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Resumo: Essa pesquisa busca analisar alguns aspectos da escravidão em sua face urbana no

interior  do  sudeste  brasileiro  durante  a  segunda  metade  do  século  XIX.  Nesse  sentido,

analisarei o sistema de ganho e de aluguel de cativos, o comércio de escravos e a evolução da

população escravizada da cidade do Juiz de Fora, principal centro urbano da Zona da Mata

mineira durante a segunda metade do século XIX. Dentro desse contexto, é objetivo desse

trabalho demonstrar  que  os  escravos  foram essenciais  para  a  economia  urbana de  Minas

Gerais e do Brasil durante o oitocentos. Além deste aspecto esse trabalho busca promover a

análise da evolução demográfica da população cativa de Juiz de Fora bem como demonstrar

como se desenvolveu o comércio de escravos nessa localidade. 
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Considerações iniciais

O presente artigo busca analisar a escravidão urbana no interior do sudeste brasileiro

durante a segunda metade do século XIX. Assim, tomarei como pano de fundo dessa pesquisa

a atual cidade de Juiz de Fora, localizada na Zona da Mata de Minas Gerais.

A economia desse centro urbano se desenvolveu a partir da produção cafeeira que era

desenvolvida na Zona da Mata e no município durante o século XIX. Graças ao dinheiro

gerado pelo café e pelas atividades agropastoris de abastecimento o município conseguiu se

desenvolver e se tornar o principal entreposto comercial de mercadorias e escravos da Mata

mineira. 

Esta  localidade contou com um grande contingente de escravos durante a segunda

metade do século XIX, chegando a concentrar 25% da população cativa de Minas Gerais.

Esses  cativos  estavam  em  maior  concentração  no  campo,  exercendo  as  atividades

relacionadas ao cultivo do café e a produção de gêneros para o abastecimento. No entanto,

Juiz de Fora contou com escravos em seu centro urbano, onde eram empregados em diversos

serviços. 

  Por ter sido uma importante localidade mineira durante o século XIX, esse artigo

busca  analisar  o  trabalho de ganho e  aluguel  desenvolvidos  pelos  escravos  urbanos juiz-

foranos. Além disso, é objetivo dessa pesquisa demonstrar como se desenvolveu o comércio

de  escravos  nessa  localidade  e  promover  um  estudo  sobre  a  evolução  demográfica  da

população cativa da cidade de Juiz de Fora durante o século XIX. 

Para iniciar os estudos analisarei na próxima seção a evolução da população escrava na

cidade de Juiz de Fora durante o oitocentos.

A formação de  um centro  urbano na Zona da Mata de  Minas  Gerais  e  a  evolução

demográfica de sua população escrava. 

 

A cidade de Juiz de Fora tem sua origem vinculada a abertura do Caminho Novo, em

1701, que ligava Vila Rica (atual Ouro Preto) ao Rio de Janeiro. As margens desta rota se

formaram roças, fazendas, paragens, ranchos, povoados, capelas dentre outras aglomerações

humanas que auxiliavam no povoamento de Minas Gerais e na formação da Zona da Mata

mineira (BASTOS, 2004). 

O crescimento dos povoados que margeavam o Caminho Novo se intensificou a partir 
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da segunda metade do século XVIII, período em que houve a redução da extração aurífera na

Capitania de Minas Gerais. Este fenômeno fez com que muitos indivíduos migrassem das

regiões  mineradoras  para  outras  localidades  da  Capitania,  dentre  eles,  a  Zona  da  Mata

(VITORETTO,  2012).  Em  decorrência  deste  aumento  populacional  na  região  houve  um

crescimento dos arraiais locais, dentre eles a paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora, que

abrigava  o  arraial  de  Santo  Antonio  do  Parahybuna,  que  a  partir  de  1865  passou  a  ser

chamado de cidade do Juiz de Fora (BATISTA, 2015).

Sobre a demografia da localidade na primeira metade do século XIX, Sonia Maria de

Sousa ao analisar as listas nominativas de 1831 da paróquia de Santo Antônio do Juiz de Fora,

demonstra que a localidade contava com uma população estimada em 1.336 almas, sendo 546

livres e 790 escravos, o que correspondia a 40,87% e 59,13% dos habitantes respectivamente

(SOUZA,  2007:  51).  Ao  analisar,  no  mesmo  período,  a  população  total  da  Comarca  do

Parahybuna, que englobava a região do povoamento em análise é possível detectar que o

território em foco possuía um grande contingente de escravos na primeira metade do século

XIX, somando 116.753 almas2. Além deste aspecto, a presente Comarca apresentava destaque

na Província de Minas Gerias por ser a terceira mais populosa dessa capitania e por conter o

maior número de escravos na primeira metade do oitocentos.

Como  é  possível  observar,  a  Paróquia  de  Santo  Antonio  do  Juiz  de  Fora  estava

inserido em uma Comarca, que apresentava um alto índice de escravos. A concentração de

mão de obra cativa nesta região estava associada, principalmente, pela expansão do plantio do

café, que se iniciou a partir das primeiras décadas do século XIX, estimulado pela valorização

desse produto no mercado europeu. Este fator fez com que aumentasse a procura por terras no

vale do Parahybuna, intensificando o povoamento na região. 

Em decorrência do fortalecimento econômico, oriundo principalmente da expansão da

cafeicultura e da agricultura de abastecimento,  o arraial  de Santo Antonio do Parahybuna

conquistou  sua  emancipação  do termo de  Barbacena  no  dia  31  de  maio  de  1850,  sendo

elevado à categoria de vila. Este novo município, a princípio, apresentava duas Paróquias a de

Chapéu  D’Uvas  e  a  de  Santo  Antonio  do  Juiz  de  Fora  (BATISTA,  2015).  Esta  última

englobava a área urbana do município, que era composta pelos povoados de Santo Antonio do

Parahybuna, Caeté, Chácara, Sarandi, Matias Barbosa e Grama, além da área rural em torno

do distrito-sede (Santo Antonio do Parahybuna).  Em outras palavras,  a paróquia de Santo
2 Criada pela Resolução de 30 de junho de 1833 compreendia os Termos das vilas de Barbacena, Baependi e
Pomba e posteriormente o Termo de Santo Antonio do Parahybua que a partir de 1865 passou a ser chamado de
Juiz de Fora. Sobre o assunto consultar: MINAS GERIAS. Jurisprudência mineira. Belo Horizonte. nº1. p. 1 –
439. jul./set. 2011. 
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Antonio do Juiz de Fora formava a área urbana, o subúrbio, os arredores e a área rural da vila

de Santo Antonio do Parahybuna e, posteriormente, das cidades do Parahybuna e do Juiz de

Fora (OLIVEIRA, 2010: 48). 

