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RESUMO

Em  1872,  o  Brasil  realizou  seu  primeiro  recenseamento  geral  desde  que  se  tornou  país 
independente. Os habitantes do território nacional foram contados e classificados de acordo 
com categorias  que pudessem diferenciá-los  e  proporcionar  às  autoridades  uma leitura  da 
sociedade brasileira daquele período. Este texto surgiu de alguns questionamentos acerca do 
lugar  do  africano dentro  dessa  pesquisa.  Em  quais  categorias  ele  foi  incluído?  Existem 
indícios de sub-registro? Afinal, qual era a situação do africano dentro da Estatística brasileira 
no  século  XIX?  Para  tanto,  primeiramente  exploramos  o  conceito  de  censo como  um 
instrumento aplicado pelos Estados modernos para simplificar dados e prover uma “leitura” 
eficiente de uma população dispersa e heterogênea. Notamos que os censos eram dispersos no 
período colonial,  com fins práticos de recrutamento e taxação. No Império, perderam essa 
função tão clara, motivo pelo qual foram pouco utilizados até a tentativa mal-sucedida de um 
recenseamento geral em 1852, no qual o Estado falhou ao tentar impor medida impopular e 
não teve respaldo popular para a implantação dessa e de outras medidas administrativas. Foi 
realizado, enfim, em 1872, o primeiro censo geral demonstrando que o Império estava muito 
mais  coeso  e  centralizado  naquela  época.  As  fontes  primárias  acompanham  a  discussão 
bibliográfica nesta parte, especialmente os Relatórios do Ministério dos Negócios do Império, 
órgão responsável pelo censo e a legislação específica que os regulamentava,  decretos. No 
segundo  capítulo,  abordamos  as  categorias  pelas  quais  a  população  era  classificada  nas 
contagens e mapas populacionais, primeiramente pela bibliografia e depois pela análise de 
alguns documentos.  Na análise em fontes primárias,  foram utilizados mapas populacionais 
extraídos  de  documentação  variada:  ofícios,  relatórios,  lista  nominativa.  Foram  quatro 
análises de dados, entre 1796 e 1843, que buscavam identificar e problematizar as categorias 
analisadas na bibliografia. Também foram analisadas as categorias do censo não-realizado de 
1852 e do censo de 1872 por meio de sua legislação:  Decreto nº 797 (1851)  e  Decreto nº  
4856 (1870). Concluímos nesse capítulo que as categorias são um reflexo das intenções dos 
governantes  para  alguma  época.  Elas  são  fluidas  e  mutáveis  e  sempre  resumem  as 
informações  que mais  se  procuram,  em detrimento  de outras.  O nível  de detalhamento  é 
sempre  prejudicado  na  elaboração  de  mapas  populacionais,  mas  estes,  em compensação, 
resumem o que as autoridades queriam “ler” daquela população. O africano não tem lugar 
específico  nessas  categorias,  exceto  quando  chegamos  às  listas  nominativas.  Nos  mapas, 
entretanto,  ele aparece subentendido, de modo geral, entre os  pretos. No terceiro capítulo, 
enfim,  chegamos  às  tabelas  do  censo  de  1872  compiladas  no  Relatório  e  Trabalhos 
Estatísticos, publicação oficial  de 1877. Nela, os africanos – e todas as demais categorias 
sociais – já estão diluídos, interpretados e tabulados. Os dados apresentados demonstram um 
número  decrescente  de  africanos,  possivelmente  compatível  com  a  realidade  política  da 
abolição do tráfico, mas não nos detivemos nessa análise. Comparamos o censo de 1872 com 
duas  contagens  paralelas.  A  primeira  delas,  a  matrícula  dos  escravos  de  1872,  evento 
próximo, mas distinto, que foi analisado pela bibliografia, especialmente Robert Slenes:  O 
que  Rui  Barbosa  não  queimou.  E  a  segunda  contagem  foi  o  Censo  da  Corte  de  1870, 
analisada por meio das  fichas de família da paróquia de São Cristóvão, na qual pudemos 
descer ao nível das informações elementares e obter com algumas considerações o número de 
africanos de alguns quarteirões daquela paróquia. Comparando essas informações, pudemos 
supor que apesar de alguns proprietários declararem claramente seus africanos ilegais, muitos 
devem ter optado por subir suas idades para escaparem de alguma eventual penalidade. No 
entanto, a visibilidade dos africanos não foi apenas prejudicada pelos senhores, mas também 
pela Diretoria de Estatística que, por sua classificação própria, os inseriu como “estrangeiros” 



apelando mais  ao critério  de nacionalidade  do que ao critério  de cor  ou condição social, 
escondendo-os de alguma forma dentro do jogo de categorias estatísticas.

Palavras-chave: Recenseamento,  População,  Africanos,  Nacionalidade,  Cidadania, 
Brasil século XIX.
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INTRODUÇÃO

Em  1872,  após  cinquenta  anos  de  independência  política,  o  Brasil  realizou  seu 

primeiro  recenseamento  geral.  À  primeira  vista,  foi  apenas  a  aplicação  de  uma  medida 

administrativa com a qual parecemos acostumados nos dias atuais. Tratava-se, no entanto, de 

algo ainda mais profundo e simbólico. O censo era, e ainda é, um instrumento privilegiado de 

leitura  de  uma  sociedade  e  simplificação  de  resultados,  permitindo  rápido  e  eficiente 

entendimento sobre uma grande e heterogênea população. Essa era, ao menos, a aspiração dos 

gestores do século XIX. 

Sabemos que o Brasil como país que se entendeu e se assumiu como nação unificada 

é produto de longos esforços centralizadores, que tiveram maior êxito sob o governo de Pedro 

II a partir da década de 1850. Os primeiros decênios da história independente do país foram 

marcados  por  revoltas  de cunho autonomista  e  separatista  que  minavam as  aspirações  de 

estabelecer uma nação na antiga América Portuguesa. É nesse contexto que surgem propostas 

modernizadoras  para  o  país,  que  buscavam  impor  a  presença  de  um  Estado  moderno 

centralizado em todo o território nacional. Tais propostas foram celebradas em leis e decretos 

como a regulamentação de terras, a adoção do sistema métrico decimal, a criação do sistema 

postal,  por  fim,  o  censo.  Todas  elas  dariam  ao  Estado  a  capacidade  de  aprimorar  seu 

entendimento e controle sobre o país e sua população.

Mas,  qual  era  a  população  do  Brasil?  Era  uma  população  heterogênea, 

profundamente hierarquizada, e que tinha na presença escrava uma de suas grandes marcas. 

Esses escravos, de nascimento ou ascendência africana eram componentes vitais da economia 

brasileira  e,  por  seu  número  elevado,  constituíam  forças  sociais  e  culturais  de  grande 

influência na população. As classificações para diferenciar as camadas da população eram 

várias: escravo e livre, branco e preto, africano ou crioulo, dentre outras. Tais formas eram 

comuns  na  diferenciação  das  pessoas  que  compunham a  sociedade  brasileira,  mas  foram 

historicamente  construídas  e  discutir  as  formas  de  classificação  é  um dos objetivos  deste 

texto.

Mais  especificamente,  buscamos  encontrar  o  africano.  A escolha  no foco deu-se 

porque o século XIX viu nascer, implantar e cobrar uma nova postura em relação ao tráfico de 

escravos africanos. Então, africanos, outrora maiores integrantes das escravarias da América 

portuguesa,  foram colocados em segundo plano, tornaram-se objetos de discussão durante 

todo o século, especialmente referentes à proibição do tráfico atlântico, um longo processo 

que, no Brasil, durou quase meio século para se concretizar. Não bastassem os critérios de 
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cor, origem ou condição social, agora também o africano tinha um status “não-oficial” de tipo 

em extinção dos quadros populacionais brasileiros. Ilegal segundo a legislação e indesejado 

pelos novos conceitos científicos, ainda que necessário para a economia, essa “categoria” de 

pessoas torna-se neste texto alvo de nossa atenção: como o século XIX, nos seus diferentes 

períodos, inseria os africanos nos dados demográficos? Em quais categorias? Usando qual 

classificação?  À  medida  que  o  século  XIX  avançou,  o  africano  passou  de  primordial 

trabalhador a um mero estrangeiro cuja vinda para o país tinha sido compulsória. Destituído 

de  vários  atributos  dos  estrangeiros  “brancos” e  também dos “pretos” nascidos  no Brasil 

(crioulos), os africanos acabaram numa espécie de limbo que a Estatística encontrou meios 

para delimitar.  E é essa delimitação que se torna objeto de estudo deste texto,  é sobre as 

formas  de  registrar  e  classificar  africanos  nas  contagens  populacionais  é  que  queremos 

discutir.  A análise  perpassa  os  anos  de  formação  do Estado  nacional  brasileiro,  algumas 

contagens provinciais, chegamos à primeira – e fracassada – tentativa de executar um censo 

nacional em 1852 e, por fim, o texto culmina com o censo de fato realizado no país inteiro a 

partir de agosto de 1872. Durante esse trajeto, estão em jogo não apenas as concepções sobre 

os africanos, mas a ideia do Brasil como Estado moderno, implantando técnicas e métodos 

eficazes, capazes de firmar o país no rol das nações civilizadas do mundo. Está em jogo uma 

identidade  nacional  em  suas  várias  facetas:  a  administrativa,  a  econômica,  a  social  e  a 

cultural. 

