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Resumo 
A Lista Nominativa de Habitantes de 1836 oferece-nos uma série de informações, em nível de fogo (domicílio), 
que permitem avançar um pouco mais no conhecimento da população livre e escrava na Província de São 
Paulo. Nessa época, a escravidão era marcada pelo tráfico africano e a lavoura para exportação expandia-se a 
passos largos nessa provincia. O município de Franca abrangia um extenso território no norte paulista, expandia 
sua economia para o mercado interno e a sua população era acrescida por um grande contingente migratório, 
sobretudo dc mineiros. Este trabalho busca, a partir da fonte mencionada, destacar as principais características 
sócio-demográficas dos chefes de fogos que possuíam escravos e a relação destas características com o tamanho 
e estrutura da escravaria, assim como verificar a influência do tamanho da posse no tocante às características 
demográficas dos cativos. Em nossa análise, encontramos uma correlação entre o número de escravos por fogo e 
a atividade profissional do chefe. O que nos parece peculiar é que as características observadas para a população 
francana ora se aproxima daquela verificada para a província como um todo, ora daquela encontrada nas áreas de 
agricultura de exportação, ora daquela observada para os locais voltados para o abastecimento interno. 
Palavras-chave: Escravidão, Século XIX, Franca (SP). 

Abstract 
The "Lista Nominativa de Habitantes" of 1836 provides information at the household ("fogo") level, thus 
providing the opportunity to extend our knowledge of the free and slave populations in the province of Sao 
Paulo. At that time, slavery was characterized by the African slave trade, and export-oriented plantations in 
that province expanded in great bounds. Franca covered an extensive area in northern Sao Paulo; the expansion 
of its economy was based on production for internal markets, and its population was increasing due to a large 
contingent of migrants predominantly from Minas Gerais. This paper examines, based on the source mentioned 
above, the socio-demographic characteristics of household heads who were slave owners and the relationship 
between these characteristics and slavery size and structure, and also analyses how the slave ownership influenced 
the slave demography. We found a correlation between the number of slaves per household and the economic 
activity of the owner. One peculiarity is the fact that the characteristics of the population of Franca sometimes 
is similar to those observed in the whole province, sometimes is similar to those ones observed in agricultural 
export areas, and sometimes is closer to those observed in areas in which the economy was based on the internal 
market. 
Keywords: Slavery, XIX century, Franca (SP) 
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Senhores e Escravos 
Uma análise transversal 

Maísa Faleiros da Cunha 

O presente trabalho busca destacar as principais características sócio-demográficas 
dos chefes de fogos que possuíam escravos e a relação dessas características com o tamanho e estrutura da 
escravaria, assim como verificar a influência do tamanho da posse no tocante às características demográficas 
dos cativos. Privilegiamos como espaço de análise o município de Franca nos anos 1835-1836 utilizando 
como fonte a Lista Nominativa de Habitantes1. 

O município de Franca está localizado no norte de São Paulo, com importante parte de seu território 
fazendo divisa com Minas Gerais2. Esse município, como muitos dos municípios paulistas, teve sua origem 
como pouso, uma vez que ficava na rota de tropeiros vindos de Minas Gerais e da Província de São Paulo 
que se dirigiam para as regiões mineradoras de Goiás e Mato Grosso. As principais atividades econômicas 
desenvolvidas em Franca e no norte paulista como um todo, nas primeiras décadas do século XIX, eram a 
pecuária, a produção de gêneros da terra voltados para o abastecimento interno, o comércio do sal, além de 
apresentar uma produção razoável de tecelagem que, provavelmente, ultrapassava o consumo interno. 

Embora o município de Franca não estivesse, no período, vinculado diretamente à grande lavoura de 
exportação, possuía, a nosso ver, uma economia dinâmica, o que justifica a presença de uma população 
considerável tanto de pessoas livres como de escravas. 

Em 1809, a população da Freguesia de Franca era de 1.279 habitantes, predominantemente paulistas. 
A partir de então, um grande fluxo migratório proveniente de Minas Gerais e também de outros locais da 
Província de São Paulo alterou o volume e o perfil dessa população. Esse movimento migratório deveu-se 
não só à decadência das minas, mas também à expansão da lavoura da cana de açúcar que levou roceiros 
e pequenos proprietários a deslocarem-se para os limites do sertão e ao mesmo tempo atraiu para essa 
fronteira pequenos proprietários das capitanias vizinhas3. 

O crescimento da freguesia fez com que esta fosse elevada a vila, em 1821, com o nome de Villa 
Franca d 'El Rey, incluindo em seu território a Freguesia de Batatais e um conjunto de pequenas localidades 
que se formaram nos arredores do Rio Pardo. Com a Independência do Brasil (1822) seu nome foi alterado 
para Vila Franca do Imperador no ano de 1824. Por essa ocasião, 2/3 da população francana era oriunda de 
Minas Gerais4. Em 1829, eram 9.247 os moradores do local5. 

Segundo a Lista Nominativa de Habitantes de 183 6, a Vila Franca do Imperador abrigava uma população 
de 10.370 pessoas, das quais 1/3 era escrava. Este levantamento de população oferece-nos uma série de 
informações, em nível de fogo (domicílio)6, que permitem avançar um pouco mais sobre o conhecimento 
da população do passado, embora apenas para um ponto específico do tempo. 

A escolha do município de Franca, como objeto de análise, deve-se ao fato de que são poucos os 
estudos de caso, de caráter mais demográfico, principalmente sobre domicílios e população escrava, para 
áreas voltadas para o abastecimento interno, na Província de São Paulo, no período aqui analisado7. 

Os Senhores 

Na Franca do Imperador em 1836, havia 1.571 fogos, dos quais pouco menos da metade com escravos 
(40,1%). Assim, nosso universo de análise se restringe a 630 chefes de domicílio e senhores de escravos. A 
seguir, apresentamos as principais características sócio-demográficas dos chefes de domicílio que possuíam 
escravos a fim de verificar a relação dessas características no tamanho e na estrutura da posse de cativos8. 

