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Família escrava em Catas Altas do Mato Dentro (MG) no século XVIII1

Tarcisio R. Botelho2

RESUMO: A escravidão esteve presente nas Minas Gerais desde os seus primórdios, já que a
mineração instaurou-se como uma atividade econômica baseada na relação de trabalho central da
colonização brasileira. Inicialmente, os escravos dirigidos para as Minas vieram sobretudo da
África, com as demandas de mão-de-obra da nova região provocando significativos impactos no
tráfico atlântico. Aos poucos, esta população foi se fixando e se “naturalizando”, de maneira que ao
final do século XVIII mais da metade dos escravos presentes na Capitania já eram de origem
nacional (além, é claro, do enorme contingente de livres e forros de cor). Acompanho este processo
a partir da observação da paróquia de Catas Altas do Mato Dentro, uma das principais produtoras de
ouro da Capitania. A partir da observação dos registros de batismos e de óbitos, que se iniciam em
1723, e dos registros de casamento, que se iniciam em 1742, mostro como este processo de
“naturalização” dos escravos teve um início precoce na história mineira, com forte influência na sua
história demográfica e econômica. Pode-se afirmar que a região conheceu o impacto da reprodução
natural dos seus cativos desde períodos bastante recuados. Estes processos, todavia, permaneceram
encobertos pela persistência de grandes volumes de tráfico de cativos, que se manteve em
patamares elevados enquanto a mineração esteve abrindo novas frentes e se expandindo. A partir do
momento em que ocorreu o arrefecimento da economia aurífera, houve uma queda relativa do
tráfico (o que não significou sua cessação) e o avanço da reprodução natural enquanto elemento
importante na reposição dos estoques de mão-de-obra cativa.

O Brasil apresenta algumas singularidades entre as regiões das Américas que
conheceram a escravidão moderna. Além de ser aquela em que a instituição perdurou por
mais tempo, também conheceu o sistema de tráfico de africanos mais duradouro e recebeu
o maior volume de cativos entre as diversas partes do continente. Segundo as estimativas de
Philip Curtin (1969), cerca de quatro em cada 10 cativos que aportaram nas Américas
chegaram em terras brasileiras. Esta importância do tráfico gerou um significativo impacto
sobre a historiografia da escravidão brasileira. A atenção dos historiadores voltou-se com
bastante intensidade para os efeitos que a entrada maciça e reiterada de africanos teve sobre
a economia colonial e sobre a demografia escrava.3

Do ponto de vista demográfico, vigorou durante muito tempo a perspectiva de que a
oferta elástica de mão-de-obra cativa seria um elemento fundamental para explicar o
sorvedouro de homens em que se converteu a escravidão brasileira. De diferentes pontos de

                                                
1 Paper apresentado na 5a. Jornada Setecentista, promovida pelo Centro de Documentação e Pesquisa da
Historia dos Domínio Portugueses (CEDOPE), Departamento de Historia da UFPR, 26 a 28 de novembro de
2003.
2 Professor do Mestrado em Ciências Sociais da PUCMinas, Doutor em Historia Social pela USP.
3 Para um balanço desta historiografia, ver Florentino (1995,  p. 25-28).
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vista, diversos autores desenvolveram a idéia de que teria sido impossível a reposição da
escravaria brasileira através da sua reprodução natural; como corolário desta afirmação,
também se negou a possibilidade do desenvolvimento de laços familiares entre os cativos
brasileiros.4

Mais recentemente, novos estudos começaram a apontar para a existência e
importância dos laços familiares entre os cativos brasileiros. Richard Graham (1979) foi o
precursor dentre os trabalho empíricos que lidam com a presença da família escrava nos
plantéis brasileiros. Analisando um inventário, para o ano de 1791, da Fazenda Santa Cruz,
antiga propriedade jesuítica encampada pelo governo português, verificou que uma parcela
significativa de cativos adultos era casada e boa parte dos escravos viviam em famílias
regularmente constituídas. Os trabalhos que se seguiram procuraram de início detectar
exatamente o comportamento dos escravos frente ao casamento.5

Progressivamente, começou-se a superar a ênfase na questão do casamento de
escravos. A família escrava, nos trabalhos de demografia histórica, passou a ter uma
definição mais ampla, pensada em termos de convívio familiar e comunidade escrava.
Assim, ela já não se referiria apenas àquelas legitimamente constituídas, mas também a
mães e pais solteiros convivendo com seus filhos, viúvos(as) com seus filhos e outros
arranjos. Além disso, passou-se a compreender a família escrava como um elemento
estrutural da escravidão brasileira, e não como uma exceção.6 Influenciados pelos estudos
norte-americanos,  sobretudo o debate entre Genovese (1988) e Gutman (1977), diversos
trabalhos começaram a incorporar a família escrava como elemento fundamental para a
explicação do escravismo no Brasil.

Mais recentemente, alguns trabalhos indicaram perspectivas de análise
fundamentais para que se avance no entendimento da família dos cativos no Brasil.
Florentino e Góes (1997) mostraram a estreita articulação entre o tráfico e a recriação dos
laços de parentesco entre os cativos. Sua análise enfoca a dimensão política da presença da
família dentro dos plantéis escravistas, superando posturas que enfatizam uma lógica
econômica mais próxima do capitalismo que da economia colonial moderna. Para os
autores, “em virtude de se constituir em instrumento da paz social, por vias indiretas a
família escrava acabava por assumir feições de uma renda política para os senhores” (id., p.
45).

Em Castro (1995), a família escrava é analisada em conjunto com a formação de
uma comunidade escrava. Esta, porém, estava profundamente marcada pelas singularidades
do escravismo no Brasil, sobretudo pela possibilidade, sempre apontada para o cativo, de
obtenção da liberdade e de acesso à terra. Segundo a autora, “a gestação de relações
comunitárias entre os cativos, no Brasil, significou mais uma aproximação com uma
determinada visão de liberdade que lhes era próxima e que podia, pelo menos em teoria, ser

                                                
4 Sobre este debate, ver Prado Jr (1986), Furtado (1986), Novais (1986), Gorender (1985 e 1990) e outros.
5 Ver Luna, Costa (1981), Costa, Gutierrez (1983), Guerzoni Filho, Netto (1988).
6 Costa,  Slenes, Schwartz (1987), Costa, Slenes (1988), Slenes (1987 e 1988),  Fragoso, Florentino (1987),
Metcalf (1987), Motta (1988 e 1999), Samara (1988), Sampaio (1998), Simonato (1998), Andrade (1998),
Botelho (1998), Almeida (1998), Faria (2000).