Em relação à população deste novo município, Luis Eduardo de Oliveira demonstra

que em 1853 esta localidade possuía 22.070 almas, 9.033 livres e 13.037 cativos (OLIVEIRA,

2010: 48). Desse total, 6.466 indivíduos moravam na vila de Santo Antonio do Parahybuna,

sendo 2.441 livres e 4.025 escravos (OLIVEIRA, 2010: 48). Ao fazer a comparação com os

dados  populacionais  de  1831,  quando  o  então  Arraial  de  Santo  Antonio  do  Parahybuna

contava com 1.336 almas, sendo 546 livres e 790 escravos, é possível detectar que houve um

aumento considerável da população na localidade. O que significou o crescimento de 8.487

indivíduos livres e 12.247 cativos. 

Os dados apresentados demonstram também que durante o período de 1830 a 1853

houve um aumento demográfico considerável da população que habitava o arraial de Santo

Antonio  do  Parahybuna,  que  em  1850  foi  elevado  à  categoria  de  vila.  O  crescimento

populacional da localidade, principalmente da população escrava, durante a primeira metade

do  século  XIX,  foi  estimulado,  principalmente,  pelo  aumento  da  produção  cafeeira  na

localidade  e  do  crescimento  do  cultivo  de  atividades  agropastoris  voltadas  para  o

abastecimento. Além deste aspecto, o crescimento físico da povoação durante as décadas de

1830 a 1850 exigiu um maior contingente de cativos na área urbanizada de Santo Antonio do

Parahybuna. Nesta localidade os escravos, assim como em outras cidades do período, eram

utilizados em diversos serviços como o de carregador, copeiro, cocheiro, carpinteiro.

Em decorrência do crescimento econômico e social, esse núcleo urbano, em 1856, foi

elevado a categoria de cidade, passando a ser chamado de cidade do Parahybuna3. Em 1865

houve a alteração da toponímia municipal, que alterava o nome da cidade do Parahybuna para

Juiz de Fora4.

No decorrer da década de 1860 e 1870 a então cidade do Juiz de Fora se consolidava

como  um  importante  centro  urbano  na  região  sul  da  Zona  da  Mata,  adquirindo  grande

relevância  política,  religiosa  e  econômica  dentro  do  contexto  matense.  Os  dados  do

recenseamento de 1872 demonstra que a sede do município de Juiz de Fora, a paróquia de

3Arquivo Público Mineiro, doravante APM.  Coleção  de  leis  do  Império.  Disponível  em:  
<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/viewcat.php?cid=2256> . Acesso em: 06

jul. 2015.

4 APM. Disponível em:   <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/publicos_docs/viewcat.php?
cid=2256>. Acesso em 06 jul. 2015. 
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Santo Antonio do Juiz de Fora, já havia praticamente triplicado sua população em um período

inferior a vinte anos, se comparados com os dados de 1853. 

Antes de expor os dados referentes a este censo, gostaria de ressaltar que esta paróquia

englobava o território que abrangia os habitantes da sede municipal, cidade do Juiz de Fora,

dos arraiais de Chácara, Caeté e Sarandi, dos povoados de Matias Barbosa e Grama, além dos

moradores da área rural que se localizava ao redor destas povoações e da sede municipal

(OLIVEIRA, 2010:  48  – 79).  Por  esse motivo,  não  há condições  de saber  exatamente  o

número  específico  de  moradores  da  cidade  do  Juiz  de  Fora,  uma  vez  que  ela  não  foi

recenseada  separadamente,  pois  sua  área,  tal  como  dito  anteriormente,  estava  englobada

dentro da referida paróquia. 

Contudo, o aumento do núcleo urbano deve ter sido bastante considerável já que a

cidade passava,  ao que tudo indica,  por um surto de “progresso” e “modernidade”.  Essas

características podem ser notadas a partir da diversificação da economia desta cidade ao longo

das décadas de 1860 e 1870 (BATISTA, 2015).

Em relação ao número de escravos que habitavam a cidade de Juiz de Fora, o censo de

1872  fornece  informações  demográficas  importantes  sobre  o  quantitativo  de  cativos  que

moravam nesta  localidade.  Todavia,  tal  como dito  anteriormente,  a  população  do  núcleo

urbano desse município estava inserida dentro da paróquia de Santo Antônio do Juiz de Fora.

No que diz respeito à ocupação exercida pelos escravos nessa paróquia, o presente

censo indica que esses trabalhavam exclusivamente em atividades manuais ou mecânicas,

profissões tipicamente exercidas por cativos (KARASCH, 2000: 259 – 291). O quadro abaixo

demonstra quais seriam essas ocupações e o quantitativo de mancípios que exercia cada uma

delas. 

QUADRO 01 – Profissões manuais ou mecânicas exercidas pelos escravos e livres na

paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora de acordo com o censo de 1872-

Profissões

Escravos
Total
(A)

Livres
 Total

(B)
TOTAL
(A + B)

Homens Mulheres
Homens Mulheres

Costureiras --- 150 150 --- 819 819 969
Em metais --- --- --- 79 --- 79 79

Em madeiras 11 --- 11 119 --- 119 130
De

edificações
2 --- 2 421 --- 421 423

Em couros e
peles

1 --- 1 10 --- 10 11
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Em vestuário 2 --- 2 26 --- 26 28
Em calçados 1 --- 1 28 --- 28 29

Criados e
Jornaleiros

630 --- 630 616 --- 616 1.246

Serviços
domésticos

630 260 890 600 1.750 2.350 3.240

Lavradores 1.650 650 2.300 1.010 406 1.416 3.716
Sem

profissões
1.293 1.891 3.184 1.435 1.767 3.202 6.386

TOTAL 4.220 2.951 7.171 6.181 4.742 9.086 16.257
FONTE: Recenseamento  do  Brasil  em  1872,  Biblioteca  Digital  do  IBGE.  Disponível  em:
<http://biblioteca.ibge.gov.br/>. Acesso em: 10 mai, 2012.   
OBS:  O  termo  “profissão”  foi  utilizado  pelo  censo  de  1872. Foi  inserido  na  tabela  apenas  as  profissões
mecânicas  ou  manuais  em  que  apresentavam  escravos.  Havia  as  ocupações  de
“canteiros/calceteiros/mineiros/cavouqueiros” (1.837) e “Em metais” (79) que só apresentavam trabalhadores
livres, somando um total de 1.916 almas. 
  

