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Economia de escravos, libertos e quilombolas na Bahia, século XIX 
 

Alex Andrade Costa1 
 
Resumo 
Este trabalho discute a produção de gêneros de primeira necessidade que contou com ampla 
participação de escravos, libertos e quilombolas nas regiões no sul do Recôncavo e em parte da 
faixa litorânea ao sul de Salvador, no século XIX.  Procura-se destacar as estratégias desses 
grupos sociais na produção e comercialização de alimentos, em especial a mandioca, importante 
produto da dieta dos baianos no período, e como esses produtores foram importantes para 
manter o mercado de farinha de Salvador abastecido. 
 
Palavras-chave: Escravidão, comércio de alimentos, Bahia, economia  
 
 
 
 
Abstract 
This paper discusses the participation of slaves, freedmen and fugitive slaves in food production 
in the southern regions of Recôncavo and in part of the coastal strip south of Salvador in the 
19th century. It is sought to highlight the strategies of these social groups in the production and 
commercialization of food, especially cassava, an important product of the Bahian diet in the 
period, and how these producers were important to keep the Salvador flour market stocked. 
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Em 30 de junho de 1843 o negociante Francisco Teixeira de Carvalho solicitou 

autorização do governo provincial da Bahia para remeter 850 alqueires de farinha de 

mandioca da vila de Camamú, onde morava, para o Rio de Janeiro.2 A solicitação era 

em cumprimento a uma exigência das autoridades provinciais existente desde os tempos 

coloniais, no sentido de controlar a venda dessa mercadoria para evitar a escassez de um 

produto tão necessário à alimentação de parte substancial da população da Bahia, 

especialmente para os habitantes de Salvador e do Recôncavo3. Este volume de farinha 

que Francisco Teixeira pretendia negociar foi, ao menos em parte, resultado de várias 

negociações feitas com lavradores das redondezas da vila de Camamú, onde ele também 

morava.4 De Antônio Silveira, pardo, livre, 40 anos, que possuía um pedaço de terra 

onde tinha uma roça de mandioca, ele adquiriu em meses finais do ano de 1843, 220 

alqueires de farinha5. Para o crioulo liberto José, Francisco Teixeira pagou, também no 

ano 1843, um total de 121$090 por, pelo menos, duas entregas de farinha, cuja 

quantidade não foi especificada.6 De Luís, africano, escravo de Augusta da Conceição 

Sant’Anna, o negociante teria adquirido 191 alqueires de farinha de mandioca “de boa 

qualidade”.7 

Evidencia-se que parte significativa dos negócios de Francisco Teixeira, senão a 

sua totalidade, era resultado da produção de uma população negra que se encontrava em 

diversas condições sócio-jurídicas destacadamente escravos e libertos, os quais 
                                                           
2 Como se trata de um pequeno volume de farinha, há duas possibilidades: a primeira é que, por conta da 
proibição de negócios para fora da Bahia, Francisco tenha declarado um volume inferior ao que realmente 
pretendia enviar; ou o fato dele se constituir num intermediário, cujo volume seria somado ao de outros 
tantos negociantes, até formar uma carga mais substancial. APEB, Colonial Provincial, Maço 4631.  
3 Desde o século XVII a cidade de Salvador convivia com o problema da escassez de alimentos, em 
especial da farinha de mandioca, base da alimentação da maioria da população. Somente no século XVIII, 
Francisco Carlos Teixeira da Silva (1990, p.184 – 185) identificou mais de vinte e quatro crises de 
abastecimento de farinha de mandioca na cidade de Salvador, motivadas por diversas circunstâncias: 
secas, chuvas em excesso, carestia, pragas, contrabando, entre outros. Para isso o governo passou a 
proteger as taxar produtos; intervir junto à coroa para que os senhores de engenho e lavradores de cana 
fossem obrigados a plantar mandioca; restringir a plantação de cana a lavradores que possuíssem mais de 
seis escravos; proibir a criação de gado, o plantio de cana e de tabaco nas áreas destinadas à produção de 
alimentos; obrigar os negociantes de escravos a prover, com roças próprias, as suas embarcações; impedir 
que os navios que atracassem no porto para o desembarque de mercadorias, ou por outro motivo, 
levassem mantimentos da terra, especialmente a farinha; combater o açambarcamento, feito, 
principalmente por soldados que, por sua condição, constrangiam os lancheiros a lhes entregar suas 
mercadorias por menores preços para revende-las a valores exorbitantes; exigir que os próprios lavradores 
conduzissem seu produto ao porto, evitando a intermediação e, o contrabando para fora da capitania; 
instalação de postos de vendagem nas diversas freguesias; regulamentação de preços, pesos e medidas. A 
partir de 1780, segundo pesquisa de Avanete Pereira Sousa (2011), houve um recrudescimento das ações 
do governo na tentativa de implantar medidas mais eficazes e até mesmo inovadoras no controle da crise 
de subsistência que se propagou século XIX adentro. 
4 APEB, Colonial Provincial, Maço 4631. 
5 Idem. 
6 Idem. 
7 APEB, Judiciário, Inventário de Camamú: 1872/02/11. 
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plantavam a mandioca e produziam a sua farinha tendo como destino não o 

autoconsumo, mas sim os negócios. A relação entre o negociante e essa gente deixa 

transparecer a existência de uma rede de sociabilidades que formava, 

consequentemente, uma malha de dependência econômica envolvendo pessoas de 

diferentes perfis.  