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

678

atingida através da alforria, do que a formação de uma identidade étnica a partir da
experiência do cativeiro. A família e a comunidade escrava não se afirmavam como
matrizes de uma identidade negra alternativa ao cativeiro, mas em paralelo com a
liberdade” (id., p. 141).

Para Robert Slenes (1999), ao contrário, a família e a comunidade escrava eram
contruídas como dimensões com relativa autonomia face ao mundo senhorial, apresentando
uma conotação mais evidente de resistência ao cativeiro. O autor afirma que “a família
cativa – nuclear, extensa, intergeracional – contribuiu decisivamente para a criação de uma
‘comunidade’ escrava, dividida até certo ponto pela política de incentivos dos senhores, que
instaurava a competição por recursos, limitados, mas ainda assim unida em torno de
experiências, valores e memórias compartilhadas. Neste sentido, a família minava
constantemente a hegemonia dos senhores, criando condições para a subversão e a rebelião,
por mais que parecesse reforçar seu domínio na rotina cotidiana” (id., p. 48).

Neste ligeiro painel de parte da produção recente acerca da família escrava no
Brasil, fica evidente uma rápida evolução historiográfica. Da negação radical da existência
da família escrava, passamos por uma crítica fundada destas posturas. De uma preocupação
em constatar a presença de casamentos entre escravos caminhamos para a redefinição da
família escrava. Por outro lado, estamos evoluindo para a compreensão do funcionamento
desta família, e até mesmo para a constatação de existência de modelos distintos de
comportamento dentro deste grupo de origem comum. Finalmente, estão sendo
incorporadas novas abordagens à questão da família escrava, como o parentesco fictício e a
economia doméstica do cativo.7 Encontramos evidências conflitantes quando analisamos
regiões distintas e períodos de tempo diferenciados. Assim, torna-se necessária a expansão
dos estudos regionalizados e a diversificação dos períodos estudados a fim de que se possa
mapear características e comportamentos.

Outra limitação recorrente nas análises empreendidas até o momento sobre a família
escrava no Brasil encontra-se nos recortes temporais relativamente limitados. À exceção do
estudo de Robert Slenes (1999), que abarca o período de quase um século, todos os
trabalhos abordam lapsos temporais relativamente curtos ou conjuntura bastante
específicas, o que dificulta a apreensão de aspectos estruturais da sociedade da época.

Ao lado disto, assume importância a possibilidade de reprodução natural da
escravaria em algumas regiões brasileiras. Diversos estudos têm procurado chamar a
atenção para a presença significativa de crianças, de mulheres e de escravos de origem
nacional em diversas regiões e momentos distintos, o que poderia indicar que os
nascimentos de cativos estariam contribuindo para a reposição e mesmo a expansão da
escravaria.8 Pensar os efeitos da família sobre a demografia da escravidão brasileira implica
em analisá-la em termos de um sistema demográfico. Para tanto, uma perspectiva de longo
prazo é essencial para que se vislumbre tais processos.

                                                
7 Schwartz (1988), Gudeman e Schwartz (1988), Neves (1990), Kjerve e Brugger (1991), Rios (1990),
Botelho (1997), Slenes (1997), Faria (1998).
8 Gutiérrez (1987 e 1988), Libby e Grimaldi (1988), Paiva, Libby e Grimaldi (1988), Botelho (1994), Paiva
(1996).
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O propósito deste paper é apresentar algumas evidências sobre o comportamento da
população escrava de uma localidade de Minas Gerais ao longo do século XVIII e primeira
metade do século XIX. A localidade escolhida foi um importante pólo produtor de ouro
durante a primeira metade do século XVIII, mas pretende-se acompanhar o comportamento
de algumas variáveis demográficas para além do período de auge econômico. Neste
sentido, trata-se de uma demografia da acomodação em dois sentidos. De um lado, a
população acomodou-se às transformações econômicas sofridas pela região após o declínio
da atividade econômica que o originou. De outro lado, do ponto de vista da população
escrava, este comportamento demográfico viu-se fortemente influenciado pela família
enquanto instituição que pode ter servido como acomodação e como resistência ao
cativeiro.

Para desenvolver esta temática, apresento inicialmente o perfil da localidade
escolhida (Catas Altas do Mato Dentro), acompanhando sua evolução desde os primeiros
descobertos auríferos na primeira década do século XVIII até meados do século XIX,
quando o encerramento do tráfico atlântico de escravos marca o início do fim do
escravismo brasileiro. Em seguida, analiso os registros de batismos e de óbitos de seus
escravos durante este período, confrontando-os com o observado para a população livre. O
objetivo é demonstrar a mudança do perfil da população escrava sem que, no entanto, a
escravidão deixe de ser a forma de trabalho predominante na região. Finalmente, apresento
algumas evidências sobre a composição da família escrava a partir das análises dos
registros de batismos e de casamentos.

Catas Altas do Mato Dentro

A localidade em estudo surgiu das abundantes minas de ouro que foram descobertas
nos córregos que cortam a região, situada no centro das Minas Gerais. Além do ouro de
aluvião, os mineiros começaram progressivamente a explorar os barrancos dos córregos em
escavações cada vez mais altas e profundas, donde originou-se seu topônimo. Relatos orais
fixados em documentos datados de meados do século XVIII situam estas primeiras
descobertas nos anos de 1702 e 1703.9 Seguindo a tradição portuguesa, o estabelecimento
do arraial ocorreu concomitantemente à construção de uma capela, que ao longo das
décadas seguintes foi substituída por outras duas construções maiores.10 O templo que
ainda hoje encontra-se servindo de matriz da paróquia teve sua construção iniciada em
1729 ou 1730.11 Catas Altas faz parte do conjunto das primeiras matrizes da região das

                                                
9 Ver Códice Costa Matoso (1999, v. 1, p. 178 e p. 262).
10 Sobre as peculiaridades da formação dos núcleos proto-urbanos em Minas Gerais no século XVIII, ver
Mata (2002).
11 Ver Trindade (1988, p. 350), Códice Costa Matoso (1999, v. 1, p. 264).
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Minas, sendo capela curada desde antes de 1710 e paróquia de natureza colativa desde
1724.12

As minas da região mostraram-se extremamente abundantes, o que atraiu e fixou
uma população significativa ainda na primeira metade do século XVIII. Registros de 1725
produzidos para a cobrança dos quintos reais (imposto de 20% sobre a produção aurífera)
indicam a presença de 1828 escravos em idade produtiva pertencentes a 213 proprietários.13