Nesse momento, a chefia dos fogos era predominantemente masculina (86,8%), restando às mulheres 
a chefia de pouco mais de um décimo dos domicílios com cativos. De um total de 444 escravos pertencentes 
a essas mulheres, 55,4% eram homens e 44,6% mulheres. As senhoras de escravos, em sua grande maioria, 
eram viúvas (cerca de 4/5) e herdaram os cativos de seus falecidos maridos, o que não lhes permitia opção 
de escolher entre escravos homens ou mulheres. Além disso, a primazia de escravos do sexo masculino 
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na pose dessas proprietárias pode estar relacionada à economia predominante em Franca nesse período - a 
produção agrícola e a pecuária9. De qualquer forma, Franca apresentou uma proporção menor de mulheres 
proprietárias de escravos que as encontradas pela maioria dos estudos realizados10. 

Quanto ao número de cativos possuídos pelos senhores de Franca, tanto os chefes homens como 
as mulheres eram em sua maioria proprietários de pequenas escravarias (1 a 5 escravos). As mulheres 
proprietárias concentravam-se proporcionalmente um pouco mais do que os escravistas homens nas 
faixas de 1 a 5 e 11 a 20 escravos, sendo elevadas as chances dessas senhoras de 11 a 20 escravos serem 
predominantemente viúvas. 

Tabela 1: Tamanho das posses de escravos por sexo dos proprietários - Porcentagem 
(Vila Franca do Imperador, 1835-1836) 

Tamanho 
das posses 

Homens % Mulheres % Total % 

1-5 377 L Z f & ß 59 71,1 431 68,4 
6J_Q 101 18,5 id 17,0 111 17,6 
11-70 57 13 15,7 70 11,1 
21-40 14 2 f i V 1,2 15 2,4 
41 e + 3 0,5 0,0 3 0,5 
lolal 547 m o 83 100.0 630 100.0 
Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 

A idade média encontrada para os homens chefes de fogos com escravos foi de 43,6 anos. Dentre estes, 
83,5% tinham mais de 30 anos (66,8% entre 30-59 anos). As mulheres apresentaram idade média superior 
à dos homens (49 anos), sendo que 53% delas tinham idade igual ou superior a 50 anos. Essas mulheres 
encontravam-se em uma fase mais envelhecida do ciclo de vida que os homens proprietários, isto porque, 
como já dissemos, entre elas predominavam as viúvas". 

Consideramos que os resultados referentes à idade média dos escravistas de Franca estejam relacionados 
ao importante fluxo migratório mineiro (de criadores de gado e produtores de gêneros de subsistência) para 
essa região nas três primeiras décadas dos oitocentos, formado certamente por pessoas mais jovens. Na 
década de 1830, os imigrantes mineiros constituem uma parcela significativa dos escravistas de Franca 
(como veremos adiante em relação à naturalidade dos chefes de fogos com escravos). 

Em Franca, 88,8% dos homens chefes de domicílios com escravos eram casados. Entre cada dez 
mulheres proprietárias de escravos, oito eram viúvas e pouco mais de um décimo eram solteiras. Havia 
ainda 7,3% mulheres chefes arroladas como casadas, sendo que em nenhum caso foi listado o cônjuge. 

Como já era esperado, 92% dos chefes de fogos de ambos os sexos eram brancos. Os chefes não 
brancos (preto, crioulo ou pardo) somavam 52 (8%), na sua maioria eram pardos e entre eles havia três 
homens e uma mulher libertos. 

As mulheres não brancas possuíam em seu conjunto apenas 10 cativos e os homens 126. Os chefes 
de domicílios com escravos e não brancos tinham em média 2,6 escravos enquanto os brancos chegavam 
a ter em média 5,6 cativos. Ainda que o quesito "cor" seja controverso até os dias atuais, esses resultados 
evidenciam que a propriedade escrava para as pessoas não brancas (pertencentes a grupos sociais menos 
abastados) era uma possibilidade mais restrita e com maior dificuldade de ser alcançada. No entanto, 
como não trabalhamos com listas nominativas anteriores a 1836, não podemos dizer se houve um 
embranquecimento dos proprietários de escravos à medida que se enriqueciam (e se "branqueavam" aos 
olhos dos recenseadores). 

Tabela 2: Chefes dos fogos por sexo e cor - Porcentagem 

Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

C o r H o m e n s 
% 

M u l h e r e s 
% 

_ _ I ü t a l 
% 

Branca 507 9 1 , 8 
76 9 1 , 6 

5 7 8 
9 1 , 7 

Pre ta 3 
0 ,5 1 1,2 

4 
0 ,6 

Cr iou la 3 
0 ,5 

7 
2 ,4 

5 
0 ,8 

Parda 39 7,1 4 
4 ,8 

4 3 
6 ,8 

Total 5 4 7 83 6 3 0 100,0 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 
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A participação de migrantes mineiros senhores de escravos demonstrou-nos mais uma vez o quão 
significativo foi o componente migratório na sociedade francana nas primeiras décadas do século XIX. 
Entre os homens com naturalidade conhecida, os provenientes de Minas Gerais chegavam a 77,8% e os 
paulistas (inclusive francanos) apareceram como chefes em cerca de 13,4% dos domicílios com escravos. 
A proporção de mineiras entre as mulheres que tinham escravos era ainda maior, 90,9%, seguidas das 
paulistas, 6,5%12. 

Tabela 3: Chefes dos fogos por sexo segundo naturalidade - Porcentagem 
Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Naturalidade Homens % Mulheres % Total % 
Minas 
Gerais 

406 74,2 70 84,3 476 75,6 

São Paulo 44 8,0 5 6,0 49 7,8 
Franca 26 4,8 0 0 26 4,1 
Brasil 24 4,4 2 2,4 26 4,1 
Goiás 1 0,2 0 0 1 0,2 
Portugal 
e Ilhas 
Atlânticas 

13 2,4 0 0 13 2,1 

Europa 7 1,3 0 0 7 1,1 
África 1 0,2 0 0 1 b,2 
S/l 25 4,6 6 7,2 31 4,9 
Total 547 100,0 83 100,0 630 100,0 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 
S/I = Sem Informação 

Quanto à ocupação do chefe do fogo, a Lista Nominativa trabalhada não traz informação para 18,7% 
dos homens e 24,1% das mulheres que tinham escravos. Os chefes sem informação da ocupação foram 
excluídos dos resultados que se seguem. Para efeito de nossa análise, no tocante à ocupação, ressaltamos 
que nos casos em que há mais de uma ocupação para um determinado chefe, consideramos a primeira 
listada na fonte como a principal. Desta forma, um chefe arrolado como carpinteiro/lavrador é considerado 
como carpinteiro e incluído na categoria "trabalho manual especializado". 