No caso do escravo Luís as informações sobre a sua vida são mais extensas, 

possibilitando o melhor entendimento de peculiaridades das práticas econômicas e 

sociais dessa população. Vejamos: era 15 de agosto de 1842, dia de Nossa Senhora da 

Assunção, padroeira de Camamú e, antes das seis da manhã, Luís já estava na estrada se 

dirigindo àquela vila com uma carga de farinha para entregar a Francisco Teixeira. Na 

verdade, não se tratava da venda do produto, mas da entrega da mercadoria que já havia 

sido encomendada anteriormente pelo negociante e que, para tanto, havia recebido dois 

mil réis de adiantamento para ajudar nos custos da produção.8 A ocorrência de 

empréstimos financeiros sinaliza que havia um planejamento na produção da farinha de 

mandioca, não sendo ela resultado de uma prática espontânea ou esporádica. Sugere 

ainda que o escravo tinha uma vida relativamente estável, com fácil acesso às terras 

onde plantava – embora não se saiba se a terra era de sua propriedade ou se plantava em 

terras de outrem e de forma escondida do dono –e, mais ainda, indica uma facilidade no 

acesso aos equipamentos para produzir a farinha, o que é um diferencial, pois esses 

equipamentos não eram baratos e, portanto, seu uso era restrito. Isso demonstra a 

amplitude da rede de relacionamento de Luís. Por fim, o empréstimo além de funcionar 

como um adiantamento para as atividades inerentes à produção agrícola, o que era 

bastante útil para pessoas nas condições de Luís, ainda dava uma margem de segurança 

ao negociante de que sua encomenda seria entregue.9 

Após fazer a entrega da farinha, estando em trânsito para a sua morada, Luís 

foi interceptado por uma tropa de policiais que fazia patrulha por aquela área com o 

objetivo de prender quilombolas. O africano Luís não era apenas um escravo que 

                                                           
8 APEB, Colonial Provincial, Maço 4631.  
9 Se nos anos anteriores a 1980 a historiografia estava centrada em apontar o escravo-coisa, um ser 
desprovido de arbítrio e opção próprios. Nos anos imediatamente seguintes, a historiografia procurou 
“revisar esse erro” apresentando de forma incisiva o escravo-rebelde como o que melhor representava o 
cativo. Como chama atenção Flávio Gomes (2000, s/p), “Escravos avaliaram sempre o mundo a sua volta. 
Portanto suas ações de enfrentamento não foram frutos da irracionalidade, dos castigos e maus-tratos. 
Cativos faziam política nas senzalas, nos quilombos, nas insurreições e nas cidades. A questão aí – para o 
historiador – seria identificar as formas de fazer política”. Assim, a procura por uma vida estável também 
pode ser vista como um ato de resistência, uma vez que essa posição era restrita aos grupos sociais melhor 
posicionados na hierarquia social. Romper com o padrão de que o quilombola devia permanecer em 
constante fuga requeria coragem, por parte do escravo. 
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mantinha a sua produção agrícola para obter ou complementar a sua alimentação e 

negociar com os seus excedentes. Luís era um cativo que se encontrava fugido do seu 

senhor, um pequeno lavrador de Barra do Rio de Contas que, além daquele escravo, 

possuía somente mais um outro, crioulo. Antônio da Cruz, o senhor de Luís, também 

era crioulo e tinha a condição de liberto. Seus parcos bens foram avaliados em 423$300, 

um valor muito baixo que o colocava nas categorias inferiores da sociedade local.10 O 

escravo Luís foi acusado pela patrulha de estar refugiado em um dos muitos quilombos 

que existiam nas matas entre as vilas de Camamú e Barra do Rio de Contas e, por esse 

motivo, fora preso e posteriormente devolvido ao seu proprietário.11 

Não era raro a existência de negócios entre quilombolas e pessoas livres. Esta 

situação foi verificada por João José Reis (1996) em pesquisa sobre esta mesma região, 

onde foi descoberto um grupo de quilombolas que foram acoitados por gente livre e 

branca, e que juntos produziam e negociavam mandioca e a sua farinha. Flávio dos 

Santos Gomes (2006) também chamou atenção para o fato de que os quilombos, muitas 

vezes, se estabeleciam nas proximidades das vilas, por onde mantinham um comércio 

bastante vigoroso de compra e venda, além de práticas de furtos e roubos. No caso do 

escravo Luís, chama atenção o fato de, mesmo sendo acusado de ser quilombola, 

aparentemente ele atuava sozinho em seus negócios, o que poderia ser uma estratégia 

para não levantar suspeitas sobre sua real identidade. Por outro lado, como a população 

da região era formada predominantemente afrodescendente, não seria difícil ele “se 

perder” no meio dos demais, vivendo integrado àquela comunidade, embora não se 

afaste a possibilidade de que também houvesse ali uma rede de proteção para 

quilombolas, especialmente se conseguisse servir como intermediário entre a produção 

local e os negociantes de fora da baía. De qualquer forma, para um quilombola que 

vivesse sobressaltado com medo de ser identificado e preso, Luís circulava com muita 

desenvoltura naquele meio.  

Todas essas relações mantidas por Luís – e, certamente, por outros tantos – só 

podem ser compreendidas quando rompemos com os modelos preestabelecidos de vida 

dos escravos, libertos e da população livre em geral, e buscamos entender as 

experiências desses sujeitos considerando suas necessidades e a sociedade na qual 

                                                           
10 Os bens de Antônio da Cruz, quando do seu falecimento, em 1861, constava um pedaço de terra, casa 
com alguns utensílios, duas roças de mandioca e equipamentos de uma casa de farinha e apenas um 
escravo, crioulo, já idoso. ACMC, Inventário de Antônio da Cruz. Caixa sem identificação, ano de 1861. 
11 ACMC, Correspondência do Juiz de Paz de Camamú ao Governo Provincial, Caixa sem identificação, 
1842. 
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estava.12Durante muito tempo a historiografia apresentou casos de escravos que eram 

explorados por senhores. Essa é uma das faces da escravidão, mas não a única. O 

pequeno negociante Francisco Teixeira, necessitando manter ativo os seus negócios, se 

acercou de gente de várias condições para conseguir estruturar um montante de farinha, 

que não tinha condições dele mesmo produzir, para poder negociar para fora da Bahia, 

alcançando preços melhores. Por outro lado, para Luís, independentemente de ser um 

escravo fugido – embora essa condição agravasse a sua situação – era conveniente ter 

um comprador já aguardando a sua produção e, mais que isso, que lhe adiantasse 

dinheiro para custear o trabalho. Essa situação em nada lembra um lugar em que 

escravos e quilombolas estivessem preocupados apenas com a fuga ou com a alforria 

imediata, ao contrário, a ocupação de terras por essas pessoas era relativamente estável, 

considerando o tempo necessário entre o plantio e a colheita que seria de, no mínimo, 

dez meses. 