Em 1750, o rol de confessados da freguesia apontava uma população total de 3838 pessoas
em 450 domicílios.14 Este significativo crescimento do arraial, que o colocava entre os
maiores da capitania de Minas Gerais, fez com que seus principais moradores se sentissem
à vontade para solicitar ao rei de Portugal a sua autonomia político-administrativa,
transformando-o em vila e dotando-o de câmara de vereadores. O pedido foi recusado, mas
pode-se atribuir a recusa menos à ausência de méritos da localidade e mais à orientação
geral adotada pela Coroa de não criar muitas vilas na área mineradora.15

Durante a segunda metade do século XVIII, a queda da produção aurífera atingiu a
região. Entretanto, desde as décadas anteriores já se observava uma diversificação da
economia local, com a presença da agricultura e a produção de derivados de cana-de-açúcar
e de milho. Um relato de 1750 testemunhava:

“Tem nestes limites de freguesia [oito?] engenhos reais, em que se fazem alguns
açúcares e se destilam aguardentes de cana, e três engenhos da mesma, e 18
engenhos de pilões em que se fazem as farinhas de milho, que é o pão do país.
Fora dos sítios nomeados há vários sítios de que parece escusado fazer menção.”
(Códice Costa Mattoso, 1999, v. 1, p. 267).

Em 1764, entre os diversos pedidos encaminhados ao Conselho Ultramarino, em
Lisboa, encontra-se uma solicitação para se montar um engenho “de moer canas”.16 A
associação precoce entre mineração e agricultura reflete uma tendência comum a diversas
áreas de Minas Gerais.17 A transformação de economia mineradora em agrícola voltada

                                                
12 Trindade (1928, p. 34-35). A capela curada é aquela “que está servida por um cura (sacerdote auxiliar do
pároco), com território desmembrado da paróquia e autonomia no exercício das funções pastorais” (Códice
Costa Matoso, 1999, v. 2, p. 82). A paróquia de natureza colativa é aquela servida pelo pároco colado,
“sacerdote provido pelo rei, após prestar concurso perante o bispo, para receber o benefício perpétuo e
inamovível, ou seja, ser provido perpetuamente para uma paróquia, à qual ficava assim ‘colado’. O benefício
implica o direito de receber côngruas” (id., p. 112).
13 Arquivo da Câmara Municipal de Mariana, Códice 166.
14 Códice Costa Matoso (1999, v. 1, p. 266).
15 AHU. Manuscritos Avulsos relativos a Minas Gerais. Consulta do Conselho Ultramarino sobre a
representação dos moradores do arraial de Nossa Senhora da Conceição das Catas Altas solicitando a sua
passagem a Vila com o termo constituído por quatro freguesias próximas: Santa Bárbara, São Miguel, Nossa
Senhora da Conceição e parte da de Nossa Senhora da Conceição de Camargo, 22/04/1745. AHU-Com.Ultra.-
Brasil/MG-Cx: 45, doc.: 60.
16 AHU. Manuscritos Avulsos relativos a Minas Gerais. Requerimento de Manuel Gomes das Neves, morador
nas Catas Altas, solicitando a licença de montar engenho de moer canas, 12/01/1764. AHU-Com.Ultra.-
Brasil/MG-Cx: 83, doc.: 2.
17 Evidências de associação entre agricultura e mineração ainda durante o processo inicial de ocupação do
território mineiro podem ser encontrados em Guimarães e Reis (1986 e 1987). Diversos trabalhos recentes
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para o abastecimento interno é típica de Minas Gerais e é um tema bastante debatido pela
historiografia recente.18 Este perfil permitiu que diversas regiões conseguissem sobreviver à
derrocada da mineração aurífera, abrindo caminho para uma acomodação à nova realidade
econômica. No caso de Catas Altas, ela foi sintetizada pelo próprio pároco local quanto, em
1822, afirmou:

“Sendo as freguesias desta Província a princípio pequenos distritos que apenas
circulavam as povoações fundadas nos lugares dos serviços minerais, hoje em dia
se não pode com individuação descrever os limites de cada uma, pois passando
alguns dos Mineiros a agricultores foram penetrando os Sertões incultos,
estabelecendo-se em grandes fazendas, e sem atender às distâncias prestavam
obediência ao Pároco, ou Capelão do lugar donde se ausentavam, ficando por este
princípio irregular, e tortuosos quase todos os limites das sobreditas Freguesias,
por serem estes os próprios de cada um dos Fazendeiros.”19

Em 1832, o juiz de paz assim descreveu as atividades econômicas do distrito:
“se conhece ser baseada sua indústria em criação de gado vacum, cavalar, e muar,
e na Agricultura, mui principalmente de café. Existem somente duas Fábricas
minerais, a do Bananal e do Pitangui, nas quais são empregados oitenta escravos e
cinco pessoas livres com a ocupação de feitores e os Proprietários são
nacionais”.20

Ao longo do restante do século XIX, a localidade conheceu algumas experiências de
mineração subterrânea com capital estrangeiro que, entretanto, mostraram-se pouco
promissoras.21

Foi este quadro que permitiu a Catas Altas seguir uma trajetória de relativa
estabilidade ao longo das décadas finais do século XVIII e no século XIX. Em 1804, a sua
população escrava chegava a 967 indivíduos distribuídos entre 185 proprietários. Entre
1822 e 1857, as diversas estimativas disponíveis indicam uma população total oscilando
entre 2,0 mil e 2,4 mil habitantes. Os escravos, por sua vez, viram sua participação no total
da população cair de 41,5% em 1822 para 33,6% em 1838 e 20,2% em 1857 (Tabela 1). As
razões de sexos entre os livres estiveram bastante baixas até a década de 1830, alcançando
em 1857 o equilíbrio, com certo predomínio de mulheres. Entre os escravos, os altíssimos
valores de princípios do século XVIII (mais de 700) recuam bastante em princípios do
século XIX, embora ainda elevada (quase três homens para cada mulher em 1804),
aproximando-se do equilíbrio entre os sexos em 1857 (106) (Tabela 2). Estes valores

