Datas Limites 1825 à ...(em circulação); 
Local de Procedência: Recife: 
Seções: -"MOVIMENTO DO PORTO; 

-"REVISTA DIÁRIA'; 
-"RESUMOS DAS MESAS RECEBEDORAS DA ALFÂNDEGA. 
CONSULADO PROVINCIAL E RECEBEDORIA DAS RENDAS 
INTERNAS GERAIS 

Conteúdo: Movimento diário dos escravos transportados pelo porto 
do Recife e recolhimento dos impostos incidentes sobre escravo: meias siza, 
matrícula de escravos, taxa de escravo transportado para fora da província, 
volume dos recolhimentos de impostos incidentes sobre a produção dos produtos 
de exportação da província, e relatórios de presidentes de província, 
informações diversas, indicados em nota de referência. 

Periodo Levantado: diário, para as seções "Movimento 
do Porto" e "Revista Diária", e mensal, para as mesas 
coletoras de impostos, entre OI.01.1840 e 30.06.1862. 
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