A tabela exposta acima demonstra que na paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora,

que formava a área urbana do município em análise, havia o predomínio de escravos do sexo

masculino que em sua grande maioria não apresentavam um ofício especializado. Por esse

motivo,  tal  como indica  o  quadro  acima,  a  maioria  dos  cativos  eram considerados  “sem

profissão”, esta categoria foi a que mais concentrou cativos, apresentando um contingente de

3.184 almas o que equivalia  a 44,40% da população mancípia  da referida paróquia.  Esta

tendência em apresentar grande contingente de escravos sem especialização foi detectada em

outras cidades do período, como por exemplo o Rio de Janeiro. Para esta localidade Mary

Karasch afirma que neste centro urbano houve um número considerável de escravos que não

apresentavam especialização durante o século XIX (KARASCH, 2000: 259 – 291). 

O grande número de cativos sem especialização na cidade de Juiz de Fora e em seu

entorno,  pode  ser  explicado  em  parte,  pois  neste  centro  urbano  os  diversos  setores  da

economia  necessitavam  de  escravos  para  desempenhar  funções  de  ajudante  ou  realizar

trabalhos  que  não  exigiam  muita  experiência,  como  por  exemplo,  o  carregamento  de

mercadorias. Por esse motivo a grande maioria dos mancípios eram “sem profissões”.

Por  outro  lado,  os  dados  do  censo  de  1872  indicam  que  havia  o  predomínio  de

escravos alugados na paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora. Essa afirmativa se sustenta,

pois  os  cativos  “criados  e  jornaleiros”  e  “sem profissão”,  representam 3.814  indivíduos,

respondendo por 53,18% da população escrava da cidade do Juiz de Fora e seus arredores.

Esses cativos, em geral, trabalhavam locados em casas, no comércio, nas chácaras e fazendas

da região.
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Em relação às  demais  ocupações  exercidas  pelos  mancípios  na Paróquia  de  Santo

Antonio do Juiz de Fora, o quadro 01 demonstra que havia 14 escravos especializados em

serviços de “madeiras” e “edificações”. Esses cativos poderiam ser utilizados em construções

diversas e em obras públicas (BATISTA, 2015).

Além destas ocupações havia escravos especializados “em vestuários”, “em calçados”,

“em couros e peles”,  somando um total  de 4 indivíduos.  Foram recenseadas também 150

escravas que realizavam o serviço de “costureiras”. Esses cativos poderiam ser empregados

nas oficinas artesanais ou nas manufaturas locais que produziam roupas, sapatos, chapéus e

outros artigos que necessitavam de mão de obra especializada. 

Por  fim,  os  escravos  que  se  enquadravam  nas  ocupações  “serviços  domésticos”

representavam 890 indivíduos,  que correspondiam a 12,21% dos cativos que moravam na

paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora. Estas ocupações eram variadas e muitas vezes

exigiam  dos  cativos  especializações  e  habilidades  para  exercerem  tais  atividades.  Esses

trabalhadores poderiam ser locados ou não. 

É importante  destacar  também que os  7.171 cativos  que habitavam a paróquia  de

Santo Antonio do Juiz de Fora correspondiam a 37,01% da população cativa do município.

Este dado indica que havia uma grande quantidade de escravos que trabalhavam na cidade de

Juiz de Fora, em seus arredores e nas áreas rurais que cercavam o distrito sede5.

Para concluir a análise da demografia escrava na cidade de Juiz de Fora durante a

década  de  1870  é  necessário  ser  levantado  um  último  dado,  referente  a  comparação  da

evolução escrava na referida paróquia durante o período de 1831, 1853 e 1872.  A tabela a

seguir demonstra estas cifras.

TABELA 01 - Evolução da população escrava e livre na paróquia de Santo Antonio do
Juiz de Fora (1831, 1853 e 1872)-

Ano Livres Porcentagem Escravos Porcentagem Total
1831 546 40,87% 790 59,13% 1.336
1853 4.025 38,36% 6.466 61,63% 10.491
1872 10.933 60,38% 7.171 37,01% 19.371

FONTE: OLIVEIRA, Eduardo Luis de. Os trabalhadores e a cidade: a formação do proletariado de Juiz de
Fora e suas lutas por direitos (1877 - 1920). Rio de Janeiro: FGV, 2010, p. 48. SOUZA, Sonia Maria de, Terra,
família, solidariedade...: estratégias de sobrevivência camponesa no período da transição - Juiz de Fora (1870-

5 Esta porcentagem foi alcançada levando em consideração os escravos da freguesia de Nossa Senhora da Glória 
em São Pedro de Alcântara, que tinha uma população escrava, no período, estivada em torno de 5.000 cativos. 
Estes cativos somados com a população total de escravos do município de Juiz de Fora em 1872 fornece um 
somatório de 19.371 escravos. Para mais informações sobre essas cifras consultar: GUIMARÃES, Elione Silva. 
Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós – emancipação: família, trabalho terra e conflito 
(Juiz de Fora – MG, 1828 – 1928). São Paulo: Annablume, 2006.
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1920). Bauru: EDUSC, 2007. Recenseamento do Brazil em 1872 – Minas Geraes, Biblioteca Digital do IBGE.
Disponível em:
< http://biblioteca.ibge.gov.br> . Acesso em:10 mai. 2012. 
OBS : Para o total de escravos em 1872 foi levado em consideração a população escrava estimada por Elione
Guimarães para a freguesia de São Pedro de Alcântara, que não havia sido recenseada. A população estimada
nessa localidade, de acordo com Guimarães era de 5.000 escravos que somado aos 14.371 cativos das demais
freguesias/paróquias do município chegava a um total de 19.371 almas.

Os dados expostos acima mostram que houve um aumento significativo da população

escrava e livre na paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora. O aumento populacional sofrido

pela  paróquia  está  associado  a  uma  série  de  fatores.  O  primeiro  deles  diz  respeito  ao

desmembramento da paróquia de Nossa Senhora do Chapéu D`Uvas e Santo Antonio do Juiz

de Fora em 1853 do termo de Barbacena, dando origem ao município de Santo Antonio do

Parahybuna, posteriormente chamado de Juiz de Fora.

Além desse  aspecto,  outros  fatores  auxiliaram no aumento  demográfico  do  centro

urbano em análise, como por exemplo, a expansão da cafeicultura para a exportação e da

agricultura e da pecuária de abastecimento, a diversificação econômica sofrida pelo distrito

sede durante a segunda metade do século XIX, dentre outros fatores. Este crescimento atraiu

para  a  localidade  muitos  indivíduos  livres  e  imigrantes  que se instalaram na cidade  para

prestar seus serviços, promover investimentos, trabalhar nas lavouras de café, dentre outras

atividades. Este desenvolvimento econômico demandou um grande contingente de escravos,

daí  o  aumento  em mais  de  900% dessa  população,  que  era  de  790  indivíduos  em 1831

passando para mais de 7.000 em 1872.