Os lavradores, ou melhor, aqueles cuja primeira ocupação foi assim mencionada, predominavam 
entre os chefes de fogos e senhores e senhoras de escravos (respectivamente, 72,8% e 68,3%). As regiões 
agroexportadoras apresentaram as maiores proporções de proprietários de escravos que se ocupavam da 
agricultura, como o Vale do Paraíba (76%) e o Oeste Paulista (71%). Considerando o total de domicílios 
com escravos, a participação dos chefes que atuavam na lavoura em Franca era de 72,2%, valor superior 
ao verificado para a Província de São Paulo como um todo em 1829, que foi de 69%, assim como ao 
encontrado para as áreas de abastecimento interno e com fortes atividades comerciais, como a Capital 
(65%) e o Caminho do Sul (59%)13. 

Ainda que a agricultura fosse uma importante atividade econômica em Franca, ela não operou sozinha. 
A criação de animais, embora tenha aparecido timidamente na Lista Nominativa de Habitantes de 1835-
1836'4, não foi de forma alguma desprezível. Muito provavelmente era desenvolvida conjuntamente com 
as plantações15. Saint Hilaire já observava que em 1838 a Vila Franca possuía um dos rebanhos de gado 
vacum mais importantes da Província de São Paulo", o que também mostrou Daniel Muller em seu Ensaio 
de 1836'7. 

Além da lavoura e criação, chefes de fogos ferreiros, sapateiros, alfaiates, costureiras, seleiros, etc. 
(classificados na categoria "trabalho manual especializado") compunham o segundo grupo em importância 
ocupacional. Para os chefes de fogos com escravos, o terceiro grupo em importância eram os "agregados", 
sendo a maioria destes arrolada na fonte trabalhada como agregado lavrador. Não foi possível identificar 
a quem esses chefes estavam agregados, mas o que é o mais importante, situavam-se na qualidade de 
proprietários de escravos. 

Tabela 4: Chefes dos fogos por sexo e ocupação - Porcentagem 

3 7 2 



Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Atividade ocupacional Homens % Mulheres % Total % 
Lavrador 324 72,8 43 68,3 367 72,2 
Trabalho manual especializado (*) 45 10,1 3 4,8 48 9,4 
Trabalho manual não 
especializado (**) 

4 0,9 0 0 4 0,8 

Profissionais liberais (***) 17 3,8 0 0 17 3,3 
Jornaleiro/agências/vivc de seu 
trabalho 

5 1,1 8 12,7 13 2,6 

Negócios/negociantes 21 4,7 1 1,6 22 4,3 
Agregado 25 5,6 6 9,5 31 6,1 
Outros (****) 4 0,9 2 3,2 6 1,2 
Total (*****) 445 100,0 63 100,0 508 100,0 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 
(*) Inclui administrador, alfaiate, carpinteiro, feitor, ferreiro, marceneiro, sapateiro, paneleiro, pedreiro, roupeiro, seleiro, 
pescador, tecelão, telheiro. 
(**) Inclui carreiro e carapina. 
(***) Inclui funcionários públicos, eclesiásticos e militares. 
(****) Inclui criadores, proprietário, "indústrias". 
(*****) Excluímos 102 homens e 20 mulheres chefes de fogos com escravos pela falta de informação sobre a ocupação. 

A lavoura, sendo a principal atividade econômica, concentrava parcela significativa da mão de obra 
escrava18, o que não significou que os chefes lavradores detivessem grandes escravarias. Ao contrário, 
pouco mais da metade dos fogos (54,3%) contava com a presença de um a três cativos, três quartos t inham 
até seis escravos e apenas uma pequena minoria (3,2% dos fogos) contava com mais de vinte cativos19. 
Os lavradores possuíam 83,4% dos escravos do município, seguidos do que chamamos de "trabalhadores 
manuais especializados" (proprietários de 6,3% dos escravos), profissionais liberais (3,2%) e agregados 
(3,2%). 

Todas as atividades ocupacionais estavam representadas nas posses de 1 a 5 escravos, ou estavam 
presentes apenas nessa faixa, como os jornaleiros e os trabalhadores manuais não especializados. 

Tabela 5: Número de escravos por tamanho da posse segundo ocupação do chefe 
Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Tamanho da posse 
Atividade ocupacional 1-5 6-10 11-20 ̂ 21-40 41 e + Total 

Lavrador 524 673 723 373 132 2.425 
Trabalho manual especializado (*) 65| 37 81 0 0 183 
Trabalho manual não 
especializado (**) 11 0 0 0 0 11 
Profissionais liberais (***) 34 6 281 iè 0 94 
Jornaleiros/agências/vive de seu 
trabalho 25 0 g q 0 25 
Negócios/N egociantes 38 23 0 0 0 61 
Agregados 72 6 16 [ Z H o 0 94 
Outros (**#*) 16 0 3 0 0 r z E 
Total (*****) 785 745 848 3991 132 2.909 

Fonte: Lista Nominativa dc Habitantes 1835-1836. 
(*) Inclui administrador, alfaiate, carpinteiro, feitor, ferreiro, marceneiro, sapateiro, paneleiro, pedreiro, roupeiro, seleiro, 
pescador, tecelão, telheiro. 
(**) Inclui carreiro e carapina. 
(***) Inclui funcionários públicos, eclesiásticos e militares. 
(****) Inclui criador, proprietário, "indústrias". 
(*****) Excluímos 102 homens e 20 mulheres chefes de fogos com escravos pela falta de informação sobre a ocupação. 

