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Resumo 
As últimas três décadas e meia da escravatura no Brasil foram caracterizadas por uma mudança 
no foco do tráfico da mão de obra escrava. O fim do comércio transatlântico forçará ao sistema 
escravocrata voltar-se ao mercado interno, com grande movimentação do contingente de africanos 
sendo deslocado da região nordeste para a região sudeste, com o intuito de suprir a crescente 
demanda por mão de obra da economia cafeeira fluminense. É nesse contexto nacional que se 
encontrava o município de Olinda. Esse, em seu âmbito local, mostrava o reflexo de uma 
economia açucareira em progressiva decadência, à sombra do desenvolvimento de Recife. O 
objetivo do presente trabalho é analisar os dados do Livro de Classificação de Escravos do 
município, elaborado entre os anos de 1870 a 1886, o qual oferece subsídio para a análise da 
economia olindense no período.  
 
Palavras-chave: tráfico de escravos; escravidão; Olinda; Brasil Imperial; demografia; 
população escrava.    
 
 
Abstract 
The last three and a half decades of  Brazilian slavery were characterized by a shift in the focus 
of trafficking of slave labor, the end of the transatlantic slave trade forced to turn to domestic 
trade, with great movement of the African contingent being moved from the Northeast to the 
Southeast and in order to meet the growing demand for slave labor of São Paulo's coffee economy. 
It is in this national context, which was the city of Olinda, in it’s local scope, was showing the 
reflection of a sugar economy in steady decline and the shadow of Recife development. The above 
observations, point out some of the main factors that conditioned the slave trade in Olinda. The 
objective of this study is to analyze the data of the municipality of the slave grade book developed 
in 1870 to 1886 period, offering a view hence a greater detail of this population.  
 
Keywords: slave traffic; slavery; Olinda; Imperial Brazil; demography; slave population. 
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Introdução 
 

 A segunda metade do século XIX no Brasil via o sistema escravista definhar 

lentamente na política gradualista do Segundo Império (1840 – 1889). A criação de leis 

como a Eusébio de Queirós, de 1850, e a Rio Branco, de 1871, sinalizavam, ainda que a 

passos lentos, a abolição da escravatura.  Mas essas leis também mostravam um aspecto 

interno de mudança política multifacetada e de abrangência  para fora dos limites da 

nação. O sistema capitalista mundial, hegemonizado pela Inglaterra, organizava em nível 

mundial os diversos sistemas de produção com base na mão de obra assalariada. O 

presente trabalho aborda alguns dos efeitos mais remotos dessa organização. Nele, 

pretendemos tomar o pulso às tendências, tanto da política nacional, quanto das forças 

internacionais que regiam o sistema escravista como um algo constante. Porém, tais 

tendências deixaram suas marcas nas decadentes economias, que ainda se apoiavam nas 

arcaicas estruturas do velho sistema. 

 A lei de Rio Branco (1871), que libertaria os filhos de mães escravas, embora 

elaborada para suavizar o processo de transição a uma sociedade escravista para um 

sistema oficialmente embasado no livre trabalho. O impacto da tal lei foi um forte golpe 

nos proprietários, impulsionando ainda mais a crise escravista em regiões que já se 

encontravam às margens do desenvolvimento econômico do Império. Olinda era uma 

dessas regiões; uma cidade que, no auge da economia açucareira nordestina era a capital 

da província, perderia tal posição para Recife no início do século XIX. E as perspectivas 

do restante do século sugeriam a aceleração do esgotamento econômico da cidade. 

 Os estudos oficiais realizados para compreender a situação do município na 

segunda metade do século XIX indicam uma economia escravista reduzida. Entretanto, 

como já apontara Robson Pedrosa Costa “(...) um estudo mais aprofundado a respeito dos 

escravos em Olinda ainda não foi concebido em suas múltiplas variáveis, inexistindo 

qualquer pesquisa significativa que nos leve a compreender a verdadeira situação 

escravista(...)”(Costa,2003) e embora se tenha dado algum progresso na primeira década 

dos anos 2000, ainda é notável a falta de estudos que contemplem a produção de subsídios 

para a  compreensão do mercado escravo no município de Olinda. 