                                                                                                                                                    
têm contribuído para a melhor compreensão deste panorama: Carrara (1997), Almeida (2001), Brugger
(2002), Silva (2002).
18 Sobre este debate, ver Martins (1982), Luna e Cano (1983), Slenes (1985), Libby (1988 e 2001), Paiva
(1996), Graça Filho (2002) e outros.
19 Arquivo da Câmara Municipal de Mariana, Códice 154.
20 Arquivo Público Mineiro, Seção Provincial, PP 1/10, Caixa 18, Documento 09.
21 Libby (1988,  p. 258-88) cita ao menos uma mina em Catas Altas: Pitangui, de propriedade da Pitangui
Gold Mining Company, em operação entre os anos de 1876 e 1887.
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acompanham o ocorrido em Minas Gerais e no Brasil como um todo, já que a partir de
meados do século XIX assiste-se ao declínio progressivo da escravidão.22

A trajetória descrita acima, a meu ver, faz de Catas Altas um local privilegiado para
acompanhar as transformações da população cativa em corte de tempo longo. A localidade
formou-se no seio da expansão colonial motivada pela mineração, tendo se transformado
em uma das principais áreas de produção de ouro da Capitania de Minas Gerais. Desde
cedo, parte de seus proprietários passou a dedicar-se também à agricultura, de maneira que
o progressivo declínio do rendimento com a mineração não afetou de maneira muito grave
a economia local. Ela não apenas sobreviveu à derrocada do ouro na segunda metade do
século XVIII como soube adaptar-se e atravessar o século XIX com uma economia
relativamente próspera, embora muito mais modesta do que a que vivenciara durante o auge
da mineração.

A população escrava em Catas Altas do Mato Dentro

Pode-se dizer que Catas Altas percorre uma trajetória típica das localidades
mineiras, formando-se na mineração mas superando-a graças a uma economia voltada para
o abastecimento do mercado interno. Sendo assim, pode-se esperar que a localidade
apresente padrões de transformação de sua escravaria que podem ter sido compartilhados
por diversas outras regiões de Minas Gerais.

Algumas destas transformações ficam evidentes nos dados gerais sobre a população
cativa da região. Além da queda da sua participação na população local e da queda
progressiva da razão de sexos, as evidências da Tabela 3 reforçam algumas tendências ao
indicar a composição por origem (africana ou nacional) dos seus cativos. Só dispomos de
dados sobre a origem de cativos para os períodos extremos, ou seja, em 1725 e em 1832.
Entre estes dois pontos no tempo, a participação dos africanos na população total passou de
94% para 40% do total de escravos.23 Esta rápida visada sobre a população cativa da
freguesia mostra sua tendência secular. Ela teria passado por um momento de implantação e
expansão da empresa mineradora, em que o grosso da escravaria foi importado e composto
sobretudo por elementos trazidos pelo tráfico atlântico. Em seguida, esta população foi
progressivamente se “naturalizando”, isto é, conhecendo um aumento progressivo da
participação de escravos nascidos no Brasil.

Estas evidências, contudo, são muito dispersas e, em alguns casos, incompletas.
Para auxiliar na visualização das transformações ocorridas ao longo do tempo, apresento a
seguir os dados coletados em registros de batismos e de óbitos da paróquia de Catas Altas.
Os registros paroquiais de batismos, casamentos e óbitos generalizaram-se a partir do
Concílio de Trento (século XVI) e ocupam um lugar de destaque no desenvolvimento da

                                                
22 Para um quadro geral da população brasileira e de Minas Gerais no século XIX, ver Botelho (1998).
23 Devo chamar a atenção para o fato dos dados de 1725 tenderem a reforçar a participação dos africanos, pois
refletem a população diretamente envolvida com as atividades econômicas. Mesmo assim, a presença
esmagadora dos africanos não deixa dúvidas quanto ao seu predomínio na população cativa.
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demografia histórica. A partir do seu tratamento sistemático, chegou-se à formulação da
técnica de reconstituição de famílias, "um dos instrumentos básicos de estudo do
comportamento das variáveis demográficas do período pré-censitário” (Costa, 1990, p. 46).

Para o Brasil, a produção dos registros paroquiais assumiu alguns contornos
específicos. Até a proclamação da República, em 1889, o clero ocupou um importante lugar
na máquina burocrática do Estado colonial e imperial. A constituição de paróquias, a
nomeação de padres, a remuneração de parte do clero, dentre outras, eram funções  do
Estado. Em contrapartida, os padres desempenhavam uma série de papéis como simples
funcionários civis. O mais destacado deles era a constituição e controle do sistema de
registro de eventos demográficos. Assim, ao clero cabia a coleta de informações sobre
nascimentos (através dos batizados), matrimônios e óbitos da população brasileira. Ao
longo do período colonial, este sistema apresentou sérias lacunas.24

O processo de organização do Estado nacional que se seguiu à independência
política do Brasil melhorou sensivelmente este serviço, senão em todas, ao menos em
algumas províncias do Império. Minas Gerais esteve entre as províncias que apresentaram
avanços mais marcantes. O governo provincial mineiro, especialmente ao longo das
décadas de 1830 e 1840, primou pela ênfase na definição da divisão político-administrativa,
organização do aparelho burocrático e constituição de um sistema de fluxo de informações
estatísticas. Organização e controle eram as metas buscadas, em maior ou menor grau,
pelos sucessivos governantes da província. Neste quadro, a coleta de dados demográficos
foi bastante valorizada. O clero passou a ser o responsável pelo fornecimento de
informações contínuas acerca dos eventos demográficos ocorridos em suas paróquias. A
partir de 1836, cada clérigo se viu legalmente obrigado a enviar semestralmente ao governo
provincial mapas-resumo dos nascimentos (batismos), casamentos e óbitos havidos em sua
paróquia.25 O principal efeito desta política foi, sem dúvida alguma, a melhoria na
cobertura e na qualidade das informações dos registros paroquiais, especialmente de
batismos.

Esta melhoria dos registros parece ter atingido também os escravos, muitas vezes
pouco freqüentes nas fontes documentais brasileiras. A facilidade de acesso ao registro
paroquial certamente estimularia os senhores a registrarem suas "crias", pois assim
obteriam um registro legal de sua posse.

A paróquia de Catas Altas do Mato Dentro dispõe de séries de registros paroquiais
bastante longas para o contexto brasileiro, motivo que reforça a sua escolha para este
estudo. Os seus documentos paroquiais dos séculos XVIII e XIX foram recolhidos ao
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana (Minas Gerais, Brazil), onde se
encontram à disposição dos pesquisadores. Os registros de batismo cobrem os anos de 1730
a 1875, os registros de casamento vão de 1742 a 1854 e os registros de óbitos abarcam o

                                                
24 Apesar disto, a cobertura alcançada por este sistema de registros parece ter sido boa em algumas regiões,
em especial nos centros urbanos mais desenvolvidos. Como exemplo para Minas Gerais colonial, ver Costa
(1979). Ver, ainda, Faria (2000), sobre Campos dos Goitacazes (RJ), e Assis (2001), sobre Saquarema (RJ),
ambos trabalhando com o período colonial.
25 Lei Provincial No 46, de 21 de Março de 1836.
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período de 1712 a 1888.26 Estas séries estão quase completas, mas estão faltando alguns
anos, o que obrigou a alguns ajustes no uso dos dados.