Francisco Teixeira era um negociante de farinha, mas, aparentemente, não 

produzia o suficiente para manter ativo seus negócios, de forma que recorria às pessoas 

que estavam à sua volta, cuja maioria era afrodescendentes, para complementar a 

produção e obter um melhor preço com a venda. Ao falecer, Francisco Teixeira deixou 

278$922 em dívidas para sete pessoas, incluindo dois escravos, certamente resultante de 

aquisições de produtos.13 

Os fornecedores de Francisco Teixeira, entre outros, foram um pardo livre, um 

crioulo liberto e um africano quilombola. Gente com condição variada que, por sua vez, 

encontrava nesse tipo de negociante um caminho razoavelmente seguro para escoar sua 

produção e obter pecúlios tão necessários naquele contexto, isso porque urgia a 

necessidade em comercializarem suas produções. Caso as terras ocupadas por esses 

homens fossem de terceiros, era preciso colher e vender os produtos de forma rápida. 

                                                           
12 Embora sua obra trate de contextos diferentes ao que esta tese explora, Thompson deixou ao historiador 
o alerta de que na análise da experiência histórica do homem deve-se prestar atenção nas contradições que 
por ventura existam, uma vez que elas podem explicar as experiências humanas, as quais se dão dentro de 
uma determinada situação, muitas vezes fora de modelos previamente estabelecidos. São essas diferentes 
experiências que iluminam a história das sociedades. A imagem criada para o quilombola era a de uma 
pessoa em constante fuga e conflito com o restante da sociedade. Da mesma forma, escravos e libertos 
foram tiveram suas vidas econômicas invisibilizadas durante muito tempo, consolidando a imagem do 
escravo e do liberto como alguém sempre abaixo da média das condições de sobrevivência. O 
rompimento que teve início com a nova historiografia da escravidão, na década de 1980, ainda não 
atingiu seu apogeu, restando muito a ser revelado. Sobre a influência de Thompson nos estudos da 
escravidão, ver: LARA, 1995. 
13 ACMC, Inventário de Antônio da Cruz. Caixa sem identificação, ano de 1861. 
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Da mesma forma, no caso de Luís, que era quilombola, suas opções de negociação eram 

ainda mais restritas.  

Nessa complexidade étnico-social e econômica, as demarcações de 

dependência são bastante flexíveis, não correspondendo apenas a critérios de cor, 

condição jurídica e social ou posição econômica, requerendo uma atenção às 

sociabilidades que foram forjadas no contexto da busca pela sobrevivência.14 

 

 

Aspectos econômicos e sociais de escravos e produtores 

 

Na segunda metade do século XVIII, as paróquias que se destacavam pela 

produção agrícola para a subsistência, e que estavam situadas ao longo da costa ao sul 

de Salvador, possuíam perfis populacionais muito parecidos. Porém, Camamú se 

destacava por apresentar a maior diferença populacional entre escravos e livres com 

59,7% de escravos contra 40,3% de livres. Cerca de um século depois, na década de 

1840 esse perfil já havia se modificado de forma significativa. Nas vilas da redondeza, a 

população livre ocupava, no mínimo, 2/3 do total dos habitantes.  

As causas para a diminuição da população escrava são variadas: mesmo a 

região permanecendo como um importante polo produtor de alimentos, outras regiões 

da Bahia e de fora dela, já no início do século XIX, passaram a produzir esses gêneros 

em maior escala, como o Sul do Recôncavo, o extremo sul da província, eo norte do 

Espírito Santo, além do sul de Sergipe, contribuindo para uma quebra na economia 

local, o que levou muitos proprietários a terem sérias dificuldades econômicas. Além 

disso, o número espantoso de quilombos que se espalhavam na região, desde o século 

XVII, contribuía ainda mais para a diminuição de escravos, por ser um forte atrativo 

para eles, gerando fugas constantes; e por afastar os senhores de suas propriedades, 

especialmente os mais abastados, que, por medo, procuraram fugir para Salvador ou 

                                                           
14 Edward P. Thompson ao analisar a formação da classe operária inglesa, procurou entender a sua 
organização fora do modelo marxista tradicional de base-superestrutura, muito estático e determinista, 
restringia as ações dos homens e mulheres. Preferiu buscar nas experiências concretas dos trabalhadores – 
repressão, exploração, desigualdade, solidariedade, carestia, entre outras –a chave para o entendimento de 
suas ações. Deixou de lado, portanto, as explicações baseadas em causas externas para explicar as 
contradições e disputas partir de suas próprias realizações ou experiências. O conceito de experiência em 
Thompson (1981, p.182) permite entender homens e mulheres “não como sujeitos autônomos, 
‘indivíduos livres’, mas como pessoas que experimentam suas situações e relações produtivas 
determinadas como necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida ‘tratam’ essa 
experiência em sua consciência e sua cultura [..] e em seguida [...] agem, por sua vez, sobre sua situação 
determinada”.. 
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outras cidades do Recôncavo. Muitos dos senhores, que já eram absenteístas, acabaram 

por se desfazer ou simplesmente abandonar as suas propriedades. Sem esses grandes 

proprietários a concentração de escravos também decaíra. Os proprietários que 

permaneceram na região tinham condições econômicas mais baixas – a maioria da 

população livre tinha seus bens avaliados em até um conto de réis – o que os impedia de 

aumentar as suas porções de terras e de escravos. Por outro lado, não se pode 

desconsiderar a compra da alforria por parte dos escravos, utilizando-se dos ganhos 

obtidos em sua economia própria, como outro motivo que levou à redução da população 

escrava e o aumento no número de livres. Assim, por volta de 1840, a média de 

escravos na região era de 26% da população, percentual parecido com o de outras 

regiões que se ocupavam de produção alimentos.15 

A diminuição de escravos não quer dizer que houve um branqueamento 

daquela população. Ao contrário, a população livre e liberta de ascendência africana 

chegou ao ano de 1845, em todas as freguesias da comarca com, não menos que 60% de 

toda a população. Comparando com Salvador, Kátia Mattoso (1992, p.97) mostrou que 

na capital, em 1808, a população branca era de 20,4%, enquanto que a população negra 

e mulata livre era da ordem de 43%.16 

A maior parte dessa população negra e que vivia em liberdade estava situada 

num patamar bastante inferior da economia local, o que as deixava em dificuldades, 