Como se pode perceber a cidade do Juiz de Fora na década de 1870 apresentou um

crescimento social e econômico significativo. Sobre este assunto, Rita Almico ao analisar as

transformações da riqueza pessoal em Juiz de Fora no período de 1870 a 1914 afirma que “A

década de setenta foi bastante expressiva na transformação urbana do município” (ALMICO,

2001). 

Para  a  década  de  1880,  não  encontrei  nas  fontes  consultadas  dados  populacionais

específicos  para  a  paróquia  de  Santo  Antonio  do  Juiz  de  Fora.  Porém,  localizei  cifras

referentes ao ano de 1886 para o município de Juiz de Fora. Esses dados apontam que a

localidade possuía 20.905 cativos (GUIMARÃES, 2006).  

Se  compararmos  este  dado  com  o  número  de  escravos  no  município  em  1872,

estimada em 19.351 almas, é possível detectar que nos anos finais da escravidão Juiz de Fora

apresentou  um aumento  na  população  mancípia,  o  que  significou  um crescimento  1.554

cativos ou 8,  03%. Este dado indica que a sociedade juiz-forana foi arraigada ao sistema

escravista até seus momentos finais. 
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Como foi possível observar a cidade de Juiz de Fora sofreu um forte desenvolvimento

econômico  e  social  a  partir  da  segunda  metade  do  oitocentos.  Este  fenômeno  esteve

associado, principalmente,  à expansão do plantio do café que começou a ser cultivado na

região no final do século XVIII e início do XIX.

Vimos também que o município de Juiz de Fora se formou em 1850 ao desmembrar-se

do termo de Barbacena. Esta localidade, tal como foi demonstrado, foi o principal entreposto

comercial de escravos e mercadorias da Zona da Mata de Minas Gerais.

Além deste aspecto, foi possível detectar que esse centro urbano contou com a maciça

presença  de  escravos  que  trabalhavam em serviços  “manuais  ou  mecânicos”,  havendo  o

predomínio dos  sem especializações,  lavradores,  criados  e  jornaleiros.  Em decorrência  do

predomínio  de  cativos  jornaleiros,  sem  especialização,  lavradores  e  criados,  foi  possível

detectar que na cidade em análise houve o predomínio de escravos que trabalhavam ao ganho

e,  principalmente,  alugados.  No próximo tópico irei  analisar,  de forma mais  aprofundada,

como se desenvolvei  o  sistema de ganho e  aluguel  na cidade  de  Juiz  de  Fora  durante  a

segunda metade do século XIX.

  

Escravos ao ganho e de aluguel

O aluguel e o ganho eram uma das modalidades de trabalho dos escravos urbanos. O

cativo ao ganho trabalhava fora da casa de seu dono como jornaleiro, para adquirir quantias

pré-estabelecidas pelo seu senhor que deveriam ser entregues ao final do dia ou da semana.

Caso o montante não fosse adquirido o escravo poderia ser castigado. Em muitos casos os

cativos  que  trabalhavam  nesta  modalidade  tinham  que  promover  seu  próprio  sustento

(MACHADO, 2004: 59 – 99).

Os  trabalhos  de  ganho  eram  variados,  havendo  escravos  que  se  ofereciam  como

carregadores, barbeiros, cocheiros, pedreiros, sapateiros, cozinheiros e outras especializações

que o meio urbano necessitava. Entre essas profissões houve destaque para os vendedores,

que andavam pelas ruas das cidades com tabuleiros de quitutes, hortaliças, peixes frescos, e

outros gêneros (MACHADO, 2004: 59 – 99). 

O ganho atendia os interesses dos escravos e de seus donos, pois os primeiros viam

neste  tipo de serviço uma possibilidade,  mesmo que aparente,  de liberdade e os senhores

eximiam-se, em muitos casos, dos gastos com a alimentação, fiscalização e vestimenta de

seus mancípios, além de garantir uma renda (MACHADO, 2004: 59 – 99). Por esse motivo,

era um bom negócio colocar escravos ao ganho pelas ruas das cidades. 
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Esse tipo de trabalho chamou a atenção de diversos viajantes que estiveram no Brasil

no decorrer do século XIX. Estes estrangeiros deixaram em seus diários de viagens relatos

sobre o sistema de ganho. Spix e Martius, ao passarem pelo Rio de Janeiro em 1817 deixaram

o seguinte registro: 

Na cidade são tristíssimas as condições dos que são obrigados a ganhar diariamente certa
quantia para seus senhores; são considerados como capital vivo em ação e,  como os seus
senhores querem recuperar dentro de um prazo o capital e juros empregados não os poupam
(SPIX & MARTIUS, 1976). 

Como se  pode  observar,  o  escravo  ao  ganho  estava  sujeito  a  longas  jornadas  de

trabalho para adquirir o valor da diária que era cobrada, pois o jornal exigido era elevado. Em

decorrência das altas diárias cobradas dos escravos ao ganho, em alguns casos, para completar

o  valor  do  jornal  exigido,  estes  cativos  cometiam  crimes,  como  o  furto,  a  prática  da

prostituição e da mendicância (SILVA, 1998: 87 – 103). 

Os cativos de aluguel, ao contrário dos de ganho, “tinham seus serviços oferecidos

pelo proprietário, que estabelecia o tipo de trabalho e as condições de pagamento” (SILVA,

1998: 87 – 103). Este tipo de mancípio, geralmente apresentava algum serviço especializado,

o que fazia o valor da locação aumentar. 

  O sistema escravista urbano juiz-forano, a exemplo de outras cidades do período,

apresentou como uma de suas características a utilização de cativos ao ganho e de aluguel que

desenvolveram diversas atividades econômicas.

Alguns documentos fornecem indícios da presença de negros ao ganho em Juiz de

Fora, como por exemplo, os anúncios publicados nos jornais que ofereciam oportunidades de

emprego a escravos que habitavam a área urbanizada do município. Nesse sentido, ao realizar

a leitura do periódico O Pharol, que começou a circular em Juiz de Fora no final da década de

1870, localizei 6 anúncios que ofertavam trabalho a escravos6. Todavia, outros tantos devem

ter existido, porém foram feitos no “boca a boca”.

Esses anúncios ofereciam serviços aos escravos na cidade do Juiz de Fora no período

de 1876 a 1888. Desse total, quatro anunciantes procuravam serviços de escravos e cinco de

escravas.  Em relação  ao  tipo  de  trabalho  procurado,  houve  o  predomínio  das  ocupações

especializadas  referentes  ao  lar,  tais  como  copeiro(a),  ama  de  leite,  cozinheira(o),

engomadeira, lavadeira, mucama e criada.