Para compreender a dinâmica da população local, uso as séries dos registros de
batismos e de óbitos. Com os registros de batismos procurei selecionar períodos trienais
para os quais tinha certeza de que os registros tenham sido preservados em sua totalidade e
busquei manter, sempre que possível, um intervalo de quatro anos entre o término de um
período trienal e o início de outro. Desta forma, os dados com que trabalharei abarcam os
anos de 1731 a 1853, sempre calculados a partir de médias trienais para diminuir os efeitos
de variações bruscas que podiam ocorrer de um ano para outro, sobretudo em função do
pequeno número de registros. Para os registros de óbitos, os problemas são maiores. Assim,
trato um período inicial, com os anos de 1718 e 1721, em seguida uso o intervalo de 1750 a
1760 (para os quais disponho de dados para todos os anos) e a partir de 1790 até 1851
obedeço à lógica descrita para os registros de batismos (selecionar períodos trienais para os
quais tinha certeza de que os registros tenham sido preservados em sua totalidade manter,
sempre que possível, um intervalo de quatro anos entre o término de um período trienal e o
início de outro).

Comecemos pelos registros de óbitos, que podem refletir melhor a composição da
população, já que este é um evento que atinge todos os habitantes. Para o conjunto de
óbitos registrados, observa-se que se parte de um número bastante modesto de eventos nas
décadas iniciais do século XVIII, ascende-se a um patamar significativo na década de 1750
e atinge-se o maior volume na primeira década do século XIX, declinando-se
progressivamente a partir daí (Gráfico 1). Este comportamento reflete de modo mais eficaz
o que se tentou mostrar na análise dos censos locais (Tabela 1): a primeira metade do
século XVIII é o momento de ocupação e consolidação do povoamento local, ocorrendo na
segunda metade um crescimento significativo que é estancado no princípio do século XIX.
Ao longo da primeira metade do século XIX, a população estabiliza-se e declina, embora
uma parte significativa deste declínio possa ser atribuída ao estabelecimento mais preciso
dos limites  territoriais da paróquia.

Ao longo do século XVIII, há o predomínio das mortes de escravos sobre as de
livres e libertos,27 tendência que se inverte apenas no século XIX junto com o declínio do
total de mortes. Em outras palavras, é a diminuição dos registros de óbitos de escravos o
principal responsável pelo declínio do total de óbitos. Neste mesmo período, os registros de
livres continuam a crescer, e o de libertos conhece um declínio apenas após a década de

                                                
26 Os livros pesquisados foram: Batismos: G 02 (1730-1742), G 03 (1742-1768), G 04 (1768-1798), G 05
(1798-1837), G 06 (1838-1854) e G 07 (1854-1868); Casamentos: G-09; Óbitos: G 34 (1712-1727), G36
(1746-1772), H 01 (1749-1760), H 02 (1760-1772), H 16 (1788-1809), H 05 (1809-1840), H 06 (1824-1836)
e H 07 (1842-1867). Os demais livros de registros paroquiais, cobrindo o final do século XIX e o século XX,
encontram-se guardados no arquivo da própria paróquia, em Catas Altas do Mato Dentro.
27 Os registros paroquiais apresentam problemas na declaração de algumas informações, com alguns registros
mais lacônicos que outros. Assim, foi necessário adotar alguns pressupostos: considerou-se livre o filho de
escrava em cujo registro aparece explícita a condição de livre; considerou-se escravo o filho de escrava sem
declaração da condição; considerou-se o párvulo ou inocente como brasileiro; sempre que não se informou a
condição, considerou-se como livre.
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1820. Esta inversão fica mais evidente quando se observa a participação percentual das
diversas categorias sociais. Os escravos, que no século XVIII respondiam por mais de 50%
do total de registros de óbitos, recuam para 30% em meados do século XIX, enquanto os
libertos se mantêm em patamares inferiores a 20% (Gráfico 2).

Observando-se a origem destes cativos (se africanos ou nascidos no Brasil), tem-se
um amplo predomínio dos africanos até meados do século XVIII. Em função dos problemas
com os dados, apenas retomamos as observações na década de 1790, quando então se
verifica um rápido declínio dos africanos e a manutenção, com leve crescimento, dos óbitos
de escravos nascidos no Brasil. Portanto, o recuo observado no registro de óbitos de
escravos é devido, sobretudo, ao declínio dos registros de africanos (Gráfico 3). Este
comportamento aparece com maior clareza quando se observa a participação percentual,
evidenciando que, a partir da década de 1820, os registros de óbitos são cada vez mais de
escravos nascidos no Brasil (Gráfico 4).

Quando se observa a composição por sexo desta população cativa, verifica-se que,
durante o século XVIII, o principal contingente registrado é o de africanos do sexo
masculino, com os demais grupos apresentando uma participação bastante inferior. Na
última década do século, observa-se uma mudança progressiva deste perfil, de maneira que
na segunda década do século XIX os brasileiros de ambos os sexos equiparam-se e,
progressivamente, suplantam os africanos. Chama a atenção, ainda, a pequena presença de
mulheres africanas, reforçando o perfil já conhecido de predomínio dos homens na
composição do contingente submetido ao tráfico (Gráfico 5). Novamente, a distribuição
percentual deixa mais clara esta mudança na composição do perfil dos escravos cujos
óbitos estavam sendo registrados. O predomínio dos brasileiros fica ainda mais evidente se
passarmos a considerar como tais aqueles sem informação (Gráfico 6).

