
DA BATEIA A ENXADA: ASPECTOS DO SISTEMA SERVIL E DA 
ECONOMIA MINEIRA EM PERSPECTIVA, 1800-1870 

INTRODUÇÃO 

V era Alice Cardosa e Süva 
Pro~ do Dept2 Ciência Polftica!UFMG 

Durante o perfodo áureo da mineração, de começo a meados do século 
XVIII, a capitania de Minas reuniu, em geral, o maior contingente de escravos do 
pafs, quer transferidos de outras capitanias, quer diretamente importados da África. 
Maurfcio Goulart calcula que não menos de 450 mil escravos tenham· entrado na 
capitania, entre 1700 e 1820 (1). 

Mesmo em 1 n6, momento em que a decadência da atividade mineradora jâ 
estava bastante evidente, (2) a população escrava ainda excedia o totaJ de pessoas 
livres. Dessas. havia 152. n 4, convivendo com 166.995 escravos. (3) 

No século XIX, no entanto, o ritmo de crescimento da população livre é multo 
mais intenso que o da população escrava, como se pode ver pelo Quadro 1. Den
tro do quadro geral da população brasileira, nesse perfodo, Minas é a provfncia que 
detém o maior contingente populacional e também a maior concentração de escra
vos, até 1888. Em 1866, por exemplo, de acordo com estimativas do Senador 
Pompeo, a provfncia de São Paulo possufa 750.000 habitantes livres e cerca de 
85.000 escravos, enquanto Minas reunia 1.150.000 livres e cerca de 300.000 es
cravos. Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro eram as demais provfnclas possuido
ras de grandes contingentes de escravos, aproximando-se também do total de 
300.000, de acordo com a mesma fonte. (4J 

Em que novas atividades se envolveram esses escravos, quando a explo
ração de ouro e diamantes decresceu em Importância econOmlca, deixando de fa
vorecer o uso Intensivo da mão-de-obra servil? Maurfclo Goulart chama atenção 
para o fato de que a decadência da mineração produziu, concomitantemente, um 
significativo aumento da população alforriada O Quadro 2 resume esse movimen
to, entre 1786 e 1821. 

Rev. Dept~ de História Nçe> 6 Julho 88 p. 47 /68 
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QUADRO 1 

POPULAÇÃO DE MINAS ENTRE 1743 E 1872 

Ano População População População 
escrava livre total 

1743 1 94.424 - -
17762 166.995 152.774 319.769 

1786 3 174.135 188.712 393.698 

18051 188~781 218.223 407.004 

1808 4 148.772 284.277 433.049 

1821 1 171.204 343.333 514.797 

1823 4 188.595 375.076 563.671 

1842 5 - - 847.430 

1848 6 - - 998.616 

1854 6 - - 1.042.742 

1866 7 300.000 1.150.000 1.450.000 

1872 8 373.193 1.729.505 2.102.698 

Fontes: 

1. M:ltrlcula de escravos, baseada na capitação de 1743. Rev. do Arquivo Público Mineiro, 
ano 11, 1897, p. 485. 

2. W, L. von Eschwege, Pluto Braslliensis. vol. 2, p. 454. 
3. Recenseamento de 1786. RAPM, ano IV, 1899, p. 294. 
4. Recenseamentos reproduzidos na RAPM, ano IV, 1899, pp. 294-295. A discrepância 

maior nos dados, para 1805 e 1808 localiza-se no grupo de mulatos, podendo-se su
porque estivesse ligado ao intenso movimento de alforria da época. Ver quadros F, G, 
H e I, apêndices. 

5. População calculada a partir de um mapa contendo o número de fogos e votantes, dis
trlbuldos pelos munlcfpios da provincla Reproduzido no relatório do presidente Bernar
do Jaclntho da Veiga, em 23 de março de 1843. Foi usado o multiplicador 6. 

6. Estimativas feitas pelo Major Luiz Maria da Silva Pinto, utilizando mapas parciais então 
disponrvels. Reproduzido do relatório do presidente Pereira de Vasconcellos, em 25 de 
março de 1855. 

7. Citado por Burton, op. clt., vol I, p. 396, onde reproduz as estimativas feitas pelo sena
dor Pompeo da população escrava e livre, em todas as provrncias brasileiras. 

8. Censo de 1872. População escrava recomputada por Amilcar Martins Alho. 



QUADR02 

POPULAÇÃO ALFORRIADA, ENTRE 1786 E 1821 

Categorias 1786 1805 1808 1821 

Mulatos attorriados 80.309 92.049 129.656 152.924 
Negros atforriados 42.739 48.139 47.937 53.719 
Total de alforriados 123.048 140.188 177.593 206.643 
População total 362.847 407.004 433.049 514.537 
% de alforriados 35.0% 34.4% 41.0% 40.3% 
%de mulatos 
entre os alforriados 65.1% 65.0% 73.0% 73.3% 

Fonte: Goulart, Maurfcio. Escravidão Africana no Brasil, S. Paulo, s. d., p. 158. 

A opção pela alforria em massa ao invés da realocação dos escravos em 
novas atividades produtivas ê indicativa da natureza fundamental dos problemas 
que a provrncia teria que enfrentar por todo o século XIX. Não havia uma alternati
va econômica imediatamente viâvel e lucrativa que pudesse substituir o curto e di
nâmico ciclo do ouro, claramente esgotado por volta de 1780. O retorno a formas 
mais ou menos rudimentares de economia de subsistência foi responsâvel por um 
râpido e intenso movimento de dispersão populacional, que marcou essencial
mente a história da provrncia entre 1800 e 1850. Não obstante esse processo. que 
pode ser observado no Quadro 3, a população tanto livre quanto escrava conti
nuou concentrada nas antigas âreas de mineração. 

Para fins de comparação. pode-se considerar a zona metalúrgica como 
compreendendo as regiões de Ouro Preto e do Serro, a primeira exclusivamente 
aurlfera, a segunda incluindo o importante Distrito Diamantino. Constituiu o núcleo 
inicial de ocupação do território mineiro, dos primeiros anos até meados do século 
XVIII, quando o sul e o oeste passaram também a ser desbravados em busca de 
pedras e metais preciosos. (s) A região central, ou o Campo das Vertentes. como e 
modemamente chamado. se caracterizava por ser o ponto de convergência dos 
viajantes e tropas que vinham da ou se dirigiam para a capital do lm~rio. prove
nientes de qualquer ponto do território mineiro. Ar se localiza Barbacena, famosa 
em 1818 como em 1865 pelo seu movimento de tropeiros e prostitytas, observado 
tanto por Saint-Hilaire, no começo do século, como pelo Capitao Burton, tantos 
anos mais tarde, quando o centro do dinamismo econômico da provfncia deixara 
definitivamente a zona Metalúrgica. 

O oeste, ou região do Paracatu, foi custosamente desbravado mais para o 
fim do século XVIII, na vã esperança de que a descoberta inicial de diamantes le
vasse a veios mais ricos que os do Distrito Diamantino. Se aos poucos a pecuâria 
e a lavoura se impuseram como atividades dominantes, a ilusão dos ricos veios de 
pedras preciosas manteve muitos numa vida marginal e aventureira, já bem entra
do o século XIX. Tanto foi assim que a descoberta de um rico veio de diamantes, 
em 1849, no distrito de Bagagem, no municfpio de Patrocfnio, rapidamente levou 
para ali mais de vinte mil pessoas, segundo o relato do presidente da provrncia. (s) 
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(J1 
o QUADRO 3 

POPULAÇÃO DE MINAS, POR REGIÕES, ENTRE 1743 E 1872 

Anos 17431 1821 1 1854. ? 1872 * 2 

Regiões Pop. escrava Pop. total Pop. escrava Pop. total Pop. escrava Pop. total Pop. escrava rop. total 

1. Metalúrgica 78.885 - 92.830 - 84.914 425.094 89.374 -
2. Campos das Vertentes 15.380 - 85.295 - 16.025 149.550 16.025 -
3. Paracatu - - 4.057 - 16.078 59.462 13.122 -
4. Sul - - - - 18.843 183.219 16.423 -
5. Mata - - - - 23.397 90.479 • • 27.393 -

Obs.: 
• Para os anos de 1854 e 1872, as lmfonnaç6es sao parciais. Referem-se a 26 dos 50 munldplos que a provfncla possui a Dados retirados do 

relatório do presidente Pereira de Vasconcellos, em 25 de março de 1855. 
• • Desse total parcial, não consta a população de Mar de Espanha, da qual se salbe o total de escravos. 
1. A distribuição original da população foi dada por comarcas. 
2. Baseado nos quadros 6 e 7. 