O primeiro  capítulo  deste  texto  trata  do  censo  entendendo-o  como  um poderoso 

instrumento de leitura utilizado pelos Estados modernos para possibilitar uma leitura sinóptica 

de  uma sociedade  heterogênea  transformando-a em quadros  e  listas  homogêneos  de fácil 

interpretação. Também abordaremos os métodos utilizados no Brasil desde o fim do século 

XVIII até o fim do século XIX cujo ápice é o Censo de 1872, primeiro e único recenseamento 

geral brasileiro na época do Império. Interessa-nos saber quem eram os mandantes e quais 

eram os objetivos dessas contagens.

No  segundo  capítulo,  trataremos  da  questão  específica  da  classificação  e 

categorização  dentro  dos  censos  e  estimativas.  A  cada  época  e  lugar,  de  acordo  com a 

intencionalidade de cada pesquisa demográfica,  o tipo,  quantidade e ordem das categorias 

pode sofrer ligeiras ou grandes alterações. Essa é uma questão fundamental, pois a simples 

ordem dos campos nos formulários ou mapas de população é suficiente para nos direcionar a 

interpretar  aquela  sociedade  naquele  momento  em determinada  maneira,  sob  determinada 

óptica. Sendo o africano o foco principal deste estudo, interessa-nos, aqui, entender de que 

maneira ele está representado, ou sub-representado, nessas categorias.
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Por fim,  no  terceiro  capítulo,  buscamos  analisar  especificamente  de  que  maneira 

podemos  detectar  os  africanos  no  censo  de  1872,  pelo  cruzamento  de  dados  oficiais  e 

comparações com outras fontes próximas àquele período. Este capítulo une as discussões do 

primeiro capítulo, sobre a finalidade e aplicação do censo, às do segundo capítulo, sobre a 

importância das categorias e o lugar do africano nelas. Esperamos, ao concluir, ter delimitado, 

ainda que parcialmente,  o lugar dos africanos na estatística oficial  do Império ao final do 

primeiro recenseamento geral do Brasil.
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1. CENSOS

“Na maior parte dos casos as primeiras operações da Estatística não são acessíveis à 
investigação privada; somente o Estado e outros poderes públicos, provinciais ou 
municipais,  podem  efetuá-las,  porque  somente  eles  se  acham  em  posição  de 
interrogar a universalidade das povoações; e impor-lhes a obrigação de um registro 
regular. (…) A Estatística acha-se destarte colocada em condições particulares que 
dão  ao  Congresso  estatístico  um  caráter  mui  diferente  do  das  outras  reuniões 
científicas. Essas últimas são formadas exclusivamente de sabedores livres, que não 
têm o menor interesse de se porem de acordo para emitirem votos, tratando apenas 
de  formularem  teses  especulativas  que  definem  a  opinião  geral  da  ciência  em 
determinadas questões. A nossa reunião, pelo contrário, não atinge o seu fim senão 
estabelecendo,  entre  as  instituições  públicas  de  diversos  países,  a  harmonia 
necessária para introduzir uma convencional unidade, tanto nos processos e formas 
das operações diretas, como no agrupamento e publicação dos dados recolhidos”.1

As palavras citadas pelo Barão de Porto Seguro, datadas de agosto de 1872, fazem 

ressoar as grandes aspirações da Estatística, acima até de outras ciências da época. O trunfo 

dessa  ciência  matemática  não estava  apenas  na  sua  objetividade  numérica,  mas  no  apoio 

fundamental do Estado, o único órgão capaz de compelir toda uma população a submeter-se a 

uma só padronização.  O barão participava como delegado oficial  do Brasil  no Congresso 

Internacional  de  Estatística  em  São  Petersburgo  cuja  comissão  organizadora  proferiu  a 

epígrafe  acima,  registrada  no Relatório  do  Ministério  dos  Negócios  do  Império  de  1872. 

Muitos anos haviam se passado desde que o Brasil ensaiou contagens populacionais básicas 

até  que,  naquele  ano  e  mês,  por  coincidência,  estava  sendo  realizado  o  primeiro 

recenseamento geral do Império do Brasil.

Mais que uma contagem, como a própria fala do barão deixa evidente, a Estatística, 

com  e  maiúsculo,  era  vista  como uma arma a favor  da harmonia  de todos os  povos que 

constituem um mesmo Estado. Esse ponto de vista não é meramente poético, mas reflete um 

pensamento  maior,  no  qual  recenseamentos  e  outros  trabalhos  estatísticos  são  casados  a 

inúmeras outras medidas administrativas em prol da construção e legitimação dos Estados 

nacionais modernos. Antes de situar os africanos no censo de 1872, precisamos entender a 

própria concepção de censo, como ela se alterou ao longo do século XIX, acompanhando a 

centralização do Estado e transformações políticas do Brasil.

1.1 O CENSO

O  recenseamento  é  uma  prática  comum  na  gestão  dos  Estados  nacionais 

contemporâneos. Trata-se da contagem de todos os indivíduos que residem num determinado 

1 Relatório do Ministério dos Negócios do Império (daqui em diante, RMNI) de 1872-A, 1872, Anexo D, p. 11.
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país  ou  região  das  maneiras  mais  diretas  possíveis:  contagem  manual,  formulários  ou 

entrevistas com chefes de domicílios. Ainda que hoje seja auxiliada por meios tecnológicos 

modernos,  essa  pesquisa  é  por  definição  uma  contagem  minuciosa  e  é  ainda  tida  por 

demógrafos  como  uma  das  maneiras  mais  confiáveis  para  se  calcular  a  população  total 

residente de uma determinada região ou país.

Nos estados modernos, o objetivo principal em recensear uma população pode variar 

de acordo com o lugar, a época e o tipo de governo, mas, de modo geral, está associado à 

gestão dos recursos financeiros de que um Estado dispõe (verbas para serviços públicos) ou 

que pretende dispor (impostos e taxas). Em outras circunstâncias, seu objetivo pode também 

estar associado a um cálculo de reserva de contingente para fins de alistamento militar. Seja 

qual  for  a  intenção  principal,  a  contagem de  população  tende  a  ser  dispendiosa  para  os 

Estados que a aplicam e controversa entre a população recenseada.2 Por isso, recenseamentos 

tendem a ser realizados em períodos mais longos que um ano, ao contrário de pesquisas de 

menor complexidade. O Brasil e outros países, por exemplo, realizam censos decenalmente. 

Para  complementar  os  dados durante  o período entre  dois  censos,  adotam-se estimativas, 

contagens parciais e outros estudos de menor abrangência geográfica.

O custo emocional do censo também deveria ser levado em consideração. Trata-se da 

reação  coletiva  quanto  à  contagem populacional,  que,  quando  negativa,  varia  da  simples 

desconfiança a uma considerável explosão social.  No Brasil,  o caso mais conhecido foi o 

movimento “Ronco da Abelha”, também conhecido como “Guerra dos Marimbondos”. Esse 

movimento  surgiu a partir  das reações  contrárias  à imposição de um registro civil  para a 

população brasileira em 1852, acompanhado do primeiro recenseamento geral. Apesar de a 

revolta se dar em torno da questão do registro civil e não necessariamente do censo, ambas as 

medidas foram canceladas pelo governo imperial. Dessa drástica experiência governamental 

trataremos um pouco mais adiante. Fica-nos, portanto, apenas a imagem de uma revolta que 

minou  as  intenções  do Estado brasileiro  impor-se  de  maneira  universal  sobre  o território 

nacional. O censo, uma dessas formas de imposição, foi cancelado e precisou de mais vinte 

anos para sair do papel.

A contínua tendência das sociedades em desconfiarem do censo como uma forma de 

“espionagem” estatal pode ser justificada pela argumentação de James Scott, para quem, o 

censo é,  de fato,  uma forma de o Estado ver as pessoas.3 O censo é,  por definição,  uma 

2 BOTELHO, Tarcisio R. Censos e construção nacional no Brasil Imperial. Revista Tempo Social. Vol. 17, n. 1. 
São Paulo: USP, junho de 2005, pp. 321-341.
3 SCOTT, James C., Seeing Like a State: How certain schemes to improve the human condition have failed. 
New Haven (EUA): Yale University Press, 1998.
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metodologia que o Estado moderno aplica para ler a vida de seus indivíduos da maneira mais 

simples  possível:  por meio de dados objetivos,  de tabelas  de fácil  interpretação.  O que o 

Estado precisa, nesse caso, é de um rápido panorama sobre seus habitantes, quantos são, de 

que idades, como e onde vivem.

A argumentação de Scott é aplicável ao Brasil do século XIX, foco de atenção deste 

texto.  O país,  enquanto ainda colônia portuguesa,  havia realizado contagens e estimativas 

parciais.  Mas enquanto nação independente,  especialmente a partir  da segunda metade do 

século XIX, tentando figurar no rol dos países civilizados, modernos e caminhando para um 

futuro promissor, o censo assume um papel modernizador que não era conhecido no período 

colonial.  Não são apenas os dados que interessam, mas o próprio censo como instrumento 

aplicado  pelo  Estado  brasileiro  passa  a  carregar  um  caráter  modernizador  que  eleva  a 

identidade nacional a mais um passo rumo à civilização, conforme conceito do século XIX.

Scott  nos  ajuda  a  entender  de  que  maneira  o  censo  adquire  tamanhos  poderes. 

Aplicar um censo geral de um país é, para o Estado moderno, uma medida tão importante 

quanto definir uma língua nacional, unificar pesos e medidas, adotar sobrenomes para todas as 

pessoas, regulamentar o acesso e comercialização da terra, bem como várias outras medidas 

que,  somadas,  conferem  a  esse  Estado  a  eficiência  necessária  para  gerir  seus  recursos.4 

Diferentes  da  administração  clássica  da  Antiguidade  ou  dos  sistemas  feudais,  os  Estados 

modernos teriam a oportunidade de, com a soma de alguns fatores, chegar a um estado de 

“visão”, em oposição àqueles governos que eram “cegos” em relação ao seu território, seus 

habitantes e suas reais especificidades.