                                                           
15 Nos distritos rurais do recôncavo, Bert Barickman (2003, p. 214-215) encontrou, para década de 1820, 
um percentual de 27,4% de escravos na população do Arraial de Belém da Cachoeira e distritos próximos, 
localidades que priorizavam a plantação de fumo. No mesmo período, o arraial de São Francisco do 
Paraguaçú que concentrava plantações de cana e mandioca, embora fosse vizinho da freguesia do Iguape, 
um dos mais importantes centros açucareiros da Bahia e com um grande número de escravos, tinha 
apenas 19,7% de escravos em sua população. Na década de 1830, a freguesia de São Gonçalo dos 
Campos, que produzia sobretudo o fumo, registrou 34,4% de escravos. Enquanto os dados do Gráfico 6 se 
referem ao final da primeira metade do XIX, os números apresentados por Barickman se referem às 
décadas de 1820 e 1830. Mesmo com uma distância entre dez e vinte e cinco anos entre os dados de 
Barickman e os coletados nessa pesquisa, consideramos ser um parâmetro razoável de análise. Sobre a 
vila de Araxá, em Minas Gerais, onde a economia também era voltada para o abastecimento interno, 
Déborah Oliveira Martins dos Reis (2014, p.605-635), registrou para o período de 1831-1832 um 
percentual de 30,8% de escravos, do total da população.  Ainda para Minas Gerais, Douglas Cole Libby 
(1988.p. 51-52) identificou que os dados para os anos entre 1831 e 1840, apontam regiões de economia de 
subsistência que também tiveram um percentual de escravos bem próximo dos já citados: Paracatu 
concentrava 23,3%; Jequitinhonha – Mucuri – Doce, 24,2%; e São Francisco – Montes Claros, 24%.  Por 
último, Horácio Gutiérrez (, p.163), viu que no Paraná em 1830, nas regiões de Paranaguá, Guaratuba e 
Antonina, todas produtoras de alimentos voltados à subsistência, a população escrava alcançou 19,8% do 
total de habitantes. 
16 Para o ano de 1872, com os resultados do censo daquele ano, Kátia Mattoso (1992) apontou para um 
leve crescimento da população branca, chegando a 24,2% e uma elevada queda da população escrava, 
com somente 12,2% da população naquela condição. O crescimento do número de negros e mulatos 
livres, formando exatos 60% da população, foi o grande destaque. Se somarmos a população negra livre 
com os escravos teremos, mais uma vez, um número bem próximo daqueles relativos às vilas do litoral 
sul da Bahia. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Economia de escravos, libertos e quilombolas na Bahia, século XIX 

 

8 

tanto no acesso à terra quanto no cultivo da mesma. Os inventários cujo monte-mor 

alcançaram até um conto de réis, entre 1800 e 1850, chegaram a 48,7% do total. Mais 

uma vez, comparando com localidades de produção econômica parecida vemos uma 

grande discrepância. As vilas do Recôncavo Sul, por exemplo, contabilizaram apenas 

28% dos inventários nessa situação.  

Caso o limite de fortuna seja ainda mais fracionado, chegando a 500$00, 

teremos nesse grupo, nada menos que 25% de todos os inventários da região da baía de 

Camamú, sendo, isoladamente, o nível de fortuna que reunia o maior número de gente. 

Já as fortunas acima de dez contos, que para as condições daquele lugar seriam os mais 

afortunados, não alcançavam 4% da escala, tornando-se a menor de todas as faixas de 

riqueza.17 

Comparando os dados relativos aos proprietários de terras do entorno da baía de 

Camamú com outras regiões da Bahia constata-se que em Camamú e adjacências os 

níveis de fortuna eram bem mais baixos do que em qualquer outro grande centro 

produtor de alimentos de subsistência. Mesmo as regiões de Itapicuru e o Recôncavo 

Sul da Bahia, que também tinham uma economia fortemente ligada ao mercado interno, 

o volume mais expressivo de gente na categoria dos mais pobres se concentravam na 

faixa de fortuna entre 1:000$000 e 1:500$000, mesmo assim não era o maior grupo 

quando se compara o total das fortunas, o qual era ocupado pelos inventários com 

fortunas entre 2:100$000 e 10:000$000, que correspondiam a 45% de todos os 

inventários.18 

A pobreza tinha grandes implicações para a vida da população livre, mas pesava 

sobremaneira para a população escravizada, pois a manutenção dessa gente, por parte do 

senhor, ficava bastante comprometida. Por outro lado, isso forçava que muitos senhores 

permitissem que seus escravos obtivessem de forma “autônoma” meios de 

sobrevivência fora do cativeiro, o que, em muitos casos, se tornou alvo da exploração e 

ganância de seus próprios senhores. De qualquer forma, através dela, os escravos 

montaram estratégias que abriram frestas de liberdade num sistema bastante opressor. 

                                                           
17 Os níveis de fortuna que concentraram o maior número de inventários no século XIX, em Salvador, 
foram aqueles entre 2:100$ a 5:000$, com 20,9% do total dos documentos analisados, seguido 
imediatamente pelos inventários entre 5:100$ e 10:000$, com 16,2%. Estes dois grupos somados, porém, 
detinham apenas 18% do peso global das fortunas entre 1800 e 1850, o que significa que mesmo sendo o 
grupo mais bem representado, em termos populacionais, o peso da fortuna deles era pequeno diante do 
montante geral. 
18 Sobre Itapicuru ver a pesquisa de Mônica Duarte Dantas (2007). Já para o Recôncavo Sul da Bahia, 
deve-se atentar para o trabalho de Ana Maria C. dos Santos Oliveira (2002). 
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Pertencia ao grupo de baixa fortuna gente como a parda Josefa Maria Ramos, 

falecida em 1837, em Camamú, e que deixou seus parcos bens avaliados em363$600, 

para serem repartidos por oito herdeiros. Os itens que compuseram a avaliação foram: 

alguns poucos objetos de ouro e prata, uma casa de taipa, onde residia, e a metade da 

posse de uma escrava. Da casa, somente foi avaliada a estrutura, ou seja, nenhum objeto 

de seu interior entrou no inventário, sugerindo que eles fossem sem valor algum. 