O sul, já visto como prolongamento da região metalúrgica pelos primeiros 
povoadores, fora sendo progressivamente ocupado pelos aventureiros frustrados 
com a rápida exaustão das lavras na região da antiga Vila Rica. Desse modo, já no 
inrcio do século XIX, vários núcleos habitados animavam o sul da provrncia, en
quanto o leste, posteriormente conhecido como Zona da Mata, era essencialmente 
uma ârea de passagem, ligando as zonas mais populosas do centro-sul e centro
norte ao Rio de Janeiro. 

A importância econômica dessas regiões de ocupação mais recente come
çou a configurar-se após a década de 1820, quando a opção pela agricultura tor
nou-se inevitável devido ao reconhecimento de que a exploração mineral só po
deria voltar a -ser lucrativa com um considerável aumento de investimento, como 
estavam fazendo os ingleses na região de Sabará e Santa Bárbara, desde 1824. m 

Ao longo desse processo de diversificação da economia, acompanhado pela 
dispersão da população sobre um vasto território, o uso do trabalho escravo pas
sou a assumir caracterrsticas cada vez mais peculiares, sendo a subutilização 
desse recurso o traço a ser enfatizado. A manutenção parcial de muitos escravos 
nas atividades de mineração primitiva (exploração de leitos de rios e grupiaras), a 
utilização de métodos agrfcolas absolutamente predatórios, forçando freqüentes 
avanços nas florestas virgens para conseguir colheitas compensadoras, o intenso 
uso dessa mão-de-obra em serviços domésticos e construções públicas {princi
palmente estradas e pontes), quando comparados com indicadores que eviden
ciam o pequeno dinamismo da economia provincial, tomada em seu conjunto, são 
sinais da natureza pouco lucrativa do uso da mão-de-obra escrava em Minas, 
nesse perfodo. 

A finalidade desse trabalho é acompanhar, embora de modo bastante incom
pleto, <al esse processo de transição de uma economia essencialmente mineradora 
para uma economia agrfcola que continuou a basear-se em mão-de-obra escrava. 
O caso mineiro é particularmente interessante porque 1 º) a população escrava 
concentrada na mineração não foi, em sua maioria, realocada em outras regiões, e 
deliberadamente maximizada em outras atividades; ~) o crescente número de 
habitantes livres não constituiu um mercado de trabalho suficientemente ativo e 
eficaz para manter a expansão agrfcola sem uso intenso de mão-de-obra escrava, 
a qual teve que ser importada de outras regiões do pars, à medida que as nova~ 
regiões de ocupação, no Sul e na Mata, intensificavam sua atividade econômica. 

Os viajantes estrangeiros que percorreram a provfncia em afiferentes mo
mentos, como John Mawe, em 1809; Augusto de Saint-Hilaire, em 1818-1821; 
George Gardner, em 1836-1841; Richard Burton, em 1865-1867, foram unânimes 
em comentar a grande dispersão da população e o grande número de povoados, 
oonstitufdos essencialmente de mulatos e negros livres, espalhados dede a região 
de Barbacena até o norte da provrncia, na fronteira com a Bahia. Enfatizaram o ca
ráter primitivo da economia nesses lugares: praticamente nenhuma circulação do 
dinheiro, produção em pequena escala de gêneros de primeira necessidade e uma 
apatia generalizada face a qualquer proposta de trabalho contrnua e remunerado, 
bem como a inovações técnicas, capazes de aumentar a produção e mudar o es
tilo de vida local. Comentaram largamente o padrão predominante de posse de es· 
cravos nas regiões decadentes da mineração; um grande número de proprietários 
de poucos escravos, empregados preferentemente nas rotinas domésticas, no pe
queno artesanato e na agricultura de subsistência. (9) 

Por outro lado, à medida que a economia agrfcola se expandia no Sul e na 
Mata, aumentavam as queixas dos fazendeiros a respeito da falta de mão-de-obra 
e das dificuldades em segurar trabalhadores livres diaristas. (10) Ar está também 
um ~utro aspecto peculiar da evolução econômica mineira, ou seja, a impossibiU-
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dade de se constituir um mercado regional de mão-de--obra capaz de atrair a força 
de trabalho das regiões decadentes para aquelas que manifestavam razoável nfvel 
de dinamismo expansionista. 

Vejamos esse processo e suas causas prováveis com mais detalhes. 

CARACTEAfSTICAS GERAIS DA TRANSIÇÃO (18()()-1850) 

O Quadro 1 revela alguns aspectos fundamentais para a compreensão do 
perfodo que vai do esgotamento da atividade mineradora à fixação de uma econo
mia agrfcola bastante diversificada, embora pouco moderna. Em pouco menos de 
um século, de 1786 a 1866. a população escrava quase que dobrou. embora tenha 
continuado bastante concentrada nas antigas Areas de mineração, como se pode 
ver pelo Quadro 3. Permaneceu bastante estável, no entanto, entre 1786 e 1823, 
podendo-se supor que a diminuição causada pelas alforrias fosse compensadas 
parcialmente por novas compras, num ritmo que não aHerava essencialmente o 
tamanho da população escrava e sua relação com a população livre. De fato, entre 
1786 e 1823. aquela constituiu, em média, 49% dos habitantes da provrncia, sendo 
que tal relação só foi radicalmente mudada nas décadas de 1830 e 1840. Com 
efeito, a estimativa da população mineira para o ano de 1842 é de 847.430. Se por 
volta de 1866 havia cerca de 300.000 escravos na provrncia, é diffcíl supor que a 
JX>pulação escrava constitursse então até mesmo 40% desse total. 

De todo modo, entre 1823 e 1866, ou seja, em menos de cinqüenta anos, o 
número de escravos aumentou mais de uma vez e meia, indicando que a econo
mia adquirira um ritno suficientemente dinâmico para justificar aquisições constan
tes ou em massa de mais escravos. Mais signmcativo ainda é o crescimento que 
se observa entre 1866 e 1873: em menos de uma década, pelo menos setenta mil 
novos escravos engrossam a mãcrde-obra servil em Minas. 

Tais números assumem um significado ainda maior quando confrontados 
com o crescimento da população livre, a sua distribuição dentro do território e as 
caracterfstícas do sistema econômico que se organizou nesse penado. 

A população livre cresceu mais de seis vezes entre 1786 e 1866; triplicou 
entre 1823 e 1866, ou seja, em menos de cinqüenta anos. Estamos, então diante 
de um quadro de uma população multiplicando-se rapidamente, mas de um modo 
bem peculiar. Com efeito, a dispersão pelo território continuou a ser caracterrstica 
distintiva da provfncia, os agrupamentos urbanos ativos continuaram a ser uma ra
ridade. A ausência de um sistema de comunicação eficiente contribufa para oue a 
compartimentação do sistema econômico persistisse, impedindo-o fluxo lucrativo 
de bens e serviços dentro da própria provrncia. 

Até 1856, quando se iniciou a construção da estrada União e Indústria, h
gando o centro da provfncia (a região de Barbacena) ao Rio de Janeiro, Minas era 
cortada por picadas irregulares, dificilmente transi1âveis na época das chuvas, se
gundo o testemunho dos viajantes estrangeiros e das próprias autoridades admi
nistrativas. A falta de um sistema de transportes que fosse bom e barateasse os 
custos de frete foi sempre considerada uma das principais causas do atraso eco
nômico da privfncia, ao lado da crônica queixa da "falta de braços". Especialmente 
os viajantes estrangeiros se davam conta dessa dificuldade. atribuindo o pouco di~ 
narnismo da produção às dificuldades da comercialização. Comentava Burton, em 
1865, que para Minas, "(the) sole grievance at present is want of postal and tele
grammic communicafion, of roads, railways - ( ... ) there is not yet a Kilometre of 
ta11 - and nver navigation; with these improved, it may confidentfy look to a great 
and gloríous future". (t1) 

A melhoria do sistema de transportes constltufa igualmente a preocupação 
principal do governo provincial, sendo que a parte do leão, no orçamento público, 
era sempre dedicada à construção e reparo de estradas e pontes, em todo o terri-
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t no da provrncia. Na década de 1860. a preocupação com o estrmulo ao desen
volvimento da navegação fluvial, especialmente nos rios ao norte da provfncia, 
como o São Francisco, Doce, Mucuri e Pardo, levou o governo a conceder os di
reitos de exploração a particulares, que se comprometiam a criar a infra-estrutura 
necessária ao sucesso do empreendimento. Vãrias tentativas nesse sent1do fra
cassaram, sendo plausrvel supor que seu insucesso fosse devido ao caráter muito 
rudimentar da produção local, dificultando a competíçao com produtos simílares de 
outras regiões. C12) 

O ramal da estrada de ferro Pedro 11, chegando ao munidpio de Mar de Es
panha, foi inaugurado a 27 de junho de 1868. É siginificativo que tal melhoramento 
tivesse atingido primeiro a ãrea mais recente de ocupação econômica da provfncia, 
embora a população continuasse a se concentrar mais claramente nas regiões 
mais antigas da mineração. 