Apresentadas as principais características demográficas dos chefes de domicílio e proprietários de 
escravos da Vila Franca em meados da década de 1830, podemos dizer que os homens eram sua maioria 
brancos, mineiros, casados e com até 50 anos. As mulheres chefes e proprietárias de escravos eram em 
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geral brancas, viúvas, mineiras e com mais de 60 anos. Características dos chefes de fogos com escravos 
como sexo e naturalidade não parecem ter influenciado nos cativos possuídos. Como vimos, as mulheres 
não eram proprietárias de mais escravas que escravos homens e apesar de Minas Gerais destacar-se como 
o principal local de nascimento dos proprietários, o mesmo não ocorreu com os escravos, sendo que a 
proporção de cativos mineiros (de ambos os sexos) não ultrapassou 15%. 

Na atividade ocupacional verificamos maior número de lavradores, eram sete em cada dez chefes, e 
por sua vez detinham oito em cada dez escravos. Como era de se esperar, os principais proprietários de 
escravos eram os lavradores. Dentre as características dos chefes de domicílios com escravos, a atividade 
ocupacional apresentou a maior correlação no tocante à propriedade escrava. A maior parte da mão de obra 
cativa era empregada pelos lavradores (desde os menores aos mais enriquecidos), no entanto, as demais 
atividades dificilmente permitiam aos senhores e senhoras adquirirem considerável número de escravos. 

Franca não estava diretamente envolvida na agroexportação, mas apresentava uma economia dinâmica 
voltada ao abastecimento interno que permitia aos seus chefes empregarem mão de obra escrava em 40% 
dos fogos. Esses homens e mulheres, abastados ou nem tanto, na sua maioria adquiriam um, dois, três ou 
cinco escravos no máximo, e certamente, as vidas de livres e escravos seguiram muito próximas. O que não 
quer dizer que escravos se igualassem a livres e, muito menos, que se retirasse do sistema escravista sua 
opressão, autoritarismo e violência, e nem do escravo sua condição de bem comercíalizável. 

O tamanho da escravaria e as características demográficas dos 
cativos 

Como vimos, havia correlação entre o número de escravos por fogo e a atividade ocupacional do 
chefe. E este número, por sua vez, como influenciava as características demográficas dos escravos? 

Relembramos que a propriedade de escravos em Franca era caracterizada pelo pequeno número de 
cativos possuídos. Os chefes de domicílios com posses de até cinco escravos representavam 68,4% dos 
proprietários e com até 10 cativos, 86%, e por sua vez, estes escravistas detinham respectivamente 29,3% e 
53,8% do total de cativos. A média de escravos por domicílio foi de 5,4 cativos, a mediana 3 e a moda l20. 

Tabela 6: Proprietários de escravos e escravos por tamanho da posse - Porcentagem 
Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Tamanho da Proprietários % Escravos % 
posse 

1 165 26,2 165 4,9 
2 98 15,6 196 5,8 
3 79 12,5 236 7,0 
4 47 7,5 188 5,5 
5 42 6,7 210 6,2 

1-5 431 68,4 995 29,3 
6-10 111 17,6 833 24,5 
11-20 70 11,1 992 29,2 
21-40 15 2,4 399 11,8 
41 e + 3 0,5 176 5,2 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 

A distribuição dos escravos entre os proprietários de Franca não se diferenciou consideravelmente de 
outras regiões do Brasil21. Como podemos verificar, em diferentes regiões do Brasil (desde áreas onde a 
mineração estava em decadência, em áreas de abastecimento interno ou agricultura exportadora) a estrutura 
da posse de escravos se caracterizava pela significativa participação dos pequenos proprietários de cativos 
(com 10 ou menos cativos). 

U m escravo vivendo e trabalhando ao lado de seu proprietário e/ou de outros membros livres do 
domicílio (familiares do chefe, agregados e outros indivíduos) era uma realidade em aproximadamente 
26% dos domicílios (posses unitárias), como no fogo do lavrador Antonio Garcia de Andrade morador no 
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distrito da Vila, 40 anos, natural de Minas Gerais, casado e pai de sete filhos com idades entre 14 e 2 anos, 
que possuía apenas o escravo Francisco de 25 anos22. A posse de escravarias superiores a 21 escravos na Vila 
Franca, ainda que presente, era rara, apenas dezoito. Mais raro ainda era possuir 41 escravos ou mais23. 

O desequilíbrio entre os sexos, com déficit de mulheres, predominava em todos os tamanhos das 
posses, mas era mais acentuado nas posses maiores (21 escravos e mais)24. 

Tabela 7: Razão de sexo dos escravos por tamanho da posse 
Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Tamanho da Razão de sexo 
posse 

1 126 
2 113 
3 103 
4 119 
5 133 

1-5 118 
6-10 138 
11-20 133 
21-40 164 
41 e + 159 
Total 134 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 

Como era de se esperar, em qualquer que fosse o tamanho da posse havia mais escravos adultos 
em idade produtiva (15 a 49 anos), do que crianças e velhos, cuja porcentagem dos adultos variou entre 
69,2% (nas posses com até 5 cat ivos) e 58,4% (11-20 cativos). A participação das crianças (menores de 15 
anos) mostrou-se mais significativa nos fogos de 11 a 40 escravos. Nas posses de 11 a 40 escravos estaria 
ocorrendo crescimento vegetativo da população escrava? Ainda não temos esta resposta. 

Tabela 8: Distribuição etária da população escrava segundo grandes grupos de idades - Porcentagem 
Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Tamanho da 
posse 0-14 % 15-50 % 51 e + % Total % 
1-5 273 27,4 689 69,2 33 3,3 995 100,0 
6-10 281 33,7 516 61,9 36 4,3 833 100,0 
11-20 386 38,9 579 58,4 27 2,7 992 100,0 
21-40 139 34,8 236 59,1 24 6,0 399 100,0 
41 e + 50 28,4 121 68,8 5 2,8 176 100,0 
Total 1.129 33,3 T Ï 4 1 1 63,1 125 3,7 3.395 100,0 

Fonte:Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 

Ser homem ou mulher, nascido no Brasil ou africano, pertencer a uma posse com maior ou menor 
número de cativos, condicionavam também o acesso ou não a uma união conjugal para o escravo na 
sociedade francana da primeira metade do século XIX. A Capitania/Província de São Paulo, como já foi 
demonstrado em outros estudos, apresentou índices de escravos casados e viúvos superiores às outras 
regiões do Brasil. Quais explicações para esse comportamento? Para Slenes, a diferença entre a proporção 
de escravos casados ou viúvos em São Paulo e Rio de Janeiro (superior em território paulista) se daria em 
razão dos escravos de São Paulo terem mais acesso ao casamento religioso em razão da maior presença da 
Igreja Católica (forte contingente de párocos). Os escravistas de São Paulo também se preocupavam mais 
em casar seus escravos, pois viam o casamento como uma "instituição benéfica e moralizadora para todas 
as classes sociais"25. 