Em suma, se admitirmos que os registros de óbitos não apresentam uma seletividade
muito forte entre aqueles que eles captaram, pode-se afirmar com certa segurança que o
perfil da escravatura em Catas Altas do Mato Dentro sofre profundas transformações ao
longo do período por nós observado. O predomínio de cativos é substituído pela maior
presença de livres, estes cativos são cada vez mais compostos pro brasileiros e o equilíbrio
entre sexos acompanha esta progressiva “nativização” dos escravos. É interessante observar
que esta mudança de perfil inicia-se no final do século XVIII, tornando-se mais evidente
apenas com o avançar do século XIX. Ou seja, o perfil demográfico modifica-se apenas
várias décadas após o declínio da mineração, mostrando a continuidade do padrão
demográfico que predominava durante o auge daquela atividade econômica. Se lembrarmos
do novo perfil econômico apontado acima, em que a agricultura de alimentos voltada para
mercados vicinais torna-se o carro chefe da economia local já na segunda metade do século
XVIII, é bastante interessante que isto ocorra sem grandes mudanças iniciais no perfil da
sua população escrava. Ao que parece, e considerando-se os registros de óbitos um bom
espelho da população total, o tráfico continuou contribuindo para a reposição e ampliação
do contingente mancípio desta localidade, algo que se assemelha muito ao que vinha
acontecendo em Minas Gerais como um todo.
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Mas, os registros de óbitos apresentam uma grave limitação: sua qualidade é muito
ruim, já que há a perda de uma quantidade significativa do evento que pretende cobrir.
Além disso, pode-se afirmar que os registros de óbitos refletem o passado e o presente da
população. Assim, o seu perfil serviria para mostrar como a população escrava veio se
comportando até então em termos das variáveis aqui selecionadas. Podemos obter
evidências complementares com os registros de batismos, já que apresentam uma cobertura
melhor e refletem, a meu ver, o presente e o futuro da população.

Passo, então, à análise das evidências que os registros de batismos nos apontam. É
importante lembrar que tais registros abrangem tanto as crianças nascidas na localidade
quanto os adultos recém-convertidos; no nosso caso, estes adultos serão sobretudo
escravos.28 Ao longo da primeira metade do século XVIII, os registros de batismos de
escravos têm um amplo predomínio sobre os dos livres, situação que se inverte nos anos
seguintes. No século XIX, o predomínio de livres é significativo, embora nunca se
equivalha ao observado quanto aos escravos na primeira metade do século XVIII (Gráfico
7). Isto é particularmente notável quando se analisa a distribuição percentual destes dados
(Gráfico 8). Observando-se a razão de sexos destes dois grupos sociais, percebem-se
algumas características deste comportamento. Enquanto os escravos predominaram, houve
um enorme desequilíbrio entre sexos. A partir do momento em que eles passaram a ter uma
participação semelhante ou inferior à dos livres, este desequilíbrio tendeu a diminuir
(Gráfico 9). Este fenômeno ocorre em função da progressiva diminuição do número de
escravos adultos sendo batizados, de maneira que, a partir da década de 1770, eles
respondem por menos de 20% do total (Gráficos 10 e 11). Enquanto os adultos
predominaram na composição dos registros de batismos, a presença maciça de homens
entre eles tornou extremamente desequilibrada a sua composição por sexos. Na medida em
que os registros foram sendo ocupados sobretudo por crianças nascidas na localidade,
alcançou-se o equilíbrio entre sexos. Há uma evidente tendência ao desequilíbrio na razão
de sexos dos escravos adultos, enquanto entre as crianças a regra é o equilíbrio (Gráfico
12). Novamente, é o tráfico que explica este fenômeno, já que os escravos adultos que
estavam recebendo o sacramento do batismo estavam sendo introduzidos na região via
tráfico, que se alimentava sobretudo do comércio atlântico de africanos, com sua
preferência estrutural pelos homens.

Unido-se os conjuntos de evidências trazidas pelos registros de óbitos e de batismos,
podemos apontar algumas características interessantes da população escrava de Catas Altas
do Mato Dentro. A queda da participação dos escravos no total de registros de óbitos ocorre
em períodos bastante posteriores ao observado entre os registros de batismos. Pode-se
explicar este fenômeno pela queda abrupta de registros de batismos de adultos. A partir da
segunda metade do século XVIII, os escravos adultos que estavam entrando na região não
estavam sendo levados à pia batismal por seus senhores, seja por omissão, seja por já terem
recebido o sacramento. Portanto, os registros de batismos passam a ser compostos
                                                
28 Para o século XIX, aparecem três casos de ingleses que vieram trabalhar nas minas que se instalam na
região e que se converteram ao catolicismo. Como não segmento a população livre conforme a faixa etária,
estes casos encontram-se incluídos no total de livres.
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sobretudo por crianças nascidas no Brasil, ao passo que os registros de óbitos continuam a
ser predominantemente compostos por escravos africanos até princípios do século XIX. É
interessante observar que, olhando apenas para os brasileiros em ambas as séries de
registros, os números de casos são muito constantes ao longo de quase um século e meio de
observação. Assim, o número de batismos de crianças escravas mantém-se em torno de 30 a
40 casos ao longo de todo o período, enquanto os óbitos de brasileiros ficam em torno de
10 a 20 casos desde meados do século XVIII até o período final de observação. Considero
que esta presença de escravos brasileiros evidencia a existência da reprodução natural como
um importante componente na reposição dos estoques de escravos da região,
independentemente da sua contínua ligação com o mercado de cativos. Em outras palavras,
desde pelo menos meados do século XVIII, a região pode contar com os nascimentos de
cativos como uma parte importante da sua estratégia de repor os estoques de mão-de-obra
escrava, embora não deixasse de recorrer ao mercado para garantir a manutenção da sua
população mancípia. Quero, com isto, chamar a atenção para a possibilidade de
convivência, em uma mesma região e uma mesma época, da reprodução natural e do tráfico
de escravos como estratégias de manutenção e ampliação dos plantéis cativos.

A família escrava em Catas Altas do Mato Dentro: algumas evidências

A importância da reprodução natural conduz, obviamente, à questão da família
escrava. Entendendo a família não apenas como aquela formada por pai, mãe e filhos, mas
também pela união de mãe e filhos e de viúva e filhos, pode-se dizer que esta instituição
esteve presente entre os cativos da região desde os momentos iniciais de sua ocupação,
tornando-se cada vez mais importante na sua paisagem social. Como vimos no Gráfico 11,
já nos primeiros anos de observação havia uma percentagem significativa de crianças
escravas sendo batizadas na paróquia de Catas Altas do Mato Dentro, embora mais da
metade dos eventos registrados continue a ser de adultos até meados do século XVIII. A
participação das crianças aumenta e torna-se predominante a partir de então, respondendo
por mais de 80% dos registros a partir do final da década de 1760. Pelo Gráfico 10, por
outro lado, verifica-se que o volume de registros não variou muito, evidenciando o fato de
que era o grande volume de batismos de adultos que deixava encoberta a presença das
crianças mesmo nas décadas iniciais da observação.