A precariedade do sistema de transportes pode ser considerada uma razão 
para a pequena mobilidade da população, incluindo a escrava, concomitantemente 
à decadência da mineração. 

Jã em 1814, o número de escravos permanentemente empregados nas ati
vidades de mineração era extremamente reduzido, não chegando a 1 0% da popu
lação escrava total. 

O quadro geral da decadência da zona Metalúrgica ê bem pintado pelos via
jantes estrangeiros jã citados, que comentaram o paradeiro das antigas "cidades 
do ouro .. , agora só movimentadas aos domingos e dias santos, quando os lavrado
res abriam suas casas e assistiam às cerimônias e festas religiosas. Tais cidades 
se despovoaram em favor da roça e nem sempre os novos lavradores se mantive
ram na vizinhança das cidades para poderem visitá-las periodicamente. A cidade 
de Ouro Preto, capital da provrncia, que no perrdodo colonial chegara a ter mais de 
vinte mil habitantes, na maioria escravos, abrigava menos de cinco mil pessoas, 
em 1850, sendo 4.0891ivres e apenas 808 escravos. (13l 

O mesmo quadro de decadência urbana na região mineradora pode ser 
constatado no caso de São João Del-Rei que,, em 1826, possura 1 0.415 escravos 
apenas dentro da cidade e, menos de trinta anos depois, em 1854, reunia somente 
5.188 escravos no munidpio inteiro. (1 4) 

O que estavam fazendo os escravos da região Metalúrgica, em 1854, quan
do ainda eram, pelo menos, 84.914? Ou em 1821, quando atingiam a cifra de 
92.830? (15) Sua distribuição pelas diferentes atividades econômicas ê pratica
mente impossfvel de ser definida para este perfodo. No entanto, conhecem-se com 
alguma exatidão as caracterlticas da evolução econômica da zona Metalúrgica, du
rante o século XIX. As fontes informativas continuam a ser os relatos dos viajantes 
que a percorreram bastante extensamente em diferentes momentos, entre 1800 e 
1870, e os relatórios de diversos presidentes da provfncia. 

Pelo alto nfvel de concentração da mão-de-obra que exigia e pela necessi
dade de implementas para sua execução, a atividade mineradora estimulou rapi
damente o desenvolvimento de setores complementares. Este foi o caso da agri
cultura para a produção de alimentos, da criação de animais {dos quais se usava 
tanto a carne como o couro, além de serem o único melo de transporte) e da ativl· 
dade metalúrgica. 

A cultura do algodão e a manufatura têxtil desenvolveram-se rapidamente 
nas regiões de Minas Novas e Sabará. servindo ao consumo local e à exportação 
para o Rio de Janeiro. Em 1818, Saint-Hilaire atribura ao termo de Minas Novas (16l 

uma população de 27 mil pessoas e apontava o algodão como principal produto lo
cal, inclusive exportado para a Europa. Mineração era ali, à época, atividade com
pletamente decadente. (17) 

Em toda a região Metalúrgica se cultivavam os cereais básicos (arroz, feijão 
e milho) e também a cana-de-açúcar. Praticamente toda fazenda e fazendola pos-
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sura seu moinho (monjolo) para fabricar o fubá e seu engenho de moer cana. para 
fabricar o açúcar, a rapadura e a aguardente. Esses gêneros e os cereais básicos 
raramente eram exportados, até quase o final do perfodo da escravidão, eviden
ciando o caráter de produção para a subsistência ou, quando multo, para merca
dos locais. (18) 

A metalurgia se concentrou mais na região de ltablra, Ouro Preto, Santa 
Bárbara e Conceição do Mato Dentro, onde fo~as do tipo catalão fundiam o minério 
extrafdo nas vizinhanças. Saint-Hilaire e Eschwege visitaram, na década de 181 O, 
as forJas de Gaspar Soares, em Conceição do Mato Dentro, do Girau, em ltabira e 
do Bonfim, em Serro do Prfncipe. Em 1864, havia 120 fábricas de ferro em toda a 
provrncia, claramente concentradas na região de Ouro Preto e ltabira. (19) 

A pecuária tornou-se atividade extensiva na zona Metalúrgica e no Paracatu, 
tardiamente ocupado como região de mineração. No entanto, a criação de cavalos 
e bestas de carga nunca chegou a ser suficiente para as necessidades regionais. 
Se em 1840 o viajante Gardner podia comentar que gado e cavalos de Montes Cla
ros eram exportados para a Bahia, em 1865 outro viajante, Burton, comentava a 
Importação de mulas para Januâria, na mesma região de Montes Claros, vindos do 
Aio Grande do Sul, via Sorocaba e São Paulo. (2o) 

No Campo das Vertentes e no sul da provrncia, entre 1820 e 1850, desen
volveu-se a pecuária leiteira, o cultivo do fumo, do algodão para atender manufatu
ras locais, do café e a criação de porcos para a produção de carne e toucinho para 
exportação. 

Em meados da década de 1830, a provfncia já perdera quase que comple
tamente sua identidade como economia mineradora e apresentava um quadro 
bastante diversificado de atividades agrrcolas, com alguns produtos ganhando re
lativa preeminência regional. Em 1838, o Presidente José Cesário de Miranda Ai
beiro, em seu relatório à Assembléia, reconhecia o caráter .. meramente agrfcola" 
da provfncía. Acrescentava no entanto que o melhor aproveitamento dos recursos 
naturais de Minas era prejudicado pela escassa população e pelo carâter primitivo 
das técnicas usualmente empregadas. 

O progressivo fortalecimento do setor agrfcola teve caráter claramente re
gional, como se pode depreender das informações compiladas no Quadro 5. Af fo
ram lístados os principais produtos exportados pelas diferentes recebedorias re
gionais, localizadas nas fronteiras da provfncia Englobadas sob a designação de 
Paracatu estão as recebedorias do norte, cujo comércio maior se fazia com a Ba
hia. A zona do Triângulo negociava principalmente com São Paulo, o sul com São 
Paulo e Rio de Janeiro e a Mata exclusivamente com o Aio de Janeiro. As recebe
darias eram a9ências do governo provincial, locaUzadas estrategicamente nas úni
ca vias de sarda de Minas e encarregadas de recolher os impostos de exporta
cão. 

O Quadro 4 tanto evidencia o crescente dinamJsmo do sul e da Mata, em 
detrimento das zonas historicamente ligadas à mineração, como também o can~ter 
diversificado da economia agrfcola que se vai fortalecendo entre 1820 e 1850. Ao 
lado dos produtos principais listados, uma vasta gama de outros gêneros e manu
faturas, exportados em quantidade reduzida, dão uma mostra da busca pouco 
sistemâtica de alternativas capazes de oferecer lucro e um novo dinamismo à 
economia da provfncia. Anil, araruta, quina, farinha de trigo, chã, pólvora, sabão, 
mamona, gengibre, amendoins, carás, batatas, poaia, além de manufaturas como 
selas, redes, gamelas, marmeladas, couros curtidos, colchas de lã e chapéus de 
feltro são apenas alguns de uma lista multo maior de produtos que pagaram im
postos nas recebedorias provinciais em 1845. 

