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Introdução
A passagem do século XVIII para o seguinte marca o momento em que a produção
do Brasil teve condições de aumentar rapidamente respondendo às demandas do mercado
interno da América portuguesa1. Para além da recuperação e expansão da economia, o
chamado período colonial tardio (1790-1820) é, principalmente, o momento em que novas
formas de acumulação no centro-sul escravista se consolidam. É também o período em que
os comerciantes estabelecidos na praça mercantil do Rio de Janeiro afirmam-se como uma
nova elite econômica, através do domínio sobre o capital mercantil e sobre as principais
rotas comerciais do Império.2
Os anos de mil e setecentos, por outro lado, marcam o momento em que o Rio
Grande do Sul, através da criação do gado vacum, se integrou de forma efetiva ao circuito
econômico da colônia como fornecedor de couros, carnes e gado muar utilizado como
transporte na zona de mineração das Minas Gerais.3 A inserção do Rio Grande do Sul no
comércio dava-se principalmente através de suas estreitas relações com o porto da Cidade
do Rio de Janeiro. Os portos do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco juntos, recebiam
aproximadamente 90% das exportações do Rio Grande do Sul. O porto fluminense era o
primeiro (e, quase exclusivo) mercado do trigo e o segundo importador de charque (a
Bahia era o principal comprador do produto). Além disso, o porto carioca era o principal
destino dos couros e dos outros produtos agropecuários. Juntamente com Santa Catarina e
as próprias zonas fluminenses (Cabo Frio e Itaguaí), o Rio Grande abastecia a aquela
capitania de alimentos (charque, trigo, arroz, milho, feijão, aguardente entre outros
produtos destinados tanto ao consumo interno como para a agroexportação). A capitania
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sul-riograndense, de onde vinham o trigo e o charque, constituía-se no principal parceiro
do comércio de cabotagem da capitania fluminense.4 De outro modo, entre 1802 e 1822, as
importações feitas ao Vice-Reino representaram entre 67,2 e 75,9% do total das
importações da Capitania do Rio Grande. Através destas se adquiria açúcar, arroz, farinha
de mandioca, sal, escravos e manufaturados (metais, têxteis e “quinquilharias”). Como
resultado temos uma balança comercial deficitária em relação ao Rio de Janeiro financiada
pelos déficits comerciais com a Bahia e Pernambuco5.
Neste sentido, o presente trabalho propõe-se a investigar o tráfico de escravos para
a então Capitania do Rio Grande de São Pedro no período entre 1788 e 1802, a partir da
análise de um documento emitido pelas Provedorias da Real Fazenda denominado Guias
de transporte de escravos. Embora participasse apenas da etapa interna do tráfico negreiro,
investigamos a hipótese segundo a qual o Rio Grande do Sul colonial participava de um
duplo movimento de abastecimento de mão-de-obra escrava. O primeiro como rota interna
do tráfico transatlântico de escravos. O outro como parte integrante das rotas de tráfico
interprovincial (tráfico interno). Uma segunda linha de investigação é desenvolvida a partir
da constatação de que, entre os escravos importados pelo Rio Grande de São Pedro no
período analisado, é bastante elevada a presença de infantes (0 a 14 anos).
A guias de transporte passaram a ser produzidas por ordem da Coroa Portuguesa
através do Alvará de 14 de outubro de 1751. Ainda que pudesse ter alguma serventia para
a cobrança de impostos e de direitos reais sobre o comércio de escravos, ligava-se a grande
preocupação da Coroa portuguesa em evitar a perda de braços através do contrabando de
escravos para as regiões da América espanhola.6 Uma vez que trazem informações a
respeito tanto dos comerciantes como uma descrição detalhada de cada um dos escravos
importados, estas guias podem contribuir para o estudo da dinâmica e dos circuitos
mercantis envolvidos no tráfico de escravos no Rio Grande do Sul colonial, bem como de
suas principais variáveis: comerciantes envolvidos, portos de origem e características
demográficas dos escravos comercializados.