Quais as características das famílias de onde vinham estas crianças? Ao longo da
primeira metade do século XVIII, de 70% a 80% dos registros apontam apenas o nome da
mãe. Embora não possamos afirmar que isto evidencie uma família monoparental, indica ao
menos um núcleo familiar potencialmente mais precário em termos do seu reconhecimento
por parte dos senhores. A partir da década de 1760, decresce o percentual de crianças
batizadas oriundas de famílias para as quais se declara apenas o nome da mãe, atingindo
patamares em torno de 60%. Ao final do século, há novamente um incremento deste tipo de
declaração, mas a partir da década de 1810 os registros em que constam os nomes da mãe e
do pai passam a manter uma relação de equilíbrio com aqueles onde aparece apenas o nome
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da mãe (Gráfico 13). Ocorre, portanto, o aumento do registro na Igreja das uniões entre os
cativos, coincidindo com o momento em que a mineração deixa de ser a base da economia
local.

Observando-se a origem dos pais, é possível afirmar que os filhos de mãe e/ou pai
africanos declina com o passar do tempo. Ele passa de valores superiores a 70% do total de
registros na primeira metade do século XVIII para patamares em torno de 50% na segunda
metade do século XVIII. Ao longo do século XIX, os filhos de algum pai africano deixam
de ser a maioria e vão perdendo cada vez mais espaço até responderem por cerca de um
terço dos registros feitos a partir da década de 1830 (Gráfico 14).

A observação dos registros de casamentos pode servir como um indicador da
composição dos casais que estavam tendo filhos em Catas Altas do Mato Dentro ao longo
dos séculos XVIII e XIX. Como afirmei anteriormente, tais registros principiam em 1742 e
seguem até meados do século XIX. Evidentemente, apenas uma pequena parcela das uniões
de fato transformavam-se em casamentos reconhecidos pela Igreja Católica. Para os
cativos, era ainda mais difícil esta possibilidade. Com decorrência deste fato, o número
absoluto de registros a cada ano era muito reduzido, o que obrigou-me a realizar um
processamento diferente de tais dados. Optei por recolher registros em períodos de cinco
anos seguidos, deixando um espaço de trinta anos entre o início de cada período. Os dados
recolhidos foram tratados em conjunto a fim de atingirem um volume significativo de
casos.

O primeiro aspecto a ser ressaltado é a manutenção, ao longo do século XVIII e
início do século XIX, dos casamentos de escravos nos mesmos patamares face ao total de
casamentos realizados na paróquia: cerca de um terço do total. Apenas com o avanço do
século XIX esta participação recua para pouco mais de um quinto do total (22,2 % no
período de 1832 a 1836) (Tabela 4). Esta permanência pode indicar uma relativa facilidade
de acesso ao casamento pelos escravos do lugar, já que mesmo para o século XIX a queda
na participação do total de eventos pode ser relacionada à diminuição do peso dos cativos
na população total, conforme assinalado anteriormente. Chamo a atenção, ainda, para os
raros casos de casamentos mistos (escravos com livres), que somam 3 eventos dentro de um
total de 197 casamentos.

Estes casamentos eram realizados sobretudo entre cativos do mesmo senhor, já que
ao longo de todo o período observado apenas três casos, de um total de 59, fugiram a esta
regra (Tabela 5). Tendo em vista o tamanho relativamente reduzido dos plantéis escravistas
de Catas Altas, é de se presumir que este comportamento, muito provavelmente induzido
pelos senhores, provocava fortes restrições no mercado matrimonial dos cativos.

Para Campinas no século XIX, Robert Slenes observou comportamento semelhante.
Segundo ele, “os senhores de escravos em Campinas praticamente proibiam o casamento
formal entre escravos de donos diferentes ou dentre cativos e pessoas livres” (1999, p. 75).
Em contextos de mercado marital restrito, é interessante examinar a possibilidade dos
cativos praticarem um comportamento endogâmico. Ainda para Campinas, Robert Slenes
encontrou evidências de “uma grande preferência entre os escravos e escravas campineiros
por cônjuges de seu próprio grupo”, entendidos como africanos de um lado e “brasileiros”
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de outro. Entretanto, “não se pode dizer que a preferência pelo semelhante se traduzia numa
endogamia forte” (1999, p. 78).

Em Catas Altas do Mato Dentro, as evidência não são tão claras. De acordo com os
casamentos registrados na paróquia, as uniões mistas (africanos com “brasileiros”)
tenderam a predominar no século XVIII, perdendo espaço no século XIX. Esta queda deu-
se primeiramente em favor dos casamentos africanos e em seguida passaram a uma situação
de equilíbrio entre os diferentes tipos (africanos, “brasileiros” e africanos com
“brasileiros”). É importante ressaltar que isto ocorre em uma conjuntura de queda da
participação dos africanos no total de cativos (Tabela 6).

Nos registros paroquiais, encontramos uma relativa abundância de referências à
origem do escravo, inclusive de sua denominação africana. Neste caso, torna-se interessante
averiguar comportamentos endogâmicos entre os diferentes grupos de africanos. Se é
possível afirmar que as denominações de origem refletem minimamente proximidades
culturais no continente africano, é curioso que ao longo do período que estudamos os
casamentos dentro das mesmas “etnias” vão ganhando espaço frente aos casamentos
envolvendo conjuges de “etnias” diferentes. Assim, casamentos de mesma “etnia” passam a
representar três quartos do total de casamentos na década de 1830, em oposição à sua total
ausência cerca de um século antes (década de 1740) (Tabela 7). Se podemos falar em um
progressivo aumento da exogamia no total de casamentos de cativos, este processo não
ocorre quando se observa apenas os africanos. Portanto, se os registros paroquiais refletem
minimamente o mercado matrimonial dos cativos de Catas Altas, ele merece uma atenção
maior para que se compreenda seus múltiplos mecanismos e suas variações frente às
influências que os senhores de escravos certamente exerciam.

Considerações finais

De modo geral, os processos analisados acima refletem a diminuição do peso dos
africanos na população cativa local. Entretanto, deve-se lembrar que ainda há uma presença
significativa destes elementos, além de contarmos com inúmeros filhos de africanos. Neste
sentido, vale a observação de Slenes (1999) sobre a proximidade geracional da experiência
africana para os escravos brasileiros. Segundo suas estimativas, “a maioria dos escravos em
Campinas, mesmo em 1888, estavam muito mais próximos no tempo às fontes africanas de
sua cultura”. Como conclusão, recomenda que “na análise da família escrava nesta parte do
Brasil, os historiadores terão de prestar mais atenção às normas, práticas e ‘recordações’
africanas do que têm feito até agora” (id., p. 72).