Nota-se claramente uma rearticulação do dinamismo regional, nesses anos 
cruciais quando Minas perde, temporariamente, sua caracterfstica distintiva de zo
na de mineração e de metalurgia, que só vem a ser plenamente recuperada em 
meados do século XX. 
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QUADR04 

EXPORTAÇÃO MINEIRA, POR RECEBEDORIAS REGIONAIS (produtos escolhidos) 

Produto Queijo Gado vaccum Porcos Galinhas Algodão em Pano de Algo-

Região (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) rama (arrobas) dão (varas) 

1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 

1. Sul 885.242 51.150 48.446 10.970 37.233 33.204 73.171 10. 428 14.127 - 212.557 67.149 

2. Mata 174.365 279.288 5.103 41.827 2.936 11.583 41.483 79.682 67.602 1.267 en.82s 1.813.621 

3. Triângulo - 109 - 59 - - - - - - - 1.850 

4. Paracatu - - 8.557 554 - - - - 10.267 6 52.160 1.050 

Produto Açúcar Cafê Fumo Toucinho e Carne Milho Arroz Feijão 

Região (arrobas) (arrobas) (arrobas) salgada (auobas) (alqueires) (alqueires) (alqueires) 

1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 1819 1845 

1. Sul 1.134 2.203 300 - 58.449 133.222 72.460 76.075 - 6.740 - 6 120 450 

2. Mata 12.758 4.247 9.407 371.348 98 994 70.107 143.012 - 4.591 - 29 - 251 

3. Triângulo - - - 24 - - - 951 - - - - - -
4. Paracatu 8.952 - 32 20 100 39 3.01 1 56 433 - 70 - 276 -

Fotltee: Os dados para 1819 foram retirados do Mapa da Exportação do mês de julho de 1818 a junho de 1819 , da Capitania de Minas. Rev\sta do Arquivo PGbllco 
Mineiro, ano IV, 1899, p. 748. 

Os dados para 1845 toram retirados do relatOrlo do presidente Oulntlllano Jo~ da Silva. 3 de fevereiro de 1846, ane~eo (Mapa dos gêneros e~eportados e Im
portados pelas recebedorlas da Provlncle de Mines, no ano flnencelro de 1844-45) 



T ai modificação não se processou sem afetar a distribuição da mão-de-obra 
escrava. Tornando por base novamente o Quadro 3, alguns traços bâ.sicos do pro
cesso podem ser apontados. 

A zona metalúrgica continuou sempre a reter razoável parte da população 
escrava. Embora não perdesse consistentemente escravos entre 1743 e 1872, 
passou a uma posição secundária com relação ao total da população escrava, na 
provfncia, a partir de 1850. Não se pode dizer, no entanto, que esse movimento se 
acentuasse exageradamente, a partir de 1850, quando a economia agrfcola do sul 
e da Mata se impuseram como os núcleos mais dinâmicos dentro da provfncia. Na 
região do Serro, o ganho em população escrava, em geral consistente para todo o 
perfodo, concentrou-se nas âreas de cultivo do algodão e da pecuâria 

No centro da provfncia, no chamado Campo das Vertentes, a população es
crava cresceu entre 17 43 e 1821 e passou a diminuir consistentemente após essa 
data, especialmente entre 1854 e 1872. Uma explicação bastante plausfvel para 
essa tendência pode ser a facilidade de comunicação com as âreas em expansão, 
Sul e Mata, demandando mão-de-obra especialmente após a cessação do tráfico 
negreiro, em 1850. Parece certo que, onde a facilidade do transporte e o próprio 
estfmulo do mercado o favorecia, o comércio de escravos das regiões decadentes 
para aquelas em expansão processou-se com certa regularidade. Comentando 
sua visita a São João Del Rei, vila localizada bem próxima ao centro dinâmico do 
comércio provincial, na zona do Paraibuna, Burton escreveu que, "in 1867, I was 
told the number of slaves in the municipality (to be) about 1350, in the city, 500. 
This is not unlikely in a pastoral land, where free labor is preferred to the brutal ne
gligence of the African and whose hands have mostly been sold off to the agricultu
ra! districts of Rio de Janeiro, which still calls for more". (21) 

A região Su1, onde o café só veio a ser cultura importante a partir das primei
ras décadas do século XX, sentiu os efeitos da expansão da zona cafeeira da 
Mata, a partir de 1850, quando começou a perder lentamente sua população es
crava. 

A Mata é a região que, de fato, forma-se exclusivamente como zona de ocu
pação agrfcola, a partir da década de 1820. Entre 1821 e 1854, sua população es
crava aumentou rapidamente e, entre 1854 e 1872, se diminut a intensidade do 
crescimento, mantém-se um ritmo constante de expansão da população escrava. 

É dentro desse quadro de reorganização lenta da distribuição regional da 
população escrava que o problema da mão-de-obra começou a ser mais insisten
temente abordado pelas autoridades provinciais. Duas eram as queixas que mais 
se repetiam: a de falta de braços para a lavoura e a da dificuldade para se conse
guir trabalhadores diaristas. Esses últimos, negros e mulatos livres, ou exigiam 
pagamentos considerados exorbitantes pelos fazendeiros ou simplesmente reco
lhiam-se a formas muito primitivas de economia de subsistência, internando-se 
pelo território ainda não ocupado, onde vieram a formar muitos desses povoados 
miseráveis que os viajantes estrangeiros descreveram com tanto desgosto, la
mentando "a preguiça e o desleixo" do mineiro pobre. 

A análise do problema da mão-de-obra na provrncia vai ganhando um tom de 
maior urgência, à medida que os anos passam. Em 1835, o presidente Antonio 
Paulino Limpo de Abreu comentava que o crescimento da população da provrncia, 
ao lado da ineficiência dos métods agrfcolas usualmente empregados ofereciam 
uma perspectiva sombria para o futuro. Urgia a criação de uma escola agrrcola, 
destinada a difundir técnicas mais modernas de cultivo, de modo a compensar a 
carência de mão-de-obra e a impedir a destruição sistemática da reserva florestal 
da provrncia. (22) 

Em 1838, o presidente José Cesârio de Miranda Ribeiro considerava que a 
solução para os problemas de estagnação econômica estaria no aumento siste
mático da população livre, considerada muito pequena para ocupar produtivamente 
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o território. T ai polrtica deveria ser acompanhada de medidas tendentes a facilitar a 
expansão de pequenas e médias propriedades, de onde, com técnicas agrfcolas 
modernas, jorrariam as riquezas da terra destinadas a enriquecer a provfncia, o 
que não se conseguira com as esgotadas riquezas do subsolo. 123) 

Já o presidente Bernardo Jacinto da Veiga, em 1839, considerava que a 
economia da provrncia dependia mesmo e sem solução da manutenção do trabalho 
servil, considerado escasso à época. Sugeria então uma polftica deliberada de 
aumento da população escrava. por meio de incentivos ao casamento e procriação 
e um melhor tratamento aos recém-nascidos. (24) 

No entanto, em 1843, a menção ao problema da mão-de-obra assume um 
tom bem mais objetivo e urgente, nas palavras do presidente Francisco José de 
Souza Soares d' Andréa. Dizia ele, "a falta de braços para a agricultura e para to
dos os trabalhos que podem e devem desenvolver-se nesta provfncia é tão sensJ
vel, principalmente depois que foi vedado o trâfico da escravatura, que muito se 
deve pensar em meios de a remediar". Sugeria que a Assembléia devia votar leis 
facilitando a concessão de lotes a estrangeiros, independente de restrições quanto 
à religião ou pafs de origem, os quais trabalhassem ali por certo número de anos 
até terem o direito ao tn.ulo definitivo de propriedade. Tal soluçao deveria ser com
plementada pela importação de trabalhadores africanos Uvres, destinados a formar 
o mercado de "jornaleiros··. (25) 

Em 1846, fazendeiros do munidpio de Pouso Alegre, no sul da provrncia, 
onde se iniciava a cultura do châ, solicitavam do governo medidas destinadas a 
aumentar a oferta de mão-de-obra local. Ao que o presidente Quintiliano José da 
Silva propunha solicitar-se ao imperador que, do próximo navio negreiro apreendi· 
do, fossem enviados os africanos libertados para Minas, a fim de serem distribuf
dos entre os plantadores de chá .• A mesma queixa de falta de braços se fazia 
ouvir entre os fazendeiros do munldpio de Jaguari, próximo a Pouso Alegre. (26) 

Soluções parciais e temporárias eram experimentadas por quem tinha ne
cessidade de mão-de-obra e dificuldades de consegui-la, num mercado competiti
vo. O arrendamento de escravos, às vezes por longos perfodos, foi uma das for
mas comumente usadas, corno se pode inferir dos comentários feitos pelo mesmo 
presidente Quintiliano Silva, em 1847. Segundo ele, a Assembléia devia votar uma 
lei estabelecendo um prazo-limite legal para o arrendamento, a partir do qual se ca
racterizasse a transação como venda, passrvel de pagamento de imposto esped
ficos à fazenda provinciaL Citava o caso da compra de grande número de escra
vos pela Mina de Gongo Sôco, em Caetê, disfarçada corno um arrendamento pelo 
perfodo de cinqüenta anos. (27) O próprio governo arrendava escravos a proprietá
rios localizados nas vizinhanças dos lugares onde obras públicas (estradas e 
pontes) achava~se em andamento. 

