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As ilhas açucareiras do Caribe situavam-se num extremo de um espectro 
diversificado, tanto em termos da proporção de escravos na população total, 
quanto relativamente à concentração de escravos em grandes plantations dedi
cadas aos produtos agrfcolas de exportação (1 ). A Provfncia de Minas Gerais no 
século XIX situava-se próxima ao extremo oposto, com menos de 1/5 de escravos 
na população total e somente uma pequena proporção dessa população escrava 
dedicada às atividades tradicionalmente associadas ao sistema escravista das 
plantations ~- Em um artigo importante e instingante, Roberto B. Martins e Amil
car Martins Filho exploram o caso da escravidão mineira do século XIX e lançam 
um desafio critico ao conhecimento que se tem como convencional com relação à 
questão da escravidão, das plantatlons e dos produtos agrfcolas de exportação. 
De acordo com os Martins, "a sobrevivência e o crescimento de um grande siste
ma escravista em Minas Gerais mostra que a condição decisiva para a existência 
da escravidão não foi a produção agrfcola para exportar sob a forma de planta
tlons, mas. . • a existência de terra livre" {3l. Este ponto de vista não ficou sem 
resposta e à medida que as pesquisas avancem é provável que aumente o deba
te <-t>. 

O presente artigo oferece uma outra perspectiva a respeito dos problemas 
levantados pelos Martins e seus crrticos, argumentando a partir dos dados sobre a 
agricultura escravista do Piedmont virginiano, uma região significativa do sul dos 
Estados Unidos. Os dados aqui apresentados não se reconciliam facilmente com 
os estereótipos quanto à escravidão das plantatlons do Novo Mundo - e sob 
este ângulo fornecem munição ao rmpeto revisionista da análise que os Martins 
apresentam para a provrncia mineira do século XIX. Entretanto, os dados do Pied-
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mont redirecionam a atenção dos estudiosos para a importância da plantatlon -
pelo menos em tennos da '"combinação e organização do trabalho numa escala 
extensiva" (5). O desafio aos estereótipos é que as plantatlons do Piedmont pro
duziam trtgo, empregando uma variante de sistema de trabalho em turmas (gang 
labor). O caso da escravidão no Piedmont virginiano não tem necessariamente im
plicações para a com"reensão da escravidão mineira, no século XIX. Ele sugere 
no entanto, que a ausência de plantatlons produzindo as culturas tradicionalmente 
associadas com a escravidão (tais como: açúcar, café, arroz. algodAo e tabaco) 
não deveria ser tomada como prova da inexistência do sistema escravista do tipo 
da plantatlon. 

A Escravidão em Minas Gerais no Século XIX 

Os dados relativos à escravidão mineira no século XIX que Roberto e Amil
car Martins apresentam de modo tão incisivo desafiam os esteriótlpos que identifi
cama escravidão do Novo Mundo com a plantatlon voltada para a exportação (6). 

As evidências disponrveis coligidas pelos Martins documentam o papel secundário 
desempenhado pelo café em Minas Gerais no século XIX e sugerem que a escra
vidão lã não era voltada para a exportação e tampouco era do tipo de plantation. 
Este modo de caracterizar a escravidão mineira pode estar correto, mas ainda não 
se sustenta sobre uma base emprrica firme. Uma rãpida revisão das evidências 
disponrveis mostra que a escravidão em Minas Gerajs apresentava contrastes im
portantes relativamente aos mais conhecidos sistemas escravistas do Novo Mun
do. No entanto, ela sugere, também, que tanto no que se refere à orientação para a 
exportação quanto à extensão do sistema de trabalho da plantatton, a natureza da 
escravidão em Minas Gerais ainda está por ser determinada. 

Minas Gerais era a provrncia brasileira com maior população escrava no sé
culo XIX e também uma das maiores na produção de café. Entretanto, como o de
monstram os Martins, apenas uma proporção reduzida da população escrava mi
neira dedicava-se à produção de café em plantations m. Especialmente na primei
ra metade do século XIX, mas também nas décadas anteriores à abolição da es
cravidão, a produção de café era pequena demais (relativamente ao tamanho da 
população escrava mineira) para que se possa argumentar que a escravidão em 
Minas tinha como base a produção de café. A produção mineira de café estava 
concentrada geograficamente "numa porção muito pequena da área da provfn
cia ... a chamada Zona da Mata", e a maioria dos escravos mineiros vivia noutras 
regiões (e). É provável que até mesmo dentro da Zona da Mata apenas uma minoria 
dos escravos estivesse diretamente envolvida com a produçAo das fazendas de 
café (9). 