Também se destaca o fato de Josefa Maria não possuir nenhum pedaço de terra, isso 

porque ela habitava em terreno pertencente a outra pessoa, do qual tinham a permissão 

apenas para ocupar a morada.19  

Chama atenção o fato de que Josefa Maria só tinha a posse de metade de uma 

escrava – uma banda, como costuma aparecer na documentação. A outra parte da 

escrava poderia tanto pertencer a outro senhor quanto já ter sido adquirida pela própria 

escrava num processo de alforria que, muitas vezes, consistia em pagamentos 

parcelados e de forma bastante lenta. Escravos nessa situação dificilmente viviam com o 

senhor. Geralmente tinham autonomia para trabalhar para si ou para outros senhores, de 

onde se esperava que viesse o restante do recurso para concluir a liberdade.  

Conceder a liberdade da metade de um escravo, por meio de pagamento 

parcelado, era uma estratégia comum entre senhores pobres ou endividados, pois 

tentavam garantir algum dinheiro de forma rápida e utilizando de um “bem” caro e 

escasso na região. Ao fim e ao cabo esta situação aponta tanto para uma condição de 

pobreza em que aquela proprietária vivia, quanto evidencia uma possibilidade bastante 

usual dos escravos escapulirem da escravidão. Sem possuir terra para cultivar para si e 

com a posse de apenas uma parte da escrava, restava a Josefa trabalhar em terras da 

vizinhança, onde também cultivava para si. Josefa Maria representa esse grupo de 

proprietários de “fortunas muito pequenas”, no qual as pessoas possuíam apenas o 

mínimo para a sobrevivência com muitas dificuldades.20 

Os proprietários mais pobres – com fortunas “muito pequenas”, até 500$000 – 

apenas plantava os diferentes gêneros, e em pouca quantidade, frequentemente 

utilizando terras escondidas, emprestadas ou beiras de estradas. Por outro lado, a 

maioria dos que estavam numa faixa econômica mais elevada, com fortunas avaliadas 

entre 500$001 e 1:000$000, além das roças, possuíam os equipamentos de 

beneficiamento, principalmente da mandioca, o que lhes dava a condição de alcançarem 

                                                           
19 APEB, Judiciário, Inventários de Camamú: 04/1468/1937/05. 
20 Idem. 
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melhores preços e mais opções de negócios, atuando num ramo economicamente 

superior aos demais.21 

A produção da mandioca era presença destacada em quase metade de todas as 

propriedades do litoral sul da Bahia na primeira metade do século XIX, mesmo quando 

dividia espaço com outras produções. Em 25% das propriedades a mandioca ocupava a 

totalidade das terras disponíveis para plantio, mas em 75% das propriedades restantes, 

fossem elas pequenas, médias ou grandes, o cultivo era variado, demonstrando que os 

lavradores locais preferiam apostar numa variedade de produtos, talvez como forma de 

se prevenir de crises econômicas geradas pela queda no preço de algum produto, além 

de problemas relacionados à safra por ocasião de seca, excesso de chuvas ou pragas na 

lavoura.  

Nas propriedades em que a mandioca era plantada de forma exclusiva, uma 

característica chama atenção: o número de escravos relativamente alto e maciçamente 

africano. A propriedade de Luzia Monteiro do Nascimento, inventariada no ano de 1816 

em Maraú, teve seus bens avaliados em pouco menos que um conto de réis. As dívidas 

(497$095) apresentavam um valor levemente superior que os créditos (360$000), mas 

os seus escravos, em número de onze, ultrapassavam em muito a média das 

propriedades da região. Dos escravos adultos, 40% eram angolanos e formavam uma 

família: Joaquim, casado com Maria e seus três filhos: Apolônia, Alexandre e uma 

crioulinha, sem nome (provavelmente sem ainda ser batizada). Aquela era uma 

propriedade que, de acordo com o inventário, possuía diversas roças de mandioca, 

sendo que algumas estavam prontas para a colheita.22 

Em Camamú, no ano de 1827 foram inventariadas as posses de uma grande 

proprietária: dona Joana Teixeira de Aguiar23. Ela deixou em bens um valor calculado 

em 7:445$870, sem contar os créditos que havia de receber, estimados em 1:083$540. A 

propriedade de dona Joana possuía vinte e um escravos, equivalentes a 2:830$000, dos 

quais, excluindo as crianças, os angolanos representavam 63% do percentual de 

africanos (os demais eram da Costa da Mina e de Moçambique) e 41% do total geral dos 

escravos adultos. Nesta mesma propriedade, foram avaliadas no inventário 173milcovas 

                                                           
21APEB, Judiciário, Inventários de Camamú. Foram analisados 320 inventários relativos à primeira 
metade do século XIX. 
22 APEB, Judiciário, Inventários de Maraú: 08/3452/03. 
23 APEB, Judiciário, Inventários de Camamú: 04/1784/2254/08. 
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de mandioca que deveriam produzir cerca de 5.190 alqueires de farinha, numa avaliação 

conservadora, e que, mesmo assim, representa um volume altíssimo.24 

As propriedades de Manoel Pereira25 e de Felizarda Maria da Assunção26, 

também produziam unicamente a mandioca, mas não possuíam um grande volume de 

escravos. Era uma propriedade localizada em Valença, inventaria em 1843, da qual se 

chegou a um monte-mor de 861$000, e possuía apenas um escravo. Já no inventário de 

Felizarda Assunção, datado de 1842, em cuja propriedade também se produzia 

unicamente a mandioca, constava bens no valor de 3:301$301, entre eles quatro 

escravos. Todos os escravos dessas duas propriedades eram de origem centro-africana27. 