 Uma das diretrizes da lei de Rio Branco atribuía aos municípios a função de 

levantamento e classificação de seus escravos. Assim, foi elaborado no mesmo ano da 

Lei (1870), o Livro de Classificação de Escravos do Município de Olinda, uma rica fonte 
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de informações, com o registro de 513 cativos, abrangendo aspectos econômicos e 

demográficos, como o valor dos escravos, as atividades nas quais estavam inseridos, 

idade, sexo, e número de integrantes das famílias escravas. É com base nessa fonte 

primária que se realizou a presente análise, na qual, se propõe o traço de alguns aspectos 

do comércio de escravos. 

 Quanto à caracterização do escravo Olindense, o livro mostrou uma população 

igualmente divida em homens e mulheres, grande parte maior de 6 anos e menor de 49, 

sendo em sua maioria “considerados aptos para o trabalho”. Aos homens, havia uma gama 

maior de trabalhos para os quais a mão de obra escrava poderia ser empregada. Já de 

saída, esse viés de variabilidade para as atividades consideradas masculinas poderia ser, 

a princípio, característico das atividades da economia escravista olindense, ou mesmo 

brasileira. Mas faz-se necessária também uma primeira ressalva: a demanda por trabalho 

escravo a ser executado por homens ou mulheres seguiria uma divisão do trabalho na qual 

o gênero não acompanharia a demanda. Ou seja, se a gama dos trabalhos executados por 

homens era mais ampla, isso não quer dizer que os homens fossem simplesmente mais 

demandados do que as mulheres escravas.  

 De toda forma, para que se possa tratar de expor a condição escrava no município 

com mais detalhe, é necessária uma revisão de literatura sobre o tema do comércio 

escravo, para que se possa dar sustento as assertivas elaboradas por tal estudo.  

 

 

Revisão de literatura 
 

 Os estudos sobre o tráfico e comércio remetem ao final do século XVIII e mais 

precisamente aos abolicionistas ingleses e ao parlamento inglês que, a partir das décadas 

de 1780 e 1790 passaram a coletar dados sobre o tráfico transatlântico de escravos 

africanos, com ênfase naqueles que se destinaram ao Brasil. O próprio Adam Smith, na 

Riqueza das Nações, em 1776, mostraria algum interesse pelo uso de mão de obra escrava 

nas colônias americanas, da qual o Brasil então fazia parte; Smith considerava o trabalho 

escravo "altamente improdutivo", por uma série de razões que marcariam a postura 

britânica anti-tráfico no século XIX, quais sejam, o desestímulo a produzir e o baixo nível 

de renda a que tinha acesso o escravo (SMITH,1996). Entretanto, esse assunto só 

mostraria significativo avanço, a partir da segunda e terceira década do século XX, com 
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pesquisadores como Gaston-Martin da França e Elisabeth Donnan dos Estados Unidos. 

Sobre os estudos de Gaston-Martin e Elisabeth Donnan, Hertbert Klein, em seu texto 

sobre a demografia do tráfico assim discorre; 

(…)Reuniram nas décadas de 1920 e 1930 um conjunto substancial do 
material arquivístico disponível arquivos franceses e ingleses. Esse 
conjunto, aliado ao notável trabalho inicial de Gaston-Martin,  
formaram os alicerces do estudo moderno do tráfico de escravos no 
período do pós-segunda guerra mundial. No caso do Brasil, a coleta de 
documentos teve início um pouco mais tarde, na década de 1940, 
quando começou um pressivo trabalho arquivístico. (Klein, 1987, 
p.130)  
 

 Poucas décadas depois, já nos anos de 1960, foram elaborados trabalhos que 

desenvolviam a nova área de história africana e que, agora, iniciaram os estudos da oferta 

de escravo no continente africano. Assim com a associação dos trabalhos mencionados 

acima, iniciará o estudo de caracterização do tráfico, tanto do âmbito de sua oferta, o 

mercado africano, como de sua demanda, mercados europeus e americanos por trabalho 

escravo. 

