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1.  INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que, nas populações de escravos africanos nas Américas, predominava, de forma 

geral, o sexo masculino. O mesmo sucedia no tráfico atlântico de escravos em direção ao Novo 

Mundo: nas quase quatro mil viagens, entre 1514 e 1866, com informação sobre a composição de 

gênero, 64,6% dos cativos eram do sexo masculino. No caso do tráfico para o Brasil, essa 

proporção foi de 66,2%1. 

 A historiografia tem enfatizado, para a explicaçãodesse desequilíbrio, a influência da 

relação de preços entre escravos e escravas vigenteno mercado interno de mão de obra cativa, na 

África. Devido às condições específicas da mulher nas sociedades africanas, seu preço tendia a ser 

maior, naquele mercado, o que teria o efeito de favoreceruma preferência por escravos do sexo 

masculino —relativamente mais baratos —no tráfico para as Américas.2 

                                                   

(*) Aos autores agradecem o apoio recebido da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-
DF), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (FAPERGS), e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

1
Dados de Voyages Database, “Summary Statistics”.  Informações sobre gênero disponíveis para 3.891 

viagens, no tráfico global, e 202, no tráfico para o Brasil. O desvio padrão é 12,4%, no primeiro caso, e 
14,6%, no segundo. 

2Por ex.: H. Klein (1997); Geggus (1989); Lovejoy & Richardson (1995). 



2 
 

 Alguns autores supõem, adicionalmente, que do lado da demanda não haveria preferência 

determinada quanto ao gênero dos trabalhadores cativos: compradores de escravos, em países 

como o Brasil, seriam indiferentes quanto ao uso de mão de obra masculina ou feminina. Assim, a 

maior proporção de homens no tráfico, determinada pelas condições prevalecentes na África, é 

que explicaria a razão de sexo nas populações escravas das Américas: 

As mulheres cumpriam quase as mesmas tarefas manuais que os homens, nas grandes lavouras das 
Américas, e de fato eram maioria, nas turmas de trabalho das plantações de açúcar, café e algodão.  
A utilização generalizada de mão-de-obra feminina em tarefas manuais de baixa qualificação, tanto 

na área rural como urbana, desmente uma suposta preferência por escravos homens.
3 

 No caso do Brasil, há muito pouca informação, na literatura, sobre a proporção de homens 

e mulheres na população escravizada, por tipo de atividade exercida. O que tem dificultado a 

comprovação, nas circunstâncias brasileiras, da hipótese da indiferença dos proprietários 

escravistas quanto ao sexo de seus escravos. É ainda uma questão aberta. 

 A grande massa de dados por nós reunida, a partir da pesquisa em inventários post 

mortem, no Nordeste e no Sul do Brasil, abre a possibilidade de uma análise empírica dessa 

questão, que é o objeto deste artigo.  

  Na próxima seção são revistos alguns aspectos do tema, na literatura. A terceira seção 

reúne informações sobre a proporção entre sexos, em populações escravas do Brasil. A quarta 

seção usa dados de inventários para Pernambuco, referentes ao período 1800-1888, que mostram 

a relação entre escravos e escravas em várias atividades rurais e urbanas, tanto para os africanos 

como para os nascidos no Brasil. A análise é complementada com dados em seção temporal, 

derivados da lista de classificação de escravos para alforria, de 1873, relativa ao município sul-

pernambucano de Palmares (quinta seção). A sexta seção baseia-se em dados derivados de 

inventários para a província do Rio Grande do Sul, cobrindo também todo o século XIX. Uma 

última seção reúne as principais conclusões.  

 

 

 

 

                                                   

3H. S. Klein (1999:162), nossa tradução; o mesmo argumento foi exposto em Luna & H.S. Klein 
(2010:176).Ver também Eltis & Engerman (1992).  
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2. ESCRAVOS E ESCRAVAS NO TRÁFICO AFRICANO 

 

 A proporção de homens e mulheres no tráfico africano pode, em princípio, ser 

influenciada tanto por forças do lado da oferta como da demanda. A justificativa mais tradicional 

da supremacia do sexo masculino — uma explicação geralmente aceita no próprio período do 

tráfico, segundo registros históricos —  baseia-se na suposição de que os traficantes se orientavam 

pela demanda dos plantadores, nas Américas, que pagariam mais por homens jovens, mais aptos 

às tarefas pesadas do cultivo da cana ou do café. Há vários exemplosde instruções dadas a 

comandantes de navios negreiros recomendando que privilegiassem a compra de escravos do 

sexo masculino.4 

 Por outro lado, a ampliação do conhecimento sobre a economia africana, no período em 

que vigorou o tráfico atlântico, mostrou que a participação das mulheres na força de trabalho era 

em geral superior à dos homens: a mão de obra feminina tinha papel importante na produção 

agrícola, e as mulheres executavam ainda a maior parte das tarefas domésticas. Tipicamente, 

trabalhavam mais horas de que os homens. Isso determinaria maior demanda por mulheres, na 

escravidão africana (que precedeu de muito o tráfico humano para as Américas, e continuou a 

existir depois que este cessou) e, portanto, um maior preço pago por escravas — fato comprovado 

por diversos pesquisadores, principalmente quanto a escravos mais jovens.5 Nessas circunstâncias, 

os agentes do tráfico atlântico, tendo que concorrer com compradores que supriam o mercado 

local, seriam levados a dar preferência a cativos do sexo masculino, a alternativa mais barata.6 

 Há concordância ampla, atualmente, quanto à influência das condições internas da África 

na composição de gênero do tráfico atlântico. Mas não há consenso quanto ao efeito da demanda, 

ou seja, quanto à preferência ou não por determinada composição de gênero na mão de obra 

escravizada, entre os proprietários escravistas das Américas. Autores como Herbert Klein, na 

citação acima, sustentam que não haveria qualquer preferência: os senhores de engenho e 

cafeicultores não buscariam seletivamente escravos homens, mas comprariam o que era oferecido 

pelos traficantes; a composição de gênero de seus plantéis refletiria a do tráfico atlântico. 

Evidência nesse sentido seria a presença, em várias regiões das Américas, de escravas trabalhando 

                                                   

4
Eltis & Engerman (1992:237).  

5
Ver Lovejoy  & Richardson  (1995). 

6
Robertson & M. Klein (1997), H. Klein (1997); Meillassoux (1997). 
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em plantações, como mencionado acima, e também a constatação de divergências relativamente 

pequenas entre os preços de homens e mulheres, quando aplicados a tarefas similares.7 

 Outros veem uma influência conjunta da oferta e da demanda. O comércio de cativos 

dentro do próprio continente africano relacionava-se não só à escravidão local, mas também à 

venda para o Norte da África, através do Saara; nesse último caso a demanda era principalmente 

por mulheres, destinadas a haréns e ao serviço doméstico. Os preços do trabalho cativo na África 

seriam influenciados por três tipos de demanda: o tráfico para o Norte, com preferência por 

mulheres; o tráfico atlântico, com preferência por homens; e o tráfico interno, onde 

predominavam mulheres. O efeito resultante seria que os preços de mulheres superassem os dos 

homens.8 

 Tudo indica que mais pesquisas serão necessárias, antes que se possa ter uma 

compreensão mais clara da influência relativa da oferta e da demanda na composição de gêneros 

do tráfico atlântico. A compilação de novos dados sobre esse tráfico, a partir da década de 1990, 

mostrou outro aspecto da questão: revelou-se uma tendência nítida, do século XVII ao século XIX, 

para o aumento da proporção de homens e de crianças, entre os cativos transportados para as 

Américas. Não há ainda uma explicação satisfatória para isso, mas aparentemente o fenômeno 

teve origem mais na África do que nas regiões compradoras.9 

  Cabe notar que a suposição de uma demanda não seletiva, nas Américas, não é 

logicamente necessária para que se aceite a ideia de que a presença majoritária de homens no 

tráfico decorria de condições prevalecentes na África. Pode ser que chegassem às Américas mais 

homens do que mulheres, em decorrência daquelas condições; mas, mesmo assim, é possível que 

os compradores no Brasil — e em outras regiões do Novo Mundo — optassem por homens, para 

determinadas atividades, e por mulheres, para outras atividades. Como veremos abaixo, a 

evidência trazida por nossos dados dá suporte a essa hipótese, no caso do Brasil.  