A produção de mandioca e a grande presença de escravos centro-africanos não 

é simples coincidência. A baía de Camamú tinha intensos negócios sendo realizados 

diretamente com portos africanos Centro-Ocidentais, desde o período colonial. Ainda 

no século XIX foram levadas para a região africana, muitas vezes às escondidas das 

autoridades brasileiras, um grande volume de farinha de mandioca. No retorno da 

viagem, os navios ancoravam nos portos do Sul da Bahia com um grande volume de 

escravos vindos daquelas bandas. Isso justifica a forte presença de centro-africanos na 

região.28 

Como se refere Palácios (2009, p.152), 

 

As quantidades de mandioca e de outros gêneros alimentícios 
necessários para o sustento das frotas transoceânicas não tem 
sido até agora dimensionadas, nem o seu significado discutido 
em termos de agricultura comercial peculiarmente inserida no 
chamado mercado exportador. Existem, no entanto, diversos 
indícios dispersos de que por trás do aprovisionamento das 
centenas de navios que chegavam anualmente aos portos do 
Brasil, e especialmente do Nordeste, estava uma importante 
estrutura produtiva e comercial que nem sempre interessava às 

                                                           
24 Bert Barickman (2003. p. 274), afirma que, a depender do solo, era normal uma produção de 40 
alqueires por mil covas de mandioca.  
25 APEB, Judiciário, Inventários de Valença: 07/3006/01. 
26 APEB, Judiciário, Inventários de Camamú: 04/1701/2171/12. 
27 Conforme explicado, entre outros, por Manolo Florentino (1995) e por Paul Lovejoy e David Trotman 
(2002), a definição das etnias dos africanos é, ainda, um dos grandes dilemas da historiografia da 
escravidão. Isso porque a classificação era feita a partir do porto de onde o escravo era embarcado o que, 
necessariamente, não quer dizer que ele tenha nascido naquela região. Não se pode esquecer os avanços 
que o sistema Trans-AtlanticSlave Trade Database tem prestado ao proporcionar o cruzamento de 
diversas fontes, facilitando o trabalho do historiador. Ver o sistema em: http://www.slavevoyages.org 
/tast/index.faces. 
28 A relação entre o Sul da Bahia e os território da Africa Centro-Ocidental ainda carecem de melhor 
estudo fundamentado em fontes africanas, como forma de ampliar mais as discussões a respeito da 
dimensão do negócio de farinha e de escravos africanos. 

http://www.slavevoyages.org/
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plantations escravistas, embora frequentemente ocupasse 
segmentos de pequenos lavradores que trabalhavam com meia 
dúzia de escravos ou menos. – questão da participação dos 
cultivadores pobres livres na produção de mandioca para o 
mercado externo. 

 

Outro produto que aparece com frequência nos inventários do século XIX, 

principalmente nos das maiores fortunas, é o arroz. Balthazar da Silva Lisboa, na sua 

“Descrição da Comarca de Ilhéus em 1799”, informou que as vila de Barra do Rio de 

Contas produzia, anualmente, víveres no valor de 16 contos de réis, com 30.000 

alqueires de farinha, 16 alqueires de goma e 150 alqueires de arroz.29 

 A interpretação convencional da história do arroz nas Américas designa aos 

europeus o papel de engenhosamente adaptar o cultivo de origem asiática para as 

condições do novo mundo. Essa perspectiva, frequentemente, ignora o papel dos 

africanos em estabelecer o alimento básico na escravidão. Segundo Judith Carney 

(2001), o desenvolvimento da cultura do arroz marcou não apenas o movimento de um 

comércio através do Atlântico, mas também a transferência de um sistema cultural 

inteiro de produção e consumo de arroz. Neste sentido é importante retomar o conceito 

de crioulização, o qual pode ser entendido, também, a partir das trocas mercantis que 

existiram a partir do tráfico Atlântico de escravos.30 Assim, não seria demais especular 

que com as viagens de negócios para a África Centro-Ocidental e o tráfico de escravos 

daquela região para o litoral sul, tenha impactado na exploração da cultura do arroz, que 

se tornou a segunda produção agrícola mais importante, em volume de produção, nas 

vilas de Camamú, Barra do Rio de Contas e adjacências. 

Enfim, o predomínio de africanos, especialmente os centro-africanos, fosse 

como escravos ou como libertos e livres, estava dentro de uma lógica comercial de 

negócios atlânticos. Essa população africana que ali se instalou, mesmo enquanto 

escarava, contribuiu de forma decisiva para a ocupação do solo e, consequentemente, a 

definição do perfil agrícola da baía de Camamú. 

 

 

Das disputas e dos direitos em torno da terra e da produçãoagrícola  

                                                           
29 ABNRJ, v.38, p.144. Oficio do ouvidor da Comarca de Ilhéus, Balthazar da Silva Lisboa, Cairú, 20-03-
1799. 
30 Sobre isso, ver a pesquisa de Alexandre Vieira Ribeiro (2013).  
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A possibilidade em manter ou melhorar as condições de sobrevivência através 

da produção agrícola, motivou muitas pessoas a buscarem no trabalho das roças essa 

oportunidade. No entanto, grupos subalternizados como os escravos, por exemplo, 

enfrentavam um grande problema: a posse de terras para o plantio. Embora a questão da 

economia própria dos escravos seja algo bastante consolidado pela historiografia, os 

estudos sobre o acesso à terra onde essa economia era desenvolvida ainda guardam 

muitas peculiaridades.  Este sempre foi um campo marcado por disputas e conflitos 

envolvendo gente de diversas condições. O escravo Ignácio, da propriedade de dona 

Roza Maria dos Anjos31, estava trabalhando em terras de sua senhora quando foi 

atingido por golpes de enxada desferido pelo seu parceiro de cativeiro, Guilherme, 

escravo de dona Anna Maria de Jesus. A briga que se seguiu deixou ambos feridos e só 

acabou por conta dos machucados que começaram a incomodar os beligerantes e 

impediram que ocorresse um assassinato, visto que Ignácio foi atingido na cabeça, do 

lado direito acima da testa e Guilherme, na mão e no braço direito32. A briga aconteceu 

por que: 