6 O jornal O Pharol está sob a custódia do Arquivo Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora, doravante 
AHUFJF.
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A publicação desses anúncios indica que ocorreu a preferência por escravas no sistema

de  ganho  em Juiz  de  Fora  que  desenvolviam,  principalmente,  atividades  relacionadas  ao

serviço  doméstico.  Nesse  sentido,  as(os)  cozinheiras(os)  eram  mais  requisitados(as),

representando 44,5% dos anúncios publicados.  

Porém,  é  importante  salientar  que  os  escravos(as)  ao  ganho juiz-forano exerciam

outras  funções,  como por  exemplo,  a  venda  de  quitutes,  verduras,  aves,  peixes  e  outros

gêneros. Havia também aqueles que eram empregados em outros serviços que a cidade exigia,

como por exemplo, o carregamento.  

 Em relação ao valor da diária recebida por esses escravos, não foi possível detectar

um valor em decorrência da ausência desta informação nos anúncios. Sobre este assunto, Luiz

Carlos Soares ao fazer um análise sobre anúncios de escravos ao ganho no Rio de Janeiro no

século XIX publicados no Jornal do Comércio, verificou que a partir da segunda metade do

oitocentos  houve um aumento maior que 100%  no valor do jornal cobrado a um escravo ao

ganho (SOARES, 2007: 138).  

Dentro desta perspectiva, Luiz Carlos Soares afirma que a partir da década de 1850 o

preço médio exigido por uma diária de um escravo ao ganho era 480 réis. No entanto, Soares

demonstra que no Rio de Janeiro a partir da década de 1860 estes cativos tinham que entregar

por dia um montante em torno de 640 réis (seiscentos e quarenta réis), a partir da década de

1870 este valor ultrapassava os 1$000 réis (mil réis) (SOARES, 2007: 138). 

Em Juiz de Fora a situação não deve ter sido diferente. Em virtude do aumento do

preço  da mercadoria  escrava  no  decorrer  da  segunda  metade  do  século  XIX somado  ao

crescimento da população livre dessa localidade, os senhores, para recuperar seu investimento

e garantir seus ganhos, encontravam no aumento do jornal a solução.

Em relação ao aluguel de escravos, Rômulo Andrade afirma que os habitantes juiz-

foranos utilizaram-se deste sistema tanto nas áreas rurais, quanto nas urbanas (ANDRADE,

1995: 92). As notícias de locação de cativos publicada no jornal  O Pharol indicam que as

duas últimas décadas da escravidão em Juiz de Fora apresentaram um aumento na oferta de

escravos para alugar.

Para um total de 45 anúncios de aluguel de escravos urbanos publicados no O Pharol

durante o período de 1870 a 1888, 82,2% se remetiam a escravas, 13,3% a escravos e 4,5% a

grupo de cativos.  

Assim como os escravos ao ganho, os cativos oferecidos para a locação na cidade do

Juiz de Fora tinham como principal especialização os serviços domésticos, com destaque para

as amas de leite, doceira(o), cozinheira(o), copeiro(a), lavadeira e engomadeira. Além desses
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serviços, havia escravos alugados que trabalhavam como carpinteiro, serviços de hotel, venda

de quitanda e aqueles que “faziam qualquer tipo de serviço”.

Em  relação  ao  preço  pago  pelo  aluguel  desses  cativos,  havia  dois  anúncios  que

apresentavam o preço que seria pago. O primeiro deles foi publicado no dia 01/01/1881 e

apresentava em seu conteúdo “Aluga-se por 10$000 (dez mil réis) por mez uma parda de 11

annos (...)”, o segundo oferecia “para ama de leite uma rapariga nova, sem filho, 30$ (trinta

mil réis) (...)” 7.  

 Os fragmentos dos anúncios transcritos acima evidenciam que o preço mensal pago

por  um escravo alugado na  cidade  do  Juiz  de  Fora,  na  segunda  metade  do  século  XIX,

dependia  de  sua  especialização,  ou  seja,  os  que  apresentavam um ofício  eram mais  bem

pagos. Outros fatores também influenciavam no preço dos jornais pagos, como por exemplo,

a idade e o sexo. 

A partir do que foi discutido é possível detectar que o sistema de aluguel predominou

em Juiz de Fora, sobretudo a partir das décadas finais da escravidão. Os anúncios de aluguel

publicados no jornal O Pharol indicam esta tendência.

A ascensão da locação de escravos na localidade se explica, em parte,  pois com a

proximidade evidente do fim do escravismo comprar este tipo de mercadoria passou a ser um

negócio não rentável, uma vez que havia a possibilidade em não ter o retorno da aplicação

(ANDRADE, 1995: 92). Por esse motivo, nas décadas de 1870 e 1880 muitos indivíduos

optaram na locação de cativos.   

Por fim, devo destacar que o sistema de ganho e de aluguel no núcleo urbano de Juiz

de  Fora  foi  largamente  utilizado  pelos  moradores  desta  localidade.  Mas  ainda  resta  uma

questão que se relaciona a compra desses mancípios. De onde vinham? Qual era seu preço?

Essas e outras questões serão analisadas no próximo tópico. 

Comércio de escravos em Juiz de Fora

Em 1831, o tráfico de africanos para o Brasil tornou-se ilegal, todavia, até 1850 houve

a  entrada  de  escravos  vindo  da  África  para  o  Brasil.  Após  este  período  ocorreu  a

intensificação do comércio interno de cativos no país. Essa nova dinâmica se configurou a

partir da lei de 04 de setembro de 1850, conhecida como Eusébio de Queirós, que embora não

tenha sido a primeira a proibir o tráfico de africanos para o país, foi a que surtiu impacto

relevante  sobre  o  comércio  transatlântico  de  escravos  para  o  Brasil,  que  passou  a  ser

combatido com maior eficiência.
7 AHUFJF. Setor de periódicos. O Pharol. 02/08/1883. 
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Dentro deste contexto houve o advento das transações de compra e venda de cativos,

nos âmbitos locais, regionais, provinciais e interprovinciais (entre províncias). Em relação à

Juiz de Fora, os estudos de Claudio Heleno Machado e Rômulo Andrade apontam que durante

a segunda metade do século XIX, a mão de obra cativa foi reposta,  principalmente,  pelo

tráfico interno de escravos (ANDRADE, 1995 & MACHADO, 1998).