 

 

                                                   
7
Citando um estudo sobre a Jamaica, H.S. Klein (1997:34) menciona que “comparando apenas trabalhadores 

rurais não qualificados, o diferencial de preços entre homens e mulheres reduz-se a uma quase 
insignificância” (n. trad.). 

8
Lovejoy & Richardson (1995).  Segundo Nwokeji (2001), em regiões da África onde a participação de 

mulheres no trabalho agrícola era menos predominante, a proporção de mulheres vendidas para as 
Américas resultava maior. 

9Eltis &  Richardson (1997). 
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3. PROPORÇÃO DOS SEXOS EM POPULAÇÕES ESCRAVAS NO BRASIL  

 

 Como assinalado acima, dados sobre o tráfico de escravos da África para o Brasil indicam 

uma proporção de homens da ordem de 66 %. Levantamentos censitários efetuados na primeira 

metade do século XIX forneceram porcentagens de escravos do sexo masculino da ordem de 60%: 

60,5% em São Paulo, 60,7% em Minas Gerais, 57,7% em Pernambuco (Tabela 1). Os dados para 

São Paulo e Minas baseiam-se em listas nominativas (registros originais dos censos). No caso de 

São Paulo, abrangendo toda a população da província; em Minas, cerca de 55% da população total 

estimada.10 As listas originais de Pernambuco se perderam, e os dados existentes são de uma 

publicação contemporânea, derivada do censo provincial então efetuado. 

 Em nossa amostra de inventários para os anos de 1800 a 1850 (ou seja, no período em que 

havia tráfico de escravos para o Brasil), as proporções de homens entre os escravos são próximas 

às mostradas acima, como se vê na Tabela 1. Na segunda parte do século, com o aumento da 

proporção de escravos nascidos no Brasil, após a extinção do tráfico em 1850, essa relação cai 

para 51,3%, nos inventários de Pernambuco, e para 58,1%, no Rio Grande do Sul. Cabe referir que 

no primeiro recenseamento nacional, em 1872, 22 anos após a abolição do tráfico, a proporção de 

escravos do sexo masculino foi de 53,3%. 

 Em suma, a participação de homens nas populações escravas do Brasil ficava entre três 

quintos e dois terços, na primeira metade do século XIX, e tendia para o equilíbrio entre sexos, na 

segunda metade.   

                                                   

10
Luna &  H. Klein (2003:217); Paiva (1996:52, 201). 
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Tabela 1 –  Proporção de homens na população escrava: São Paulo,  

Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul 

PROVÍNCIA  
NATUREZA 

DOS 
DADOS 

PERÍODO 

ESCRAVOS   

 TOTAL  
% DE 

HOMENS  

São Paulo  Censo 1829 71.798 60,8 

Minas Gerais  Censo 1831-32 127.366 60,7 

Pernambuco  Censo 1845 76.070 57,7 

Pernambuco  Inventários 1800-50 21.900 58,2 

R. Gde. do Sul Inventários 1800-50 3.838 60,9 

        Fontes: São Paulo: Luna & Klein (2003:154-55); Minas Gerais: Paiva (1996: 201);  

Pernambuco (censo): Figueira de Mello (1979[1852]: mapa em seguida à p. 309);   

inventários de Pernambuco e Rio Grandedo Sul: amostras do Projeto.  
 
 
 
 

Tabela 2 –  Pernambuco: escravos da amostra de inventários, por categoria de atividade, naturalidade e 
sexo, 1800-1888  

     

CATEGORIA DE 
ATIVIDADE 

NÚMERO DE ESCRAVOS  
PROPORÇÃO DE 

HOMENS (%) 

Por categoria 
Africanos Brasileiros 

Africanos  Brasileiros  
Homens Mulheres Homens Mulheres 

RURAIS                  

Não qualificadas   1167 488 156 324 199 75,8 62,0 

Qualificadas  175 70 2 101 2 77,2 98,1 

                  

DOMÉSTICAS                

Não qualificadas 980 129 225 189 437 36,4 30,2 

Qualificadas 203 15 70 13 105 17,7 11,1 

                  

ARTESANAIS 396 258 7 125 6 97,4 95,4 

                  

DE GANHO 170 77 40 43 10 65,8 81,1 

T o t a l 3091 1037 500 795 759     

  

Fonte: elaboração a partir da amostra de inventários.  
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4.  UMA ANÁLISE DOS INVENTÁRIOS PERNAMBUCANOS 

 

 4.1.Natureza da amostra 

 Na pesquisa referente a Pernambuco, foram examinados 3.933 inventários post mortem, 

registrados em cartórios no período 1800—1888, provenientes das três regiões fisiográficas da 

província (Zona da Mata, Agreste, Sertão) e do Recife.11  O número total de escravos arrolados 

nesses inventários é 21.932.  Desse total, 53% são escravos da Mata, 16% do Agreste, 9% do 

Sertão e 22% do Recife (porcentagens que se aproximam das apuradas no Censo de 1872: 52%, 

23%, 8% e 17%, respectivamente).  

 A Zona da Mata, faixa litorânea correspondente a pouco mais de 10% do território de 

Pernambuco, foi, com solo e clima favoráveis, a região dos engenhos de açúcar, desde o início da 

colonização.  O vasto Sertão, ocupando quase dois terços do território, de clima semiárido, tinha 

como principal atividade a criação de gado, no período em análise. E o Agreste, área de transição 

entre a Mata e o Sertão, com climas variados, tinha, nesse período, atividades produtivas também 

diversificadas, em propriedades geralmente de menos extensão do que na Mata, com presença 

importante do algodão. 

 Para os quase 22 mil escravos cujos registros pesquisamos, havia, quase sempre, 

informação sobre sexo e idade. Em cerca de dois terços dos casos, estava também explicitada a 

naturalidade dos cativos (se africanos ou nascidos no Brasil). Neste último subconjunto, 

encontramos indicação dosofícios ou atividades exercidas em 3.091 casos. Essa é a amostra que 

analisamosaqui. 

 4.2. Classificação dos ofícios 

 Como primeiro passo, procedemos a uma codificação dos ofícios mencionados nos 

inventários. Encontramos mais de trezentas designações diferentes para as atividades exercidas 

pelos escravos. Duas categorias se destacam, cobrindo, em conjunto, quase 70% da amostra: a dos 

1.167 trabalhadores rurais sem qualificação (cuja atividade é descrita de forma genérica como 

“serviço de enxada”, “serviço de campo” e rótulos análogos), e a dos 980 trabalhadores 

                                                   
11 Os inventários examinados fazem parte do acervo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 
Pernambucano e do Memorial da Justiça de Pernambuco.   
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domésticos sem qualificação (de ocupação registrada como “serviço de casa”, “serviço 

doméstico”, etc.).  