 No mercado brasileiro escravista do século XVIII e XIX, destacam três grandes 

portos de entrada dos fluxos negreiros o porto da praça do Rio de Janeiro, Salvador e 

Recife, que embora com certo grau de independência ainda se traçar paralelos, com ênfase 

nas similaridades entre do desenvolvimento das expedições que abasteciam os portos 

brasileiros. As expedições que partiam em busca de trabalho escravos, foram 

empreendimentos de altos riscos e que necessitavam de significativo volume de capital 

adiantado, com isso formaram-se nos portos agentes monopolizadores, que segundo 

Manolo Florentino eram um “efeito da débil divisão social do trabalho na economia 

escravista brasileira e de suas derivações mais evidentes” (Florentino, 2004, p.98) 

 Esses agentes monopolistas concentravam suas atividades nas praças comercias 

do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, garantindo assim forte crescimento econômico 

guiado por um mercado de abastecimento do principal fator produtivo. Nessas praças 

eram transacionados escravo, seja para serem revendidos a pequenos e médios 

proprietários no interior da colônia ou para serem postos para trabalhar nas grandes 

economias de Plantation. Na lógica do fluxo de escravos, Manolo Florentino atribui 

grande importância à comunidade dos traficantes monopolistas no desenrolar econômico 

no Brasil do século XVIII, dessa forma caracterizando sua atuação da seguinte maneira: 

Os traficantes buscavam investir diversificadamente, não apenas para 
garantir segurança as suas aplicações – afinal, tratava-se de um mercado 
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instável por definição –, mas também para auferir as maiores taxas de 
lucro possíveis. Obvio, tal perfil caracterizava tanto os traficantes 
eventuais quanto os monopolizadores, embora estes últimos, ao 
deterem boa parte da liquidez das economias escravistas regionais, 
igualmente controlassem a própria reprodução física dos escravos e das 
relações escravistas de produção. No Rio de Janeiro, no Recife e na 
Bahia, o poder dai advindo representava a chave para a compreensão de 
um dos sentidos da noção de comunidade de traficantes, definida não 
apenas em função de um determinado tipo de atuação empresarial, 
como também pela existência de um mercado estruturalmente atrofiado 
que criava fortes laços de dependência pessoal entre os próprios 
negreiros nos circuitos atlânticos. Eis o motivo pelo qual, alias, as 
empresas traficantes tendessem a se especializar geograficamente, seja 
na esfera da demanda brasileira, seja na esfera da oferta africana. 
(Florentino, 2004, p.103) 
 

 Dessa forma, com o estabelecimento da lei Eusébio de Queirós em 1850, cria-se 

um estado para o qual as comunidades do interior da colônia teriam de adaptar suas 

logísticas de produção que dependessem do abastecimento de mão de obra, anteriormente 

realizado, mesmo que de forma débil e marginal, pela comunidade dos traficantes. Para 

o período de 1850 a 1888, intensificou-se o tráfico interprovincial, como uma forma de 

suprir as demandas das principais atividades produtoras da colônia, o que resultou em 

uma forte movimento migratório dos escravos, que eram comprados no nordeste e 

revendidos nas regiões do que seria hoje o sudeste. Robert Graham, em sua obra Nos 

tumbeiros mais uma vez? O comércio interprovincial de escravos no Brasil, assim 

descreve tal período:       

Pela metade do século dezenove, a economia cafeeira da província do 
Rio de Janeiro crescia de maneira explosiva, logo seguida por São 
Paulo, e foi principalmente para estas áreas que os escravos foram 
transferidos. (Graham, p.127) 
 

 É importante entender que tal movimentação de cativos não foi algo que ocorreu 

sem resistência das populações das províncias do sul que, corretamente, previam as fortes 

tensões sociais que surgiriam da aglomeração de um contingente tão grande de cativos, 

principalmente, quando os movimentos abolicionistas tomavam-se cada vez mais fortes. 

Surgiram mecanismos institucionais que visavam reter, mesmo que parcialmente, esse 

fluxo de escravos. Graham já identificara esse tipo de mecanismo ao apontar que:     

(...)os próprios fazendeiros do Sudeste ficaram preocupados com o 
acelerado fluxo de escravos para suas províncias. Já em 1871 um 
legislador provincial de São Paulo propôs impor uma pesada taxa sobre 
sua importação. Embora na ocasião o projeto não tenha ido adiante, no 
final da década, a maioria dos deputados aprovou. (Graham, p.138) 
 

 Outra consideração que precisa ser pontuada é a de que, embora o tráfico 
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intermunicipal para as províncias do sul tenha se intensificado, há uma predominância 

das transações de cativos nos âmbitos intraprovincial e local. Aqui consideramos a 

definição dos conceitos de tais regiões, como as expostas por José Flávio Motta em sua 

obra Derradeiras Transações. O comércio de escravos nos anos de 1880(Areias, 

Piracicaba, e Casa Branca, Província de São Paulo), que assim as delimita: 