Nesse  sentido,  Machado  ao  analisar  as  escrituras  e  registros  de  compra,  venda,

hipoteca e troca e as matrículas de escravos em Juiz de Fora na segunda metade do oitocentos

constatou que nesta localidade houve o predomínio das transações com escravos oriundos do

próprio município (transações intramunicipais), de outras regiões de Minas Gerais (transações

intermunicipais),  das  demais  áreas  do  Brasil  (transações  interprovinciais)  e,  em  menor

incidência, houve as transações de mancípios originários de outros municípios da Zona da

Mata (transações intermunicipais) (MACHADO, 1998: 52 – 53). 

A partir desses resultados, Machado chegou à conclusão de que o próprio município de

Juiz de Fora e outras regiões de Minas Gerais, excluindo as localidades da Zona da Mata,

foram os principais fornecedores  de escravos para Juiz  de Fora (MACHADO, 1998:  52).

Nesse sentido, Machado ao analisar os registros cartoriais envolvendo a venda de escravos em

Juiz  de  Fora  no  período  de  1860  a  1888,  observou  que  dos  227  negócios  registrados

envolvendo  cativos,  106,  ou  46%  do  total,  foram  feitos  com  mancípios  residentes  no

município (MACHADO, 1998: 52).

Além desta  característica,  de  acordo  com Machado,  o  tráfico  interno  de  escravos

desenvolvido  em  Juiz  de  Fora  na  segunda  metade  do  século  XIX  contou,  em  menor

incidência, com a presença de cativos oriundos de outras regiões brasileiras (MACHADO,

1998: 68 – 70). Havendo destaque para o Nordeste e o Centro-Sul do Brasil. 

Em relação à baixa participação dos municípios da Zona da Mata mineira no comércio

de escravos para Juiz de Fora, Machado associa esse fenômeno a questão da lavoura cafeeira,

que predominava na Mata mineira durante a segunda metade do século XIX. Dentro dessa

perspectiva,  o  pesquisador  afirma  que  as  localidades  matenses  necessitavam  de  grande

contingente de escravos para trabalhar no cultivo do café e em outras atividades que essa

cultura exigia. Por esse motivo, os mancípios de outros municípios da Zona da Mata de Minas

Gerais pouco foram transacionados para Juiz de Fora (MACHADO, 1998: 57 – 70).  

Para  Andrade,  diferentemente  de  Machado,  boa  parte  dos  cativos  negociados  no

município de Juiz de Fora eram oriundos do tráfico intermunicipal com outras regiões de

Minas Gerais, ficando em segundo lugar as transações intra e interdistritais, ou seja, aquelas

ocorridas dentro do município de Juiz de Fora (ANDRADE, 1995: 146). Andrade também
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demonstra que até em meados da década de 1880 o tráfico interno de cativos foi utilizado de

forma maciça para a reposição escrava em Juiz de Fora. Todavia, a partir de 1885, a compra

de escravos decaiu na localidade (ANDRADE, 1995: 146). 

De acordo com Andrade, alguns fatores explicam a queda da aquisição de cativos a

partir de meados da década de oitenta. A primeira delas está associada ao fim eminente da

escravidão, que a partir deste período passou a ser mais evidente dentro desta sociedade. O

fim “certo” do escravismo estava associado a uma série de medidas tomadas pelo governo

imperial  e  o  provincial  que  enfraqueceram  o  sistema  escravista,  como  por  exemplo,  a

promulgação da lei Saraiva-Cotegipe (1885), ou dos Sexagenários, que determinava a alforria

de  cativos  que  completassem 65  anos,  a  proibição  dos  açoites  nos  castigos  a  mancípios

(1886), e outras medidas que almejavam abolir de forma gradual a escravidão.   

A  configuração  do  tráfico  interno  de  escravos  desenvolvido  em  Juiz  de  Fora

apresentou peculiaridades e semelhanças com outras regiões brasileiras do período. Dentro

desta perspectiva, José Flávio Motta ao analisar o comércio interno de escravos na segunda

metade do século XIX em Constituição (SP), atual município de Piracicaba (SP), que foi um

grande produtor de café na segunda metade do oitocentos, chegou à conclusão de que nesta

localidade houve o predomínio do tráfico local de escravos (MOTTA, 2006).

Todavia, Motta demonstra que em Constituição, a grande maioria dos escravos, vieram

de  outras  províncias  brasileiras  do  período,  como  por  exemplo,  as  localizadas  na  região

Nordeste.  Por esse motivo nessa localidade houve o predomínio do tráfico intraprovincial

(MOTTA, 2006).

Como  é  possível  observar,  em Constituição,  diferentemente  de  Juiz  de  Fora,  que

contou com uma grande população escrava de outras regiões de Minas Gerias, não se pode

contar  de  forma  maciça  com  a  escravaria  oriunda  da  província  de  São  Paulo.  Esta

característica  obrigou  os  proprietários  da  localidade  a  adquirirem  escravos  em  outras

províncias brasileiras. 

Em  relação  à  profissão  dos  escravos  transacionados  para  Juiz  de  Fora  durante  a

segunda metade do século XIX, Rômulo Andrade detectou que boa parte dessa população não

apresentava  especialização  (ANDRADE,  1995).  Essa  característica  indica  que  a  maioria

desses mancípios eram direcionados para a lavoura cafeeira, que não exigia especialização

alguma do indivíduo. 

Por outro lado, dentre as ocupações apresentadas por esses cativos, Andrade detectou

que houve o predomínio de escravos roceiros e lavradores, seguidos por aqueles que sabiam

fazer serviços domésticos e os que possuíam ocupações mais específicas, como por exemplo,
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cozinheiro, costureira, fiadeira, pajem e copeiro (ANDRADE, 1995: 149). A tabela a seguir

demonstra de forma mais detalhada quais especializações esses escravos apresentavam.

TABELA 02 – Ocupação dos escravos transacionados em Juiz de Fora, 1860 – 1887 –

OCUPAÇÕES NÚMERO DE ESCRAVOS PERCENTUAL
Roceiro/Lavrador 596 41,6%

Serviços Domésticos 111 7,8%
Cozinheiro 74 5,1%
Costureira 17 1,2%
Fiadeira 16 1,1%
Pedreiro 10 0,7%
Ferreiro 6 0,4%

Carpinteiro 6 0,4%
Outras (1) 25 1,8%

Subtotal (A) 859 ---
Não Consta a Especialização 573 40%

Sutotal (B) 573 ---
TOTAL (A + B) 1.432 100%

FONTE: ANDRADE, Rômulo Garcia de.  Limites impostos pela escravidão à comunidade escrava e seus
vínculos  de  parentesco: Zona  da  Mata  de  Minas  Gerais,  século  XIX.  Tese  (Doutorado  em  História)  –
Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, p.: 149.
OBS: (1)– Essas profissões eram:  4 tropeiros, 3 lavadeiras, 3 alfaiates, 2 cafeeiro, 2 tecedeiras, 2 mucamas, 2
carreiros,1 sapateiro, 1 pajem, 1 copeiro e 2 para qualquer trabalho.   