 Os casos restantes, de escravos exercendo tarefas envolvendo habilidade específica, 

podem ser agrupados nos 49 ofícios listados no Apêndice, que reúnem num mesmo rótulo 

designações referentes a atividades da mesma natureza, como “carpinteiro” e “carpina”, 

“canoeiro” e “barqueiro”, “carreiro” e “carroceiro”. Esses ofícios, que pressupõem um nível 

diferenciado de qualificação, foram subdivididas em quatro categorias, com características 

análogas — levando em conta, quando pertinente, se os escravos foram relacionados em 

inventários de área rural ou de área urbana. São elas: trabalhadores rurais qualificados, 

domésticos qualificados, artesãos e escravos de ganho. 

 Os trabalhadores rurais qualificados são os que exerciam, nos engenhos ou fazendas, 

atividades exigindo certo grau de habilidade ou especialização. Eram, por exemplo, os “carreiros” 

(a categoria mais comum, abrangendo cerca de dois terços dos escravos desta classe). E os 

trabalhadores em ofícios de maior complexidade, geralmente associados à fabricação do açúcar: 

“destilador”, “purgador”, “tacheiro”, “mestre de açúcar”. Há, na amostra, onze ofícios nesta 

categoria. É interessante mencionar que algumas dessas atividades (como a de mestre de açúcar) 

são referidas por Antonil como típicas de homens livres, nos engenhos do século XVIII.12 

 Os trabalhadores domésticos qualificados cumpriam tarefas como cozinhar, costurar, lavar 

e engomar roupas. Eram também “camareiros”, “copeiros”, “mucamas”. Sempre tarefas ligadas à 

casa, mas demandando alguma habilidade específica. Na amostra, são nove ofícios. 

 Os artesãos, registrados tanto em inventários de proprietários rurais quanto urbanos, são 

os que exerciam ofícios especializados: “marceneiros”, “pedreiros”, “ferreiros”, “marinheiros”. No 

total, reconhecemos na amostra 26 ofícios diferentes, mais uma categoria residual, abrangendo 

habilidades diversas.  

 Finalmente, há os escravos de ganho, que exerciam atividades externas — como a venda 

de doces ou hortaliças nas ruas, ou a prestação de serviços urbanos, como transporte de cargas e 

encomendas — pagando a seus senhores uma quantia predeterminada, por dia ou por semana, e 

                                                   

12
Antonil (1982[1711]:83 e ss.). O famoso livro do jesuíta João Antônio Andreoni , publicado  sob o 

pseudônimo de André João Antonil, contém minuciosa descrição dos trabalhos de um engenho de açúcar, 
no início do século XVIII.  
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retendo a renda restante. Uma espécie de autoaluguel, arranjo institucional peculiar do 

escravismo brasileiro, e presente também em algumas outras sociedades escravistas latino-

americanas.13 São qualificados de várias formas, nos inventários (“ganhador“, “serviço de vender”, 

“vendedeira”, “quitandeira”, “boceteira”, etc.), designações que agrupamos nos dois ofícios 

listados no Apêndice. 14 

 4.3.  Composição da população escrava quanto aos ofícios 

 A Tabela 2 mostra a composição de ofícios dos escravos da amostra, subdivididos por 

naturalidade (africanos ou brasileiros) e sexo. 

 Quando se consideram em separado os escravos nascidos no Brasil, elimina-se, 

evidentemente, a possível influência de uma proporção maior de homens no tráfico africano, de 

acordo com o argumento discutido acima. No conjunto de inventários de Pernambuco há, 

praticamente, equilíbrio de sexos entre os escravos brasileiros: a proporção de homens é de 

50,3%.15 Na amostra aqui em exame essa proporção é muito próxima: 51,2%. Considerando esse 

equilíbrio de sexos no conjunto dos escravos brasileiros, a ocorrência de maior proporção de 

homens ou de mulheres, entre escravos exercendo determinada atividade, pode ser interpretada 

como indicação de preferência por gênero, em tal atividade, por parte dos senhores de escravos. 

Ou seja, sugere a influência de um efeito do lado da demanda. 

 O que os dados mostram, entre os escravos nascidos no Brasil, são diferenças bastante 

nítidas na proporção de homens e de mulheres, dependendo da atividade exercida. No que toca 

aos trabalhadores rurais não qualificados da amostra, quase dois terços são homens (62,0%), 

assim como praticamente a totalidade dos rurais qualificados (98,1%).  A situação se reverte, 

quase simetricamente, nos trabalhadores domésticos: são homens menos de um terço dos 

domésticos não qualificados (30,2%), e pouco mais de um décimo (11%) dos domésticos 

qualificados.  

                                                   
13

Ver sobre esse ponto Luna & Klein (2010:150 e ss.) 

14
Segundo o Dicionário Aurélio, boceteiras são vendedoras ambulantes de miudezas e rendas, acomodadas 

em bocetas (caixinhas).  

15
Nos dados dos inventários pesquisados, há indicação de naturalidade para 14.729 escravos; desses, 9.467 

são brasileiros: 4.766 homens e 4.701 mulheres.  A proporção de homens é quase a mesma, antes e depois 
de 1850: 51,9%, na primeira parte do século, 49,6%, na segunda.  Nos 3.111 casos com indicação de ofício, 
1.568 são brasileiros: 805 homens e 763 mulheres. 
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 Já entre os artesãos, há enorme superioridade de homens: 95,4% do total de escravos 

brasileiros exercendo tais atividades. Similarmente, 81,1% dos escravos de ganho são homens. No 

todo, como mencionado, há perto de um equilíbrio entre escravos e escravas nascidos no Brasil, 

na amostra: 51,2% são homens, 48,8% são mulheres. 

 Há, portanto, sinal de que os escravistas não eram indiferentes ao sexo dos trabalhadores 

escravizados.  Na roça, usavam-se mais homens que mulheres: mais de três entre cada cinco 

escravos “de enxada” eram homens. Nos domicílios, ao contrário, a preferência era por mulheres, 

muito especialmente no caso dos ofícios qualificados: cozinheiras, costureiras, lavadeiras, 

engomadeiras, mucamas. Nas atividades rurais qualificadas e nos ofícios artesanais praticamente 

não havia escravas: a preferência pelo sexo masculino parece quase absoluta. Nos escravos de 

ganho, quatro entre cinco eram homens. 

 Consideremos em primeiro lugar a categoria mais numerosa, a dos trabalhadores rurais 

sem qualificação (que são principalmente trabalhadores do açúcar: cerca de 70% deles, em nossa 

amostra, provêm de inventários da Zona da Mata). Caberia indagar a causa da maior ocorrência de 

cativos do sexo masculino, mostrada nos dados: por que haveria preferência por homens, nesse 

caso?  Pode-se aqui introduzir uma suposição razoável: a de que a maioria das tarefas desses 

cativos — como roçar o mato, capinar o canavial, cortar cana — demandaria certa força física, 

seria uma tarefa “intensiva em esforço”.16 Sendo de esperar, portanto, que houvesse vantagem 

comparativa no emprego de mão de obra masculina, em princípio mais vigorosa, em tais 

atividades. 