Mesmo no perfodo de mais intenso crescimento da população escrava na 
provfncia, entre 1850 e 1870, as queixas a respeito da carência de mão-de-obra 
não diminuem. Em 1858, o presidente Car1os Carneiro de Campos tornava a enfa
tizar a necessidade de se estimular a colonização estrangeira, "que (suprisse} a 
deficiência de braços de que se{ia) ressentindo a lavoura". Sugeria que colônias 
desse tipo fossem instaladas entre as cidades de Paraibuna (depois Juiz de Fora) 
e Barbacena, por causa de suas terras férteis e da facilidade de meios de comuni
cação. E acrescentava, dirigindo-se à Assembléia, "a urgência com que convém 
acudir à falta sensfvel de braços conduz a empregar essas medidas de cuja diffcil 
realização sou o primeiro convencido. Vêdes porém que na deficiência de uma boa 
polfcia, que utilize convenientemente os muitos braços inertes pela ociosidade 
existentes na provfncia, nem um outro recurso resta mais do que o da introduç~o 
de colônias estrangeiras". (28) 

Sem dúvida que, aos olhos das autoridades, medidas destinadas a diminuir a 
dependência face ao trabalho escravo impunham-se com urgência. O resultado 
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concreto dessa percepção foram os esforços iniciados no fim da década de 1850 e 
mantidos por toda a década de 1860 no sentido de criar e manter colônias estran
geiras em diferentes pontos da provrncia. Ao norte da região Metalúrgica, a Com
panhia do Mucuri constituiu o núcleo de Filadélfia, inicialmente povoado com coto
nos alemães. Na estrada do Paraibuna, a Companhia União e Indústria fundou a 
colônia Pedro 11, com trinta e sete famflias tirolesas entregues à agricultura e a ma
nufaturas mais simples (como a olaria e a fiação). Na Colônia Militar do Urucu, 
também ao norte da zona Metalúrgica, vinte e oito famOias portuguesas vindas da 
Ilha da Madeira conviviam com pouco menos de duas centenas de holandeses e 
belgas, de "fnfima categoria", que a Companhia do Mucuri transportara gratuita
mente desde a Europa. 

Em 1862, havia um total de 1958 colonos estrangeiros nesses lugares, as-
sim distribufdos: (29) 

1. Rtadêlfia: Alemães 

Portugueses 

Belgas e Franceses 

Diversas nacionalidades 

2. D. Pedro 11: 1183 pessoas de diversas nacionalidades 

3. Colônia Militar do Urucu: Nacionais 

Portugueses 

Belgas 

Holandeses 

Alemães 
Sufços 

316 

88 

31 

52 

487 

81 

113 

13 

75 

2 
4 

288 

No entanto, a própria estrutura da economia provincial; com seus mercados 
regionalizados, à crescente importância da produção agrrcola voltada para o setor 
externo e a precariedade do sistema de transportes, contriburam para dificultar a 
sobrevrvêncra de pequenas propriedades de tipo camponês. {30) A partir da década 
de 1850, a grande propriedade baseada no trabalho escravo passou a ser a unida
de dinâmica da economia agrária. Convivendo com ela, estendia-se toda uma 
vasta rede de pequenos sl'tios e fazendolas exclusivamente produzindo para a so
brevivência Propriedade médias, do tipo campônes clãssico, produzindo para 
mercados regionais e usando trabalho livre dificilmente poderiam sobreviver como 
instituição dentro de um sistema econômico caracterizado pela compartrmentação 
geogrãfica e pela falta de um bom sistema de transportes integrando suas diferen
tes partes. Não resta dúvida que, entre 1800 e 1850, mercados regionais foram 
precariamente constiturdos e deram fisionomia própria a regiões especfficas dentro 
da provfncia. Ao norte da zona Metalúrgica, os municfpios de Diamantina (Tijuco) e 
Serro se complementavam economicamente, este último sendo o produtor dos gê
neros de primeira necessidade e a ligação com a pecuãria desenvolvida no Sertão. 
Diamantina era o centro comercial dianãmico, onde se comprava o sal e outros 
produtos vindos da Corte e onde se consumia também os artigos da manufatura 
textil e rias forjas de Conceição do Mato Dentro e da cidade do Serro. (31) 
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O centro da provrncia. incluindo a região dos rios Paraibuna. das Velhas e 
das Mortes, formava outro mercado regional, claramente vinculado ao Aio de Ja
neiro e servindo à parte da zona Metalúrgica que inclura os munidpios de Ouro 
Preto e Sabará. 

O que se observa. então, entre 1800 e 1850, é um lento processo de adap
tação a uma economia agrfcola, cujos setores mais dinâmicos se localizaram em 
âreas desligadas da antiga zona de mineração. O resultado desse movimento foi a 
crescente regionalização do sistema econômico da provfncia, acompanhada, gra
dualmente, por modificações definitivas na distribuição espacial da população es
crava. 

Nos meados do século XIX, a provrncia apresentava-se já. claramente- dividi
da em dois subsistemas econômicos: o Sul e a Mata essencialmente caracteriza
dos pela produção para a exportação e as regiões de ocupação mais antiga, o 
centro e a zona Metalúrgica, desenvolvendo uma economia de subsistência e a 
produção para mercados locais ou regionais. Em cada um desses subsistemas, a 
utilização da mão-de--obra escrava assumiu caracterrsticas peculiares. Na zona 
expansionista, desenvolveram-se as grandes propriedades, em geral concentran
do grande escravaria. Não obstante persistisse ar o carâcter relativamente autãrci
co das fazendas, como unidades de produção e consumo, seu dinamismo era da
do fundamentalmente pelo vrnculo com o setor externo. Outro foi o padrão que se 
fixou nas zonas de ocupação original. As grandes concentrações de escravos nas 
mãos de poucos proprietários eram bem mais raras alí, segundo o testemunho dos 
viajantes que as visitaram. A sub-utilização do trabalho escravo, evidenciada pela 
pequena produtividade da economia regional em termos de produção para expor
tação, revela uma faceta interessante do sistema servil nesses lugares, ou seja. a 
capacidade de se manter uma população escrava relativamente estâvel durante 
um longo perfodo, essencialmente desligada de um vrnculo intenso e permanente 
com a produção para a exportação. 

Vejamos, em seguida, quais as principais características dessa nova estru
tura econômica da provfncia. 

O PREDOM(NIO DA AGRICULTURA: TRABALHO ESCRAVO NUMA 
ECONOMIA REGIONAUZADA E DEPENDENTE (185G-1870) 

Como se pode ver pelo Quadro 4, já nos meados do século. o centro dinâ
mico da economia provincial se transferira totalmente para o Sul e a Mata, cujo 
vfnculo principal era menos com outras partes de Minas que com o mercado da 
Corte. Mesmo atividades antes dinâmicas, como o cultivo do algodão e a indústria 
textil na região de Minas Novas, ao norte da zona Metalúrgica, decal'ram na segun
da metade do século XIX, enquanto o cafê, o fumo, os latidnios e os têxteis do Sul 
e da Mata ganhavam progressiva Importância como produtos de exportação. 