Dado o papel secundário da produção de café das fazendas escravistas, 
qual era a natureza da escravidão mineira no século XIX? Uma maneira de abordar 
esta questão é perguntar .. como estava constiturda a economia da provfncia?" Pa
ra os Martins e, como observam eles, "para os estudiosos contemporâneos, fica 
claro que Minas não era uma economia nem de exportação nem de plantatton (1 o). 
A existência de uma grande população escrava dentro dessa economia apresenta 
um constraste marcante com os exemplos familiares da escravidão do Novo Mun
do. Entretanto, resta ainda por determinar em que medida o sistema escravista mi
neiro compartilhava destas caracterrsticas da economia da provrncia como um todo. 

A caracterização da economia mineira como não-exportadora deriva dos da
dos disponrveis: comparada a outras regiões do Brasil, Minas Gerais tinha nfveis 
muito baixos de exportação per capita (11). Entretanto, este nrvel relativamente bai
xo de exportação per capila não determina necessariamente a orientação - ex-
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portadora ou não- da produção escravista de Minas (comparada à produçAo es
cravista de outras regiões do Brasil), uma vez que as exportações totais de uma 
provfncia incluem tanto a produção do escravo quanto a do trabalho livre (12). Urna 
explicação para o nfvel relativamente baixo das exportações mineiras per capita 
provavelmente destacaria o papel da .. acidentada topografia da região juntamente 
com um dos piores sistemas de transporte do pats• (13). Ainda se necessita de mais 
informações sobre a escravidão mineira para confirmar a tese, apresentada peJos 
Martins, de que ela não era voltada para a exportação (14). 

Os dados relativos às exportações totais não pennitem conclusão definitiva, 
mas um outro tipo de evidência sugere que a escravidão em Minas era menos 
orientada a produzir para a exportação do que a de outras regiões do Brasil. De 
acordo com o censo de 1872, Minas possuFa uma atta pro!JC!rção de escravos no 
serviço doméstico, em comparação com outras regiões (15). É de se presumir que 
uma escravidão deste tipo pode ser melhor compreendida como não estando vol
tada para a exportação. Entretanto, ainda resta por determinar o carãter da produ
ção mineira- orientada ou não para a exportação- efetuada pelos escravos não 
empregados no serviço doméstico. Se suas atividades estavam vottadas para ·os 
mercados locais e para a subsistência" (como os Martins sugerem), o caso de Mi
nas Gerais fornece ainda um outro interessante contraste com as versOes ·pa
drão" da escravidão do Novo Mundo. 

Resta ainda por determinar, também, em que medida a escravidão mineira 
não era do tipo de plantaUon. De acordo com os Martins .. a economia da provrncia 
consistia principalmente no cultivo de alimentos bâsicos e na criação de gado", 
e também num "pequeno setor manufatureiro" (16). Que se pode, então, dizer do 
sistema escravista mineiro? Uma reduzida minoria de escravos mineiros dedicava
se à produção de café enquanto que uma minoria não tão reduzida era formada por 
criados domésticos. De acordo com os Martins .. a agricultura era o setor respon
sável pelo emprego do maior número de escravos em Minas" <17). Além do mais, a 
produção de mercadorias tradicionalmente associadas com a plantation exporta .. 
dora" (açúcar, algodão, tabaco) era muito limitada (18). Que podemos inferir quanto 
à organização da produção sob a qual labutavam os escravos mineiros? Podemos 
concordar com os Martins que as fazendas mineiras não se caracterizavam pela 
"concentração numa única cultura. .• • nem por uma mentalidade e uma orientaçao 
dirigidas à exportação", sem por isso eliminar completamente o papel '"de uma dis
ciplina e de uma administração do tipo fabril'* características do trabalho nas plan
tatlons (19l. Podemos rejeitar uma identificação da economia mineira com a planta
tion exportadora, e esperar por mais evidências antes de concluir quanto à exten
são da plantatlon como uma forma de organização da força de trabalho. 