 As tarefas exercidas por mulheres, na produção rural, seriam provavelmente as menos 

exigentes em força física. Uma observação de Antonil, referente aos trabalhos da colheita de cana, 

vai ao encontro dessa suposição: “os escravos como as escravas se ocupam no corte da cana; 

porém, comumente os escravos cortam e as escravas amarram os feixes.” 17 Exatamente a mesma 

constatação foi feita, um século mais tarde, pelo francês Tollenare, escrevendo sobre sua visita ao 

Engenho Salgado, em Ipojuca, na Zona da Mata pernambucana:  

                                                   

16
A subdivisão das tarefas executadas pelos escravos em “intensivas em esforço” e “intensivas em 

habilidade “ é de Fenoaltea (1984). V.:  Versiani (1994).   

17
Antonil (1982[1711]:106). 
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O calor é de 27
o
 a 28

o
, o sol abrasador; vejo expostos aqui ao seu ardor 30 negros e negras curvados 

para a terra, e excitados a trabalhar por um feitor armado dum chicote que pune o menor repouso; 
ali oito negros vigorosos cortam as canas que cinco raparigas enfeixam [...].

18
 

O comerciante inglês John Mawe, que viveu no Brasil entre 1807 e 1811, fez uma 

afirmação no mesmo sentido, referindo-se aos trabalhos de extração do ouro, que pôde observar 

em sua visita à região mineradora de Minas Gerais: 

Os trabalhos mais penosos na extração do ouro são executados pelos negros, e os mais fáceis, pelas 
negras. Os primeiros tiram o cascalho do fundo do poço, as mulheres o carregam em gamelas, para 
ser lavado.

19
 

 Haveria, portanto, uma divisão do trabalho entre homens e mulheres, dependendo do 

grau de esforço físico necessário: nas tarefas demandando mais força — supostamente a maioria 

— predominaria o trabalho masculino; nas menos duras, seria usada mão de obra feminina (ou 

não haveria preferência por gênero). 

No caso dos escravos da casa, por outro lado, as tarefas típicas executadas pelos cativos 

não requeriam, é de se admitir, grande esforço físico; são atividades “intensivas em habilidade”.20 

Não haveria, em principio, vantagem no emprego de trabalhadores de um ou outro sexo. Mas 

pode-se estabelecer aqui outra distinção, associada não ao tipo de tarefas executadas, mas ao 

local de sua execução: o domicílio do senhor de escravos. Tanto as casas-grandes, nos engenhos e 

fazendas, como as residências senhoriais urbanas eram, na época, ambientes muito mais 

femininos do que masculinos. Como escreveu Gilberto Freyre,  

o pater famílias do sobrado procurou conservar [a mulher] o mais possível trancada na 
camarinha e entre as mulecas, como nos engenhos; sem que ela saísse nem para fazer 
compras. Só para a missa.21 

Nesse contexto, e considerando os padrões de comportamento e as ideias de moralidade 

da época, certamente se julgaria mais apropriado que as sinhás e sinhazinhas assim confinadas 

convivessem mais com escravas do que com escravos.22 

                                                   
18

Tollenare (1978[1816-18]:44).   

19
Mawe (1978[1812]:134) 

20
Ver a nota 16. 

21
Freyre (1996[1936]: 34). 

22
O costume de confinar em casa as mulheres não se restringia aos escravistas patriarcais nordestinos, no 

século XIX. Em suas memórias, o político e magistrado mineiro Ferreira de Rezende registra uma 
reminiscência curiosa de sua infância: hospedado, em 1839, na casa de seu tio Perdigão Malheiro 
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 Os números da Tabela2 mostram que a proporção de homens nos ofícios não qualificados 

era maior entre escravos africanos, em comparação com os brasileiros. Em números redondos, as 

porcentagens de cativos do sexo masculino são 76% e 62%, respectivamente, para africanos e 

brasileiros, nos não qualificados da área rural; e 36% e 30%, nos não qualificados do âmbito 

doméstico. 23 

 Essa desigualdade de proporções é compatível com a hipótese de um efeito conjunto da 

oferta e da demanda sobre a composição de gênero, nos escravos da amostra. Admitindo que os 

senhores de escravos tivessem as preferências indicadas acima — demandassem mais homens 

para atividades rurais, e mais mulheres para tarefas domésticas — eles exerceriam essa demanda 

sobre dois conjuntos de cativos com diferente composição de sexo. Nos escravos brasileiros 

disponíveis para compra havia, como vimos, um número aproximadamente igual de homens e 

mulheres. Já na oferta de cativos africanos, a proporção de homens era da ordem de dois terços.24 

Aplicando a preferência por gênero “revelada” no caso de escravos brasileiros a esses conjuntos 

desiguais, resultariam (como na Tabela2) proporções maiores de escravos homens entre africanos. 

Ou seja, pode-se presumir que a relação entre sexos, nos escravos africanos, resulte, em cada 

ofício, do efeito cumulativo de condições advindas da oferta (predomínio de homens, no tráfico 

africano) e da demanda (a melhor adequação de um sexo ou outro para cumprimento de 

diferentes tarefas).25 

                                                                                                                                                           
(desembargador no Rio de Janeiro, pai do político e historiador do mesmo nome), o qual tinha uma bela 
esposa e duas lindas filhas, viu que ele, quando saía, não só trancava a porta da casa e levava a chave, como 
espalhava farinha no corredor da entrada, para se assegurar que ninguém ali penetrasse sem seu 
conhecimento... Na casa de Malheiro, escreveu Rezende, “não entrava médico, mestre ou qualquer outra 
pessoa que pudesse ser suspeita de perigosa”, no julgar do proprietário.  (Rezende, 1988:  85). 

23
Pelo teste de qui-quadrado para tabelas de contingência (bicaudal), rejeita-se a hipótese de que as 

proporções de homens sejam iguais para africanos e brasileiros; o valor de P é menor que 0,0001 , no caso 
dos trabalhadores rurais não qualificados, e igual a 0,045 no caso dos domésticos não qualificados.  

24
No tráfico africano para o Brasil, como mencionado acima, a proporção de homens era 67,2% . No 

conjunto dos inventários pernambucanos que examinamos, a porcentagem encontrada de escravos do sexo 
masculino é, também, precisamente 67,2%; na amostra aqui analisada, 67,5%. 

25
Um exemplo numérico pode esclarecer essa hipótese. A porcentagem de homens brasileiros nos serviços 

“de enxada” é da ordem de 60% (Tabela 2, arredondando). Quer dizer, 20% maior que a proporção de 50% 
de homens, no total de escravos nascidos no Brasil. Aplicando o mesmo acréscimo de 20% (que seria como 
que a “medida“ da preferência por escravos homens, nesses serviços) à proporção de homens entre 
africanos (67%), teríamos cerca de 80%, o que seria a porcentagem esperada do sexo masculino, para 
africanos em serviço de enxada.  Vê-se, na Tabela 2, que a percentagem de fato observada em nossa 
amostra (76%) não é muito distante de 80%. 
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 Se aplicarmos o raciocínio da nota 25 para o caso dos trabalhadores domésticos, tanto os 

sem qualificação quanto os qualificados, vamos verificar que as proporções de homens mostradas 

na Tabela 2 para os escravos africanos são razoavelmente aproximadas das que resultariam de um 

efeito conjunto da demanda e da oferta. O que sugere que tal efeito conjunto é uma hipótese 

plausível — que poderá ser melhor explorada em futuras pesquisas. 