A despeito do dinamismo expansionista especialmente visrvel na zona da 
Mata, o quadro geral para o resto da provfncla era de estagnação ou mesmo de 
decadência, em alguns casos. Na região cafeeira, o crescimento da população e 
da produção foi muito rápido. Um caso tfpico é o do munidpio de Leopoldína. o 
maior exportador de café da zona da Mata. na década de 1870, que, por volta de 
1850, era um povoado de segunda categoria e jâ em 1871 possura cerca de 38 mil 
habitantes e exportava em torno de 900.000 arrobas de café anualmente. Escre
vendo no final da década de 1870. dizja de Leopoldina o fazendeiro Ferreira de Re
zende que, .. em prindpios de 1850, ( ••• ) essa cidade que é hoje ta.o catlta e que 
parece um pedacinho da grande cidade do Rio de Janeiro, não era sequer uma 
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simples freguesia desta nossa tão vasta e tão sertaneja provfncia. e até mesmo 
multo poucos anos antes disso, pode-se ainda acrescentar que não passava de 
um pobre e bem Insignificante lugarejo ou de um simples rancho de tropa". (32) 

As benesses desse processo de crescimento econômico não atingiam as 
demais regiões da provfncla, no entanto. Em geral, os comentários dos presiden
tes, a partir de 1850, pintam um quadro de decadência ou de estagnação, com em
preendimentos variados sendo tentados em busca daquele "produto moto~ capaz 
de trazer de novo a riqueza e o progresso. O que se nota mais, nesses anos que 
vão atê o final da escravidão, é uma tendência acentuada para a economia autãr
cica e a compartlmentalização do território, não integrado por um sistema eficaz de 
transportes. 

Em 1851, o presidente José Ricardo de Sá Rego comentava a decadência 
do cultivo do chá, que se anunciava antes como uma cultura promissora, porque 
não mais se achava um bom mercado na Corte. (33) Em 1859, o presidente Cartos 
Carneiro de Campos lamentava a decadência da agricultura, que produzia o malé
fico resultado de encarecer desmedidamente os gêneros de primeira necessidade. 
E acrescentava, '"os favores à indústria da provrncia, quer fabril quer agrfcola, não 
tem sido diretos, nem o podem ser. No estado atual das coisas, dada uma grande 
falta de braços e desconhecidos os bons progressos industrais, o que se pode fa
zer de melhor para, de alguma sorte, remover os embaraços existentes é, a par da 
vulgarização desses processos e dos mecanismos que os acompanham, facilitar 
quanto se possa a locomoção dos gêneros". Julgava que a enorme dispersão da 
população de nefastos efeitos para o desenvolvimento mais harmonioso da provrn
cla estava essencialmente ligada ao uso de técnicas agrfcolas muito primitivas. O 
machado e o tição não só destruram matas preciosas como tomavam pouco pro
dutivas as lavouras, encarecendo os custos finais da economia mineira. (3<4) 

O mesmo presidente, em 1860, chamava atenção para a completa decadên
cia da indústria da cana-de-açúcar, que fOra muito florescente na provrncia. duante 
muitos anos. Os fazendeiros recusavam-se a aperfeiçoar os métodos de produção 
do açúcar e perdiam terreno diante da expansão canavieira da baixada fluminense. 
Considerava, à época, que só um intenso aumento da população e a rápida difusão 
de meios de comunicação poderiam mudar o quadro de decadência, traço domi
nante de economia provincial. (35) 

Em 1869, o presidente Domingos de Andrade Figueira reconhecia clara
mente a diferenciação regional e a decadência de regiões que haviam florescido no 
passado. Comentava, por exemplo, a queda da indústria manufatureira. que já 
prosperara em muitos pontos da provrncia e que agora não mais podia competir 
com produtos estrangeiros, por causa do custo elevado do trabalho. Quanto à re
gião mais dinâmica, "a principal exportação consiste no café que, cultivado princi
palmente na zona que compreende os municfpios do sudeste da provrncia ê com 
menores dificuldades levado ao grande mercado da Corte: no gado de diversas 
espécies que, criado em grande escala nos munidplos do interior, ê tocado para o 
mesmo mercado, onde, se deixa lucro ao exportador, nao ê tal como se deveria 
esperar se outro fosse o estado dos caminhos que têm de transpor, no fumo, que 
se cultiva em maior abundância no sul ~a provfncia". (38) 

Em 1870, o presidente Agostinho José Ferreira Bretas dava-se conta dos 
problemas que a provrncia têria que enfrentar com o fim do trabalho escravo, que 
então se anunciava como progressivo. O exemplo do Insucesso da colonização 
usando estrangeiros, claramente evidente nas experiências tentadas nas décadas 
de 1850 e 1860, levava-o a concluir que a solução seria estimulá-la com nacionais, 
devidamente apoiados numa "agricultura clentmca", a ser dlfundida por meio de 
escolas agrrcolas, que o governo provincial patrocinaria T ambêm ele partilhava do 
ponto de vista segundo o qual a grande dispersão da população mineira derivava 
das técnicas agrrcolas predatórias então largamente usadas. É apenas entre os 
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QUADROS 

POPULAÇÃO ESCRAVA EM 26 MUNICfPIOS DA 
PROViNCIA DE MINAS, EM 1854 E 1872 

Região Municrpios População escrava 
1854 1872 

1. Metalúrgica Oueluz 7.195 14.621 
Bom Fim 5.004 5.831 
Sabará 6.704 9.002 
Pitangui 8.760 7.047 
Serro ap. 8.000 9.520 
Diamantina 9.795 7.510 
"-'1inas Novas ap. 10.000 4.312 
São José 5.188 2.735 
Mariana ap. 11.000 8.405 
ltabira 7.821 7.464 
Santa Bárbara 3.034 7.653 
Caeté 3.661 2.797 

2. Paracatu Montes Claros 2.440 4.097 
Januâria 1.500 1.115 
Paracatu 7.576 2.635 
Patrocfnio 3.502 7.185 
Uberaba ap. 5.000 3.302 

3. Campo das Tamanduá . 4.037 4.757 
Vertenes Formiga ap. 4.800 3.625 

Pium-i ap. 2.000 4.017 

4. Sul Cristina 3.567 4.489 
Aiuruoca 9.500 3.564 
Lavras 5.776 8.370 

5. Mata Mar de Espanha 9.416 42.776 
Ubâ ap. 8.460 7.599 
Pomba 5.521 7.028 

159.257 161.446 

Fontes: Os dados para 1854 acham-se em relatórios enviados pelas câmaras municipais ao 
governo provincial. Anexos ao relatório do presidente Pereira de Vasconcellos, em 
25 de março de 1855. 

Os dados para 1874 foram retirados do censo de 1872, computados para Minas por 
Amilcar Martins Filho. 
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QUADRO 6 

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA POPULAÇÃO ESCRAVA DE 

26 MUNICÍPIOS, EM 1854 E 1872, COM AS PRINCIPAIS 

ATIVI DADES ECONÔMICAS AI DESENVOLVIDAS 

Região Principais ativid. Popul. escrava Crescimento/declrnio % da popul. 

econômicas escrava total 

1854 1872 absoluto o/o 1854 1872 

1. Metalúr- Mineração (ouro e 
gica diamantes) 

Metalurgia 
Culturas de subsístên-
cia 
Algodão para exporta-
ção e para lnd. T extil 
local 
Pecuária 86.162 86.897 + 735 + 2.35 54.0 53.8 

2. Paracatu Pecuária 
Culturas de subsistên-
cia Mineração (ouro e 
diamantes) 
Manufatura de couro 20.018 18.334 - 1.684 -7.60 12.5 11.3 

3. Campo das Pecuária (exportação 
Vertentes de toucinho e carne) 

Manufaturas (texteis e 
couro) 
Agric. para exportação: 
açúcar 16.025 15.134 - 891 - 5.56 10.0 9.3 

4. Sul Culturas para exporte-
ção: fumo, açúcar lati-
cfnios 18.843 16.423 -2.420 - 12.84 , 1.8 , o., 

5. Mata Culturas para exporta-
çao: café, açúcar, in-
dústria textil 23.397 27.403 + 3.996 + 17.0 14.6 16.9 

OBS.: Dados sobre populaçêo escrava tirados do quadro 6. 

Dados sobre as principais aUvldades econOmlcas tirados dos relatórios dos presidentes Pereira de Va&
concollos (marÇ<> de 1855), Carlos Carneiro de Campos (abril de 1859) e Domingos de Andrade Figueira 
(maio de 1869). 