Valemo-nos do informe sobre o local de moradia dos contratantes para 
segmentarmos as transações em: “locais” (residência nas próprias 
localidades onde se fizeram os registros ou em seus termos) ; 
“intraprovinciais”(envolvendo contratantes moradores em localidades 
paulista distintas daquelas onde se fizeram os registros); e 
“interprovinciais”(envolvendo contratantes residentes em outras 
províncias do império). (Motta, 2009, p. 154) 
 

 Dessa forma, pode-se interpretar de forma análoga as características do mercado 

humano de Olinda, dentro da província de Pernambuco. Primeiramente, deve-se 

caracterizar “população escrava”, levando em consideração fatores como sua distribuição 

etária, gênero e as atividades a qual são atribuídos. Em seguida, faz-se necessário verificar 

os laços familiares que podem significar motivos de resistência escrava a transações que 

quebrem a estrutura familiar, para poder com isso oferecer um olhar sobre o comércio de 

escravos com base na realidade dessa população.     

 

 

População escrava de Olinda e sua ocupação 

 

 A população cativa olindense dos últimos anos da escravatura, se encontrava 

proporcionalmente dívida entre homens e mulheres, com 254 homens registrados e 254 

mulheres registradas sobrando 5 observações, para qual não há informação sobre o gênero 

dos cativos. A tabela 1. Mostra a distribuição de frequência por gênero dos cativos de 

Olinda para o período de 1870-1886.  

 

Tabela 1 - Distribuição de frequência por gênero dos cativos de Olinda para o 
período de 1870-1886 (%) 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 

Masculino 49,5126705653
Feminino 49,5126705653
não especificado 0,9746588694
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 A variável do gênero dos cativos pode ser utilizada para compreender possíveis 

diferenciais nos valores dos escravos se levarmos em consideração a preferência do 

proprietário de escravos por escravos homens com maior aptidão física para trabalho 

braçais, essa concepção que se ainda se encontra na memória coletiva da sociedade 

moderna. Entretanto, para Olinda, essa variável não encontra comprovação nos dados 

observados, com mulheres escravas realizando e sendo consideradas aptas para o mesmo 

trabalho braçal que os homens escravos. 

 Se a variável gênero, não parece influir significantemente para com a 

determinação do valor dos cativos, seria a idade uma variável de diferenciação dos 

valores? A distribuição etária da população cativa mostra que o escravo médio possuía 

idade média de 30 anos de idade, com a observação mediana com 27 anos. As faixas 

etárias com maior representatividade era as de 6 a 27 anos e de 27 a 49, essas 

representando as frequências das observações encontrados do 2º e 3º quartil da 

distribuição etária dos cativos.  

 

Tabela 2 - População Escrava em Olinda, 1870 – 1886, por faixa etária (%) 

 
 
 
 
   
 
 
 
Fonte:Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 
 
 Segundo a Tabela 2, o primeiro quartil, que representa a frequência dos escravos 

com até 6 anos de idade, representa aproximadamente 1,37% da população cativa de 

Olinda, o que mostra uma noção condizente com o fato de que escravos entre essas idades 

não estariam aptos a realizar o trabalho demandado pelos proprietários, e só seriam 

capazes de realizar serviços leves. Para o segundo quartil, com cativos entre as idades de 

6 a 27 anos, temos a maior representatividade na distribuição etária, totalizando 48,4375% 

dos escravos registrados. Para o segundo quartil encontramos assim os jovens com maior 

aptidão para os trabalhos demandado pelos senhores e assim pode se observar a maior 

difusão desses indivíduos. 

 Ao passar da mediana e observar as observações da frequência para aqueles 

escravos com mais de 27 e menos de 49, considerando esses os cativos “adultos” e usamos 

Idade % da população
0-6 1,3671875
6-27 48,4375
27-49 39,453125
acima de 49 10,7421875
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o termo, somente de forma ilustrativa, assim não estabelecendo um ponto delimitador do 

diferencial entre jovens e adultos, pode se perceber uma leve queda de representatividade 

do segundo para o terceiro quadrante. O que é coerente com a noção de que a média dos 

escravos já havia passado ápice físico e devido a intensa exploração no trabalho em 

precárias, é condizente com a obra “ Estimativa da longevidade de escravos no Brasil na 

segunda metade do século XIX” do autor Pedro Carvalho de Mello, na qual esse chega a 

conclusão de que a expectativa de vida dos homens escravos variaria entre 29,85 e 32,30 

anos de idade, com um acréscimo de 1,5 a 2,5 anos para as escravas mulheres. 