Quanto maior a posse de cativos, mais possibilidade tinha o escravo em contrair uma união conjugal, 
como atestam os dados das tabelas que se seguem. Tais resultados assemelham-se com os de outros estudos 
realizados no âmbito das áreas de plantation no Sudeste do Brasil, que encontraram a mesma correlação 

3 7 5 



positiva entre tamanho da posse e participação de escravos casados e viúvos26. 
As médias posses (11 -20 cativos) e grandes (21 ou mais) apresentavam mais parceiros disponíveis para 

o matrimônio, apesar de possuírem elevada razão de sexo. Em função desta razão, as mulheres tinham mais 
opções matrimoniais e se casavam proporcionalmente mais do que seus parceiros homens. O casamento de 
escravos pertencentes a proprietários diferentes era raro no Brasil como um todo27. 

Os escravos africanos em Franca se uniam em proporções mais elevadas do que aqueles nascidos no 
Brasil. Através das uniões conjugais, buscavam estabelecer laços de parentesco, que ajudassem a enfrentar 
as duras condições na nova terra, com o intuito de se integrarem à comunidade escrava, uma vez que os aqui 
nascidos t inham maior probabilidade de participarem de redes de sociabilidade já estabelecidas28. 

Na Vila Franca do Imperador, os africanos e africanas proporcionalmente se casavam mais do que 
os nacionais, crioulos e crioulas. Dentre os homens, os africanos com 11 anos e mais casados ou viúvos 
chegavam a 29,8% e dentre os nacionais, 13,4%. Para as mulheres, a porcentagem de casadas ou viúvas 
abrangia 45,8% das africanas com mais de 10 anos e 24,0% das nascidas no Brasil. A partir da coleta dos 
registros de casamentos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Franca, verificamos a forte endogamia 
de cor/origem na escolha dos cônjuges29, o que pode nos leva a considerar que as africanas se casavam 
mais do que as nacionais em virtude do excedente de homens africanos. No entanto, houve casamentos 
entre homens crioulos e africanas assim como o contrário, e havia também mais homens entre a população 
escrava nacional. 

Os escravos africanos também se casavam mais do que os coloniais em Bananal. A porcentagem de 
africanos casados entre os homens escravos com 15 anos ou mais variou de 76,4% (1801), 86,2% (1817) a 
94% (1829) e entre as mulheres africanas de mesmo grupo etário as casadas eram 85,4% em 1801, 79,8% 
em 1817 e 88,8% em 182930 (MOTTA, 1999, p.342-343). 

O padrão nupcial observado em Franca (e também em Bananal) se diferiu do encontrado por Slenes 
em Campinas. 

Ora, tanto em 1081 quanto em 1829 os homens crioulos têm um índice de nupcialidade mais alto do que o 
dos africanos; já entre as mulheres, são as africanas que se casam mais. Essas diferenças são especialmente 
grandes nas posses maiores (com 10 ou mais escravos). Na população acima de 15 anos nessas posses em 
1801, 43,3%dos homens crioulos eram casados/viúvos, contra 26,5% dos africanos; enquanto isso, 52,8% das 
mulheres crioulas apresentavam esses estados, versus 79,8% das africanas. Nas posses maiores em 1829, essas 
cifras eram 47,1% para homens crioulos contra 23,9% para africanos, e 61,5% para mulheres crioulas, versus 
66,7% para africanas.31 

Tanto Motta quanto Slenes consideram difícil explicar o porquê de diferenças entre a participação de 
africanos e nacionais casados nas diferentes localidades analisadas (o que denominados como nacionais são 
coloniais para Motta e crioulos para Slenes), sendo necessário considerarmos outros fatores na análise da 
escolha conjugal dos escravos. 

Em 1836, os escravos de Franca eram nascidos principalmente na própria Província de São Paulo 
(inclusive Franca), na Africa e em Minas Gerais. Os cativos homens e africanos representavam 37,5% do 
total, e, dentre as mulheres, as africanas eram 24,0%. Os africanos diminuíram sua participação nas posses 
de acordo com o aumento de tamanho destas. As posses com maior número de cativos (11 a 40 cativos)32 

parecem ter recorrido muito mais ao tráfico interno, e possivelmente, à reprodução natural. Era no interior 
dessas posses que as uniões conjugais eram mais freqüentes, assim como a proporção de crianças (0-14 
anos) se mostrou mais elevada no que nos demais tamanhos de posse. 

Tabela 9: População escrava masculina por naturalidade e tamanho da posse - Porcentagem 

Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Naturalidade 1-5 6-10 11-20 21-40 41 e + Total 
Africanos 41,2 36,2 37,3 36,8 26,9 37,5 
Nacionais 50,3 56,5 51,4 63,2 13,0 51,7 
S/I 8,5 7,2 11,3 0,0 60,2 10,8 
Total 100,0 100,0 ~ H)Õ,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes 1835-1836. 

S/I = Sem informação 
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Tabela 10: População escrava feminina por naturalidade e tamanho da posse - Porcentagem 
Vila Franca do Imperador, 1835-1836 

Naturalidade 1-5 6-10 11-20 21-40 41 e +1 Total 
Africanos 25,6 24,3 20,9 23,8 32,4 24,0 
Nacionais 62,8 65,1 59,9 75,5 19jl 61,8 
S/I 11,6 10,6 19.2 0,7 48,5 14,2 
Total 100 100,0 _ 100,0 100,0 100,0 _ 100,0 
Fonte: Lista Nominat iva de Habitantes 1835-1836. 