Ora, também para Catas Altas do Mato Dentro parece valer este alerta, já que a
presença de pais africanos mantém-se expressiva ao longo de todo o período. Entretanto,
como a família escrava está presente desde as décadas iniciais do século XVIII, é
importante conjugar às raízes africanas a progressiva consolidação de uma larga
comunidade escrava nativa, que no século XIX poderia contar com mais de um século de
estabelecimento na região.
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Em termos gerais, o que quero argumentar é que, em Catas Altas do Mato Dentro, a
família escrava começou a ocupar um papel significativo desde o momento em que a
mineração aurífera era a atividade econômica predominante. Apesar dos relatos sobre a
dureza do trabalho nas minas e sobre o elevado nível de exploração a que estavam
submetidos estes escravos, foi possível a eles constituírem famílias e terem seus filhos no
universo da mineração. À medida em que avançou-se o século XVIII, esta família teve um
papel cada vez mais significativo na sociedade local, já que passou a compor o horizonte de
um universo cada vez mais amplo de cativos. Certamente, os senhores souberam
aproveitar-se disto, incentivando os casamentos e assumindo a importância que os filhos de
suas escravas podiam ter para a reposição e o crescimento dos plantéis. Acredito que a
constância observada no volume de registros de batismos de crianças e de registros de
óbitos de brasileiros reflete esta realidade. No mesmo sentido analiso o aumento dos casos
de filhos de cativos registrados com as referências a ambos os pais, demonstrando uma
difusão cada vez maior do casamento oficial entre a escravaria da paróquia.

Do ponto de vista do escravo, é significativa a possibilidade de constituir uma
família, ainda que sujeita aos riscos inerentes ao cativeiro. Chama a atenção, neste caso, a
presença tão precoce destes grupos familiares. Ao que tudo indica, os escravos deslocados
para o duro trabalho das minas de ouro conseguiram rapidamente acomodar-se à sua nova
realidade, procurando tornar menos penoso o novo mundo a que se viram submetidos.

Table 1
Population by social condition, Catas Altas do Mato Dentro Parish, selected years

Year Free  Slaves  Total  
N % N % N

1725   1805   
1804 - - 967 - -
1822 1275 58,5 904 41,5 2179
1825 1411 61,2 895 38,8 2306
1832 1343 64,3 746 35,7 2089
1838 1607 66,4 814 33,6 2421
1857 1791 79,8 453 20,2 2244 

Table 2
Population by sex and social condition, Catas Altas do Mato Dentro Parish, selected years

Year  Free   Slaves  
 Male Female Sex Ratio Male Female Sex Ratio

1725 1598 207 772
1804 576 203 284
1825 606 805 75 600 295 203
1832 462 285 162
1857 885 906 98 233 220 106
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Table 3
Slave population by origin and sex, Catas Altas do Mato Dentro Parish, 1725 and 1832

Year  Brazilian    African   General
Male Female Sex Ratio Total Male Female Sex Ratio Total Total

 (N) (N)  (%) (N) (N)  (%) (N)
1725 77 24 321 6,0 1438 144 999 94,0 1683
1832 217 228 95 59,6 245 57 430 40,4 747

Table 4
Marriage by social condition, Catas Altas do Mato Dentro, selected years

Year           Free (1)            Slaves           Mixed (1) Total
 N % N % N % N
1742-1746 29 67,4 14 32,6 0 0,0 43
1772-1776 24 64,9 12 32,4 1 2,7 37
1802-1804 34 63,0 19 35,2 1 1,9 54
1832-1834 48 76,2 14 22,2 1 1,6 63
(1) Inclui libertos.

Table 5
Slave marriage by masters, Catas Altas do Mato Dentro, selected years

Year Same master Different master Total
 N % N % N
1742-1746 14 100,0 0 0,0 14
1772-1776 11 91,7 1 8,3 12
1802-1804 19 100,0 0 0,0 19
1832-1834 12 85,7 2 14,3 14

Table 6
Slave marriage by origin, Catas Altas do Mato Dentro, selected years

Year            "Brazilian"                African "Brazilian" with African Total
 N % N % N % N
1742-1746 2 15,4 4 30,8 7 53,8 13
1772-1776 1 9,1 4 36,4 6 54,5 11
1802-1804 5 26,3 12 63,2 2 10,5 19
1832-1834 4 33,3 4 33,3 4 33,3 12

Table 7
African slave marriage by "ethnic" origin, Catas Altas do Mato Dentro, selected years

Year Same "ethnic'' origin Different ''ethnic" origin Total
 N % N % N
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1742-1746 0 0,0 4 100,0 4
1772-1776 2 50,0 2 50,0 4
1802-1804 7 58,3 5 41,7 12
1832-1834 3 75,0 1 25,0 4

Figure 1
Burial records by social condition, Catas Altas do Mato 

Dentro Parish, XVIIIth and XIXth centuries
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Figure 2
Burial records by social condition, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and 

XIXth centuries
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Figure 3
Slave death records by origin, Catas Altas do Mato Dentro 

Parish, XVIIIth and XIXth centuries
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Figure 4
Slaves death records by origin, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth centuries
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Figure 5
Slave burial records by origin and sex, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth 

and XIXth centyries
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Figure 6
Slave burial records by origin and sex, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth 

centuries
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Figure 7
Baptisms by social condition, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth 

centuries

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860

Year

Slaves

Freeborn

Total



ANAIS DA V JORNADA
SETECENTISTA

Curitiba, 26 a 28 de novembro de 2003

696

Figure 8
Baptisms by social condition, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth centuries

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

1720 1740 1760 1780 1800 1820 1840 1860

Year

%

Slaves

Freeborn

Figure 9
Sex ratio by social condition, batismal records, Catas Altas do Mato Dentro Parish, 

XVIIIth and XIXth centurie
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Figure 10
Slave Batisms by age, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth 

centuries
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Figure 11
Slave batisms by age, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth centuries
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Figure 12
Sex ratio of slaves by social condition, baptismal records, Catas Altas do Mato Dentro Parish, 

XVIIIth and XIXth centuries
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Figures 13
Slave batisms by afiliation, Catas Altas do Mato Dentro Parish, XVIIIth and XIXth 

centuries
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Figures 14
Slave baptims by the origin of the parents, Catas Altas do Mato Dentro Parish, 

XVIIIth and XIXth centuries
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