 Por fim, temos o quarto quartil, que representa a faixa etária associada aos velhos 

escravos com mais de 49 anos de idade. Aqui tomamos o conceito de idoso em 

consonância com o autor José Flávio Motta, para o qual, ao se debruçar sobre a definição 

do que seria a “terceira idade” dos cativos e sobre a acuidade da definição do “idoso” na 

lei do Sexagenário de 1885, chega a seguinte conclusão: 

Por fim, e mesmo correndo o risco de incorporar certa dose de 
arbitrariedade, as indicações selecionadas nortearam nossa opção pelo 
cômputo, como cativos idosos, daqueles com idades iguais ou 
superiores a 50 anos. Esse procedimento, de resto, parece coadunar-se 
com inferências extraídas da legislação e de anúncios de jornais da 
segunda metade do Oitocentos, reveladores dos interesses dos próprios 
escravistas. (Motta, 2010, p.49) 
 

 Sendo assim, basta concluir que tal segmento da população cativa, por se 

encontrar para muito além da expectativa de vida, mostra pequena representatividade, de 

modo que o quarto quartil totaliza sua participação no patamar de 10,7421% dos registros. 

 Dentro da lógica do comércio de escravos, o que tende a influenciar mais do que 

a idade seria a capacidade física para executar tarefas. Embora a idade possa ser uma 

proxy dessa variável, o Livro de Classificação de Escravos possui uma catalogação à 

parte para a aptidão física dos escravos. A tabela 3 expõe os dados encontrados em valores 

absolutos e percentuais para a classificação da aptidão física dos cativos registrados em 

Olinda.  

 

Tabela 3 -  Classificação da aptidão física dos cativos registrados em Olinda, 1870 - 
1886 

 

 

 

 

Aptidão absoluto %
Aptos 445 86,7446393762
Serv. Leve 51 9,9415204678
Não informado 17 3,3138401559
Total 513 100
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Fonte: Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 

 

 Ao observar a tabela 3 nota-se que a maioria dos cativos de Olinda era considerada 

fisicamente apta, totalizando assim 445 registros de homens, mulheres e crianças prontas 

para serem postas a trabalhar. É um indicador questionável da saúde física dos escravos, 

submetidos a condições desumanas de vida por seus captores. Mesmo se tomada uma 

distribuição normal da população, seria esperada uma incidência maior de inaptidão para 

o trabalho em função de falta de condições físicas para ele. Portanto, nota-se, a partir do 

documento, um movimento de resistência à política abolicionista da parte dos 

comerciantes olindenses, refletido na análise das condições físicas dos escravos, bem 

como uma perspectiva patrimonial do emprego de mão de obra, da parte dos senhores de 

escravos, por haver uma maior preocupação com a preservação do valor do patrimônio 

do que com o bem-estar do que – em última análise – não constitui apenas mão de obra 

ou força de trabalho, mas também um ser humano. Esse é um dos aspectos mais 

desumanos da escravidão no Brasil, notável a olho nu, a não bastar a vasta literatura sobre 

o assunto3.   

 Contudo, há uma outra observação que pode ser realizada ao nos debruçarmos 

sobre as tabelas 2 e 3. Há um diferencial de 1,85% entre o número de escravos na faixa 

etária de 6 a 49 anos e aquela aptos ao trabalho. Haveria, assim, a predominância da 

utilização plena da mão de obra escrava com idades de 6 a 49 anos, de maneira que para 

outras idades os escravos seriam, em teoria, explorados em um regime de serviço “leve”. 

 Quais seriam, então, as tarefas designadas pelos senhores aos escravos? Essa 

informação é de suma importância para compreender-se a formação dos valores dos 

cativos no mercado humano. Especialmente se considerarmos que escravos capazes de 

realizar tarefas mais específicas, ou seja, que necessitam de conhecimento técnico em sua 

execução, poderiam ser considerados mais valiosos. Dessa forma, as tabelas 4 e 5, 

expõem a distribuição em suas atividades produtivas. 

 A tabela 4 mostra os valores absolutos e percentuais das mulheres escravas em 

suas diversas profissões observadas.   