S/[ = Sem informação 

Apresentar as características demográficas dos cativos de acordo com o tamanho da posse em que 
estavam inseridos permitiu se conhecer um pouco mais de uma importante parcela da população no norte 
paulista. Homens e mulheres escravizados que deixaram suas marcas e tentaram levar suas vidas ainda que 
sob as condições (adversas) de um cativeiro. 

Considerações Finais 

Apesar do custo despendido para adquirir escravos, os chefes de domicílio do norte paulista recorreram 
a essa mão de obra. A escravidão no Brasil era uma instituição altamente difundida, também em economias 
de abastecimento interno, como era o caso de Franca. 

Através da caracterização dos chefes de domicílio com escravos, podemos identificar diversos aspectos 
desse segmento da população, dentre os quais a baixa representatividade das mulheres chefes de domicílios 
e donas de escravos (tendo em mente as proporções encontradas para outros locais), a importância do fluxo 
migratório proveniente de Minas Gerais em direção ao norte paulista, as características demográficas como 
sexo e a naturalidade dos proprietários, que não parecem ter influenciado nos cativos possuídos, ao passo 
que a atividade ocupacional mostrou-se a principal característica a influenciar nesse número. 

Além disto, conhecemos um pouco mais da estrutura de posse de escravos em uma área com a 
economia voltada ao abastecimento interno. As pequenas posses (até 5 escravos) predominavam, assim 
com em outras áreas do Brasil; nas posses menores a razão de sexo apresentava-se menor no seu conjunto, 
embora os casamentos fossem mais freqüentes nas maiores; nas primeiras, proporcionalmente, havia um 
maior número de pessoas escravas adultas em idades produtivas que nas segundas, etc. 

Ao traçarmos a demografia, mesmo que incompleta, dos escravos e seus senhores/chefes de fogo, 
verificamos que suas características, ainda que em medidas diferentes, foram comuns também em outros 
locais. O que nos parece peculiar é que o comportamento observado para a população escrava e domicílios 
francanos, ora se aproximava daquele verificado para a província como um todo, ora daquele encontrado 
nas áreas de agricultura de exportação, ora daquele observado para os locais voltados para o abastecimento 
interno. 

Notas 
1 De acordo com a Lista Nominativa de Habitantes, a Vila Franca do Imperador era composta por seis distritos em 1836: da Vila (atual 

Franca), dc Santa Bárbara (atual Patrocínio Paulista), do Chapadão (atual Igarapava), do Carmo (atual Ituverava), de Cana Verde (atual Batatais) 
e de Cajuru (conserva o mesmo nome). A realização do levantamento populacional da Vila Franca ocorreu em 1835 e 1836, uma vez que quatro 
distritos apresentam como a data do recenseamento o ano dc 1835 e dois distritos apresentam o ano de 1836. 

2 Os limites entre São Paulo e Minas Gerais só foram definidos no século XX. 
3 BRIOSCHI, L. R. et al. Os entrantes no Sertão do Rio Pardo : o povoamento da freguesia de Batatais, séculos XVIII e XIX. São Paulo: 

CERU, 1991, p. 33. 
4 TOSI, P. G. Capitais no interior : Franca e a história da indústria coureiro-calçadista (1860-1945). Campinas, 1998. Tese (Doutorado) 

- Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, p. 38. 
5 ALMANAQUE Histórico de Franca - Obra de Compilação Histórica do Município em seus vários aspectos. Hygino Antônio do Nascimento 

c Eufrásio Moreira (Org.). Franca: Tipografia "Renascença", 1943, p. 15. 
6 Consideramos oportuno ressaltar o significado do termo "fogo" - unidade base de coleta de dados das Listas Nominativas. Em nosso 

estudo, a designação fogo coincide com domicílio, e adotamos a definição de Iraci Costa para quem domicílio é o "conjunto de pessoas coabitantes 
que mantêm laços de parentesco e/ou subordinação e vivem sob a autoridade do Chefe do Domicilio - indivíduo a encabeçar a lista nominativa 
correspondente ao domicílio e que podia ou não ser chefe dc família" (COSTA, 1. N. Minas Gerais : estruturas populacionais típicas. São Paulo: 
EDEC, 1982, p. 85). Acrescentamos a esta definição, a condição do fogo como unidade de produção e consumo do grupo coabitante. Partimos da 
perspectiva, já destacada por COSTA (ibidem) e SCOTT (SCOTT, A. S. V. Dinâmica familiar da elite paulista (1765-1836). São Paulo, 1987. 301 f. 
Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo), de que domicílio e família constituem-
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se cm dois conceitos diferenciados, uma vez que não fazem parte da família todos os membros coabitantes do domicílio. Sobre um apanhado de 
definições de domicílio ver SCOTT, ibidem, p. 66-99 e TEIXEIRA, P. E. O outro lado da família brasileira : mulheres chefes de família (1765-
1850). Campinas: UNICAMP, 2004, p. 48-50. 