Os termos “legibilidade” e “simplificação” são os conceitos norteadores do Estado 

que  enxerga:  ele  precisa  ler  da  maneira  mais  simples  possível  as  informações  de  seus 

habitantes.5 Numa  população  sabidamente  heterogênea,  que  pode  variar  em  composição 

étnica, religiosa, econômica e de densidade, o Estado moderno precisaria, segundo Scott, ter 

as ferramentas certas para unificar toda essa aparente desordem num sistema lógico, prático e 

eficiente  de  “ler”  a  realidade  de  seu  país.  Utilizando  o  exemplo  da  silvicultura  moderna 

desenvolvida na Saxônia e na Prússia no século XVII, Scott argumenta que há correlação 

entre o gerenciamento metódico e geométrico das árvores daquelas florestas e a organização 

metódica  dos  dados  de  uma  população  inteira.  As  árvores  daquela  região  sofreram 

intervenções humanas de modo a se tornarem “legíveis” para a indústria madeireira: plantio 

geométrico,  redução  de  espécies  plantadas  e  podas  regulares  garantiram  uma  inicial  e 

4 SCOTT, 1998, p. 2.
5 Ibid.
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significativa melhoria  na produção e qualidade da madeira:  “Esse passo foi a tentativa de 

criar, por meio de cuidadosa semeadura, plantio e corte, uma floresta que fosse mais fácil para 

os silvicultores contarem, manipularem, medirem e avaliarem”.6

No século XVIII e XIX, os silvicultores eram os gestores dos Estados e a floresta era 

a  população  e  suas  atividades  econômicas.  Era  necessário  romper  as  antigas  formas  de 

taxação e administração e adquirir novos meios de controlar com eficiência essas variáveis. O 

Brasil, enquanto país recém-emancipado, mostrou-se bastante incapaz de implantar qualquer 

uma dessas medidas. O governo de Pedro I e dos Regentes, após a sua abdicação, tiveram o 

êxito de manter o Estado coeso e unido dentro das mesmas fronteiras políticas, mas toda e 

qualquer outra medida em prol da centralização e aprimoramento administrativo careceu de 

melhores condições de aplicação. O entendimento do Brasil como uma só nação é assunto de 

longas discussões, mas é sabido que apenas com Pedro II obtivemos uma força de coesão 

política forte o suficiente para sufocar revoltas regionalistas e separatistas, bem como tentar 

implantar os tais métodos modernizadores: sistema postal em 1843, a Lei de Terras em 1850, 

a adoção do sistema métrico decimal em 1862,7 e o censo, cuja primeira tentativa deu-se em 

1852  justamente  com  o  ensaio  de  implantar  um  registro  civil  de  nascimentos  e  óbitos. 

Sabemos que nenhuma dessas medidas foi plenamente vigorosa em seus objetivos: o censo e 

o registro civil foram prorrogados por várias décadas e a regulamentação de terras estendeu-se 

para muito além de 1850. Mas essas medidas indicam, antes que realizações, uma grande 

vontade política em modernizar o Brasil e suas instituições segundo a visão do século XIX.

Cada  uma  dessas  medidas  procurava  simplificar  ao  máximo  a  diversidade  de 

condições sócio-econômicas e ambientais do Brasil visando ampliar a capacidade de leitura 

do governo sobre a sociedade, a economia e o território nacional. Em termos práticos, não é 

preciso muito esforço para entender que a unificação de pesos e medidas tradicionais em um 

só sistema, adotado internacionalmente, representava um salto qualitativo na capacidade de o 

governo calcular com exatidão o volume de uma produção agrícola, o peso de uma quantidade 

de minério extraído, os impostos devidos sobre tais produções ou as taxas de importação e 

exportação. Da mesma maneira, um registro civil, que rompe com a dependência do Estado 

em relação aos registros eclesiásticos, é uma tentativa de alinhar todos os fenômenos da vida 

de um indivíduo em um só registro, e mais, independer do “empréstimo” dos registros de 

outra  instituição.  Essas  medidas  também representariam um rompimento  com os  valores, 

pesos e  medidas  coloniais  e  alinhariam o Brasil  a  outros  países  europeus.  Tudo isso não 

6 SCOTT, 1998, p. 15, tradução.
7 Lei nº 1.157, de 26 de junho de 1862.
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ocorreu  sem  resistências,  como  a  revolta  do  Quebra-Quilos,  contrária  à  implantação  do 

sistema métrico decimal,8 e a Guerra dos Marimbondos, contrária ao registro civil, sendo que 

desse último movimento trataremos brevemente mais adiante neste texto.

Dada a exposição acima, entendemos que realizar um censo não é meramente contar 

uma população, mas fazer uso de um instrumento que revela um caráter centralizador típico 

dos  Estados  modernos.  E  é  sobre  esse  processo  que  queremos  nos  debruçar  por  alguns 

instantes:  como  o  censo  no  Brasil  partiu  de  contagens  e  estimativas  simples  no  período 

colonial para se legitimar como tal instrumento modernizador apenas em 1872. Interessa-nos 

perceber de que maneira as contagens populacionais mantiveram ou mudaram seus objetivos, 

métodos e aplicações durante o primeiro século da história brasileira como nação emancipada.

Vamos observar de que modo o censo manteve algumas características, mas mudou 

outras: o mandante, os executores, os objetivos, as categorizações das pessoas, os objetos de 

interesse, entre o fim do século XVIII e 1872. O que as autoridades coloniais ou imperiais 

queriam “ler” do Brasil em cada época? Conseguiam elas atingir seus objetivos?

1.2 HISTÓRICO DOS CENSOS

No Brasil,  a contagem populacional  iniciou-se ainda na época colonial.  O Brasil, 

dividido em capitanias, não era em si uma unidade política, mas um território pertencente ao 

império  ultramarino  português.  Portanto,  nunca  houve  uma  contagem geral  dessa  grande 

massa de terra, mas séries de estimativas e contagens parciais. Essa parcialidade, apesar de 

não nos ter legado um número total fiável de habitantes no Brasil, não dissipa nossa atenção, 

antes nos convida a olhar brevemente sobre essa sequência de iniciativas estatísticas parciais, 

cada  uma delas  portando informações  importantes  sobre a  nossa população ao longo dos 

séculos passados – e dos métodos utilizados para fazer tais contagens.

1.2.1 Período colonial

Aloysio  Azevedo,  em  sua  compilação  sobre  os  censos  republicanos,  aponta  as 

primeiras pesquisas realizadas no Brasil, as quais revelam seu caráter aleatório e assistemático 

em nível local e total dentro do universo colonial da América portuguesa. Por exemplo, no 

8 Claro que o Quebra-Quilos (1874) não foi um movimento causado exclusivamente pela rejeição do sistema 
métrico decimal, mas também por questões de taxação e recrutamento militar, conforme lemos em MACEDO, 
Revoltas Populares no Rio Grande do Norte, [s.d.], disponível em 
http://www.cerescaico.ufrn.br/rnnaweb/revoltas.htm. Acesso em 10/09/2010. A mesma ponderação vale de 
modo geral para outras revoltas, como a dos “Marimbondos”, da qual trataremos adiante.
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ano de 1707, para o município de Salvador, autoridades religiosas deveriam listar todos os 

fregueses com nome, sobrenome e local de domicílio. Tal contagem não incluía “pagãos” e 

qualquer outra pessoa não previamente listada pela Igreja.9 É provável que a metodologia 

utilizada nesse caso tenha sido a contagem a partir  de “róis de confessados”, as listas de 

pessoas adultas que participavam do sacramento da confissão em cada paróquia. Esse dado 

parece  bastante  confiável  para  o  universo  católico,  mas,  como  mencionado,  excluía 

completamente os “pagãos”.

Da  mesma  maneira,  outra  contagem,  também  baseada  em dados  da  igreja,  mas 

abrangendo todo o território colonial, foi empreendida pelo abade Correia da Serra, no ano de 

1776, e concluiu uma população total de 1,9 milhão de “almas”.10 Nesse caso, Azevedo não 

deixa  claro  de  que  forma  os  indígenas,  por  exemplo,  estariam  incluídos  ou  não  nessas 

contagens a partir de documentos da Igreja.

Dentre  os  exemplos  menos  aleatórios,  encontramos  registros  mais  regulares, 

atribuídos às autoridades das capitanias tais como os capitães de ordenanças e juízes de paz. 

Essas contagens se constituem as mais regulares pesquisas de que dispomos para o período 

colonial. Bacellar estudou o caso de São Paulo, capitania em que, entre 1765 e 1836 foram 

realizadas,  anualmente,  contagens  e  recontagens  da  população  baseadas  em  listas 

nominativas.  Essas listas eram tabelas que incluíam dados de cada componente do núcleo 

familiar:  homens,  mulheres,  crianças,  escravos  e  agregados.  A  qualidade  de  tais  listas, 

conforme estudo do autor,  não pode deixar  de ser questionada:  falta  de padronização nas 

categorias,  descuido  e  relaxamento  no  preenchimento  das  informações  e  discrepâncias 

perceptíveis nos dados de um ano e outro demonstrariam a provável não-confiabilidade dos 

resultados expostos. Por outro lado, nenhum registro, ainda que fraudado ou mal-feito pode 

ser desprezado pela História e de alguma forma, se bem questionado, pode vir a responder 

várias questões importantes. 