 Cabe lembrar que, conforme ressaltado acima, não há incompatibilidade entre um 

desequilíbrio de gêneros no tráfico, causado pela posição da mulher na economia africana, e a 

ocorrência de preferências por gênero, do lado da demanda: os dois fatores poderiam agir 

simultaneamente. É o que parece ter sucedido em Pernambuco, a julgar pelos dados de nossa 

amostra. 

 A quase ausência de mulheres entre os artesãos, assim como entre os trabalhadores rurais 

qualificados, repete o que foi observado na generalidade dos países das Américas (H.S. Klein, 

1997: 34). Referindo-se ao caso dos Estados Unidos, Fogel & Engerman (1974: vol. I, 141) 

argumentaram que os homens tinham uma posição dominante, na sociedade escrava, ocupando 

não só praticamente todas as posições de supervisão abertas aos cativos, como também quase 

todos os ofícios artesanais. O mesmo parece ter sido verdade, quanto aos escravos 

pernambucanos. 

 Entre os escravos de ganho, as mulheres, em minoria, seriam principalmente 

“vendedeiras”, enquanto os homens provavelmente predominavam nas atividades, claramente 

mais pesadas, de transporte urbano de cargas e mercadorias.  
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Tabela 3 –  Pernambuco: escravos sãos de 15 anos ou mais,  

preços médios por sexo, 1800-1888 

    
TODOS OS ESCRAVOS   COM ATIVIDADE CONHECIDA 

 
  

    Homens  Mulheres Homens  Mulheres 

 Preço médio (mil-réis) 451,2 432,3 507,4 503,7 

 Nº de escravos  7.483 5.973 2.304 1.627 

Fonte: elaboração a partir da amostra de inventários.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4 –  Pernambuco: preços médios de escravos sãos,  
com atividade conhecida, por atividade, naturalidade  

e sexo, 1800-1849 

CATEGORIA DE 
ATIVIDADE 

Preços médios  em mil-réis  (*)  

Africanos Brasileiros 

Homens  Mulheres Homens  Mulheres 

RURAIS            

    Não qualificadas   
176,0  (365) 168,2  (120) 175,8   (70) 176,8   (39) 

    Qualificadas  232,9   (51) 160,0    (2) 199,5   (67) 102,5     (2) 

DOMÉSTICAS          

    Não qualificadas 160,5    (99) 172,1  (167) 133,0    (28) 198,8    (61) 

    Qualificadas 311,8    (11) 277,8   (53) 250,0      (2) 286,2    (47) 

ARTESANAIS 274,4 (201) 296,7     (6) 225,5     (49) 450,0      (1) 

DE GANHO 277,1    (64) 265,2    (25) 400,0      (4) 175,0      (2) 

          

(*) Entre parênteses: número de observações 

Fonte: elaboração a partir da amostra de inventários.  
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 4.3.  Preços de homens e de mulheres  

 No conjunto de inventários de Pernambuco, a comparação de preços médios entre todos 

os escravos e escravas de 15 anos ou mais mostra os homens cerca de 5% mais caros que as 

mulheres (Tabela 3).26 Na segunda metade do século, a diferença sobe para aproximadamente 

15%, influenciada pelo grande aumento no preço relativo dos cativos do sexo masculino depois da 

Lei do Ventre Livre (Versiani & Nogueról, 2011). 

 Por outro lado, na amostra aqui examinada, de escravos com ofício identificado, os preços 

de homens e mulheres naquela faixa etária são praticamente iguais, como mostrado na tabela. Os 

demais cativos, com ofício não identificado nos inventários (entre os quais o diferencial de preço 

homem–mulher é significativo), são, presumivelmente, trabalhadores sem habilidades específicas; 

sua avaliação é, em média, 15% a 20% menor que a daqueles com ofício identificado.  

 A convergência de preços entre gêneros, para os cativos com atividade conhecida, é 

evidenciada com maior detalhe na Tabela4, que compara os preços médios de homens e mulheres 

por atividade exercida e por naturalidade, em 1800-1849 (período com ocorrência mais expressiva 

de escravos africanos).27 Na categoria mais numerosa, a dos trabalhadores rurais não qualificados, 

verifica-se que os preços médios de homens e mulheres são praticamente coincidentes, tanto 

entre os africanos como entre os brasileiros. Não há também diferença significativa entre os 

vindos da África e os nascidos no Brasil, dentro de cada gênero: existe, assim, uma uniformidade 

geral de preços nos cativos trabalhando no campo, sem qualificação definida. 

 Já entre os escravos não qualificados do âmbito doméstico, a diferença de preço entre os 

gêneros não é significativa entre os africanos, mas sim entre os brasileiros: as escravas domésticas 

nascidas no Brasil têm avaliação cerca de 50% mais alta que a dos escravos, nesse tipo de 

atividade. 

 Pode-se também computar os preços médios dos escravos não qualificados, rurais e 

domésticos, abrangendo todos os trabalhadores (africanos e brasileiros, homens e mulheres). 

Verifica-se que não há também diferença significativa entre essas médias; os valores são: 175 mil-

réis para os rurais e 171 mil-réis para os domésticos. 

                                                   

26
A hipótese de igualdade de médias foi refutada pelo teste t (bicaudal, presumindo variâncias diferentes; 

nível de significância= 0,05; t = 3.055).  

27
Nesse caso não é necessário excluir os cativos de menos de 15 anos: quase não há escravos abaixo dessa 

idade, entre os que têm ofício identificado nos inventários.  
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 Para os trabalhadores qualificados, assim como os artesãos e os escravos de ganho, o 

baixo número de observações (para homens, no caso dos domésticos, e para mulheres, nos 

demais casos) torna problemática a comparação de preços médios entre gêneros. O que se pode 

dizer é que, tomando como base o preço médio de escravos não qualificados do âmbito rural, de 

ambos os sexos e naturalidades (175 mil-réis), a média de preços dos trabalhadores rurais 

qualificados é cerca de 20% superior; e as médias dos domésticos qualificados, artesãos e escravos 

de ganho, de 50% a 60% mais altas. 

 Cabe ressaltar que o fato de os preços de escravos e escravas serem aproximadamente 

iguais não sinaliza necessariamente ausência de preferência por gênero, do lado da demanda 

(argumento às vezes presente na literatura, como visto antes). Admitindo que os preços dos 

cativos fossem determinados basicamente pela interação entre a oferta e a demanda, há razões 

para supor que os elementos que influenciavam essa determinação eram diferentes, em cada 

gênero. Havia como que dois mercados, com características distintas. 

 Em primeiro lugar, tudo indica que existia uma divisão de trabalho entre homens e 

mulheres, sendo algumas tarefas tipicamente masculinas e outras tipicamente femininas (como 

mostram os dados da amostra). O que sugere que os fatores que agiam sobre a demanda por 

escravos ou por escravas seriam diferentes. Além disso, aparentemente a procura por escravas era 

influenciada também por sua capacidade reprodutiva, já que seus filhos poderiam trazer ganhos 

ao senhor (Versiani & Vergolino, 2011). Quanto aos escravos africanos, já vimos que as condições 

de oferta para homens e para mulheres eram também distintas, dado o desequilíbrio de gêneros 

no tráfico.  

 Em suma, várias forças influíam na fixação de preços de escravos e de escravas; não 

parece possível tirar conclusões sobre a composição da demanda a partir de uma simples 

comparação de preços médios num e noutro caso. 