7 COSTA, I. N.; GUTIÉRREZ, H. Notas sobre casamentos de escravos em São Paulo e no Paraná (1830). HISTÓRIA: QUESTÕES E 
DEBATES, Curitiba, v. 5, n. 9, p. 313-321, dez. 1984; MARCÍLIO, M. L. Caiçara : terra e população: estudo de demografia histórica e da história 
social de Ubatuba. São Paulo: Paulinas/CEDHAL, 1986; METCALF, A. C. Vida familiar dos escravos em São Paulo no século XVIII: o caso de 
Santana de Parnaíba. ESTUDOS ECONÔMICOS, São Paulo, v. 17,n. 2, p. 205-212, maio/ago. 1987; COSTA, I. N; SLENES, R. W.; SCHWARTZ, 
S. A família escrava em Lorena (1801). ESTUDOS ECONÔMICOS, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 245-295, maio/ago. 1987; SCOTT, Dinâmica...; 
COSTA, I. N.; NOZOE, N. Elementos da estrutura de posse de escravos em Lorena no alvorecer do século XIX. ESTUDOS ECONÔMICOS, 
São Paulo, v. 19, n. 2, p. 319-345, maio/ago. 1989; SAMARA, E. M .As mulheres, o poder e a família : São Paulo, século XIX. São Paulo: Marco 
Zero, 1989; LUNA, F. V. Características demográficas dos escravos de São Paulo (1777-1829). ESTUDOS ECONÔMICOS, São Paulo, v. 22, n. 
3, p. 245-295, set./dez,1992; BACELLAR, C. de A. P. Os senhores da terra : família e sistema sucessório entre os senhores de engenho do Oeste 
Paulista, 1765-1855. Campinas: Centro de Memóría/UNICAMP, 1997; MOTTA, J. F. Corpos escravos, vontades livres : posse de cativos e família 
escrava em Bananal (1801-1829). São Paulo: Annablume/FAPESP, 1999; BACELLAR, C. de A. P. Viver e sobreviver em uma vila colonial : 
Sorocaba, séculos XVIII e XIX. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2001; LUNA, F. V.; KLEIN, H. Slaveiy andeconomy ofSão Paulo, 1750-1850. 
Stanford, Califórnia: Stanford University Press, 2003; entre outros. 

8 A Lista Nominativa de Habitantes de 1835-1836 arrola apenas um chefe ("cabeça") por fogo. 
9 O trabalho na manufatura têxtil, atividade desenvolvida especialmente por mulheres, estava presente em Franca e, ao que tudo indica, 

quase não utilizava a mão de obra escrava. Apenas uma costureira e uma mulher que "vivia de seus algodões" foram arroladas na Lista de 1835-
1836 como chefes de domicílio com escravos. O que nos leva a concluir que a manufatura têxtil em Franca empregava mão de obra familiar, 
principalmente feminina. 

10 De acordo com Luna, na freguesia de Congonhas de Sabará em 1771, as mulheres proprietárias de escravos eram 22,6%, elevando-se a 
participação feminina a 30,6% em 1790. Em Vila Rica e Distrito de São Caetano, no ano de 1804, as mulheres senhoras de escravos correspondiam 
a 37,3% e 28,9%, respectivamente (LUNA, F. V. Minas Gerais : escravos e senhores: análise da estrutura populacional e econômica de alguns 
centros mineratórios (1718-1804). São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas, 1981, p. 130). Em Lorena, para o ano de 1801, Costa e Nozoe 
encontraram 75,9% de escravistas homens, já Gutiérrez ao analisar nove localidades paranaenses verificou que 80,3% em 1804 e 11,2% em 
1829 dos escravistas eram do sexo masculino (GUTIÉRREZ, H. Grandes e pequenos senhores de escravos no Paraná. DOCUMENTOS PARA 
DISCUSSÃO. São Paulo: IPE/ ANPUH, Julho, 21 p., mimeografado, p. 9 Apud MOTTA, Corpos..., p. 98). Em Bananal, município cafeicultor do 
Vale do Paraíba, no entanto, as proporções de escravistas homens (84,1% em 1801, 87,6% em 1817 e 88,7% em 1829), aproximaram-se mais da 
encontrada para Franca (Ibidem, p. 115). 

11 Em Lorena a idade média dos escravistas homens era de 49,3 anos em 1801 (COSTA; NOZOE, p. 321). Para a Província de São Paulo 
como um todo, a idade média dos homens e mulheres escravistas foi respectivamente 47 anos e 52 anos para o ano de 1829 (LUNA; KLEIN, p. 
112). Motta em seu estudo sobre Bananal encontrou os escravistas com idade média de 42,5 anos para os homens e 45,7 anos para as mulheres, 
também no ano de 1829 (MOTTA, p. 120-121). As idades médias dos proprietários e senhoras de Franca mostraram-se mais rejuvenescidas em 
relação a Lorena e a província de São Paulo como um todo e mais envelhecidos do que aqueles de Bananal. 

12 Porcentagens em relação às mulheres com naturalidade conhecida, ou seja, exclusive aquelas sem informação do local de origem (ver 
tabela 3). 

13 LUNA; KLEIN, p. 118. 
14 Encontramos apenas dois chefes de fogos com escravos citados como criador/ "vive de criar de gado" e 15 lavradores/criadores. 
1 5 Após examinarmos a produção da Vila, especificamente a criação de animais relacionados na Lista Nominativa de 1835-1836, comprovamos 

a importância do gado bovino para o norte paulista. Ao cruzarmos os nomes dos chefes dos fogos com escravos e a relação dos nomes dos criadores 
nos Assentamentos de Gados da Vila Franca (1825-1836), encontramos 168 criadores presentes nas duas fontes. A listagem dos Assentamentos dos 
Criadores de Gado se encontra in BRIOSCHI, p. 277-293. 

16 SAINT HILAIRE, A. Viagem à Província de São Paulo. São Paulo: Martins/EDUSP, 1972, p. 101. 
17 MULLER, D. P. (Org.). Ensaio d'un Quadro Estatístico da Província de São Paulo. São Paulo, Reedição Littéral Secção de Obras d ' "O 

Estado de São Paulo", 1923. 
18 Luna e Klein mostraram que 81% dos escravos da Província de São Paulo em 1829 trabalhavam na agricultura. Neste sentido, Franca se 

assemelhava mais ao Vale do Paraíba (88% dos escravos estavam na agricultura), Oeste Paulista (89%) e ao Litoral (81%), uma vez que 83,4% de seus 
cativos exerciam atividades ligadas à lavoura. Na Capital, os profissionais liberais (inclusive os eclesiásticos e funcionários públicos) concentravam 
14% da mão de obra escrava e os comerciantes, 10%. No Caminho do Sul o transporte, atrás apenas da agricultura (62%), empregava 26% dos 
cativos, o que já era de se esperar, pois era aí que se realizava a feira anual de muares, cujos animais provenientes do Sul, eram comercializados 
com as demais regiões do país (LUNA; KLEIN, p. 119). 