Como é possível observar a grande maioria dos escravos lançados nos registros de

compra  e  venda  em Juiz  de  Fora,  no  período  de  1860 a  1887,  eram destinados  para  as

fazendas,  que  produziam café  e  gêneros  de  abastecimento,  pois  houve  o  predomínio  de

cativos roceiros/lavradores. Os dados expostos na tabela acima indicam também que houve

um  contingente  de  escravos  transacionados,  que  exerciam  profissões  que  o  ambiente

doméstico necessitava, como por exemplo, as mucamas e dos pajens.

Além  deste  aspecto,  a  tabela  2  demonstra  que  alguns  escravos  apresentavam

especializações específicas, como os carpinteiros, ferreiros, pedreiros, costureiras, carreiros,

pajens,  sapateiros,  alfaiates,  fiadeiras,  tecedeiras,  cozinheiras e outros ofícios que exigiam

mão  de  obra  especializada.  Estes  cativos  poderiam  ser  empregados  em  manufaturas,

estabelecimentos comerciais, em casas de famílias no centro urbano e em outros locais que

exigiam as  especializações  de  cada  cativo.  Além deste  aspecto,  esses  escravos  poderiam

trabalhar alugados, ao ganho ou junto com seu senhor.

Para finalizar essa análise do tráfico interno de escravos configurado em Juiz de Fora

na  segunda metade  do  século  XIX ainda  resta  uma última  questão:  qual  era  o  preço  da

mercadoria escrava nesse município no período de 1850 a 1888? 
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Sobre esta questão, Jonis Freire ao analisar a escravaria pertencente à família Dias

Tostes, Paula Lima e Barbosa Lage, que foram grandes proprietárias de escravos e de bens do

município de Juiz de Fora nos anos de 1857 a 1886, chegou à conclusão de que o preço médio

cobrado por um escravo era de 1:376$000 réis (um conto e trezentos e setenta e seis mil réis)

e uma escrava era de 1:043$000 (um conto e quarenta e três mil réis) (FREIRA, 2009: 107).

Ao fazer uma média entre os dois valores, Freire concluiu que o preço médio cobrado pela

mercadoria escrava em Juiz de Fora na segunda metade do oitocentos era de um conto e

duzentos e trinta e nove mil réis (1:239$000) (FREIRE, 2009: 107).

Andrade ao promover a análise do preço de escravos no município em questão afirma

que houve maior valorização dos escravos jovens e os preços dos homens, em geral, foram

maiores  que  o  das  mulheres  (ANDRADE,  1995:  93  –  94).  Além deste  aspecto,  Andrade

afirma que os preços dos escravos em Juiz de Fora aumentaram até a década de 1870 e teve

um pequeno declínio a parir de 1880 (ANDRADE, 1995: 93 – 94). 

A ascendência do preço da mercadoria escrava até a década de setenta do século XIX

está associada à expansão da lavoura cafeeira e ao crescimento urbano, pois é importante

salientar  que  nesse  período  a  cidade  e  o  município  de  Juiz  de  Fora  se  encontravam em

crescimento social e econômica em decorrência, principalmente, da expansão da cafeicultura

na região.

Em relação à queda dos preços de cativos em Juiz de Fora na década de 1880, Luis

Eduardo de Oliveira afirma que este fator esteve associado às medidas do governo de abolir a

escravidão  (OLIVEIRA,  2010:  57).  Dentro  desta  perspectiva,  Oliveira  afirma  que  nesse

período houve uma política fiscal nacional e provincial que visava dificultar a aquisição de

escravos, como por exemplo, a medida tomada em 1880 pela Assembleia Provincial de Minas

Gerais que institui a taxa de dois contos de réis (2:000$000) por escravo importado de outras

províncias. Além desse aspecto, nesse mesmo período, o poder legislativo mineiro estipulou

impostos mais onerosos sobre as transações de compra e venda de cativos. Estas e outras

medidas tornavam o tráfico legal de mancípios cada vez mais inviável. 

Como é possível observar, o comércio de escravos na Zona da Mata mineira e em Juiz

de Fora seguiu alguns padrões observados no Brasil no decorrer do século XIX. Entre essas

semelhanças destaca-se a larga utilização de africanos para a formação da mão de obra cativa

até meados dos oitocentos, havendo o predomínio de homens que se encontravam em plena

idade produtiva.

No entanto, após 1850 com a proibição definitiva do tráfico transatlântico de escravos

foi observado que no Brasil houve o advento do tráfico interno de cativos. Para Juiz de Fora,
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tal como indica Claudio Heleno Machado, ocorreu o predomínio de transações envolvendo

escravos do próprio município, o chamado tráfico intramunicipal. Todavia, houve também a

compra de escravos de outras regiões mineiras, o chamado tráfico intermunicipal, e de outras

províncias do Brasil, o chamado tráfico interprovincial.

Por fim, é importante salientar que as transações de compra e venda foram as mais

utilizadas para se adquirir um escravo no Brasil oitocentista. Contudo, havia outros meios de

se comprar um escravo, como por exemplo, as hipotecas, doações, trocas, vendas condicionais

e outros mecanismos que garantiam a um indivíduo a posse de um mancípio. 

Além deste aspecto, é importante salientar que esses mancípios transacionados em Juiz

de Fora, em sua grande maioria, foram direcionados para a produção cafeeira. Porém, havia

aqueles que eram empregados em outras atividades econômicas, como a criação de gado, a

produção de gêneros alimentícios, os ofícios relacionados a atividades especializadas, como

cozinheiros, carpinteiros e construtores. Havia também escravos que não eram especializados,

sendo utilizados principalmente, em serviços domésticos ou em “qualquer trabalho”.

No que diz respeito à compra e venda de escravos urbanos juiz-foranos, ao fazer a

leitura  do  jornal  O  Pharol,  no  período  de  1870  –  1888  pude  constatar  que  o  tráfico

intramunicipal (dentro do município) predominou na cidade, pois todos os anúncios referentes

a este assunto ofereciam mancípios de Juiz de Fora8.

Sobre os preços que estes cativos foram negociados, não foi possível fazer uma média,

pois todos os anunciantes omitiram o valor do escravo. No entanto, a partir dos estudos de

Jonis Freire sobre o valor pago por um escravo em Juiz de Fora é possível concluir que esses

mancípios eram vendidos em média por 1:376$000 reis (um conto trezentos e setenta e seis

mil reis) se homem e 1:043$000 reis (um conto e quarenta e três mil reis) no caso de ser

mulher (FREIRE, 2009: 6 ). 