t5. possfvel que o avanço das pesquisas venha corroborar as conclusões 
dos Martins quanto ao papel muito reduzido da organização do trabalho do tipo de 
plantatlon em Minas Gerais. Entretanto, pennanecem sem resposta as questões 
mais fundamentais que têm a ver com a natureza da escravidão mjneira. Enfocan
do as relações de produção, Engennan e Genovese perguntam: .. Qual era o tama
nho das unidades em que os escravos trabalhavam ••• ? Eram unidades domêst).. 
cas (family~slzed) ou maJores, ainda que não grandes o bastante para se caracte
rizarem como plantatlons? Produziam as mesmas mercadorias que os agricuho
res livres produziam?" (20) Enquanto não obtivermos respostas para estas per
guntas, podemos pennanecer céticos quanto à extensão do sitema de plantatlon 
em Minas, .no século XIX (21). Os Martins rejeitam o estereótipo segundo o qual att
vldades como "o cultivo de cereais e a criaçâo de animais• eram •1ncompatfveis 
com o trabalho forçado" (22). A ev'dência disponfvel com relação à Vlrgfnia dQ sé
culo XIX sugere que deverramos questionar também o esteri6tipo que sustenta que 
tais atividades eram incompatfveis. com o sistema de trabalho das plantatlons. 
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A Escravidão no Pledmont Vlrginlano 

Era da Virgfnia a maior população escrava assim como a maior produção de 
tabaco dos Estados Unidos desde o prindpio do século XIX até as vésperas da 
guerra civil (23). Nas duas décadas imediatamente anteriores à guerra ( 184~ 1860) 
mais de 50% da população escrava e mais de 80% da produção de tabaco da Vir
gfnia concentravam-e no Piedmont, o amplo planalto central situado entre as mon
tanhas do Blue Rldg e Tldewater (planfce costeira) (24l. Com mais de 6% de toda 
a população escrava dos Estados Unidos em 1860, era uma região significativa do 
sul dos Estados Unidos (25). O Piedmont era uma das principais regiões produtoras 
de tabaco nos Estados Unidos, e a escravidão no Piedmonte podia ser compreen
dida como estando "baseada" na produção de tabaco. O tabaco tinha sido a base 
para a introdução da escravidão no Piedmont no século XVIII, e tornou-se a princi
pal cultura da região (26). A agricultura escravista do Piedmont pode, então, parecer 
um exemplo do estereótipo contra o qual argumentam os Martins em seu estudo 
sobre Minas Gerais. Entretanto, o trigo era também uma cultura importante da re
gião. E o trigo, ao contrârio do tabaco, estava estreitamente ligado à escravidão da 
plantation (no Piedmont, pois nos Estados Unidos do século XIX, o trigo era uma 
cultura associada ao trabalho livre). 

A produção de trigo representava cerca de 20% do total da produção agrf
cola do Piedmont no perlodo imediatamente antecedente à guerra civil (27). Além do 
mais, o trigo era uma importante cultura de exportação, com cerca de metade da 
colheita destinada aos mercados externos ao Piedmont, incluindo o Brasil (2Bl. O 
papel do trigo na agricultura do Piedmont num nrvel agregado tem uma certa im
portância intrrnseca, uma vez que o trigo é normalmente visto como cultura trpica 
de trabalho livre e a agricultura do Piedmont era essencialmente escravista (ver 
abaixo}. Entretanto, de maior interesse, são os padrões de produção entre as fa
zendas do Piedmont e a natureza da escravidão de plantation na região. 

Os dados dos censos manuscritos de 1850 e 1860 fornecem uma base para 
esboçarmos os aspectos principais da e~onomia agrlcola do Piedmont (29). A agri
cultura do Piedmont era essencialmente escravista: cerca de três quartos das fa
zendas do Piedmont "empregavam" escravos, e fazendas de "escJavos" eram 
responsáveis por mais de 90% da produção das culturas principais. E menos cer
to, entretanto, que a agricultura do Piedmont fosse do tipo de plantatlon. Mais de 
80% das fazendas possuram menos de 20 escravos e, portanto, apenas uma mi
noria delas podia classificar-se como plantatlons pelos critério~ de U.B. Phil
lips (30). Embora em número relativamente reduzido, as plantatlons (com 20 ou 
mais escravos) detinham mais de 50% dos escravos da região, e eram responsá
veis por cerca de 40% de toda a produção agrfcola {31). Oeste modo as planta
tions desempenhavam um papel importante ainda que não dominante no Pied
mont. Com uma média de 35 escravos as plantatlons do Piedmont eram seme
lhantes em tamanho às fazendas de café de Minas Gerais (com uma média de 36 
escravos), porém menores que os engenhos de açúcar da Bahia (com uma média 
de 66 escravos) (32l. O principal contraste com as versões convencionais é que a 
escravidão de plantation I)O Pjedmont produzia trigo. 
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PRODUÇÃO DE TRIGO E TABACO NO PIEDMONT VIRGINIANO 
Padrões de produção de acordo com plantei de escravos das unidades produtivas 