17 
 

       
Tabela 5 —  Pernambuco: escravos empregados em atividades não qualificadas 
 rurais e domésticas, por naturalidade e sexo, 1800-1849 e 1850-1888 (*) 

  CATEGORIA 
DE 

ATIVIDADE 
PERÍODO 

NÚMERO DE ESCRAVOS  PROPORÇÃO DE 
           HOMENS AFRICANOS          BRASILEIROS 

Homens  Mulheres Homens  Mulheres Africanos Brasileiros 

RURAIS NÃO 
QUALIFICADAS 

1800-
1849 

403 128 84 412 75,9% 67,2% 

1850-
1888 

85 28 240 158 75,2% 60,3% 

DOMÉSTICAS 
NÃO 

QUALIFICADAS 

1800-
1849 

109 181 29 65 37,6% 30,9% 

1850-
1888 

20 44 160 368 31,3% 30,3% 

  
(*) Inclui cativos sem preço identificado nos inventários 
Fonte: elaboração a partir da amostra de inventários  

 
 
 
 
 
 
 

Tabela  6 — Palmares: escravos brasileiros da lista de classificação para alforria,  

de 7 a 21 anos de idade, por categorias de atividade e sexo, 1873  

CATEGORIA DE ATIVIDADE 

NÚMERO DE ESCRAVOS  
PROPORÇÃO DE 

HOMENS (%) 
Por categoria Homens Mulheres 

RURAIS            

Não qualificadas   977 602 375 61,6 

Qualificadas  16 16 0 100,0 

            

DOMÉSTICAS          

Não qualificadas 121 25 96 20,7 

Qualificadas 160 22 138 13,8 

            

ARTESANAIS 7 6 1 85,7 

T o t a l   1281 671 610 52,4 

   Fonte: elaboração a partir da lista de classificação de escravos 
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 4.4.  Antes e depois de 1850 

 O fim do tráfico, em 1850, não parece ter modificado a utilização relativa de homens e 

mulheres nas várias atividades. A Tabela 5 compara o número de escravos e escravas nas duas 

principais categorias de ocupação: a dos trabalhadores não qualificados, rurais e domésticos. A 

proporção de africanos na amostra diminui acentuadamente entre 1800-1849 e 1850-1888, como 

era de esperar, passando de 79% para 16% do total de escravos dessas duas categorias, em 

Pernambuco. Mas a proporção de homens, tanto entre africanos como entre brasileiros, não 

mostra variações importantes, da primeira para a segunda metade do século. O que reforça a 

noção de que a composição de gênero das posses de escravos dependia também da demanda, e 

tinha a ver com as atividades a serem exercidas pelos trabalhadores cativos. 

 Em síntese, pode-se dizer que a evidência dos inventários pernambucanos sugere 

fortemente a existência de preferências por gênero, da parte dos senhores de escravos. O ofício 

exercido parece ser fator determinante da relação entre o número de escravos e o número de 

escravas. No caso dos africanos, essa relação era provavelmente afetada, também, pela 

desproporção entre sexos no tráfico.  

 

5. DADOS EM SEÇÃO TEMPORAL: PALMARES, 1873 

 

 Nesta seção examinam-se informações dos registros relativos à qualificação da população 

escrava de Palmares, em 1873, para fins de alforria pelo Fundo de Emancipação criado pela Lei do 

Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871. Essa lei determinou que todos os escravos fossem, em 

cada município, matriculados num livro próprio, e ainda que fossem classificados segundo os 

critérios de prioridade para a alforria, fixados na regulamentação da lei. Os registros dessa 

classificação, procedida por Juntas de Qualificação criadas para esse fim, foram também feitos em 

livro específico, aberto, no caso de Palmares, em abril de 1873. 

 Trata-se, assim, de um levantamento da totalidade da população escrava de Palmares, 

município da área canavieira do sul da Zona da Mata pernambucana. Palmares tinha na época 

uma extensão bem maior que o atual município desse nome, abrangendo também a área de 
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outros municípios criados posteriormente.28 A população escrava registrada foi de 4.012 escravos, 

53 % deles do sexo masculino. 

 Os registros indicam o nome, sexo, idade, ofício e valor dos escravos, além de observações 

sobre relações familiares, “aptidão para o trabalho” e “moralidade” (critérios a serem 

considerados na preferência para a alforria), bem como o nome do proprietário. Há indicação de 

ofício para 3.426 cativos. 

 Dos registros não consta a naturalidade dos escravos; muito provavelmente seriam, em 

sua maioria, nascidos no Brasil, passados 23 anos da extinção do tráfico africano. Mas, com o 

objetivo de considerar apenas os positivamente identificáveis como brasileiros, restringiu-se a 

análise aos de 21 anos de idade ou menos, com ofício declarado. Curiosamente, nos registros 

consta o ofício (a “profissão”) para muitas crianças, em geral com a indicação “agricultor” ou 

“serviço doméstico”; em muitos casos pode-se constatar que essa indicação coincidia com o ofício 

da mãe da criança. Considerou-se aqui o conjunto de escravos de ofício declarado com 7 anos ou 

mais: a partir dessa idade aparecem ofícios diferenciados, como “costureira” ou  “criado”. Esse 

conjunto constituiu uma amostra de 1.281 cativos, dos quais pouco mais da metade (52,4%) são 

homens. 

 A distribuição dos escravos dessa amostra por sexo e atividade — de acordo com os 

critérios definidos na seção anterior — consta da Tabela 6. Verifica-se uma notável convergência 

com as proporções observadas na amostra de inventários (o que sugere, também, boa 

representatividade dessa amostra). No contingente mais numeroso, o dos trabalhadores rurais 

não qualificados, a proporção de homens em Palmares (61,6%) é quase exatamente a mesma 

verificada nos inventários (62%). Entre os trabalhadores domésticos não qualificados, repete-se a 

grande predominância das mulheres, mais acentuada do que nos inventários: a proporção de 

homens é de apenas 20,7%, nessa categoria de mão de obra (contra 30,2% nos inventários).  Nos 

trabalhadores domésticos qualificados, confirma-se a reduzida ocorrência relativa de escravos do 

sexo masculino: 13,8% (11,0% nos inventários).29 E mesmo nas outras duas categorias, 

                                                   

28
Palmares de 1873 corresponde aos atuais municípios de Palmares, Água Preta, Xexéu, Joaquim Nabuco, 

Catende, Jaqueira e Maraial. 

29
O teste de qui-quadrado para tabelas de contingência (bicaudal) não indica diferença estatisticamente 

significativa entre as proporções de homens nos inventários e em Palmares, no caso de trabalhadores rurais 
sem qualificação (P=0,899) e trabalhadores domésticos qualificados (P= 0,497). Já no caso dostrabalhadores 
domésticos não qualificados, a hipótese de igualdade de proporções é rejeitada (P=0,034). 
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trabalhadores rurais qualificados e artesãos, embora a amostra de Palmares seja muito reduzida, 

os percentuais encontrados são semelhantes aos observados nos inventários: 100% de homens, 

nos rurais com qualificação (97,3% nos inventários), e 85,7% nos artesãos (91,8% nos inventários). 
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         Tabela 8 —  Rio Grande do Sul: composição de sexo dos escravos  

                         de charqueadores e de criadores, 1800-1888 

        
ATIVIDADE DOS 

SENHORES 

TODOS OS ESCRAVOS 
(*) 