No que diz respeito ao sexo e a idade desses escravos anunciados pude constatar que a

venda de mulheres predominou. Assim a venda de escravas anunciado pelo jornal O Pharol

representou 70% das notícias de compra e venda, ou exatos 7 anúncios. 

Em relação à faixa etária, não foi possível chegar a um padrão, pois poucos anúncios

apresentaram a idade dos cativos que seriam negociados. O que posso afirmar é que estes

8Claudio Heleno Machado utilizou esta nomenclatura para designar as transações de compra, venda, permuta ou
hipoteca que ocorreu em Juiz de Fora na segunda metade do século XIX.  A respeito desta divisão consultar:
MACHADO, Cláudio Heleno.  Tráfico interno de escravos estabelecido na direção de um município da
região cafeeira de Minas Gerais: Juiz de Fora, Zona da Mata (Segunda metade do século XIX). Juiz de Fora:
Universidade Federal de Juiz de Fora. 1998.  (Monografia de especialização em História). 
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escravos anunciados estavam na faixa etária produtiva, pois alguns anunciantes, 30% do total,

apresentou a idade dos cativos, esta variava entre 17 a 21 anos. 

No que concerne à ocupação exercida por esses mancípios anunciados, 70% do total

apresentava  especialização  nos  serviços  domésticos,  como  cozinheiros(as),  copeiros(as),

engomadeiras  e  lavadeiras.  Sobre  a  compra  de  escravas  especializadas  em  serviços

domésticos na cidade do Juiz de Fora no período de 1870 a 1888 é possível concluir que esse

fenômeno  esteve  associado  ao  desenvolvimento  da  economia  local  no  período  em  que

diversificava suas atividades (ALMICO, 2001: 40). Este crescimento trouxe o aumento de

residências e serviços, que eram prestados pelos profissionais liberais e de hotéis no núcleo

urbano,  que  contaram  com  a  mão  de  obra  escrava  para  promover  diversas  atividades

(ALMICO, 2001: 40). 

Em relação aos escravos que não apresentavam especialização ou estavam “preparados

para qualquer serviço”, é possível afirmar que estes cativos poderiam trabalhar em atividades

menos  especializadas  que  a  cidade  exigia.  Assim,  esses  indivíduos  eram empregados  em

atividades relacionadas ao carregamento de lixo e excrementos das casas e outras funções que

não exigiam habilidades específicas. 

Além deste aspecto, é importante salientar que um indivíduo ao adquirir um cativo

com especialização ou não, poderia  colocá-lo ao ganho pelas ruas da cidade ou alugá-lo.

Essas duas modalidades geravam renda para o senhor e, em alguns casos, um pecúlio extra ao

cativo. 

Considerações finais

Ao final deste trabalho é possível fazer algumas observações e considerações sobre a

escravidão urbana no Brasil  e  em Juiz de Fora durante o século XIX. Nesse sentido,  foi

possível concluir que a cidade mineira de Juiz de Fora, a exemplo de outros centros urbanos

do período, contou com escravos em sua economia.  A grande maioria desses cativos não

apresentavam  especialização.  Prova  desta  afirmação  são  os  dados  censitários  e  os

relacionados à compra e venda que demonstram o predomínio de mancípios sem profissão

específica.  Por  outro lado,  entre  os  serviços  especializados  foi  detectado que  o ambiente

doméstico e a lavoura retinham boa parte da população escrava urbana juiz-forana. 

Sobre a locação de cativos em Juiz de Fora foi possível concluir que, assim como em

outras localidades do período, foi uma prática presente na cidade e intensificou-se com a

proximidade do fim da escravidão, período no qual comprar escravos passou a ser um negócio
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duvidoso, em decorrência do fim iminente da escravidão. Porém, diferente de outras cidades

do período, como por exemplo,  a cidade do Rio de Janeiro,  as transações de aluguéis de

escravos  em  Juiz  de  Fora,  de  acordo  com  as  fontes  consultadas,  eram  realizadas  pelos

próprios  senhores,  por  meio  de  anúncios  em  jornais  ou  pelo  “boca  a  boca”  e  não  por

companhias especializadas. 

Em  relação  ao  ganho,  foi  constatado  que  havia  uma  maciça  presença  de  cativos

trabalhando nesse sistema no centro urbano analisado. Todavia, em Juiz de Fora diferente de

outros centros urbanos oitocentista, houve o predomínio de escravas nos serviços de ganho

que  exerciam,  principalmente,  trabalhos  domésticos,  como  lavadeira,  cozinheira  e

engomadeira. 

Sobre a baixa concentração de escravos do sexo masculino no ganho e no aluguel em

Juiz de Fora as fontes consultadas indicam que a baixa presença de cativos nesta cidade pode

ser  explicada  em  decorrência  da  utilização  deste  contingente  nas  fazendas  de  café  e

mantimentos que cercavam o município.

No que diz respeito ao comércio de escravos em Juiz de Fora foi possível observar que

após  a  proibição  definitiva  do  tráfico  transatlântico  em 1850 houve o advento  do tráfico

interno.  Nesse  contexto,  o  presente  trabalho  demonstrou  que  houve  o  predomínio  das

transações  envolvendo  os  escravos  oriundos  de  Juiz  de  Fora,  o  chamado  tráfico

intramunicipal. Porém, houve também a compra de escravos de outras regiões mineiras, o

chamado  tráfico  intermunicipal,  e  de  outras  províncias  do  Brasil,  o  chamado  tráfico

interprovincial.

 Em relação ao preço da mercadoria escrava foi constato que em Juiz de Fora o valor

médio cobrado por um cativo na segunda metade do século XIX era de 1:376$000 reis (um

conto trezentos e setenta e seis mil reis) e 1:043$000 reis (um conto e quarenta e três mil reis)

no caso de ser escrava. No que concerne à ocupação exercida por esses mancípios e o sexo, o

presente trabalho demonstrou que houve o predomínio de escravas especializadas em serviços

domésticos.

Por  fim,  como  foi  possível  observar,  o  presente  estudo  buscou  analisar  parte  do

sistema  escravista  urbano  juiz-forano  comprando-o  com  o  Brasil.  Paralelamente  a  estas

questões esta pesquisa demonstrou também que a população escrava em Juiz de Fora durante

a segunda metade do século XIX cresceu impulsionada pela expansão da lavoura cafeeira e

pela diversificação econômica desse centro urbano. 
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