19 A pequena posse de escravos constatada na Vila Franca do Imperador não necessariamente implicava pequena extensão territorial das 
propriedades rurais, ou seja, a média de escravos por proprietário era de 5 cativos, mas suas fazendas poderiam corresponder a consideráveis 
hectares. Se a criação de gado necessitava, por um lado, de extensas áreas de pastagens, por outro, exigia menor número de escravos nessa 
atividade. 

2 0 Consideramos apenas o total de domicílios com escravos, 630. 
21 Em Minas Gerais, no ano de 1804, Luna verificou que os proprietários de escravos com até cinco cativos eram 10,2% em São Caetano 

(distrito de Mariana) e 82,3% em Vila Rica e os proprietários com até 10 cativos, 85,6% e 94,5% respectivamente. Nessas duas localidades 
mineratórias predominaram as pequenas posses, uma vez que as posses com até 5 cativos abrangeram 26,3% dos cativos (São Caetano) e 47,1% 
(Vila Rica). Esta última possuía pequenos proprietários em maior proporção do que São Caetano, assim como seus cativos estavam também 
concentrados nas posses com até 10 escravos (71,2%) vis-à-vis São Caetano (45%). Esse autor, após analisar cinco localidades em Minas Gerais 
entre 1718 e 1804, concluiu que não ocorreram mudanças na estrutura da posse de escravos neste período, apesar das diferentes fases da economia 
mineira. (LUNA, p. 126). Os escravistas com um a nove escravos no Recôncavo baiano chegavam a 83,6% em 1816-1817. A proporção de 
proprietários de apenas um cativo encontrada por Schwartz no Recôncavo foi relativamente semelhante ao verificado em Franca, respectivamente, 
23% e 26% (SCHWARTZ, S. B. Padrões de propriedade de escravos nas Américas: nova evidência para o Brasil. ESTUDOS ECONÔMICOS, São 
Paulo, v. 13, n. 1 p. 259-287, jan./abr. 1983, p.285). Em nove localidades do Paraná, de acordo com as Listas Nominativas de Habitantes de 1804, 
85,6% das posses tinham até nove cativos e respondiam por 48,2% dos escravos. Este estudo revelou que nas posses paranaenses predominavam 
os pequenos escravistas (GUTIÉRREZ, H. Demografia escrava numa economia nâo-exportadora: Paraná, 1800-1830. ESTUDOS ECONÔMICOS, 
São Paulo, v. 17, n. 2, p. 297-314, maio/ago. 1987, p. 310). Em Lorena, 46,6% dos escravos estavam em posses com até 9 cativos e os escravistas 
que detinham estes escravos chegavam a 83,4% do total de proprietários de escravos (COSTA; SLENES; SCHWARTZ, p. 247). Motta constatou 

que, em Bananal, 70,5% do total de escravistas em 1801 tinham de um a nove escravos, em 1817 essa porcentagem era de 78,5% e, em 1829, 70,7%. 
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Nessa localidade, o avanço da agricultura agroexportadora cafecira elevou a proporção de escravos possuídos pelas grandes posses (com 40 ou mais 
cativos) de 30,9% em 1801 a 33,0% em 1817 e 48,9% em 1829 (MOTTA, p. 168-169). 

22 Lista Nominativa de Habitantes, 1835-36, distrito 1, quarteirão 8, fogo 43. 
23 Um dos domicílios com mais de 40 escravos foi arrolado no distrito da Vila. Antonio Barbosa Sandoval natural de Minas Gerais vivia com 

esposa, filhos e uma agregada e possuía 44 escravos (distrito 1, quarteirão 7, fogo 19). Os outros dois domicílios ficavam no distrito de Cana Verde 
(Batatais) cujos chefes eram João Francisco Junqueira e João Jose de Carvalho. João Francisco Junqueira era lavrador e dono de um engenho de 
serrar madeira. Possuía a maior posse de escravos da região - 70 cativos (distrito 5, quarteirão 4, fogo 9). Em seu testamento, aberto em 02/10/1862, 
o então Capitão João Francisco Junqueira "mandou rezar 50 missas por sua alma, 50 pelas almas de seus pais e 30 pelas almas de seus escravos 
falecidos (...)". Quando seu inventário foi aberto em 1862, seu monte-mor foi avaliado em 120:514$ 130 e deixou dentre diversos bens: 51 escravos, 
terras e benfeitorias em diversas fazendas e madeiras serradas em estoque (BRIOSCHI, p. 175). João Jose de Carvalho, foi arrolado como lavrador 
fazendeiro, com 61 escravos em 1835 (distrito 5, quarteirão 8 e fogo 1). Era o maior proprietário de terras da região em 1848 e casado com Helena 
Francisca Diniz Junqueira (aparentada de João Francisco Junqueira) (Ibidem, p. 65 e 171). 

24 O predomínio de homens em todas as faixas de tamanho das posses de Franca nos chama a atenção para o relativo fôlego econômico 
da região norte paulista para adquirir escravos do sexo masculino , uma vez que essa supremacia de escravos homens era mais comum em áreas 
voltadas para a agroexportação (ainda que as razões de sexo apresentassem valores superiores aos verificados em Franca). Por exemplo, em 
Bananal, no ano de 1801, as mulheres eram mais representativas do que os homens nas posses de 1 a 4 cativos (59,5%), a partir de 1817 (com o 
desenvolvimento do café) os homens passaram a constituir a maioria dos escravos em qualquer tamanho de posse (MOTTA. p. 175). 

2 5 SLENES, p. 91. 
2 6 MOTTA e SLENES. 
2 7 Fizeram observações a este respeito SCHWARTZ, S. B. Segredos internos : engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835. Trad. 

de Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 1988; METCALF, A. C. A família escrava no Brasil Colonial: um estudo de caso em 
São Paulo. História e população : estudos sobre a América Latina. São Paulo: Fundação SEADE, 1990. p. 205-212.; SLENES. 

2 8 COSTA; SLENES; SCHWARTZ, p. 286 
2 ' Recolhemos apenas os registros paroquiais de casamento referentes à Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Franca (paróquia da sede 

da Vila) para o período 1807-1888, num total de 828 registros de casamentos em que ao menos um dos cônjuges era escravo (CUNHA, M. F. Fogos 
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