No caso das listas nominativas, temos uma riquíssima informação sobre a maneira 

com a qual o Brasil, naquele tempo ainda colônia portuguesa, passou a contar sua população, 

com  precariedade  de  recursos,  sem  uniformidade  nos  parâmetros  e  com  uma  população 

temerosa  em ser  contada.  Bacellar  aponta  duas  causas  principais  do pavor  da  população: 

“Temor  ao  fisco  e  à  recruta,  somados,  certamente  estabeleciam  uma  reação  assustada  e 

desconfiada dos lavradores e roceiros paulistas à solicitação de informações sobre sua lavoura 

9 AZEVEDO, Aloysio Villela de. Os Recenseamentos no Brasil. Rio de Janeiro: 1990, p. 15.
10 Azevedo, 1990, p. 11.
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e sua família”.11 Não é de se estranhar que numa colônia tipicamente de exploração o Estado 

só se fizesse presente na hora de usurpar recursos de sua população. Numa lógica produtiva 

voltada  para  a  produção  e  exportação  das  maiores  riquezas,  difícil  seria  imaginar  outra 

utilidade para uma contagem tão minuciosa por parte das autoridades civis constituídas, do 

que a extorsão de ainda mais recursos. Botelho confirma essa suposição:
Essa  continuidade  entre  os  levantamentos  populacionais  das  primeiras  décadas  do 
Império  e  seus  antecessores  coloniais  posicionava-os  no  mesmo  patamar.  Eram 
investigações que ainda tinham por finalidade medir as “forças” do Estado e atendiam 
a uma lógica de valorização dos seus aspectos extorquidores.12

Os  erros  e  discrepâncias  encontrados  por  Bacellar  e  outros  estudiosos  em  suas 

análises ou compilações podem nos levar a duvidar da confiabilidade absoluta dos dados, mas 

oferecem grandes janelas para outras pesquisas. No caso atual, interessa-nos entender o que 

pretendiam  as  autoridades  ao  realizar  a  contagem,  de  que  maneira  o  faziam,  como  a 

população os recebia e como todos esses processos foram se modificando até o Censo de 

1872, objeto específico deste estudo.

A maior parte das pesquisas era feita com base nos fogos. Esta acepção do termo, em 

desuso na corrente língua portuguesa, referia-se a domicílios ou núcleos familiares dispostos 

em torno de um cabeça da família – o pai ou a mãe – e as pessoas a ele relacionadas: esposa, 

filhos, escravos e agregados. Por se tratar de uma unidade familiar diferenciada da família 

contemporânea, faz-se necessário compreender seus significados possíveis. 

O dicionário de Moraes Silva apresenta,  dentre outras não-pertinentes,  a seguinte 

definição para o termo fogo: “casa, ou família”.13 Nesse caso, a simplicidade do termo torna-o 

sinônimo de família. Mas, pelo que mostra a estrutura contida nas listas nominativas, o fogo 

não  era  apenas  a  família  biológica,  mas,  sim,  um apanhado  maior  de  pessoas.  Bacellar 

delineou o termo fogo como uma “unidade econômica”:  “todos ali  presentes trabalhavam 

juntos, em torno de atividades organizadas que visavam à manutenção do grupo doméstico. 

Mas de maneira  alguma esse domicílio  poderia  ser  caracterizado,  automaticamente,  como 

tendo a posse da terra”.14 Bert Barickman, por sua vez, analisando as listas nominativas do 

Recôncavo Baiano de 1835, conclui que, apesar do componente familiar, o fogo era, antes de 

tudo, uma “unidade política”, encabeçada por uma pessoa livre apta a exercer alguma forma 

de representatividade, ainda que apenas estatística: “Qualquer coisa a mais que eles possam 

ter  sido,  aqueles  ‘fogos’  eram  unidades  políticas:  eles  eram,  por  assim  dizer,  pequenas 
11 BACELLAR, Carlos A. P. Arrolando os habitantes no passado: as listas nominativas sob um olhar crítico. 
Locus: Revista de História de Juiz de Fora, v. 14, n. 1, 2008, p. 115.
12 BOTELHO, 2005, p. 327.
13 MORAES SILVA, Diccionario da língua portugueza. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813, p. 42.
14 BACELLAR, 2008, p. 123.
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organizações políticas hierárquicas e patriarcais, administradas por um chefe de ‘domicílio’”.
15 O fogo, em suma, não requeria necessariamente a propriedade da casa ou da terra por parte 

do chefe da família, mas era uma unidade produtora que mesclava laços de parentesco com 

dependência econômica e possuía alguma representatividade, suficiente, ao menos, para fins 

estatísticos.

Outro fator importante, diretamente associado a este estudo é a posse de escravos. O 

registro deles ajuda-nos a entender a maneira como eram considerados pelas autoridades: por 

sua origem, por sua cor ou simplesmente associados a determinado fogo. Dados como suas 

idades  também  ajudam  a  entender  a  força  de  trabalho  disponível  para  aquela  família  e 

Bacellar  exemplifica  que havia sub-registro de braços  masculinos  e  é razoável  supor que 

houvesse não apenas de livres, como também de escravos.16

1.2.2 Primeiro Reinado e Regência

A Independência nacional,  em 1822, representou uma ruptura política importante, 

que não necessariamente se traduziu em uma ruptura de métodos administrativos. Antes, se 

esperamos encontrar um aprofundamento na qualidade técnica dos censos e contagens a partir 

da Independência, ficaremos decepcionados. Segundo Slenes, a perda das funções fiscais mais 

imediatas fez os censos e contagens menos urgentes no começo do Império e, por outro lado, 

a população estava ainda mais desconfiada dessas pesquisas.17 O ministro do Império,  em 

1869, introduzindo a seção de estatística de seu relatório anual, reforça essa constatação. Ao 

comentar sobre o andamento dos censos no Brasil, declarou que: “Depois da Independência, 

cessou  esse  serviço.  Há  províncias  em  que  de  então  até  hoje  não  mais  se  procedeu  a 

arrolamento algum; algumas em que se malograram as tentativas nesse sentido; outras em que 

se conseguiu algum resultado, mas incompleto”.18

Os ânimos  exacerbados  nas  questões  de  autonomia  regional  e  representatividade 

política  certamente  dificultaram qualquer  atitude  mais  concreta  na estatística  nacional  por 

várias  décadas  após  a  independência.  Os  primeiros  anos  da  independência  brasileira  não 

representaram  grandes  avanços  na  construção  de  uma  imagem  do  Brasil  em  termos 

estatísticos. Os mecanismos de leitura da sociedade presentes na Colônia se estenderam pelo 

15 BARICKMAN, B. J. Reading the 1835 Parish Censuses from Bahia: Citizenship, Kinship, Slavery, and 
Household in Early Nineteenth-Century Brazil. The Americas. Vol. 59, n. 3, jan/2003, p. 319, tradução nossa.
16 BACELLAR, 2008, p. 115.
17 SLENES, Robert W. O que Rui Barbosa não Queimou: Novas fontes para o estudo da escravidão no século 
XIX. Estudos Econômicos, vol. 13, nº 1, 1983, p. 119.
18 RMNI de 1869, 1870, p. 24.
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Primeiro Reinado e pela Regência. Do mesmo modo, o objetivo de recensear o universo da 

população, ou era pouco expresso, ou não encontrou forças suficientes. Não só as contagens 

populacionais eram parciais, como mencionou o ministro, mas também os efeitos da política 

centralizadora da Corte eram pouco sentidos ou mal interpretados, levando a sérios levantes 

contra a autoridade nacional no Rio de Janeiro.

1.2.3 Segundo Reinado – O censo fracassado de 1852

Apesar  de  importantes  decisões  terem  sido  tomadas  no  Primeiro  Reinado  e  na 

Regência, é mais provável ver na ascensão de Pedro II e na dura repressão empreendida aos 

levantes regionais um ponto de virada em direção a uma consolidação do Estado brasileiro e 

aspirante a moderno. A partir da década de 1850 especialmente, uma série de medidas foi 

adotada na busca de sistematizar a administração, padronizar os regulamentos e princípios, 

ocupar o território, definir critérios de posse de terra e consolidar suas fronteiras. O projeto de 

legibilidade da nação, se formos basear na análise de Scott, tomou seu fôlego a partir desse 

momento. As relativas estabilidade política e pacificação interna permitiram a implantação de 

uma série de mudanças. Tais feitos não significam, no entanto, imediato êxito do Brasil em 

centralizar o poder da maneira que imaginavam as lideranças políticas da época. A construção 

de uma nação é um processo contínuo de unificações  e padronizações  das quais o Brasil 

ensaiava seus primeiros passos desde a Independência, acelerando-os a partir do momento em 

que Pedro II subiu ao trono. Isso não significava que tudo estava em fase de conclusão, antes 

que estava ensaiando uma nação moderna nos padrões que estavam sendo adotados na Europa 

e nos Estados Unidos. 