FAZENDAS DE 1850 
Número de fazendas 
Fazendas produzindo trigo 
Produção por trabalhador 
Fazendas produzindo tabaco 
Produção por trabalhador 

FAZENDAS DE 1860 
Número de fazendas 
Fazendas produzindo trigo 
PrOdução por trabalhador 
Fazendas produzindo tabaco 
Produção por trabalhador 

N9 DE ESCRAVOS 
o 1-5 6-19 20 + 

124 132 209 89 
62% 79% 89% 99% 
21 21 31 39 
49% 55% 48% 54% 
589 655 580 597 

133 143 186 101 
44% 66% 87% 100% 
26 32 35 43 
83% 75% 74% 83% 
831 997 847 969 

bushel· 

libras • • 

Bushels • 

libras· • 

FONTE: Amostras do Pledmont Virginiano, 1650, 1860 (ver nota 29). A produção de determinada 
cultura por trabalhador refere-se às fazendas que declararam aquela cultura. 

• Equivalente a 35,2381itros 
• • Equivalente a O, 453 quilos 

(n.d.L ) 
(n.d.L) 

O quadro anterior ilustra a associação entre a produção de trigo e a escravi
dão de plantation no Piedmont. Em primeiro lugar e do modo mais simples - qua
se todas as plantations do Piedmont produziam trigo, muitas fazendas menores 
não. Surpreendentemente, tendo em vistas as opiniões correntes que consideram 
o trigo como cultura de trabalho livre, as "fazendas livres" (sem escravos) tiveram 
os menores rndices de participação na produção de trigo - somente 62% das fa
zendas livres produziram trigo em 1850 (44% em 1860, ver o quadro). Em geral, os 
rndices de participação na produção de trigo aumentaram, quando aumentatam os 
números de escravos por unidade produtiva (por exemplo, em 1860, 66% das fa
zendas com 1-5 escravos e 87% das fazendas com 6-19 produziram trigo). Não 
se observa o mesmo padrão em termos dos rndices de participação na produção 
de tabaco. Neste caso observa-se que proporções semelhantes de fazendas pro
duziram tabaco em cada uma das categorias referentes ao plantei de escravos por 
unidade produtiva. Uma vez que o tabaco ê a cultura escravista mais notória do 
Piedmont, é digno de nota que enquanto multas das plantatlons da região produzi
ram tabaco (83% em 1860, 54% em 1850) muitas outras não o fizer.am. 

A conexAo entre a cultura do trigo e a escravidão de plantatlons estende-se 
para além dos fndices de participação. A produção de trigo por trabalhador nas 
plantatlons do Pledmont é claramente superior do que a existente nas unidades 
menores. Em 1850, as plantatlons produziram uma média de 39 bushels por tra
balhador (em 1860, 43 bushels), enquanto que as fazendas livres produziram ape
nas 21 bushels por trabalhador (em 1860, 25 bushels). Em termos mais gerais. a 
produção de trigo por trabalhador tendeu a aumentar com o aumento do número de 
escravos por unidade produtiva. De modo constrastante, houve pouca relação en
tre a produção de tabaco por trabalhador e o tamanho do plantei de escravos por 
unidade produtiva. Dentre as unidades produtoras de tabaco, as fazendas livres 
mostram uma tendência a produzir um pouco menos por trabalhador do q e as 
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plantatlons, mas comparando-se com o ocorrido com a produça.o de trigo, as dife
renças foram pequenas. Alêm do mais, não havia uma relação simples entre a 
produção de tabaco por trabalhador e o incremento do número de escravos por 
unidade produtiva (tanto em 1850 quanto em 1860 as fazendas com 1 a 5 escra
vos eram as que mais produziam tabaco por trabalhador dentre todas as unidades 
produtoras de tabaco) .. 

A produção de trigo estava associada com a escravidão de plantation no 
Piedmont: quase todas as plantations produziam trigo e apresentavam uma pro
dutividade por trabalhador claramente superior à das fazendas menores da região. 
O esteriótipo que associa a escravidão de plantation apenas com as cultras do 
açúcar, café, algodão, arroz ou tabaco, fica, assim, posto em questão. Entretanto, 
uma explicação para estes dados novos pode redirecionar nossa atenção de volta 
ao "conhecimento convencional" sobre a escravidão do Novo Mundo, pelo menos 
em termos das vantagens para os proprietãrios das plantatlons de uma organiza
ção sistemática da força de trabalho. 