 

 

 

                                                           
3Sobre esse aspecto, ver GORENDER, 1986.  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Comércio de Escravos em Olinda: um olhar sobre o Livro de Classificação de Escravos 

(1870-1886) 
 

 10 

Tabela 4 - Mulheres Escravas em Olinda, 1870 – 1886, distribuição por profissão 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 
 
  

 Para as mulheres escravas, há uma predominância das atribuições de serviços 

domésticos, que atingem o patamar de 48,9795% do total. Para as demais funções, 

seguem o emprego como cozinheira com 16,3265% das observações registradas; e a 

agricultura absorvendo cerca de 15,1020 % das cativas. As demais formas de emprego 

das cativas, seja como costureira, engomadeira, lavadeira, quitandeira, e outras mais não 

chegam a representar valores acima de 7 % dos registros. 

 Havia um diferencial na utilização das escravas, embora ambos os gêneros fossem 

utilizados na execução das principais atividades agrícolas. A divisão de trabalho por 

gênero, com os escravos realizando tarefas externas à casa dos senhores, enquanto as 

escravas permaneciam em seu interior, acompanha a divisão do trabalho por gênero da 

época, mostrando uma faceta da escravidão no Brasil bastante característica, na qual, em 

sua superfície mais tênue, a vida dos escravos parece emular a vida dos libertos.  

 Sobre isso, pode-se notar que, para Olinda, o mercado de trabalho para escravos 

consistia de uma gama de atividades mais variada e de caráter mais externo. No 

documento analisado, foram registradas 9 atividades distintas, nas quais as 254 escravas 

Sexo/Profissão Valor absoluto Percentual
F/Serv. Domést. 120 48,9795918367
F/Agricultor 37 15,1020408163
F/costureira 13 4,8979591837
F/Cozinheira 41 16,3265306122
F/engomadeira 17 6,9387755102
F/Lavadeira 9 3,2653061224
F/Quitandeira 10 3,6734693878
F/Rendeira 1 0,4081632653
F/não informado 6 1,968503937

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
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se empregavam. No caso dos escravos, esse número dobrava para 18 atribuições.  

 Assim sendo, partamos agora à análise das atividades executadas pelos escravos. 

A tabela 5 dispões dos dados, em valores absolutos e percentuais. 

 

Tabela 5 - Homens Escravos em Olinda, por profissão, 1870 – 1886 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 
 
 Para os homens escravos, há uma predominância do emprego nas atividades 

agrícolas, sendo essas atividades representativas de aproximadamente 43,5606% da 

população de escravos olindenses. Logo em seguida temos as atividades de serviço 

doméstico, representando 22,3484% dos escravos empregados. Os outros 44,1% dos 

homens cativos são dispersos em atividade como Cozinheiro, Quitandeiro, Alfaiate, 

Boleiro, e etc, cuja significância individuais não chegam a totalizar 5% dos escravos. A 

baixa demanda por trabalho especializado reflete as características de uma economia com 

baixa propensão à divisão do trabalho. A concentração dos escravos nas atividades 

agrícolas reflete o caráter pouco desenvolvido das atividades produtivas em Olinda à 

época. De toda forma, os dados sobre os escravos refletem a divisão de trabalho por 

gênero, com os escravos na agricultura e as escravas nos serviços domésticos.  

 
 
 

Sexo/Profissão Valor absoluto Percentual
M/Serv. Domést. 59 22,3484848485
M/Agricultor 115 43,5606060606
M/Cozinheiro 4 1,5151515152
M/quitandeiro 6 2,2727272727
M/Alfaiate 2 0,7575757576
M/Boleiro 4 1,5151515152
M/Canoeiro 11 4,1666666667
M/Capeiro 1 0,3787878788
M/Carpinteiro 3 1,1363636364
M/Carreiro 4 1,5151515152
M/Ganhador 9 3,4090909091
M/Jornaleiro 2 0,7575757576
M/Marceneiro 2 0,7575757576
M/Oleiro 1 0,3787878788
M/Padeiro 1 0,3787878788
M/Pedreiro 2 0,7575757576
M/Pescador 1 0,3787878788
M/Roceiro 1 0,3787878788
M/Sapateiro 7 2,2727272727
M/não informado 19 4,5454545455
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A Família Escrava Olindense  
 
 A família escrava Olindense, nos anos finais da escravidão brasileira, está 

estruturada com uma média de aproximadamente 3 indivíduos por família, ou seja, um 

casal e uma criança, observação bastante característica da família escrava na região em 

sua época (MOTTA, 2002). Cabe pontuar agora a predominância de indivíduos solteiros, 

que não compunham famílias. Somente 114 observações, das 513, são identificados como 

membros de uma estrutura familiar, ou seja, 22% possuíam laços de parentesco na 

comunidade escrava. Levando isso em consideração, verificou-se a composição dessas 

famílias em: (a) casais sem filhos, (b) casais com uma ou mais filho, (c) viúvos com filhos 

e (d) casais com filhos e agregados. 