Em 1850, confiante  em seu poder  centralizador  reconhecido em todo o território 

nacional,  o  governo  imperial  lançou  dois  decretos  significativos  para  a  administração 

nacional: o primeiro deles, nº 797, propunha a realização do primeiro recenseamento geral do 

Império  para  agosto de  1852.  E o segundo,  nº  798,  estabelecia  a  regulamentação  para  o 

registro civil de nascimentos e óbitos a ser posto em vigor antes do recenseamento. Conforme 

os anseios modernizadores daquela época, o objetivo dessas medidas era ampliar a eficiência 

administrativa do Brasil por meio da obtenção de dados mais confiáveis de uma população 

desigualmente distribuída num país de dimensões continentais. Mais do que ser eficiente e 

sair do estado de cegueira, como analisou Loveman, também era intenção da elite governante, 

parecer eficiente  aos  olhos  da  crítica  internacional.19 Tanto  o  registro  civil,  quanto  o 
19 LOVEMAN, Mara. Blinded Like a State: The Revolt against Civil Registration in Nineteenth-Century Brazil. 
Comparative Studies in Society and History. Vol. 49, n. 1, 2007, pp. 5-39.
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recenseamento, seriam medidas com grandioso potencial de simplificação: ambos reduziriam 

categorias  sociais,  regionalismos  e  formas  tradicionais  de  registro  por  uma  única  versão 

padronizada  no  país  inteiro.  O  censo  em  si  era  praticamente  inédito,  dado  o  caráter 

fragmentário das contagens no período colonial e a sua drástica diminuição no Império. Já o 

registro civil implicaria em algo que era mais audaz que a novidade do censo: a quebra de 

uma prática tradicional consagrada. Em miúdos, cabia, até aquele momento, à Igreja Católica 

Romana,  mais  de fato que de direito,  o registro de nascimentos,  casamentos e óbitos e o 

Estado  brasileiro,  por  meio  de  decreto,  quis  sobrepor  um  registro  civil  a  esse  registro 

eclesiástico.  Essa  subordinação  de  um  registro  por  outro  traria  consequências  práticas: 

batismos,  por  exemplo,  só deveriam ser realizados  com a devida comprovação do prévio 

registro  em  cartório.  Tal  registro  seria  feito  pelos  escrivães  dos  juízes  de  paz  em  cada 

Comarca.  Tratava-se  de  uma  tentativa  de  secularizar  e  subordinar  uma  prática  que,  por 

tradição, a instituição eclesiástica já arraigara na população.

Quanto  ao  censo,  ele  seria  realizado  com  base  territorial  similar  à  ordenação 

administrativa brasileira: uma esfera nacional, as esferas provinciais e as esferas locais, cada 

uma delas contando com diretores e agentes (chamados comissários) específicos. Para vilas 

muito extensas ou povoadas, haveria a possibilidade de dividi-las em bairros de acordo com a 

necessidade.20 Todo  o  pessoal  “em qualquer  de  seus  graus”  seria  escolhido  por  critérios 

sociais que ressaltassem seu valor. Buscavam-se pessoas “inteligentes, honestas e ativas”,21 

além de conhecedoras da localidade, para executarem os serviços.

Seriam recenseadas todas as pessoas presentes no império entre a data de entrega das 

listas nominais pelos comissários aos chefes de família (1º de julho de 1852) até seu prazo-

limite  (dia  15 do mesmo mês).  Nesse período de 15 dias,  todos os  “cabeças  de família” 

deveriam preencher  listas  nominativas  contendo os  dados essenciais  (nome,  idade,  estado 

civil) além do lugar de nascimento, nacionalidade, profissão ou “modo de vida” bem como 

sua “função” dentro da família,  ou seja, sua relação com o chefe do domicílio.22 Também 

havia espaço para a definição da condição civil:  ingênuos, libertos  e escravos.  Para esses 

últimos bastaria que fosse conhecida a sua quantidade por sexo em cada fogo.23

Em  continuação  ao  processo,  a  segunda  quinzena  de  julho  seria  destinada  à 

devolução das listas das famílias aos comissários, que teriam a responsabilidade de conferi-las 

e corrigir eventuais desajustes. De setembro a dezembro, as listas passariam a ser levadas em 

20 Decreto 797, art. 6º.
21 Decreto 797, art. 7º.
22 Decreto 797, art. 11.
23 Decreto 797, art. 11.



22

escala ascendente para as instâncias superiores: das freguesias ao comissário municipal, do 

comissário ao gabinete do presidente da província e desse ao Ministério do Império, na Corte. 

A  cada  nova  instância,  as  listas  deveriam  ser  convertidas  num  mapa  da  população. 

Entendemos mapa, neste caso, como a denominação típica do século XIX para uma tabela que 

resume e organiza as informações demográficas de uma determinada coleta.24 No caso do 

censo de 1852, os dados brutos seriam transformados em mapas locais, depois provinciais e, 

por fim, com a soma de todos, um mapa nacional. Por todo esse processo, os funcionários 

envolvidos  no  censo  receberiam  “retribuição  pecuniária”  a  ser  deliberada  pelo  próprio 

Ministério do Império de acordo com a função exercida por cada um.25 No outro lado da 

moeda,  o mau serviço,  ou a recusa e omissão dos chefes de família  em relação às listas, 

levaria às penas previstas pelo artigo 167 do Código Criminal, que tratava da falsificação de 

documentos e assinaturas. Portanto, a punição por fraudar o censo era equivalente a fraudar 

escrituras e outros documentos públicos, e sua punição era de “prisão com trabalho por dois 

meses a quatro anos, e de multa de cinco a vinte por cento do dano causado ou que se poderia 

causar”.26 Esperava-se, ao final do processo de recenseamento, que o Brasil tivesse em mãos, 

no ano de 1853, o primeiro mapeamento estatístico geral de seu território.

A recepção dessas medidas foi a de mais profundo descontentamento, especialmente 

as relacionadas ao registro civil. A tentativa de secularizar práticas que já eram amplamente 

reconhecidas como sendo de responsabilidade da autoridade eclesiástica mostrou-se bastante 

infrutífera para o governo Imperial. Foi assim, ao menos, na vila de Pau d’Alho na província 

de Pernambuco.  Armados com facas e pedaços de pau, moradores indignados ameaçaram 

autoridades civis e religiosas que exigissem o cumprimento do decreto 798 para desempenhar 

suas funções de registro.

Mara Loveman aponta nesse incidente, conhecido como “Guerra (ou Levante) dos 

Marimbondos”  uma brecha  interessante  para entendermos  a  própria  construção do Estado 

nacional brasileiro. Para ela, tratava-se de uma questão de “cegueira” dos poderes constituídos 

e sediados na Corte, embebidos de ideais modernizadores em relação ao que de fato ocorria 

nas províncias, especialmente nas áreas mais pobres. O Estado brasileiro naquele momento 

tentou  construir-se  não  em  substituição  à  Igreja  Católica,  mas  em  paralelo  a  esta, 

subordinando o registro eclesiástico ao civil. A nacionalidade construída à parte e acima da 

Igreja não encontrou o respaldo necessário em 1852.

24 Quando aplicado aos séculos XVIII e XIX, neste texto, o termo mapa sempre remeterá a uma tabela de dados 
demográficos, salvo se com outra conotação específica a ser mencionada.
25 Decreto 797, art. 26.
26 BRASIL. Código Criminal do Imperio do Brazil, art. 167.
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A diferença  entre  os  anseios  da  elite  da  capital  e  os  do  povo  nos  rincões  mais 

distantes era maior do que supunham os planejadores da nação. Com objetivos diferentes em 

mente, a interpretação do significado dos dois decretos também foi bastante diferenciada. A 

população revoltou-se e o governo retrocedeu:  cancelou os decretos  797 e 798. Não só a 

igreja  continuou  por  décadas  ainda  sendo  a  única  responsável  pelo  arrolamento  de 

nascimentos e óbitos, como também agosto de 1852 passou em branco, sem recenseadores. 

Assim terminou, sem ter começado, a primeira tentativa efetiva de o Estado brasileiro aplicar 

nacionalmente poderosos instrumentos de leitura de sua população.

Ao  longo  das  décadas,  muitos  estudiosos  apontaram  as  causas  do  Levante  dos 

Marimbondos.  As  causas  mais  comuns  apontadas  indicam  uma  intriga  liberal  contra  os 

decretos saídos de um gabinete conservador, infiltrada na população com auxílio de padres 

rebeldes  quanto  às  medidas  centralizadoras  do  governo.  Também  estariam  no  motor  da 

revolta os rumores de que a população pobre de cor do Nordeste poderia vir a ser reconduzida 

ao cativeiro. Aliás, é baseado nessa última hipótese que o censo de 1920 faz sua introdução, 

citada por Azevedo em sua compilação sobre os censos nacionais:
A  lei  censitária  de  1851  e  o  decreto  da  mesma data,  relativo  ao  registro  civil, 
determinaram graves perturbações de ordem pública no norte do país, sublevando-se 
as populações contra a chamada “lei do cativeiro” (…) A ignorância do povo e o 
espírito  de  anarquia  insuflado  pelos  agitadores,  que  convenceram  os  habitantes 
incultos  do  interior  tratar-se  de  uma  odiosa  medida  governamental,  atinente  à 
escravização dos homens de cor, impediram a realização do tentamen quando já em 
pleno início de sua execução.27

Loveman buscou sair da explicação simplificadora que leva à conclusão de que o 

povo era ignorante quanto às reais intenções do governo e que temia ser escravizado. Para a 

historiadora, o medo do recrutamento forçado era maior que o da escravização e o termo “lei 

do cativeiro” não se referiria apenas à vida do escravo, mas a uma vida análoga à do cativo, 

ou seja, a do conscrito nas forças armadas. Loveman mesma cita Palácios,28 que defendia a 

ideia de que a redução da oferta de africanos a partir de 1850 teria deixado os pobres de cor e 

ex-cativos  em  alerta  quanto  aos  senhores  das  redondezas,  e  em  seguida  ela  o  rebate, 

lembrando que em 1852, o fim da escravidão e a escassez de escravos estavam longe demais 

da grande propriedade nordestina a ponto de justificar um medo tão imediato na população 

pobre de cor. O declínio da escravidão não seria antes de meados da década de 1870. Fragoso 

corrobora com essa visão ao afirmar que no Nordeste a transição do trabalho escravo para 

27 Azevedo, 1990, p. 18.
28 PALACIOS, Guillermo. A ‘Guerra dos Maribondos: Uma Revolta Camponesa no Brasil Escravista 
(Pernambuco, 1851–1852) – Primeira Leitura. História: Questões e Debates (Curitiba) 10, 18–19, 1989, pp. 7–
75 citado por LOVEMAN, 2007.
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livre assalariado não foi uma decorrência natural do fim do tráfico atlântico e nem foi visível 

imediatamente no processo de proibição desse mesmo tráfico.29

É mais provável que a “lei do cativeiro” se referisse ao medo de ser alistado à força. 