AFRICANOS BRASILEIROS 

Homens  Mulheres  Homens Mulheres Homens Mulheres 

Charqueadores 
790   

(78,0%) 
223   

(28,0%) 
404   

(86,3%) 
64     

(13,7%) 
174      

(69,0%) 
78      

(31,0%) 

Criadores 
2821 

(62,3%) 
1663 

(37,7%) 
813   

(77,4%) 
238   

(22,6%) 
696    

(57,3%) 
518   

(42,7%) 

        (*)  Inclui os que não são identificáveis como africanos ou brasileiros, nos inventários 

Fonte: elaboração a partir da amostra de inventários  

  
 
 
 

Tabela 9 —  Rio Grande do Sul: proporção de escravos com ofícios declarados  

nos inventários,  1800-1888 

      
(Percentuais)  

ATIVIDADE DOS 
SENHORES 

TODOS OS ESCRAVOS (*) AFRICANOS BRASILEIROS 

Homens  Mulheres  Homens Mulheres Homens Mulheres 

Charqueadores 42,5 6,7 50,5 7,8 43,7 9,0 

Criadores 14,8 3,4 9,8 2,9 14,9 1,9 

        (*)  Inclui os que não são identificáveis como africanos ou brasileiros, nos 
inventários 

  Fonte: elaboração a partir da amostra de inventários  

    

Tabela 7 —  Palmares: preços médios de escravos 

de 15 a 21 anos com atividade rural não 

qualificada, por sexo, 1873  
 

 

SEXO N º DE ESCRAVOS  

PREÇOS (mil-réis) 

Preço médio  Desvio padrão 

Homens  339 1.398 274 

Mulheres 219 1.148 236 

Fonte: elaboração a partir dos dados da lista de classificação 
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  A Tabela 7 compara os preços médios de homens e mulheres, na categoria mais 

numerosa, a dos trabalhadores rurais sem qualificação. Considerou-se a faixa etária mais 

produtiva, de 15 a 21 anos de idade. Aqui, ao contrário do observado nos inventários, o preço 

médio dos homens é maior do que os das mulheres, de forma estatisticamente significativa. Os 

preços, nesse caso, são os declarados pelos proprietários, não necessariamente coincidindo com 

os que poderiam ser obtidos numa venda.  (Nos inventários, por outro lado, a avaliação dos 

escravos, como a dos demais bens, era feita sob o escrutínio cuidadoso dos herdeiros do de cujus, 

que poderiam ter prejuízos com avaliações incorretas; seriam, em princípio, preços próximos dos 

valores de mercado). De qualquer forma, é possível que o menor valor atribuído às mulheres, nos 

registros de Palmares, tenha relação com a Lei do Ventre Livre, que obviamente diminuiu o 

possível ganho dos proprietários com os filhos de suas escravas. 

 A evidência dos dados de Palmares reforça as conclusões baseadas nos dados dos 

inventários. São resultados muito similares em dois conjuntos de dados independentes, um de 

caráter amostral, cobrindo todo o século XIX, e outro de seção temporal, cobrindo a integralidade 

de uma população escrava. Ambos os resultados dão respaldo à hipótese de que a proporção de 

gêneros nos plantéis de escravos era determinada essencialmente pela demanda, entre os 

escravos nascidos no Brasil. O que não exclui, quanto aos escravos africanos, o possível efeito da 

maior presença de homens no tráfico. 

  

6.  RIO GRANDE DO SUL: CHARQUEADORES E PECUARISTAS 

 

 Nossa amostra de inventários do Rio Grande do Sul abrange 1.458 inventários 

provenientes de diversas regiões da então província, incluindo áreas com forte presença de 

criação de gado (Bagé, Rio Pardo), um grande centro da indústria de charque (Pelotas), cidades 

com atividade comercial importante (Porto Alegre, Rio Grande), e uma região de colonização 

alemã (São Leopoldo). Os documentos examinados continham dados sobre 7.652 escravos.30 

 Os dados da amostra sul-rio-grandense não permitem reproduzir com o mesmo detalhe o 

exercício feito para Pernambuco: a especificação dos ofícios dos cativos ocorre numa proporção 

muito inferior à dos documentos pernambucanos. Chama atenção, em particular, a quase 
                                                   
30 Distribuição dos inventários pelas comarcas: Bagé (100),  Rio Pardo (294),  Porto Alegre (345),  Rio Grande 
(178),  Pelotas (331) e  São Leopoldo (210). Os documentos estão depositados no Arquivo Público do Estado 
do Rio Grande do Sul. 
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inexistência de escravas com registro de ofício. Além disso, o número de observações é menor, o 

que dificulta a realização de testes estatísticos. Não obstante, a amostra fornece algumas 

indicações relevantes, com relação à questão aqui examinada. 

 Vamos considerar dois tipos de plantéis escravistas, com atributos diferentes: os escravos 

de charqueadores e os de criadores de gado.  Em conjunto, essas duas categorias representam 

73% dos escravos e 67% das escravas da amostra. No primeiro caso, trata-se de posses 

numerosas: os vinte charqueadores inventariados possuíam 858 cativos de ambos os sexos, numa 

média de 42,9 por propriedade. Já os inventários dos criadores de gado, em número de 725, 

registraram 4.484 cativos, o que dá uma média de apenas 6,2 por criador. 

 As charqueadas eram instalações de certa complexidade, empregando número 

relativamente grande de escravos. Observadores da época, como Saint-Hilaire, assinalaram a 

diferença de tratamento entre os escravos das charqueadas e os das estâncias de criadores: os 

primeiros, submetidos a controle e disciplina severos e, eventualmente, a castigos físicos, como na 

grande lavoura; e os das estâncias sob um regime comparativamente mais brando, às vezes 

cuidando sozinhos da propriedade, na ausência do dono.31 Essa distinção de tratamento faz supor 

que nas charqueadas predominassem tarefas intensivas em força física. Tarefas onde a coerção — 

um tratamento “com mais energia”, na expressão de Saint-Hilaire — é um elemento que se pode 

dizer funcional, do ponto de vista do proprietário de escravos, garantindo a maximização da 

produção (Versiani, 1994).  Já os escravos das estâncias tinham um regime bem diverso: “sua 

principal ocupação consiste em galopar pelos campos, cousa mais sadia que fatigante” (Saint-

Hilaire, loc.cit.: p. 47). Exigia-se menos esforço físico; eram tarefas “intensivas em habilidade” 

(onde métodos coercitivos não são eficazes, do ponto de vista do senhor de escravos). Tarefas, 

pode-se admitir, mais ao alcance da mão de obra escrava feminina. 