Apesar de cobrir um período relativamente grande, aproximadamente três décadas
(1786 a 1814), a documentação não apresenta séries completas para todo o período. Não
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possuímos dados referentes aos anos de 1795, 1798 e 1811, e a partir do ano de 1803, com
a exceção de 1802, há uma sensível redução no número de registros. Sendo assim, além
das questões conjunturais da economia colonial no período, as limitações da fonte utilizada
contribuíram na delimitação temporal de nossa análise no período entre 1788 e 1794 e nos
anos de 1800 e 1802 (trabalharemos com o total de 945 registros e 3294 escravos).
Provavelmente o não cumprimento das determinações do Alvará de 1751 tenha sido a
principal causa da a ausência ou redução dos dados para os anos citados acima. Uma série
de editais dando conta do não cumprimento do Alvará de 14 de outubro de 1751 bem como
das providências que deveriam ser tomadas para que o mesmo fosse de fato respeitado7
indicam que apesar das reiteradas tentativas das autoridades para controlar a circulação de
escravos no extremo-sul da colônia, os alvarás, os editais, as portarias, etc. que tratavam do
tema, eram recorrentemente burlados pelos proprietários e comerciantes de escravos Sendo
assim, os resultados a seguir apresentados devem ser tomados como mínimos em relação
ao total das importações de escravos pelo Rio Grande do Sul no período em questão.8
Características demográficas dos escravos importados
Origem, condição e sexo dos escravos
Na confrontação entre africanos e crioulos – escravo nascido no âmbito da
sociedade colonial – podemos observar a partir do apêndice 1 a preponderância absoluta de
africanos (88%) contra apenas 12% de crioulos. Estes resultados implicam em uma elevada
razão de africanidade de 7679 entre os escravos desembarcados no Continente, ou seja,
para cada 100 cativos nascidos no Brasil temos a presença de 767 escravos nascidos no
continente africano. Entre escravos despachados pelo Rio de Janeiro entre 1819 e 1833,
89% eram africanos.10
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Os escravos africanos que não haviam sido batizados até o momento do
desembarque eram denominados por batizar. O batismo dos escravos, normalmente era
feito antes do embarque nos portos africanos tornando-se uma via sem retorno para a
escravidão já que dificilmente recebido o “santo sacramento” haveria alguma chance para
estes indivíduos tornarem a gozar de sua liberdade.11 Por outro lado, a presença de
escravos não batizados entre a população escrava da colônia poderia ser um indício de
alguma ilegalidade na transação, como o não pagamento de impostos e/ou direitos reais.12
Este não parece ser por razões obvias o caso dos escravos não batizados presentes nas
guias de escravos. Ladino era a designação dos escravos africanos que já viviam na colônia
(assimilado) e que tinham algum conhecimento da língua portuguesa. Por fim eram
chamados de novos ou boçais os africanos recém desembarcados nos portos do Novo
Mundo que somente falavam suas próprias línguas maternas.13
Analisando os dados do apêndice 1 verificamos entre os africanos desembarcados
que identificamos a condição – 2561 cativos de um total de 2829 escravos africanos – os
escravos novos constituíam 72% dos cativos importados, a presença dos ladinos, por outro
lado, não deixa de ser significativa (25%), restando três por cento de escravos por batizar
que podemos considerar como novos. Comparando estes dados com os apresentados por
Florentino, relativos aos escravos comercializados a partir do mercado do Valongo14,
maior centro de comercialização de escravos do Rio de Janeiro, entre 1822-1833, podemos
11
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observar que os escravos ladinos representam apenas 14% do total de cativos traficados e
os 86% restantes eram novos ou boçais.15. Em relação à Bahia, estimasse que oitenta por
cento dos escravos despachados de Salvador entre 1811 e 1820 eram africanos novos.16
Entre os cativos traficados para o Rio Grande, portanto, se observa uma maior participação
de escravos que já viviam há algum tempo na América portuguesa (ladinos), o que sugere
que o Rio Grande de São Pedro embora predominantemente importasse africanos novos,
também era um dos mercados importadores daqueles cativos.