62 



viajantes estrangeiros que se vai encontrar a opinlao de que esta dispersão era, 
antes de tudo, causada pela enorme disponibilidade de terra devoluta, que, nas re
giões ainda virgens, poderia ser facilmente aposseada por indtvrduos livres, em 
sua maioria ex-escravos, buscando sobreviver fora dos vrnculos de uma economia 
de mercado. (37} 

Que tal processo de regionalização ou de crescimento desigual não acarre
tou uma rápida e intensa concentraçao da mão-de-obra escrava nas zonas que se 
expandiam, o Sul e a Mata, pode ser visto pelo Quadro 5. Este Quadro pode ser 
complementado pelo Quadro 6, que permite ver a distribuição da população escra
v~ por regiões, de modo agregado. No entanto, deve-se observar que a constru
ção do Quadro 6 padece de limitações bastante sérias. Com efeito. no ano de 
1854, como já se viu, o Sul e a Mata ainda na.o eram as regiões pujantes que vie
ram a ser menos de vinte anos mais tarde. Informações estatrsticas para esse pe
rfodo são, conseqOentemente, muito escassas. Para o Sul, só se acharam dispcr 
nrvels dados para os munidplos de Cristina, Aluruoca e Lavras que, sendo impor
tantes, não podem, no entanto, ser considerados os mais representativos. O caso 
da Mata é também sério: só Mar de Espanha, Pomba e Ubâ enviaram informações 
para 1854. Desse modo, a comparação com a situação em 1872 sO se faz usando 
esses municfpios, mesmo sabendo-se que municfplos mais dinâmicos e populosos 
se formaram nesses vinte anos. 

No entanto, levando-se em conta que as demaJs regiões estão praticamente 
representadas com sua população escrava total, a comparação agregada pode ser 
significativa, quando confrontada com o total de escravos da provrncia, em 1872. 

O Quadro 5 em prindplo confinna as conclusões previamente tiradas de que 
a população escrava continuou bastante concentrada na zona Metalúrgica durante 
todo o século XIX e de que não houve um râpido e intenso processo de perda de 
escravos nas zonas decadentes, entre 1850 e 1870. Se é certo que, em 1872, a 
estimativa do total de escravos nas demais regiões da provfncia, exceto Sul e 
Mata, não chega a 35% do total da população escrava (373.193 escravos), não se 
pode esquecer que, em 1854 a zona Metalúrgica reunia 86.162 escravos e manti
nha esse número em 1872 (86.897). Dar se infere que a distribuição global da po
pulação escrava, entre 1852 e 1872, deve necessariamente ter tido mais que ver 
com o tráfico Inter-provincial que com um mercado Interno de escravos, atraindo 
mão-de-obra das regiões decadentes ou estagnadas. Por outro lado, se tomamos 
a estimativa da população escrava para 1866, quando o número estava em tomo 
dos 300.000, a proporção concentrada na zona Metalúrgica atinge praticamente 
40%. 

O quadro até aqui esboçado sugere que, entre 1850 e 1870, a economia mi
neira passou a ser essencialmente agrrcola, produzindo predominantemente para 
exportar para mercados externos à própria provrncia, quer o Rio de Janeiro e São 
Paulo ou o exterior. No entanto, essa dependência face ao setor externo não con
tribuiu para a integração de regiões estagnadas da provrncia ao n"tmo das econo
mias prfnclpals, nesse sentido de que não Incentivo~ a criação de um mercado 
Interno de mão-de-obra, livre ou escrava, como se evidencia tanto pelo intenso 
crescimento da população escrava, entre 1866 e 1872, como pela retenção con
sistente de mão-de-obra escrava nas regiões de ocupação mais antiga e então 
economicamente decadentes. 

Dentro da própria zona Metalúrgica, os munlcrplos que viram crescer sua 
população escrava entre 1850 e 1870 sa.o principalmente aqueles onde prosperava 
a metalurgia e a e><ploraçAo de ouro com investimentos ingleses. O caso de Que
luz (mais tarde Conselheiro Lafaiete), Sabará e Santa Bárbara são indicativos des
sa tendência. 
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Desse modo, pode-se concluir que a provfncia de Minas, no século XIX, 
constitui um caso peculiar de retenção de mão-de-obra escrava subutilizada, já 
que, pelo menos 100.000 trabalhadores potenciais se achavam agregados a em
preendimentos bastante pouco produtivos, espalhados principalmente pela zona 
MetaJúrgica e pelo Paracatu. É importante observar que as atividades mais lucrati
vas nessas regiões, durante a segunda metade do século XIX, a metalurgia e a 
pecuária, não eram extremamente concentradoras de mão-de-obra. Em 1865, por 
exemplo, a mina de Morro Velho, que empregava o maior número de pessoas nes
se tipo de empreendimento, naquela época, possura 1452 escravos. (38) Em 1854, 
a fábrica de ferro organizada por João Monlevade, próxima a Caeté, empregava 
150 escravos. (39) 

A pecuária era, igualmente, atividade que exigia pouco pessoal e, segundo 
infonnações dos viajantes que visitaram a provrncia no século XIX, muito poucas 
vezes entregue ao cuidado de escravos, pela excessiva mobilidade que exigia 
através de amplos territórios. Os vaqueiros eram, em sua maioria, mulatos ou ne
gros livres, trabalhando em regime de parceria, ou, então, os próprios filhos do pe
cuarista. 

O que fazia, em geral, esse grande número de escravos até 1872, na velha 
zona Metalúrgica, no centro e no oeste da provrncia, é uma pergunta que, quando 
respondida, lançará uma luz essencial à compreensão desse processo de subutili
zação de grande quantidade de trabalho escravo, que tanto distingue a provrncia 
de Minas, quando comparada com a de São Paulo, especialmente a partir da se
gunda metade do século XIX. 

NOTAS 

1. "( .•. ) partindo de 1735, suponho que entrassem na capitania 160.000 cativos, 
cerca de 6.500 como média anual (pelo menos 6.000 por ano, de acordo com 
os preços das arrematações dos direitos de sarda da Bahia, Rio e Pernambu
co para as minas, entre 1739 e 1759). De 1760 a 1765, já são apenas 6.660 os 
que saem da Bahia, ou 1.11 o por ano. E acredito que dar por diante as levas 
diminufssem a cada ano: numa média de 4.000, de 1760 a 1780; e de 2.000, 
até 1820, teriam entrado na capitania, nos sessenta anos, mais 160 mil cati
vos, perfazendo a soma global (incluindo os entrados antes de 1735) de 
4 70.000 escravos para toda a mineração nas Gerais. Considerando-se o valor 
da produção de ouro {150 gramas de extração por homem-ano, em treze anos 
de trabalho efetivo), ter-se-la a necessidade de 365.400 escravos, ou seja, 
menos de 80% dos provavelmente importados pela capitania. Somem-se a 
esses os crias( ••• ), o número de crioulos (negros e filhos de negros nascidos 
no pafs), mencionados no censo de 1823, o número aventado poderá pecar 
por excesso e não por falta." Maurício Goulart, p. 169. 

2. W. L. von Eschwege informa que de 1725 a 1735 foram extrardas 1 068 arro
bas de ouro; de 1752 a 1753, 1 07; em 1808, a produção s6 atingiu 30 arrobas, 
baixando para sete e duas arrobas, em 1819 e 1820 respectivamente. Citado 
em M. Goulart. p. 148. 
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3. De fato, o número de escravos pode ser até um pouco maior, já que o total 
mencionado foi obtido somando exclusivamente a população negra (homens e 
mulheres), computada para 1776. Os mulatos não foram inclurdos e existiam 
num total de 82.110 (homens e mulheres). A grande maioria dos forros, du
rante todo o perfodo da escravidão em Minas, era constiturda de mulatos. Não 
sendo possrvel distinguir no total de mulatos o número que ainda permanecia 
como escravo, optei por não lnclui-fos na soma. Para a distribuição da popula
.ção mineira, em 1776 (homens e mulheres; brancos. mulatos e negros), ver 
W. L von Eschwege, p. 454. 

4. Citado por Richard F. Burton. vol. 1. p. 396. 
5. Uma descrição detalhada da história da formação da capitania de Minas pode 

ser encontrada em Augusto de Saint-Hilaire, Viagem pelas provfncias do Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. cap. IV. Especificamente para a história do distrito 
dos diamantes, ver o mesmo autor, Viagens pelo distrito dos diamantes e lito
ral do Brasil, cap. I. 

6. Relatório do Presidente José Ricardo de Sá Rego, em 2 de agosto de 1851, 
p. 11. 

7. R. Burton, vol. I, pp. 211-219 fornece informações sobre os custos necessá
rios para a exploração lucrativa de ouro na Mina de Morro Velho, localizada na 
região de Sabará, em 1865. A~rande maioria dos mineiros jamais teria recur
so~ suficientes para este tipo de empreendimento mais moderno. O presi· 
dente da provrncia, Domingos de Andrade Figueira, observava em 1869 quJ 
os nacionais eram mal sucedidos na exploração do ouro tanto por falta de re
cursos como por usarem meios morosos e imperfeitos para a mineração. Re
latório de 14 de maio de 1869, p. 38. 