Esse medo também aumentava porque na vida cotidiana de várias populações rurais, o Estado 

só parecia se fazer presente em caráter exploratório. E essa intromissão repentina proposta em 

1850 era causadora não só da desconfiança, mas também se propunha a impedir que uma 

pessoa fosse batizada ou enterrada por falta de registro civil, ignorando todas as dificuldades 

da vida prática dessas pessoas, especialmente a distância de muitas delas em relação ao juiz 

de paz mais próximo. A impetuosidade do Estado em manifestar-se soberano sobre o registro 

da vida e da morte teria sido a gota d’água de uma série de insatisfações e desalinhamentos 

entre  os  propósitos  do  Estado  e  os  da  população.  Loveman,  no  entanto,  não  dispensa 

totalmente a influência das intrigas liberais e de padres rebeldes para temperar os ânimos das 

populações revoltadas.30

O desejo do Estado de fazer-se presente, de maneira repentina e universal, em todo o 

território nacional teria sido causa principal da reação contrária às medidas administrativas. O 

Estado  tentou  ler  sua  população,  mas  não  recebeu  respaldo  para  tal  finalidade.  Segundo 

Botelho:
Pode-se dizer  que o censo  de 1852 fracassou  porque ainda  não havia  condições 
mínimas de reconhecimento, por parte da população brasileira, de que ela realmente 
se integrava a essa comunidade ampliada. Creio ser possível afirmar que, quando se 
intentou, em 1852, medir a nação, aqueles que eram vistos como seus componentes 
não se sentiam como tal. Percebiam, no máximo, a presença ameaçadora do Estado; 
não conseguiam, ademais, ver-se refletidos nele.31

O  Estado  brasileiro  ainda  era  “cego”  e  ao  tentar  aplicar  seus  instrumentos  de 

legibilidade sem o tato necessário, acabou aguçando os ânimos de uma população interiorana 

a  ponto  de  que  suas  consequências  levassem ao  adiamento  por  tempo  indeterminado  da 

aplicação dos dois famigerados decretos. Ativemos-nos a esse fato por ser notório exemplo do 

fracasso de uma implantação precipitada de instrumentos de leitura “modernizadores” sobre 

uma população com interpretação própria sobre sua realidade. Apesar de o censo não ter sido 

explicitamente rejeitado, mas sim, o registro civil, a publicação e o cancelamento conjunto 

das medidas mostra que faziam parte de um “pacote” interligado de medidas administrativas. 

Talvez temendo que, no calor da revolta, o censo fosse ser tão polêmico quanto a imposição 

do registro civil, as autoridades tenham optado por adiar ambos os processos.
29 FRAGOSO, João Luís. O império escravista e a república dos plantadores. Economia brasileira no século 
XIX: mais do que uma plantation escravista-exportadora. In: LINHARES, Maria Yedda. História Geral do 
Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1990, p. 171.
30 Loveman, 2007, p. 20.
31 BOTELHO, 2005, p. 330.
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O cancelamento do censo de 1852 foi comentado com algum pesar pelo Ministro dos 

Negócios do Império, Gonçalves Martins, no relatório anual referente a 1852: 
“Não tem ainda o Governo podido proceder  à revisão dos regulamentos para o 
Censo Geral  do Império e para o Registro dos nascimentos e óbitos.  As graves 
ocorrências que fizeram sobrestar na execução daqueles atos, certo justificam por si 
sós a demora que tem havido em os substituir ou alterar”.32

Logo em seguida, opina sobre a atuação dos “marimbondos”: “Sobre as dificuldades 

sempre inseparáveis de trabalhos semelhantes há ainda que atender a velhos preconceitos e 

hábitos inveterados que não é fácil, nem mesmo prudente, atacar abertamente”.33

O Censo e o Registro Civil deveriam ser redefinidos com critérios que driblassem os 

“hábitos inveterados” de uma população interiorana inapta a entendê-los, de acordo com o 

relatório. Os tumultos populares vieram a se somar ao que o ministro já havia considerado 

grandes desafios à realização de qualquer ensaio demográfico. Gonçalves Martins argumentou 

que se as autoridades considerassem o tamanho do território brasileiro, a dispersão de sua 

população  e  a  carência  de  meios  de  transporte  adequados,  ficariam patentes  “os  motivos 

porque tem sido retardado esse trabalho”.34

Com  a  expressão  “esse  trabalho”  o  ministro  se  referia  à  remodelação  e  re-

agendamento do Registro Civil e do Censo, que provavelmente já anunciavam um “retardo”. 

E quão grande foi esse retardo! Ainda em 1869, poucos anos antes da realização do primeiro 

censo brasileiro de facto, o ministro dos Negócios do Império, Paulino José Soares de Souza, 

proferiu, a respeito da necessidade do registro civil: 
Os assentos  dos  nascimentos,  casamentos  e  óbitos,  lavrados  pelos  párocos  nos 
livros  das  respectivas  Igrejas  são entre  nós os  únicos registros  concernentes  ao 
estado civil dos católicos.  Seguimos ainda nesta parte sem alteração alguma as  
práticas defeituosas e incompletas dos antigos tempos.35

1.2.4 O censo de 1872

Enfim, em setembro de 1870, por meio da lei nº 1829, o governo imperial finalmente 

conseguiu se organizar e definiu a regulamentação para os recenseamentos do Brasil a partir 

daí.36 O primeiro deles ocorreria assim que fosse possível e os demais ocorreriam a cada dez 

anos  a  contar  de  31  de  dezembro  de  1870,  independente  do  momento  da  realização  do 

primeiro censo.

32 RMNI de 1852, 1853, p. 33.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 RMNI de 1869, 1870, p. 26, grifo nosso.
36 Lei nº 1829 de 09/09/1870. Citada no RMNI de 1871, 1872, Anexo H, p. 25.
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Naquele mesmo ano o governo realizou um “ensaio” oficial  do censo,  ao contar 

todos os habitantes do município da Corte, de modo que este pré-censo tornou-se base para o 

censo maior e universal, realizado dois anos depois.

O censo de 1872 foi regulamentado pelo decreto nº 4856. Esse decreto foi assinado 

pela  “Princesa Imperial  Regente” em nome de Pedro II  e pelo Ministro dos Negócios do 

Império, João Alfredo Correa de Oliveira. Publicado em 30 de dezembro de 1871 tinha por 

função  dar  validade  à  supracitada  lei  1829  do  ano  anterior.  Tratava-se  de  um passo  na 

tramitação legislativa apenas, mas para nosso estudo atual, interessa o Regulamento que vinha 

anexado  ao  referido  decreto  4856.  Esse  regulamento,  com  19  artigos,  definia  todos  os 

procedimentos para a realização do primeiro recenseamento geral do império, cuja data foi 

fixada para 1º de agosto de 1872, exatos vinte anos após a primeira tentativa estatística desse 

porte no país.37 Uma breve análise sobre seu conteúdo nos permite traçar paralelos – ao menos 

hipotéticos – entre a tentativa de 1852 e mesmo com nossas pesquisas atuais. 

À semelhança de 1852 e diferentemente dos dias atuais, nos quais um recenseador 

recolhe as informações na hora, o Censo de 1872 seria feito por meio de listas de família que 

seriam entregues pelos agentes censitários para os chefes de família. Caberia a esses últimos 

preencher todos os dados necessários e devolvê-los aos recenseadores no prazo determinado 

de quinze dias após a entrega da lista em sua casa.

Mais  uma  vez,  a  definição  de  família  merece  atenção,  mas  o  curioso  é  que  o 

regulamento do censo de 1872 se preocupou em definir  no próprio documento a ideia de 

família que deveria prevalecer para aquela finalidade estatística específica:
§ 1º. Constitui uma família, para os efeitos do recenseamento (art. 6º, 1ª parte e art.  
7º), a pessoa livre que vive só e sobre si, em uma habitação ou parte de habitação, ou 
um  certo  número  de  pessoas  que,  em  razão  de  relações  de  parentesco,  de 
subordinação  ou  de  simples  dependência,  vivem em uma habitação  ou  parte  de 
habitação, sob o poder, a direção ou a proteção de um chefe, dono ou locatário da 
habitação e com economia comum.38

Em suma, a família do censo de 1872 era um agrupamento de pessoas que viviam 

dentro de um mesmo lar e dependentes de uma economia em comum. E nesse agrupamento 

estavam inseridos todo tipo de parentesco, criadagem e escravos, todos orbitando em torno do 

chefe da família “ou de quem fizer suas vezes”, ou seja, quem o substituísse em suas funções. 

Nota-se  claramente  a  ideia  de  “família”  em substituição  a  “fogo”,  ainda  que essa  última 

palavra conste no regulamento algumas vezes na expressão “lista de fogos”, isto é, a lista das 

famílias compreendidas na definição do parágrafo 1º do artigo 3º do regulamento.