 O gráfico 1 demonstra a distribuição das famílias por quantidade de indivíduos 

que delas fazem parte. 

 

Gráfico 1 - Olinda, 1870 – 1888, composição das famílias escravas, pelo número de 
membros 

Fonte:Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 
  
 Os dados encontrados na documentação analisada estruturam a família escrava 

Olindense como composta predominantemente por “casais sem filhos”. Dessa forma, 

aproximadamente 57,14% das famílias era composta por dois indivíduos, com 14,37% 

dessas sendo compostas por um parente viúvo e uma criança. As famílias com 3 membros 

representavam 21,90% do total e, por último, as famílias escravas com 4 ou mais 

membros compunham 20,95% das estruturas familiares dos escravos de Olinda. 

 Cabe, agora, a análise dos valores atribuídos a esses indivíduos no mercado 

humano da região, levando em contas possíveis fatores de determinação da configuração 
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de tais mercados.   

 

O “valor” dos escravos 
 
 Para compreender possíveis fatores de diferenciação dos valores atribuídos aos 

cativos é preciso tratar da determinação dos fatores de diferenciação dos indivíduos, 

como, por exemplo, idade, sexo, aptidão física, as sessões anteriores foram elaboradas 

para fornecer essas informações. 

 A idade é um condicionante dos valores atribuídos aos cativos, sendo que as 

crianças com até 6 anos demonstraram valores significativamente inferiores a média dos 

valores para os cativos em geral. A elas, eram designados valores entre 300 e 900 réis, 

uma média de preços aproximadamente 46% inferior aos preços do mercado humano. Da 

mesma forma como o menor valor dado as crianças, os valores atribuídos pelo mercado 

aos idosos também se encontravam em uma média inferior aos valores de mercado, com 

preços variando de 300 a 800 réis, o que representa uma média de valores 

aproximadamente a 54% inferior ao preço médio dos cativos de 1.119,76 réis. 

 Outra hipótese que pode ser analisada é se há um diferencial de determinação dos 

valores no mercado humano de Olinda, quanto ao gênero do cativo. Nesse caso a 

diferença parece ser mais sutil, com a média dos valores atribuídos à mulher escrava de 

1.052,68 réis, enquanto que os valores médios dos homens escravos era de 1.250,67 réis, 

um diferencial de apenas 18,80% a mais atribuído ao sexo masculino. 

 Por fim a última hipótese a ser analisada trata de diferenças significativa na 

composição dos valores atribuídos aos escravos, em função do gênero. Para isso, foi 

elaborada a tabela 10, com os valores das médias, medianas e os desvios padrões para os 

preços dos cativos, dados os gêneros e as tarefas atribuídas.  
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Tabela 10 - Preço dos escravos por sexo e por atividade  
Unidade de medida Réis(RS) 

Fonte: Elaborado pelo autor, com os dados do livro de classificação de escravos de Olinda 
 
  

 Para as escravas, a profissão em que a média de preços se sobressaí é a de 

engomadeira, para a qual há um acréscimo geral de aproximadamente 24%, seguida pelas 

atividades voltadas à agricultura com um acréscimo geral de 21,18%. Destaca-se também 

a profissão de quitandeira que em média só atingia valores de 620 réis, ou 58,89% do 

valor médio das escravas. Isso reflete o baixo dinamismo do comércio de varejo e 

serviços. Não há dinamismo da demanda nesse período da economia olindense, a se tomar 

este indício.  