 

Tendo marcado um lugar na roça de dona Roza Maria dos Anjos para 
plantar feijão e que seu parceiro Ignácio apossou-se do terreno que ele 
Guilherme tinha preparado para fazer a dita plantação e que ele 
chegando nesta mesma ocasião perguntou quem tinha feito a 
plantação no lugar que ele tinha preparado lhe responderão que tinha 
sido Ignácio, chegando este a esta ocasião aí travarão-se de razões 
dando em resultado saírem ambos feridos [...] 33 
 

A agressão foi causada pela disputa por um bem precioso que era a terra, não 

pela simples necessidade de posse, mas pelo “direito” de explora-la. Terras, aliás, que 

pertenciam a dona Roza34. A ocupação de um pedaço de terra para plantio significava 

uma fonte segura para a obtenção do pecúlio, tão necessário à manutenção e 

sobrevivência do escravo. Esse pecúlio que Guilherme procurava obter pela produção 

de feijão naquelas terras seria, possivelmente, utilizado para adquirir a alforria, embora 

ele já experimentasse espaços de liberdade ao poder cultivar para si em terras de outra 

pessoa, e de uma relativa autonomia, circulando com desenvoltura entre as 

                                                           
31 APEB, Judiciário, 09/43/7. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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propriedades. É possível, no entanto, que a sua senhora fosse recompensada, de alguma 

forma, pelos serviços que o escravo fazia para si.35 

Após as agressões, nenhum dos dois escravos se apresentaram às suas 

respectivas senhoras para comunicar o ocorrido e procurar tratar dos ferimentos36. Aliás, 

essa “fuga” de suas senhoras acabou levando Ignácio à morte. Somente após quinze dias 

decorridos da agressão, quando Ignácio já sentia os sintomas da inflamação no corte da 

testa, procurou a senhora para comunicar o ocorrido e procurar tratamento, mas já era 

tarde. A inflamação o levou ao estado de “[...] paralysia”37 e posteriormente à óbito por 

permanecer muitos dias “[...] sem os devidos cuidados”38.  

Dois fatores podem justificar o comportamento dos escravos em não 

comunicarem as agressões: o primeiro, o fato dos envolvidos, mesmo com a desavença, 

ainda se considerarem “[...] parceiros” e, talvez quisesse se preservar mutuamente de 

possíveis castigos39; e segundo, o medo de que, após saberem da briga, as senhoras os 

afastassem do seu maior bem e motivo causador da discussão: a terra. Outros motivos 

poderiam se somar a esses, como o de ser reconhecida a impossibilidade de continuarem 

trabalhando na lavoura pelas feridas provocadas na briga ou, até mesmo, serem presos e 

terem as terras ocupadas por outras pessoas, justamente naquele período decisivo do ano 

(março) em que se aproveitava das chuvas de fim do verão para preparar a terra para o 

plantio de uma nova safra.  

Foi no cotidiano do trabalho na roça que as relações entre Ignácio e Guilherme 

se solidificaram, estreitaram-se, e a sobrevivência passou a ser defendida a todo o custo, 

inclusive com a vida. Alias tensões sociais revelaram que a luta pela terra era também 

uma luta pela própria sobrevivência e pela autoafirmação. 

A posse de roças entre escravos era algo relativamente comum, mas essa 

situação, por não estar legalizada ou por estar circunscrita ao plano dos direitos 

costumeiros, estava sempre sujeita a ser desrespeitada, quando não pelo senhor, outros 

                                                           
35 Segundo Walter Fraga Filho (2006, p. 42-43), o cultivo de roças conferiu aos escravos espaços de 
independência pessoal na produção de sua própria subsistência e na comercialização do que era cultivado. 
Além disso, o mesmo autor chamou atenção para o fato de que, com o passar do tempo, o acesso a essas 
roças passou a ser uma fonte permanente de conflitos, isso porque os escravos também passaram a criar 
um senso de direito sobre as parcelas de terras cultivadas. 
36 APMC, Processo Crime, Caixa do ano de 1818, Documento não catalogado. 
37 Após a agressão e sem os devidos cuidados médicos o escravo Ignácio entrou em estado de coma 
devido a infecção do local do corte, pois apesar do corte relativamente pequeno apresentado no Corpo de 
Delito do cadáver (cerca de cinco centímetros de extensão e um de profundidade) a região atingida é 
extremamente vascularizada e a arma utilizada (enxada) deveria estar contaminada pela terra e corroída 
pela ferrugem causando um processo infeccioso mortal. 
38 APMC, Processo Crime, Caixa do ano de 1818, Documento não catalogado. 
39 Sobre o conceito de parceiro ver o texto seminal de  Robert Slenes (1991-1992). 
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grupos sociais questionavam de diversas formas a utilização da terra por parte de 

escravos. 

Parte substancial das propriedades da vila de Nazaré eram resultados de 

sucessivos desmembramentos e divisões de terras por herança. Da mesma forma, muitos 

escravos mudavam de senhor por conta de partilha de herança, como ocorreu com 

Fidélis40. Quando tinha entre 14 e 16 anos sua senhora faleceu e os herdeiros 

colocaram-no a venda.41Durante cerca de 15 anos não é possível determinar a 

movimentação do escravo, por falta de fontes. Somente volta-se a ter notícias dele em 

documentação datada de 1885, quando Fidélis estava escravizado por Joaquim de Souza 

e Almeida, na Freguesia de São Felipe, vizinha à vila de Nazaré, onde trabalhava na 

lavoura.42 

No dia 09 de março de 1885 Fidélis,“[...] por consentimento do seu senhor 

[...]”43, foi trabalhar para um certo Manuel Resende da Silva. Após trabalhar durante 

toda a manhã, Manuel Resende foi almoçar acompanhado de Fidélis, mas no caminho 

disse a Resende que precisava “[...] amansar um cavalo [...]”44, se afastando daquela 

propriedade e indo em direção a um pedaço de terra onde tinha uma roça.45 

Acontece que a pequena roça de Fidélis estava sendo prejudicada por uma 

mulher chamada Maria dos Anjos, liberta e que morava na vizinhança do terreno do 

escravo. Ela era acusada de passar de cavalo, frequentemente, sobre a roça do cativo, 

destruindo-a propositalmente. Ao se queixar com Maria dos Anjos, esta disse a Fidélis 