37 Decreto 4856, art. 1º.
38 Decreto 4856, art. 3º.
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Além de  nome,  sexo e  idade,  o  Censo de  1872 também incluía  outras  questões 

igualmente típicas de contagens: estado civil, nacionalidade, residência e a cor dos indivíduos 

pesquisados.  Aos  mesmos  sujeitos  também  caberia  preencher  os  campos  de  religião, 

deformidades  aparentes,  grau  de  instrução primária,  frequência  em escolas  (para  crianças 

entre 6 e 15 anos) e, por fim, a relação de parentesco de cada um em relação ao chefe da 

família.39

Mais  uma  vez,  parecido  com  1852,  pessoas  com  domicílio  especial  seriam 

recenseadas à parte: internos de colégios e conventos, presidiários, hospitalizados, militares 

aquartelados  além de órfãos e mendigos em seus respectivos  abrigos.  Seus nomes seriam 

listados pelos diretores, comandantes e superiores de cada uma das respectivas instituições e 

possuiriam igual procedimento e prazo ao dos chefes de família.40

Para os que se recusassem a obedecer às ordens do regulamento, foi instituída multa 

entre 20$ e 100$ de acordo com o grau da infração. A autuação seria feita pelos agentes 

censitários e a aplicação da multa pelos fiscais da Fazenda em cada jurisdição. Essa mesma 

multa  seria  aplicável  às  autoridades  civis,  militares  e  eclesiásticas  que  porventura  não 

colaborassem na prestação de dados aos agentes.41

O regulamento deixava claro que as seguintes atitudes seriam consideradas “crime de 

desobediência”: recusar-se a preencher ou não entregar no prazo a lista de família e errar ou 

alterar informações deliberadamente. Mas havia multas também para os agentes censitários: 

os que se recusassem a servir nessa função poderiam ter que desembolsar 200$ para os cofres 

públicos.42 Se  cometessem  enganos,  inexatidões  ou  descumprissem  os  prazos,  as  multas 

seriam as mesmas dos chefes de família.43

Para  os  bons  recenseadores,  no  entanto,  haveria  prêmios.  A  comissão  censitária 

municipal deveria listar e enviar ao presidente da Província e este, ao Ministro do Império, a 

lista de todas as pessoas cujos “bons serviços” as tivessem tornado “dignas de remuneração 

honorífica”.44 A natureza dos bons serviços não fica clara para quem lê o regulamento, mas 

dadas  as  dificuldades  certamente  encontradas  no  processo  de  contato  com os  moradores, 

entrega e recolhimento das listas, bem como do processamento das informações, não é de se 

39 Decreto 4856, art. 3º.
40 Decreto 4856, arts. 4º ao 6º.
41 Decreto 4856, art. 16.
42 Decreto 4856, art. 8º, §1º, inciso 1º.
43 Decreto 4856, art. 11.
44 Decreto 4856, art. 15.
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duvidar que alguns agentes empenhados pudessem realmente se tornar “dignos de louvor ou 

recompensa”.45

Os agentes citados acima eram apenas parte da estrutura montada para 1872: no nível 

local, cada paróquia deveria ter uma comissão de cinco moradores letrados e residentes que 

deveriam dividir  a  área  da  localidade  e  distribuí-las  aos  agentes  recenseadores  com suas 

respectivas listas de família, as quais seriam entregues a cada domicílio. Os agentes seriam 

responsáveis pelo contato mais direto com os habitantes por meio da entrega das listas a cada 

domicílio em meados de julho de 1872 e seu recolhimento em agosto, bem como a retificação 

de  eventuais  enganos  e  omissões.46 Esses  agentes  seriam  diretamente  fiscalizados  pela 

comissão  censitária  local  que,  por  sua  vez,  seria  fiscalizada  pelos  presidentes  de  cada 

província  por  meio  de  “escriturários”  designados  de  outras  repartições  públicas 

especificamente para o censo daquele ano. Uma vez recolhidas as listas locais, a comissão 

faria o “mapa”, isto é, a tabela com os dados finais de sua paróquia e os remeteria à província. 

Esta,  unindo todos os dados,  faria  o mapa provincial  e os remeteria  à Diretoria  Geral  de 

Estatística (DGE) sediada na Corte que faria um mapa geral. Diferente de 1852, não há prazos 

específicos  para  cada  uma dessas  etapas  (do nível  local  ao  provincial  e  do provincial  ao 

nacional). Antes, há uma vaga indicação de procedimento gradual ao se referir à incumbência 

específica da DGE: “à proporção que for recebendo os elementos originais do recenseamento, 

procederá ao apuramento [dos dados]”.47 Assim, finalizadas todas as etapas, o Brasil teria um 

mapa nacional do Censo e volumes publicados sob a insígnia do Ministério do Império via 

Diretoria de Estatística.

A nova repartição trataria da realização do primeiro recenseamento geral do Império 

e  no relatório  de 1871 (publicado já  em 1872) o então ministro  João Alfredo Correa de 

Oliveira comentou sobre a sua função atual naquele momento:
Ocupa-se presentemente a mesma diretoria com os trabalhos preparatórios para o 
recenseamento  geral  do  Império,  que  se  deve  efetuar  no  dia  1º  de  agosto  do 
corrente ano nos termos do Regulamento que acompanha o Decreto nº 4.836 de 30 
de dezembro do ano findo.48

A simples declaração não deixou de estar acompanhada, entretanto, por uma ressalva 

quanto às dificuldades e precariedades encontradas pela Diretoria: “Não se pode ainda esta 

repartição prestar à administração geral o importante auxílio que dela se deve esperar em 

futuro muito próximo”.49 Em seguida, Oliveira justifica-se:

45 Decreto 4856, art. 9º, §8º.
46 Decreto 4856, art. 8º a 11.
47 Decreto 4856, art. 14.
48 RMNI de 1871, 1872, p. 102.
49 Ibid.
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Poucos trabalhos estatísticos se tinham tentado no país,  que pudessem servir de 
modelos,  e  nem  todos  os  agentes  administrativos,  apesar  das  recomendações 
repetidas  deste  Ministério,  se  têm  mostrado  solícitos  em  secundar  os  esforços 
daquela  Diretoria,  cujos  empregados,  embora  inteligentes  e  zelosos,  só  agora 
começam a possuir o tirocínio que exige este importante ramo do serviço público.50

Desafios à parte, a Diretoria encarregou-se de estudar as questões necessárias para a 

realização  da  contagem  em  um  país  “tão  extenso  em  território  e  de  população  tão 

desigualmente disseminada”.51 Se essa afirmativa soa verdadeira nos dias atuais, quanto mais 

no ano de 1872! Entre as providências práticas, o ministro Oliveira comentou: “Com a devida 

antecedência mandou-se preparar 3.000.000 de listas de família e 25.000 cadernetas para os 

agentes  recenseadores,  as  quais  ficaram  prontas  no  mês  de  fevereiro  próximo  passado 

[fevereiro de 1872]”.52

Toda essa operação logística, talvez sem precedentes no país, foi feita com base em 

dados prévios sobre o número estimado de votantes,  de fogos registrados nas paróquias e 

pelos números da Guarda Nacional. Segundo o mesmo relatório, sobre essa base de cálculo 

foi feito acréscimo de material para cobrir “quaisquer erros de cálculo”.53 Da mesma maneira, 

para superar as grandes distâncias, os tais formulários e cadernetas foram despachados “de 

carona” pelas companhias de navegação que eram subvencionadas pelo Império. Em alguns 

casos,  devido  a  atrasos  de  ordens  de  serviço,  o  Ministério  se  viu  obrigado  a  contratar 

diretamente o transporte dessa carga.

De fato, agosto de 1872 marcou, enfim, o início do primeiro recenseamento geral do 

Império  do  Brasil.  Primeiro  no  Brasil  independente,  primeiro  censo  completo  num  país 

escravista americano e única contagem desse porte a ser realizada durante o regime imperial. 

Quando  os  resultados  oficiais  apareceram,  concluiu-se  que  foram  contados  9.930.478 

habitantes no Brasil, dentre livres e escravos. Análises mais pertinentes ao tema deste texto 

serão feitas no terceiro capítulo. Por ora, nos cabe analisar o andamento geral da pesquisa e 

sua repercussão.

O  relato  no  Anexo  H  do  Relatório  apresentado  em  1872  pelo  Ministério  dos 

Negócios do Império parece transmitir  uma força operacional  e um otimismo superior  ao 

apresentado no corpo do texto daquele mesmo relatório. A organização prévia parece ter sido 

mais exemplar do que as queixas do ministro anteriormente citadas sobre a dificuldade em 

integrar as repartições de seu ministério em prol da Diretoria Geral de Estatística.