Embora outras explicações sejam possrveis, a associção entre o trigo e a 
escravidão de plantation no Piedmont parece refletir as vantagens em termos de 
eficiência para a produção de trigo em grande escala (33). Alguns relatórios sobre a 
cultura do trigo na Virgrnia sugerem um papel para a organização do trabalho em 
turma ( .. gang labor"), uma vez que equipes de escravos eram dirigidas através dos 
campos no processo de colheita do trigo (34). A colheita do trigo nas plantations do 
pré-guerra contava com os escravos organizados em equipes, explorando uma di
visão simples do trabalho entre trabalhadores dotados de habilidades e forças va
riãveis. Uma equipe era composta de um ceifeiro (que cortava o trigo), um enfar
dador (que amarrava o trigo em feixes), e empilhadores (que juntavam os feixes 
em medas). Os ceifeiros constumavam ser os homens jovens e de maior vigor, os 
enfardadores eram muitas vezes as mulheres e a tarefa de empilhar costumava ir 
para a mão-de-obra mais frágil - crianças, adolescentes e velhos. Uma única pes
soa podia supervisionar vãrias equipes na colheita com conseqüente economia 
dos custos de supervisão. As equipes eram distriburdas ao longo de uma linha 
atravessando um campo e à medida que eram "empurradas" para a frente facil
mente se detectava qualquer um que ficasse para trás (3Sl. 

Na produção de trigo do Piedmont, assim como na produção de algodão do 
extremo sul, "a organização dos escravos em equipes altamente disciplinadas e 
interdependentes" resultou numa .. maior eficiência das operações em grande es
cala nas plantations" (36), Tendo em vista a história mais abrangente da escravi
dão do Novo Mundo (especialmente na Virgrnia do século XVIII), poder-se-ia espe
rar que fosse o tabaco e não o trigo a cultura de plantation do Piedmont. Entre
tanto o tabaco não se prestava ao trabalho de equipe. No cultivo do tabaco eram 
de mãxima importância o cuidado e a atenção para com a planta e suas folhas, da
da sua natureza delicada. Dirigir os escravos no ritmo e intensidade característicos 
do sistema de "gang" era contraprodutivo na cultura do tabaco (37). Deste modo os 
estereótipos relativos às culturas de plantatlon, seja qual for sua validez num. 
contexto mais abrangente, não se coadunam bem com o caso do Piedmont virgi
niano. Naturalmente, não e pode dizer o mesmo com relação aos estereótipos a 
respeito da plantatlon como forma de organização da força de trabalho. 

CONCLUSAO 

No estágio atual de nosso conhecimento, os casos da escravidão em Minas 
Gerais e no Piedmont virginiano parecem muito diferentes. Ainda que não se possa 
identificar a escravidão no Piedmont com a plantation voltada para a exportação 
tradicional, a maioria dos escravos do Piedmont estava em plantations e produ-
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zindo para a exportação. Os Martins apresentam um caso bastante diferente de 
escravidão no Novo Mundo - Minas Gerais no século XIX - onde tanto a produção 
em plantatlons quanto a produção voltada para a exportação desempenhavam um 
papel pouco significativo. É provável que o avanço das pesquisas empfricas cor· 
robore seu ponto de vista. Tanto os Martins quanto seus criticas enfatizam que 
estas pesquisas deveriam evitar um enfoque unilateral quer sobre a questão das 
exportações quer sobre a questão das plantations. Entretanto, nas condições 
atuais de conhecimento a conclusão de que a escravidão mineira não era do tipo 
de plantatlon parece depender de uma identificação de plantation com a produ
ção de uma estreita gama de notórias culturas de exportação (açúcar, algodão. 
café, arroz e tabaco). O caso da escravidão no Piedmont virginiano de meados do 
século XIX desafia esta identificação e impõe uma pausa antes que possamos 
concluir que a escravidão mineira estava tão divorciada do sistema de plantation 
quanto os Martins parecem sugerir. De modo geral, podemos rejeitar a visão da 
escravidão do Novo Mundo "como uma plantation açucareira em escala ampna
da", sem por isso desconsiderar a importância do sistema de plantation <36>. 