Mais 2/3 dos escravos importados no período em questão eram do sexo masculino
(Apêndice 1), tais resultados nos indicam uma elevada razão de masculinidade de 22517, ou
seja, para cada 100 mulheres temos 225 homens. Contabilizando separadamente os
africanos e os nascidos no Brasil (crioulos) traficados para o Continente, percebemos que
desequilíbrio sexual é comum aos dois grupos. Os africanos apresentam uma razão de
masculinidade de 227 e os crioulos de 21018 Cifra superior é a verificada entre os escravos
africanos exportados por via marítima e terrestre a partir do Rio de Janeiro entre 18221833. Os cativos do sexo masculino representam aproximadamente 76% do total de
escravos, resultando em uma razão de masculinidade de 318, índice 40% superior àquele
calculado para o Rio Grande.19 Valores próximos a estes são verificados entre os
despachos de escravos a partir do porto de Salvador. Na década de 1760, estimasse que
75% dos escravos eram do sexo masculino e, entre 1811 e 1820 os homens chegaram a ser
76,2% dos escravos negociados naquela praça (razão de masculinidade igual a 321).20 O
que é mais condizente, diga-se de passagem, com regiões abastecidas diretamente pelo
tráfico atlântico de escravos e que recebe um grande volume de escravos constantemente.
Entre os escravos traficados para o Rio Grande, embora não apresente exatamente os
mesmos percentuais, o mesmo padrão de desequilíbrio sexual verificado em tais portos
pode ser observado.
Portos de origem e porto africano de procedência dos escravos
15
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Na cidade do Rio de Janeiro, no mercado do Valongo, principal distribuidor de
escravos para o restante do Brasil, para fins comerciais, os escravos a serem vendidos eram
organizados em dois grandes grupos, o dos africanos novos, recém desembarcados e o
outro dos escravos assimilados e capacitados, africanos ladinos e crioulos. Licenças
diferenciadas eram emitidas para os comerciantes que vendiam exclusivamente africanos
novos, ou ladinos e escravos capacitados e uma terceira para aqueles que comercializavam
ambos os tipos de escravos. Além disso, diferentes modalidades de compra eram
acionadas. Podia-se comprar escravos através de firmas comerciais licenciadas ou venda
pública (leilão). Os escravos ladinos, especificamente, eram comercializados através de
casas de leilão, casa de comissão, casas de consignação. Sendo assim, o destino do escravo
era definido pelo tipo de negócio escolhido para a sua comercialização.21 Os senhores de
escravos que desejassem comprar ou vender escravos, normalmente recorriam a
comissários do Rio que transportavam para todas as partes do Brasil por via marítima e
terrestre escravos e outras mercadorias coloniais.22
Gráfico 1 – Portos de origem dos escravos
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No gráfico 1 os dados referentes aos portos de origem dos escravos demonstram o
grau da dependência sul-riograndense em relação aos negócios negreiros do porto
fluminense. Deste porto vinham 88% dos escravos desembarcado no Rio Grande de São
Pedro. O restante dos cativos vinham dos seguintes portos: Bahia, Santa Catarina e Recife
com aproximadamente 6%, 3% e 2%, respectivamente.