 A Tabela 8 mostra a composição de sexo dos escravos de charqueadores e de criadores de 

gado, abrangendo tanto o total dos escravos dessas propriedades quanto o subconjunto cuja 

origem (africanos ou brasileiros) está identificada nos inventários. Os números indicam claramente 

uma preferência senhorial por cativos do sexo masculino, entre os charqueadores: são homens 

                                                   

31Saint-Hilaire  (1974[1887]: cap.4).  Para o autor, “[os] escravos das estâncias, que são em pequeno número, 
[...] são tratados com bondade [...]; nas xarqueadas (sic) a coisa muda de figura, porque sendo os negros em 
grande número [...] torna-se necessário tratá-los com mais energia.”  (ibid.: p. 73). 
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cerca de 70% dos cativos, entre os nascidos no Brasil, e cerca de 85%, entre os africanos. Já no 

caso dos criadores de gado, onde há também mais homens do que mulheres, a proporção de 

homens é significativamente menor.32 

 Pode-se observar que as porcentagens de homens são mais elevadas entre escravos 

africanos, tanto nos plantéis de charqueadores como nos de criadores de gado. Tal como 

argumentado no caso de Pernambuco, pode-se supor que essas porcentagens diferentes 

representam, aproximadamente, o mesmo grau de preferência por escravos homens, 

considerando que essa preferência se exerce, no caso dos brasileiros, num universo onde há 

equilíbrio aproximado entre os sexos e, no caso dos africanos, numa população em que há dois ou 

três homens para cada mulher. Ou seja, as porcentagens observadas de escravos do sexo 

masculino refletiriam tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda. 33 

 Outra indicação de que os serviços executados pelos escravos de charqueadores eram 

mais “masculinos” é o fato de que aí se observa maior proporção de escravos com ofício 

declarado. Como visto acima, os inventários do Rio Grande do Sul são pouco explícitos no que se 

refere aos ofícios exercidos pelos escravos. Mas os dados permitem que se faça uma distinção, 

menos refinada do que no caso de Pernambuco, mas ainda relevante: entre os cativos com algum 

ofício declarado e os sem qualquer menção quanto à atividade exercida. Pode-se supor que sejam 

grupos diferentes: a média de preços do primeiro grupo é significativamente maior. Para os 

escravos de charqueadores, com idade de 15 a 44 anos, a média dos preços dos homens com 

ofício foi 954,5 mil-réis; nos sem-ofício, também de charqueadores e na mesma faixa etária, a 

média foi de apenas 284,3 mil-réis. No caso dos criadores de gado, as médias foram 477, 5 mil-réis 

(com-ofício) e 430,1 mil-réis (sem-ofício). 34  Os escravos com ofício são, quase exclusivamente, do 

sexo masculino (o que mostra analogia com o que foi visto em Pernambuco, onde os 

trabalhadores rurais qualificados eram quase todos homens). 

                                                   

32
Pelo teste de qui-quadrado para tabelas de contingência (bicaudal), rejeita-se a hipótese de que as 

proporções de homens sejam iguais entre escravos de charqueadores e de criadores. P<0,0001 (africanos); 
P=0,0006 (brasileiros).  

33Ver sobre isso o exemplo numérico da nota 24, acima 

34
Em ambos os casos, a hipótese de igualdade de médias foi refutada pelo teste t (bicaudal, presumindo 

variâncias diferentes, nível de significância 0,05). Valores de t: 13,61 (amostra de charqueadores); 2,31 
(criadores). 
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  A Tabela 9 mostra o percentual dos escravos de charqueadores e de criadores com algum 

ofício, para o conjunto de cativos da amostra e para os de origem conhecida. Verifica-se que a 

proporção dos com-ofício entre os escravos de charqueadores é cerca de cinco vezes maior do que 

entre os escravos de criadores, no caso de africanos; e três vezes maior, no caso dos brasileiros. 

Em ambos os casos, os com-ofício são predominantemente homens. O que confirma a maior 

preferência por homens em atividades presumivelmente mais exigentes em força. 35 

 

7.  CONCLUSÃO  

 

 Neste artigo examinou-se a questão da preferência, ou não, por escravos de determinado 

gênero, por parte de proprietários escravistas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Sabe-se, 

que no tráfico marítimo da África para o Brasil, os homens constituíam uma parcela próxima de 

dois terços dos escravos transportados; desproporção análoga entre os sexos foi observada 

também no comércio de cativos para as demais destinações nas Américas. Na literatura 

internacional, há concordância quanto ao fato de que a predominância de homens no tráfico tem 

relação com condições prevalecentes nas sociedades africanas da época, que faziam com que 

mulheres, quando escravizadas, tendessem a ser mais valorizadas do que os homens. Isso 

influenciaria os agentes do tráfico para as Américas, que prefeririam, nesse contexto, a alternativa 

mais barata. Alguns autores adotam uma hipótese mais forte: a preponderância de homens no 

tráfico atlântico é que explicaria o desequilíbrio de sexos também nas populações escravas das 

Américas, onde havia igualmente mais homens do que mulheres. Os compradores deste lado do 

Atlântico não teriam preferência por um ou outro sexo, já que homens e mulheres podiam 

executar, indiferentemente, as mesmas tarefas. 

 Os resultados aqui expostos não corroboram essa última proposição. O exame da 

composição de gênero entre escravos nascidos no Brasil — composição esta que não era, 

obviamente, influenciada pela relação entre homens e mulheres no tráfico atlântico —, em 

amostras da província de Pernambuco, indica, ao contrário, que para trabalhadores da lavoura 

havia nítida preferência por escravos do sexo masculino, enquanto para os que trabalhavam na 

esfera doméstica a preferência era por mulheres. Dados relativos a escravos do Rio Grande do Sul 

                                                   

35
No caso dos plantéis de charqueadores, cerca de 40% dos escravos com ofício são “carneadores” ou 

designação similar; nos plantéis de criadores, o ofício mais comum é o de “campeiro” ou análogos.    
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apontam na mesma direção, especialmente no caso das charqueadas sul-rio-grandenses, onde é 

clara a preferência por homens. 

 Argumenta-se, no texto, que o fato de haver preferência por gênero, do lado da demanda, 

não é incompatível com a noção de que a composição de sexos no tráfico atlântico fosse 

influenciada pelas características da oferta africana. O exame de nossas amostras para 

Pernambuco e o Rio Grande do Sul sugere que, entre os escravos provenientes da África, a 

proporção de homens e mulheres decorreria do efeito cumulativo da desigualdade de sexos no 

tráfico, de um lado, e da preferência dos compradores por determinado gênero, de outro. 

  A preferência seletiva por homens para as tarefas braçais, na lavoura e nas charqueadas, 

resultava, provavelmente, da necessidade de maior força física na maioria dessas tarefas. Já para 

os serviços comuns dos domicílios, a maior demanda por mulheres escravas seria influenciada 

pelo fato de que, no ambiente doméstico da sociedade patriarcal de então, com seus princípios 

rígidos quanto ao papel da mulher e à compostura de modos que dela se exigia, fosse considerado 

mais apropriado — mesmo mais decente — que as damas e donzelas da família senhorial 

convivessem com serviçais do mesmo sexo, e não do sexo oposto.  
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APÊNDICE —  OFÍCIOS MENCIONADOS NOS INVENTÁRIOS 

Artesãos 

Alfaiate 

Barbeiro 

Boleeiro 

Caiador 

Caixeiro 

Calafate 

Canoeiro 

Carniceiro 

Carpinteiro 

Carvoeiro 

Empalhador  

Envernizador  

Ferreiro 

Fogueteiro 

Marceneiro 

Marinheiro 

Oleiro 

Padeiro 

Pedreiro 

Pescador 

Sapateiro  

Seleiro 

Serrador  

Serviço de armazém  

Serviço de fundição  

Tanoeiro  

Outros ofícios e habilidades 

 

 

Trabalho doméstico qualificado 

Camareiro/a 

Copeiro/a 

Costureira 

Cozinheiro/a  

Engomadeira  

Fiandeira  

Lavadeira  

Mucama  

Rendeira 

Trabalho rural qualificado 

Carreiro  

Caldeireiro  

Cargueiro  

Destilador  

Feitor 

Ferrador  

Mestre de açúcar 

Purgador  

Serviço da moenda  

Tacheiro  

Vaqueiro 

Escravos de ganho 

 Ganhador  

Vendedeira 
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