Seja qual for a continuidade dada aos debates teóricos, os dados de regiões 
como Minas Gerais e o Piedmont virginiano ilustram a complexidade e a diversida
de da escravidão no Novo Mundo e ,apontam para a necessidade de cautela no 
desenvolvimeno de uma visão geral. E provãvel que cada caso contribua para am
pliar nosso conhecimento de diferentes modos e que tenha diferentes implicações 
para nossa compreensão da escravidão do Novo Mundo. Em todo caso, o fato de 
que se dê atenção às particularidades da escravidão em regtões como Minas ou o 
Piedmont não pode substituir o cuidado para com as regularidades da escravidão 
no Novo Mundo. Os sistemas escravistas de Minas e do Piedmont virginiano, ain
da que de dimensões amplas o bastante para exigir nossa atenção, era apenas 
uma pequena parte de um sistema mais abrangente de exploração e injustiça. 

NOTAS 

1 - Stuart B. Schwartz, "Pattems of Slaveholding in the Americas: New Eviden
ce from Brazil", American Historical Review, 83 (Feb. 1982). 5S.86. 

2 - Embora fosse uma minoria da população total, a população escrava de Mi
nas era grande em termos absolutos: 169.543 em 1819, 381 .893 em 1873. 
Amilcar Martins Filho e Roberto B. Martins, "Siavery in a Nonexport Eco
nomy: Nineteeth Century Minas Gerais Revisited", Hispanic American Histo
rical Review, 63 (Aug. 1983). 543. A proporção de escravos na população 
total ê de Armin K. Ludwig, Brazil: A Handbook of Historical Statistics (Bos
ton, 1985), p. 54. 

3 - Martins Filhos e Martins, "Siavery in a Nonexport Economy", 566. 
4 - Ver a rodada inicial de debates sobre o artigo dos Martins: "Comments on 

Slavery in a Nonexport Economy", Hispanic American Historical Review, 63 
(Aug. j983), 569-590 (com contribuições de Robert W. Slenes (pp. 569-581), 
Warren Dean (pp. 582-584), e Stanley L Engerman e Eugene D. Genovese 
(pp. 585-590); e Roberto B. Martins e Amilcar Martins Filho, 11Siavery in a 
Nonexport Economy: A Reply", Hispanic American Historical Review, 64 
(Feb. 1984), 135-146. 

5 - John Elliot Cairnes, citado em Martins Filho e Martins, "Siavery in a Nonex
port Economy". 538. 
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uma concessão ao conhecimento convencional, os Martins sugerem que 
.. se deveria até-mesmo perguntar se tal sistema escravista teria podido surgir 
se não tivesse sido precedido por um século de mineração de ouro e dia
mente baseada no trabalho escravo. . . foi o ciclo do ouro que implantou a 
Instituição no interior de Minas". Martins e Martins Filho, "Reply", 138. 

7 - Martins Filho e Martins, "Siavery in a Nonexport Economy", 537-559. 
8 - Em 1873, ~6.3% da população escrava de Minas Gerais vivia na Zona da 

Mata. Martins Filho e Martins, uSiavery In a Nonexport Economy", 553. Ver 
p. 544 para dados sobre exportação de café por regiões mineiras. A inclusão 
do consurho doméstico na análise não mudaria a conclusão dos Martins a 
respeito da Importância limitada do café na escravidão mineira. 

9 - As estimativas plausrveis com relação ao número de escravos residentes 
nas fazendas cafeeiras (em qualquer ano) variam consideravelmente. Ver 
Martins Rlho e Martins, "Nineteenth Century Minas Gerais Revisited .. , 
546-547, e compare o quadro VI e VIl. Podem obter-se estimativas mais ele
vadas utilizando-se os dados de Laerne a respeito da proporção da orodu
ção de café com relação ao número de escravos em 1 O plantations minerras, 
e incluindo na análise o consumo doméstico de café (ver G.F. van Delden 
Laerne, Brazil and Java: Report on Coffee Culture in America, Asia and Afri
ca (London, 1885, pp. 328-329, 338). Mesmo nestas estimativas mais altas, 
os escravos em fazendas de café constituem uma minoria muito reduzida 
dos escravos mineiros (mesmo nos últimos anos da escravidão quando a 
produção de café era relativamente elevada). 

10 - Martins Filho e Martins, "Siavery In a Nonexport Economy", 556, 558. 

11 - Martins Filho e Martins, ''Slavey in a Nonexport Economy'", 560 (Quadro XII). 
Aobert W. Slenes sugere que os dados de relatórios fiscais subestimam o 
verdadeiro nrvel das exportações mineiras por causa do contrabando; 
"Comments on 'Slavery in a Nonexport Economy' ", 571, 574; Ver também 
Martins e Martins Filho, "Reply", 139. A conclusão relativa aos baixos rndi
ces de exportação de Minas é válida a menos que houvesse muito menos 
contrabando nas demais provfncias. 