8. Um estudo completo desse processo implica a comparação da população es
crava e livre para as distintas regiões econômicas que compunham então a 
provfncia, desde o inrcio do século até 1870. No entanto, como se verá ao lon
go do trabalho, os dados aos quais tive acesso não permitem essa compara
ção global. No entanto, parecem-me ser suficientes para confirmar, em caráter 
preliminar, as conclusões gerais a respeito do sistema servil dentro da eco
nomia mineira, nesse perfodo. 

9. John Mawe comenta, a respeito da região do Campo das Vertentes, que co
meçava a se caracterizar como produtora de laticfnios: ''I hoped to remark 
among the inhabltants that air of health and animation which sprlng from the 
invigorating occupations and cheering pursuits of husbandry; but no such 
pleasing change was perceptible. The sarna want of exertion prevailed here as 
is other parts of the country; the people seemed to act as if the tenure by which 
they held their lands was about to be abolished. Ali around them had the ap
pearance of make-shift; their old houses fast hastenlng to decay, ( •.. ) where
ver a bit of garden-ground was enclosed. lt appeared over-run with weeds; 
( ... ) the present occupiers were too indolent to gather the frult. No enclosures 
were made for pasturage; a few goats supplied the little mllk that was consu
med; and cows milk was rarely to be procured." {p. 152) 
Augusto de Saint-Hilalre, descrevendo os habitantes, em sua maioria mulatos, 
das pequenas povoações onde parou entre Minas Novas e o Salgado, na 
fronteira com a Bahia, observa que, em geral, eram .. pobres, ignorantes e 
ociosos". Enfatizava a origem recente dessas povoações, não tendo mais do 
que trinta ou quarenta anos de existência, criadas por esses lavradores primi
tivos que haviam sido marginalizados com o declfnio da mineração. Ver espe
cialmente o 2!J volume de Viagem pelas provfncias • •• , passim. 
George Gardner, entrando na provrncia pelo norte, vindo da Bahia, comenta ter 
procurado um homem para ajudar na conduçâo de sua tropa de burros. •sut I 
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had much difficulty in finding one, notwithstanding there were plenty of young 
men idling about, who had no disposition to work for a liveUhood. lt is a com
mon saying in these parts that for every ten who work, there are ninety who do 
nothing, and maintain a wretched existence by hunting and robbing their more 
industrious neighbours." (p. 380) E acrescenta, a propósito do distrito de Ria
chão, no norte de Minas, que "the inhabitants of this district are so desperately 
lazy that they scarcely plant sufficient of anything for their own use, notwiths
tandlng the unlimited extent of graurid that each family possess". (p. 387) 
Richard Burton descreveu detalhadamente a decadência das "cidades do ou
ro" e suas imediações, onde as casas caTam aos pedaços e os gêneros de 
primeira necessidade atingiam preços exorbitantes por terem de vir de outras 
regiões, dada a exigüidade da produção local. Ver especialmente o 19 volume, 
passim. 

10. Esse tipo de queixa começou a ser referido com bastante freqüência nos re
latórios dos presidentes da provrncia, especialmente a partir de 1850. Em 
~ 854, relatórios de diversos munidpios, especialmente do sul e da Mata (como 
Cristina, Mar de Espanha e Lavras) atribufam à "1alta de braços" e à carência 
de boas estradas o pequeno porte da agricultura local. Anexo ao relatório do 
Presidente Pereira de Vasconcelos. 25 de março de 1855. Em 1858, o presi
dente Carlos Carneiro de Campos enfatizava a necessidade de se legislar de 
modo a facilitar a expansão da colonização estrangeira, de modo a solucionar 
o gravrssimo problema da mão-de-obra na provrncia. Relatório de 25 de março 
de 1858, p. 33. 

11. R. Burton, vol. I, p. 388. 

12. Um exemplo trpico de esforço para promover o desenvolvimento de uma re
gião abandonada por meio de colonização planejada e a criação de um siste
ma de transporte eficiente, essencialmente fluvial, foi a Companhia do Mucu
ri, fundada em 1853. Seu diretor, Teophilo Benedicto Ottoni, tentou promover 
em massa a imigração de colonos alemães para o Vaie do Mucuri (nordeste 
da provrncia), enquanto organizava a navegação no rio do mesmo nome, por 
meio do qual a região estaria ligada ao centro da provfncia e dali ao Rio ou, 
então, ao norte, com o mercado consumidor da Bahia. No entanto, em 1869, a 
coiOnia do Mucuri vegetava, entregue à inspeção do Ministério da Agricultura, 
por faltarem recursos ao governo provincial para mantê-la Relatórios dos pre
sidentes Luiz Antonio Barbosa, 11 de abril de 1853, e Domingos de Andrade 
Figueira, 14 de maio de 1869, p. 38. 

13. Relatório do presidente José Ricardo de Sá Rego, de 2 de agosto de 1851, 
p. 13. 

14. O dado para 1826 foi retirado da Rev. do Arquivo Público Mineiro, ano 11, 
1897, fase. 2, p. 53. Para 1854, do apêndice ao relatório do Presidente Pereira 
de Vasconcelos, em 25 de março de 1855. 

15. Ver Quadro 3. 
16. Termo era a designação da menor unidade de administração judicial na pro-

vfncia. Um conjunto de termos compunha uma comarca 
17. Augusto de Saint-Hilaire, Viagem pelas provfncias • •• , ~ vol., p. 13-16. 
18. Ver Quadro 4, adiante. 

19. Essas fábricas estavam assim distribufdas: 84 nos munidpios de ltabira, Ma
riana, Pitangui, Caetê e Diamantina (produzindo um total de 285 arrobas diá
rias), 27 em Santa Bárbara (produzindo um total de 20.549 arrobas por ano). 
As demais fãbricas estavam distribufdas entre vários munidpios do centro, sul 
e Mata, produzindo em menor quantidade. Relatório do Presidente João Cris
piniano Soares, em 2 de abril de 1864, p. 27. 
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20. G. Gardner, p. 428. R. Burton, vol. 11, p. 265. 
21. R. Burton, vol. I, p. 115. 
22. Relatório de fevereiro de 1835, p. X 111. 
23. Relatório de fevereiro de 1838, p. XV 
24. Relatório de março de 1839, p. XXXVIII. 
25. Relatório de maio de 1843, pp. 6(}.62. 
26. Relatório de fevereiro de 1846, pp. 23-24. 
27. Relatório de março de 1847, p. 16. 
28. Relatório de março de 1858, p. 33. 
29. Relatório do Presidente Teixeira da Motta, 1 º de agosto de 1862, p. 11. 
30. Em 1869, o presidente José Maria Correia de Sá e Benevides tinha a seguinte 

explicação para o fracasso das tentativas de colonização com estranqeiros: 
os grandes proprietários, "em geral, só sabem explorar a terra dominando os 
que a rotetam". Sugeria que a colonização, para ser bem sucedida e permitir a 
expansão da pequena e média propriedade, deveria estar totalmente a cargo 
do Estado. Mas, propunha uma "colonização assalariada para fornecer aos la
vradores braços que substituam os escravos, que já faltam e progressiva
mente vão diminuindo". Relatório de 29 de agosto de 1869, p. 24. 

31. A descrição do funcionamento desse mercado regional é dada, com bastante 
detalhes, em A. de Saint-Hilaire, Viagem pelas provfncias do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais, especialmente. pp.257-286. 

32. Francisco de Paula Ferreira de Rezende, Minhas Recordações, Liv. José 
Olympio Editora, 1944, p. 421. 

33. Relatório de 2 de agosto de 1851, p. 1 O. 
34. Relatório de 6 de abril de 1859, pp. 4~7. 
35. Relatório de 22 de abril de 1860, p. 31. 
36. Relatório de 14 de maio de 1869, p. 38. 
37. Burton, por exemplo, externa-a claramente. Vol. I, p. 398. 
38. R. Burton, vol. I, p. 236. 
39. Citado num relatório que Monlevade dirigiu ao presidente da provrncia, infor

mando sobre a situação das reservas e exploração do ferro em Minas. Apên
dice ao relatório do presidente Pereira de Vasconcelos, 1º de maio de 1854. 
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