                                                           
40 APEB, Judiciário, Processo Crime: 10/359/3. 
41 O inventário não apresenta a idade do escravo, mas relacionando o preço em que ele é avaliado com os 
dos demais escravos cuja idade é apresentada. Assim, pode-se chegar a esta média. 
42 APEB, Judiciário, Processo Crime: 10/359/3. 
43 Idem. 
44 APEB, Judiciário, Processo Crime: 10/359/3. 
45 Numa pequena propriedade onde as distâncias são curtas entre a roça e a casa do senhor e de seus 
vizinhos, as relações sociais se tornavam diferentes dos modelos de sociabilidades das grandes zonas 
açucareiras e cafeeiras. Entre essas diferenças, duas se tornaram bastante definidas no caso de Fidélis: a 
proximidade que este possuía com o seu “momentâneo” senhor, que a hora do almoço levava seu escravo 
para sua casa, e o trabalho braçal do qual o senhor – mesmo que provisoriamente – também se 
encarregava. Todavia, fica implícito, que essa suposta união entre senhor e escravo não passava de 
artifício para atender à demanda momentânea que ali se apresentava. Procurava-se manter um 
relacionamento com o escravo que não prejudicasse um dos objetivos que era a produção agrícola e, em 
época de plantio, todo o cuidado era pouco, pois o futuro da propriedade e, no caso do pequeno produtor, 
até mesmo sua sobrevivência, dependia da perfeita junção entre tempo e trabalho. Outro fator que se 
garantia com esta união era a afirmação do senhor diante da sociedade, visto que possuir escravo, na 
época, era algo tão comum que somente os mais miseráveis não os possuíam (FRAGA FILHO, 1996). O 
fato de levar o escravo para casa no almoço não pode ser visto como um tratamento de deferência ao 
escravo, mas dentro de outras possibilidades como, por exemplo, a falta de quem trouxesse a comida para 
o campo e a própria proximidade entre a roça e a casa do senhor. Assim, “As condições de pobreza 
compartilhadas com os amos favoreciam outros aspectos da organização de suas vidas, servindo ao menos 
para distanciá-los de uma disciplina rígida, aproximando-os dos homens livres pobres” (WISSENBACH, 
1998, p.126). 
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que continuaria a passar por ali quantas vezes quisesse e, “[como] não podia tirar um 

desforro com o escravo, chamou Francisco Ferreira o qual foi descarregando sobre o 

escravo diversos golpes de foice [...]”46. Desta disputa, Fidélis saiu ferido e continuou 

tendo sua roça destruída pela vizinha. 

Por conta do ferimento em uma das mãos, Fidélis se disse impossibilitado de 

trabalhar, o que levou o seu senhor Joaquim de Sousa e Almeida à Justiça para cobrar 

indenização dos agressores do escravo, alegando que o mesmo ficara parado, causando 

prejuízos financeiros. No entendimento do juiz que julgou o caso, o senhor de Fidélis 

não teria direito a indenização, uma vez que a agressão sofrida pelo escravo se deu 

quando o mesmo trabalhava para si, fora dos domínios senhoriais, ocupando uma terra 

que não lhe pertencia, devendo, o próprio escravo pagar ao seu senhor pelas perdas que 

lhe tinha causado. 

 

 

Considerações finais 

 

 

O sul do Recôncavo e as vilas no entorno da baía de Camamú eram os 

principais centros produtores de alimento para Bahia, no século XIX.  Posição que se 

conservava desde o século XVII.  Embora já tivesse sido ocupada por grandes 

proprietários, a região chega no século XIX com uma predominância de pequenos 

lavradores, muitos deles afrodescendentes, e conservando uma população escrava ainda 

considerável. Contudo, a população livre atravessava condições financeiras bastante 

delicadas, o que impelia os escravos a buscarem alternativas de sobrevivência. A 

constituição de uma economia própria tinha como objetivo garantir o sustento pessoal. 

Porém, com as dificuldades de lavradores e negociantes locais em produzir os alimentos 

na quantidade demandada por Salvador e outros lugares com os quais se davam os 

negócios, escravos e libertos passaram a ver aí uma oportunidade de ganhar algum 

dinheiro que pudesse, além de garantir a sobrevivência imediata, sonhar com a 

liberdade. 

Aproveitando-se da relativa autonomia que tinham, escravos e libertos 

passaram a ocupar espaços diversos com plantações, algumas com uma dimensão 

                                                           
46 APEB, Judiciário, Processo Crime: 10/359/3. 
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considerável, mas muitas não passavam de pequenos pedaços de terra ocupados 

ilegalmente ou em beiras de estrada. 

Muitos dos terrenos ocupados por escravos eram cedidos pelos proprietários, 

em troca de alguma vantagem, ou eram terras “abandonadas”. Porém, muitas vezes, 

escravos e libertos ocupavam esses espaços de forma ilegal, sem o consentimento dos 

donos, e ali trabalhavam na produção de alimentos, cultivando pequenas roças. Em 

qualquer que fosse a situação, numa região como essa, em que a produção agrícola 

encontrava um fácil escoamento, conflitos e disputas em torno da terra e, 

principalmente, da produção foram muito comuns e envolveram gente de variada 

condição. 

A produção obtida nas roças de escravos e libertos, muitas vezes, tinha como 

destino os negociantes da própria região, ávidos em obter qualquer parcela dessas 

produções para levar aos principais centros da Bahia ou mesmo abastecer alguma das 

dezenas de embarcações que ancoravam na baía de Camamú em direção a outros 

lugares do Brasil ou para a África.  Assim, pode-se afirmar que parte substancial do que 

era negociado para esses lugares foi resultado da produção de escravos e libertos em 

suas pequenas roças. 
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