12 - Com pessoas livres formando mais de 80% da população de Minas em 1873 
(e mais de 80% em São Paulo, mais de 65% no Aio) este problema de agre~ 
gação não pode ser resolvido facilmente sem mais informações. Para a pro
porção de escravos na população, por região, ver Ludwig, Brazil: A Hand
book of Historical Statistics. 

13 - Martins e Martins Filho, "Reply", 139. 

14 - Os Martins corretamente questionam a necessidade de mercados de ex
portação (para as mercadorias produzidas pelos escravos) para assegurar 
a viabilidade da escravidão. No caso de Minas, no século XIX, a grande po
pulação livre teria constitufdo um mercado local externo ao sistema es~ 
cravista. Os mercados de exportação eram Importantes para a viabilidade 
da escravidão nas áreas onde as pessoas livres constituíam uma minoria da 
população. 

15- Martins Filho e Martins, "Siavery in a Nonexport Economy", 564 (quadro 
XIV): em Minas 32,5% dos escravos (com ocupações conhecidas) estavam 
no 'serviço doméstico', comparados com 13,4% no Aio de Janeiro e 17,2% 
em São Paulo. Uma vez que as pessoas livres representavam proporções 
semelhantes das populações de Minas e de São Paulo, a maior proporção 
de criados entre os escravos mineiros não pode ser explicada apenas por 
referência a um maior número de pessoas livres buscando servos domésti
cos_ 
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16 - Martins R lho e Martins, '"Siavery in a Nonexport Economy", 556. 
17 - lbid, 563 
18 - lbid, 558 
19 - lbíd, 558 

20 - Stanley L. Engerman e Eugene D. Genovese, .. Comments on 'Siavery in a 
Nonexport Economy' ", 587. 

21 - Não se pretende sugerir com isto que uma "identificação da escravidão com 
a plantation exportadora" seja sustentável. Há pouca dúvida de que em Mi
nas Gerais, no século XIX, tal como, por exemplo, na Bahia em 181~17, no 
sul dos Estados Unidos em 1830, e em Cuba em 1862, uma proporção ra
zoável dos escravos não estava eff1 plantaion e da escravidão de 
das magnitudes relativas da escravidão de plantation e da escravidão de 
outra natureza. Para dados resumidos relativos à Bahia e o sul dos Estados 
Unidos, ver Schwartz, "Patterns of Slaveholding in the Americas", 84. Para 
Cuba em 1862, ver Rebecca J. Scott, Slave Emancipations in Cuba (Prin
ceton, New Jersey, 1985), p. 12. Em Cuba, apenas (ou seria o contrário?) 
54% da população escrava residia em plantations (que produziam açúcar ou 
café}. 

22 - Martins Filho e Martins, .. Siavery in a Nonexport Economy", 565. 
23 - Apesar de continuar a "exportar" escravos para o extremo sul, a população 

escrava da Virgínia aumentou em todas as décadas, exceto um (a de 1830), 
durante o período de 179~ 1860. U.S. Census Office, Population of the Uni
ted States in 1860. (Washington, 1864), pp. 594·595, 60~604. 

24 - James R. lrwin, "Siave Agricultura and Staple Crops in the Virg1nia Pied
mont" (Ph. O Diss., University of Rochester, 1986). pp. 2-3. O Piedrnont re
presentava aproximadamente 1/3 do estado da Virgfnia (em termos de po
pulação total, terras ocupadas por fazendas ou produção agr(cola). 

25 - Em contraste com Minas Gerais do século XIX onde os escravos eram uma 
minoria da população, metade da população do Piedmont era constitufda por 
escravos (em 1860, 248.700 escravos numa população total de 497.095). 
lbid. 

26 - O tabaco representava cerca de 40% do valor da produção agrfcola do 
Piedmont em 1860 (quando a produção de tabaco do Piedmont alcançou seu 
auge no século XIX). James R. lrwin, "Exploring the Affinity of Wheat and 
Slavery in Piedmont Virgínia", no prelo, Exp/orations in Economic History. 
Com relação ao tabaco e à escravidão no Piedmont no século XVIII ver Al
lan Kulikaff, Tobacco and S/aves (Chapel Hill and London, 1986) esp. 
pp. 52-53, 

27 - lrwin, .. Exploring the Affinity of Wheat and Slavery". 
28 - De acordo com relatórios de produtores de farinha de trigo e exportadores 

da cidade de Richmond (no extrerro leste do Piedmont), nd final da década 
de 1850, 85% das exportações de trigo da cidade para os mercados estran· 
geiros eram destinados ao Brasil. Richmond Whig and Enquirer, "Wheat and 
Fiou r T rade o f Richmond, Annual Review'', July 11, 1860. 