 No caso dos homens escravos, destaca-se uma maior flutuação das médias de 

Sexo\Profissão Média do valor Mediana Desvio padrão Sexo\Profissão Média do valor Mediana Desvio padrão

F\Agricultora 1275,67567568 1000 960,441277459 M\Agricultor 1215,78947368 1200 786,425648373

F\Costureira 1100 1200 454,606056566 M\Alfaiate 950 950 353,553390593

F\Cozinheira 1109,76744186 900 658,882489603 M\Cozinheiro 1125 1300 427,200187266

F\Engomadeira 1311,76470588 1200 658,485338619 M\Boleiro 1325 1350 206,155281281

F\Lavadeira 1133,33333333 900 630,476010646 M\Canoeiro 1500 1000 1830,60402903

F\Quitandeira 620 500 367,574633389 M\Carpinteiro 1050 1050 387,298334621

F\Rendeira 800 800 0 M\Carreiro 1362,5 1475 242,813371406

1070,92436975 1000 445,371662727 909,322033898 1000 367,127077533

- - - - M\Ganhador 766,666666667 800 312,24989992

- - - - M\Jornaleiro 2000 2000 989,949493661

- - - - M\Marceneiro 1300 1300 707,106781187

- - - - M\Oleiro 600 600 0

- - - - M\Padeiro 1500 1500 0

- - - - M\Pedreiros 1400 1400 141,421356237

- - - - M\Pescador 400 400 0

- - - - M\Roceiro 1600 1600 0

- - - - M\Sapateiro 2257,14285714 1700 1412,86605034

F/Serv. 
Domestico

M/Serv. 
Domestico
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preços com o acréscimo máximo de aproximadamente 80,47% do valor médio dos sendo 

atribuído aos escravos sapateiros e um decréscimo de 68% para os escravos pescadores. 

Pode-se concluir assim que a hipótese de diferenciação dos valores, com diferenciação 

das é condizente com os dados observados para o mercado humano de Olinda. 

 

 

Algumas Considerações Finais 
 

 Em Olinda, de 1870 a 1886, havia uma diversa população de escravos. A maior 

parte solteira, mas com um volume de famílias cuja presença não pode ser ignorada. São 

114 indivíduos com estruturas familiares, casais com filho ou sem filhos. Todos eles 

empregados em torno, de fato, da economia agrícola mas com representação em outras 

áreas do mercado de trabalho, formando assim um mercado de trabalho homogêneo em 

seus fatores produtivos, a mão de obra escrava, e heterogêneo em sua alocação. 

 O mercado olindense de escravos, nos momentos finais do sistema escravocrata, 

possuía uma configuração que reflete as movimentações do mercado nacional, com a mão 

de obra escrava voltada ainda a um sistema de produção agrícola centrada nas atividades 

agrícolas. Entretanto esse caráter reflexo também é complementado com uma alocação 

dos indivíduos escravizados para atividades de serviços domésticos.   

 Os preços atribuídos aos escravos na época observada oscilaram conforme 

diversas variáveis, como gênero, idade, aptidão e profissão. Sua oscilação ainda que se 

tenha dado conforme o esperado – homens em idade de trabalho fisicamente aptos com 

especialidades profissionais tenderam a ter preços mais altos – não teve a amplitude que 

refletiria, ainda que de maneira indireta, uma economia dinâmica e com divisão do 

trabalho intensiva.   Frente à conjuntura de criação de um mercado interno em choque 

com uma monarquia incapaz de fornecer o devido dinamismo de moeda e crédito a este, 

as estruturas arcaicas de reprodução das relações produtivas se reproduziam, com a 

introdução da mão de obra em tarefas predominantemente de baixo valor agregado e 

baixo nível de especialização, sem atender ao pressuposto smithiano do crescimento 

econômico.  

 Olinda corrobora Adam Smith ao mostrar um mercado de escravos que em pouco 

contribui a uma economia estática. A preocupação britânica com esse baixo dinamismo 

do crescimento da demanda por manufaturas – vindas evidentemente da Inglaterra – daria 
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impulso ao ímpeto abolicionista que marcaria a política externa britânica em suas zonas 

de influência no século XIX. Como região ex-colonial de lenta resposta, tanto na falta de 

dinamismo estrutural em sua economia como na superação de elementos arcaicos em sua 

sociedade, o Brasil, através de sua monarquia, resistiria passivamente com relativo êxito 

à supressão do trabalho escravo, não sem muita relutância. O resultado no Império seria 

exatamente o baixo nível de dinamismo de sua economia, condenada ao primarismo, à 

dependência e ao subdesenvolvimento crônico. Nos estertores da transição para o trabalho 

assalariado no Brasil, Olinda se caracterizava como a moda do mercado interno que se 

formava para as décadas seguintes, não apenas nordestina, mas de todo o interior 

brasileiro.  
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