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Além dos fortes vínculos comerciais que ligavam ao Rio Grande do Sul ao Rio de
Janeiro e da maior distância entre as duas capitanias, esta pequena participação da Bahia
no abastecimento de escravos do Continente talvez possa ser explicada pelo
comprometimento do porto de Salvador com o suprimento de mão-de-obra da própria
capitania baiana (70% dos africanos novos desembarcados em Salvador eram utilizados na
própria cidade ou no Recôncavo baiano). O restante dos escravos era despachado para zona
de produção aurífera nas Minas Gerais e supria a demanda por escravos da região nordeste
da colônia que tinha no porto de Salvador, a partir de 1760, o seu principal fornecedor.23
Gráfico 2 – Regiões de procedência dos escravos africanos, Rio Grande do Sul
1788-1802
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No Gráfico 2 verificamos o predomínio quase absoluto dos escravos da África
Central Atlântica.24 Procediam desta região aproximadamente 96,5% dos cativos
23

SCHWARTZ, S. Segredos internos... Op. cit., pp. 284; 337-392. RIBEIRO, A. O tráfico atlântico de
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da contracosta (costa oriental). Mesmo que em níveis mais reduzidos, tais regiões abasteceram igualmente a
Bahia e o nordeste do Brasil, ao menos até o século XVIII quando gradativamente passou a abastecer
preferencialmente o sudeste (minas Gerais e Rio de Janeiro). A Bahia e o nordeste do Brasil foram
abastecidos, principalmente, pelos escravos provenientes da África ocidental, a quem eram atribuídas as
seguintes “nações”: cabo verde, ilha do príncipe, calabar, mina, hauassa, arda, ashanti, tape (nupe),
mandinga, camarão, ibo, jabu, mandubi, fulani e bornu. RUSSELL-WOOD, A. J. R. “Através de um prisma
africano: uma abordagem no estudo da diáspora africana no Brasil colonial”. Tempo: Revista do Depto. de
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desembarcados, com predomínio dos escravos benguela e angola representando 45 e 35%
dos escravos, respectivamente. Era reduzida a participação dos escravos da costa ocidental,
apenas 3% e quase insignificante o percentual dos escravos identificados como
moçambique, na distante costa oriental africana.25 Na verdade os resultados apresentados
estão de acordo com o fato de que a região congo-angolana constituía-se entre os séculos
XVIII e XIX na principal zona africana exportadora de escravos para o Rio de Janeiro, que
por sua vez, era o porto de origem de 88% dos cativos desembarcados no Rio Grande do
Sul. Cabe registrar, contudo, que a liderança da região angolana no abastecimento de
cativos para o sudeste do Brasil está localizada na virada dos Setecentos para os
Oitocentos. Ao longo dos primeiros anos do século XVIII, da Costa da Mina foram
importados parcela importante dos escravos africanos desembarcados no Rio de Janeiro.26
Rio Grande de São Pedro: rota interna do tráfico atlântico de escravos
O abastecimento de escravos no Continente de São Pedro dava-se a partir dos
demais portos da Colônia – Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, inserindo-se, assim,
somente na etapa interna no comércio de escravos, ou seja, apenas do tráfico doméstico,
não estabelecendo negociações diretas com o continente africano. A capitania do Rio
Grande, portanto, era tributária do tráfico atlântico de escravos. Até o momento apenas
foram identificados dois registros de importações diretas do Rio Grande do Sul com a
África, uma em 1814 e a outra em 1815. Nestas transações foram importados, através do
porto de Cabinda, 237 e 30 escravos, respectivamente.27
Entretanto se faz necessária a diferenciação entre rotas internas do tráfico atlântico
e o tráfico interno propriamente dito28. Nas guias de transporte referentes aos anos de 1788-

25
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SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor... Op. cit., p. 55; KLEIN, H. A demografia do tráfico
atlântico... Op. cit., pp. 134-137. Alexandre Ribeiro verifica que o Rio de Janeiro era o terceiro maior
comprador de escravos da Bahia entre 1760 e 1770. Uma vez que sessenta por cento dos africanos
desembarcados em Salvador vinham da Costa Ocidental africana Ribeiro sugere que Salvador supria a grande
demanda de africanos mina (oriundos da costa ocidental) existente no Rio de Janeiro. RIBEIRO, A. O tráfico
atlântico de escravos... Op. cit., p. 111.
27
OSÓRIO, H. Estancieiros, lavradores e comerciantes... Op. cit., p. 194.
28
“[...] Tanto na rota marítima quanto na terrestre não está excluída a possibilidade do chamado “tráfico
interno”, realizado por proprietários que revendem seus escravos que dessa forma transitam de uma capitania
para outra, em função das demandas internas de mão-de-obra. A questão é que – comprovado que o mercado

8