29 - A discussão a seguir se baseia em dados de amostras aleatórias de fazen
das do Piedrront relativos aos censos agrfcolas manuscritos de 1850 e 1860 
(associados às listas de população livre e escrava). Cada amostra inclui 
mais de 500 fazendas (ligeiramente menos de 3% das fazendas do Pied
montem cada ano). A metodologia das amostras é semelhante à da amostra 
,1ais conhecida de Parker-Gallman para o sul algodoeiro. A propósito de 
Amostras, ver lrwin, .. Siave Agricultura and Staple Crops", Appendlx B. 
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30 - De acordo com Phillips, as fazendas com 20 escravos ou mais exigiam o 
emprego de um supervisor. Ulrich B. Philips. Life and Labor in the Old South 
(Boston, 1929), p. 339. 

31 - Amostras do Piedmont Virginlano ( 1850, 1860). Nas amostras cerca de 40% 
dos escravos estavam em fazendas com 6-19 escravos, menos de 10% em 
fazendas com 1--5 escravos. Mais da metade de todos os escravos (isto ê, 
Incluindo os que não se encontravam em fazendas) do Piedmont em 1860 
achavam-se em unidades de 20 ou mais escravos, de acordo com estimati
vas de dados publicados sobre o número de escravos por unidade produtiva 
nos condados do Piedmont Ver lrwin, "Siave Agricultura and Staple Crops", 
p. 261. A estimativa é inferida a partir da distribuição por tamanho das unida
des produtivas com escravos, usando o procedimento descrito por Sch
wartz, "Patterns of Slaveholding in the Americas", Quadro 8, nota b. 

32 - Ver van Delden Laeme, Brazil and Java, pp. 220-221 para dados sobre nu
mero de escravos por unidades produtivas em 153 fazendas de café em Mi
nas em 1883. Sobre os engenhos da Bahia, ver Schwartz, "Pattems of Sla
veholdlng in the Ame ricas". 65. 

33 - Um ponto de vista mais comum sustenta que o trigo "era cultivado de modo 
mais eficiente em unidades agrfcolas familiares de pequena escala", David 
W. Galenson and Russell R. Menard, "Approaches to the Analysis of Eco
nomic Growth in Colonial British America", Historicaf Methods (Winter, 
1980), 15. Ver também Robert W. Fogel and Stanley L. Engerman, Time on 
the Cross (Boston, 1974), vol. I, p. 200, dentre muitos referências possrveis. 

34 - Ver lrwin, "Siave Agricultura and Staple Crops", pp. 6~63. e as referências 
que se encontram ali sobre a documentação completa dos pontos apresen
tados a seguir. Com relação ao trabalho do tipo da "gang" e outras formas 
de organização da força de trabalho ver também Fogel e Engerman, Time on 
the Cross, pp. 203-209. 

35 - Ver Lewis C. Gray, History of Agricunure in the Southern United States to 
1860 {Washington, 1933), p. 556; de modo mais geral, ver Gray sobre a 
"sistematização do trabalho" na colheita do trigo (p. 550). 

36 - Fogel e Engerman, Time on the Cross, p. 204. Ver lrwin, uExploring the Afft
nity Wheat and Slavery", com resultados de testes economêtricos simples 
que corroboram este ponto de vista. 

37 - Ver lrwin, ... Siave Agricultura and Staple Crops", pp. 57-61, e as referências 
que se encontram ali. 

38 - Há o perigo de que à medida em que nos afastamos de uma identificação in
sustentável da escravidão do Novo Mundo com a plantation, caminhemos 
longe demais na direção oposta. Se nosso interesse fosse pelos proprietá
rios de escravos, podenamos focalizar nossa atenção apropriadamente nas 
pequenas unidades de "um ou dois ou cinco escravos", (Schwartz, "Patter
ns o f Slaveholding in the Ame ricas", 84). Este não seria o enfoque apropria
do se estivéssemos interessados nos escravos. Não tenho conhecimento 
de nenhuma população escrava de tamanho razoável no Novo Mundo em 
que uma maioria dos escravos estivesse em unidades de produção tão pe
quenas assim. Embora seja afirmar o óbvio, vale a pena destacar a diferen
ça entre a distribuição de escravos de acordo com o tamanho do plantei de 
escravos e a distribuição dos proprietârios de escravos de acordo com o 
tamanho do plantei de escravos. 
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