50 Ibid.
51 RMNI de 1871, 1872, Anexo H, p. 25.
52 Ibid. Azevedo, 1990, p. 58, informa que o material do Censo de 1872 foi impresso na “Typografia G. 
Leuzinger & filhos” localizada na Rua do Ouvidor, na Corte.
53 RMNI de 1871, 1872, Anexo H, p. 25.
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No  Relatório  seguinte,  referente  ao  ano  de  1872,  apresentado  em  dezembro  do 

mesmo ano, o ministro Oliveira apresenta o andamento preliminar da empreitada estatística:
No dia 1º de agosto efetuou-se em todo o Império o recenseamento da população à 
exceção somente das províncias de Goiás e Mato Grosso e de algumas paróquias de 
outras,  por  circunstâncias  extraordinárias  e  imprevistas  que ocorreram.  Nelas  já 
deve estar, porém concluído esse trabalho, para o qual se [ilegível] novo prazo.54

De acordo  com  o  mesmo  documento,  as  cópias  dos  registros  já  estavam  sendo 

processadas  pela  Diretoria  Geral  de Estatística.  Quase exatos  50 anos decorridos  desde a 

Independência,  o  Brasil  estava  concretizando,  pela  primeira  vez,  uma  pesquisa  estatística 

global de seu território com a confiabilidade prevista nos grandes encontros de Estatística, 

como o que ocorria paralelamente em São Petersburgo em agosto de 1872. O Brasil dava um 

passo que em trinta anos de soberania não havia conseguido e, ao tentar se organizar em 1852, 

teve de adiá-lo por mais vinte anos. Ainda assim, note-se, houve atrasos em duas províncias 

inteiras e mais algumas paróquias em relação ao calendário oficial. 

Os recenseadores começaram a percorrer as 20 províncias do Império e o Município 

Neutro  (a  Corte)  em  agosto  de  1872.  No  Regulamento  do  censo  de  1872,55 os  agentes 

censitários foram descritos como pessoas que: “além de saberem ler e escrever corretamente, 

sejam inteligentes, ativas, probas e muito conhecedoras da paróquia ou das seções para que 

forem  nomeadas”.56 Esses  agentes  contratados  levavam  em  mãos  as  tais  cadernetas  e 

formulários citados pelo Ministério do Império a serem entregues aos cabeças dos fogos para 

que os campos fossem preenchidos. Foram previstos cinco pessoas por paróquia ou por seção.

Se  houver  dúvidas  sobre  a  suficiência  dos  dados  recolhidos  pelos  agentes 

recenseadores  em 1872,  o  relatório  do Ministério  do Império  apresentado em 1873 pode 

elucidar um pouco a questão:
Ocupa-se atualmente a respectiva repartição com a apuração das listas recebidas de 
diversas  províncias.  Consultando-se  maior  cópia  de  documentos  oficiais  e 
recorrendo-se a outras fontes, completaram-se os trabalhos estatísticos publicados 
no ano passado, preenchendo-se muitas lacunas e corrigindo-se inexatidões.57

Nenhum trabalho  estatístico  está  livre  de  imperfeições,  por  isso  não  é  novidade 

encontrarmos ressalvas como essa feita em relação ao censo de 1872.

Nesse caso, o preenchimento de lacunas adicionou cerca de 180.000 pessoas apenas 

estimadas  em paróquias  nas quais  a  contagem não se realizou por vários  motivos.  Dessa 

maneira, a população brasileira para o ano de 1872 contada em 9,9 milhões de pessoas foi 

54 RMNI de 1872-A, 1872, p. 24.
55 O regulamento acompanha o Decreto nº 4.836 de 30/12/1871. Informação do RMNI de 1871, 1872, p. 102.
56 Decreto 4856, Art. 9º. Também citado por Azevedo, 1990, p. 44.
57 RMNI de 1872-B, 1873, p. 21.
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corrigida para 10.112.061 habitantes, um valor não-oficial, mas, seguindo Azevedo, muitas 

vezes utilizado como definitivo.58 O IBGE, em sua página eletrônica, ainda disponibiliza os 

exatos 9.930.478 habitantes para o ano de 1872 com a mesma ressalva dos 180.000 estimados 

que foram acrescentados.59 Neste texto, também utilizaremos o valor de 9.930.478 habitantes 

por ser este o dado oficial da contagem de 1872, sem a adição posterior de dados estimados. 

Igualmente, essa escolha é coerente com o número apresentado pelo  Relatório e Trabalhos 

Estatísticos,60 uma compilação oficial dos dados de 1872 publicada pela DGE em 1877, da 

qual extraímos dados de análise no terceiro capítulo deste estudo.

A obra acima mencionada foi publicada em nome do diretor da Diretoria Geral de 

Estatística, Manoel Francisco Correia e destinada ao Ministro dos Negócios do Império, José 

Bento da Cunha e Figueiredo.  Ela também se encontra no Relatório do Ministério do Império 

referente a 1876 sob a forma de um anexo.61 A introdução do RTE apresenta as mesmas 

ressalvas já correntes acerca do censo: “Esse serviço pela primeira  vez executado em um 

Estado de vasta extensão e cuja população, comparativamente diminuta, acha-se disseminada 

por todo o território,  não pode pretender o cunho de um trabalho perfeito”.62 Em seguida, 

aponta as possíveis causas para as imperfeições: “Não é portanto, de estranhar que o primeiro 

recenseamento do Brasil ressinta-se de algumas lacunas e imperfeições na maior parte devidas 

às  condições  locais  e  hábitos  especialíssimos  dos  habitantes  do  interior  de  algumas 

províncias”.63

A que se referiam os “hábitos especialíssimos” citados por Correia é algo passível de 

especulações.  A  expressão  poderia  remeter  a  alguma  descrição  eufêmica  de  resistência 

popular, já que, logo antes, o diretor menciona “lacunas e imperfeições”. Não se tratariam, 

provavelmente,  de embates  frontais, mas de resistências no preenchimento das fichas, nos 

prazos  de  entrega  ou  mesmo na  colaboração  geral  para  o  andamento  da  contagem.  Essa 

suposição seria reforçada pelo fato de esses hábitos referirem-se a “habitantes do interior de 

algumas  províncias”,  o  que poderia  ser  uma crítica  semelhante  à  que foi  direcionada aos 

Marimbondos,  vinte  anos  antes:  pessoas de interior,  desinformadas,  influenciáveis,  e  com 

hábitos “inveterados”. Também poderiam se referir aos altos índices de analfabetismo entre a 

população,  o  que  dificultaria  o  preenchimento  das  listas  e  também  a  qualidade  das 

58 Azevedo, 1990, p. 64.
59 IBGE. Dados históricos dos Censos. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/1872_1920.shtm. Acesso em 10 de outubro de 
2010.
60 Relatório e Trabalhos Estatísticos (daqui em diante, RTE), 1877.
61 Esse trabalho de compilação também se encontra anexo ao RMNI de 1876-A.
62 RTE, 1877, p. 5.
63 RTE, 1877, p. 5.
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informações  coletadas.  Por  outro  lado,  pode  ser  que  os  “hábitos  especialíssimos”  fossem 

apenas  marcas  da  grande  heterogeneidade  dos  habitantes  do  Brasil,  dispersos  numa  área 

vastíssima  marcada  por  diversas  “condições  locais”,  o  que  dificultaria  o  processo  de 

padronização  proposto,  resultando  nas  “lacunas  e  imperfeições”  citadas  por  Correia. 

Independente de qual seja sua real interpretação, percebemos que, não sem pequenas falhas, o 

Censo de 1872 foi executado com grande êxito para as expectativas de sua época.

O império havia, enfim, aplicado com sucesso um de seus instrumentos de leitura. A 

esse respeito o autor do RTE cita “um ilustre escritor estrangeiro”:
Aumenta ainda a importância do recenseamento o ser ele o primeiro trabalho deste 
gênero executado no Brasil, e ter naturalmente por isto de constituir a base sobre a 
qual  assentarão  trabalhos  ulteriores.  Não  faltará,  talvez,  quem  taxe  de  inexatos 
alguns dos resultados contidos nele, nem pode-se exigir numa operação deste gênero 
precisão matemática. Sejam, porém, quaisquer as objeções que se lhe fizerem, o que 
nos  parece  inegável  é  que  o  presente  recenseamento  ministra  dados  preciosos  e 
ignorados até hoje para se poder avaliar a situação atual do Império e até certo ponto 
prever-lhe o futuro.64

Ao louvar o Censo, o “ilustre escritor” extrapola as funções objetivas da contagem e 

propõe-lhe um caráter profético modesto. Romantismos à parte, o Estado deu um passo rumo 

à  civilização  nos  moldes  do  século  XIX.  O Brasil  agora  está  orgulhoso de  ter  realizado 

tamanha obra, a base para trabalhos posteriores, a revelação de preciosos e ignorados dados, a 

sistemática,  mas  simplificada  leitura  de  toda  uma  população,  dispersa  numa  área  de 

proporções continentais. 

Chegamos aqui à situação final  a que nos propusemos:  analisar  de que forma os 

africanos eram inseridos nas categorias e classificações do Censo de 1872. Para chegarmos a 

tanto, nos cabe discutir, no capítulo seguinte, a situação específica dos africanos no século 

XIX e problematizar as categorizações das pesquisas demográficas daquele período.

1.2.5 Censos posteriores a 1872

Apenas a título de encerramento para esta parte, lembramos que mais nenhum outro 

censo geral foi realizado durante o Império. A proposta decenal da legislação de 1870 não foi 

cumprida  em 1880.  O RMNI referente  àquele  ano nos  informa que  a  Diretoria  Geral  de 

Estatística foi extinta entre 1879 e 1880 sendo suas funções atribuídas a outros gabinetes do 

Ministério dos Negócios do Império.65

64 RTE, 1877, p. 6.
65 RMNI de 1881-A, p. 172
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 Por outro lado, houve mobilização administrativa suficiente para realizar em 1890 o 

primeiro censo republicano, nem um ano após a destituição do imperador.66 O censo brasileiro 

prosseguiu decenal  República adentro  e  a prática  mantém-se até  os  dias atuais  com duas 

exceções, em 1910 e 1930. No ano de 1938 a responsabilidade sobre esse levantamento foi 

atribuída ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,  órgão governamental criado no 

período  do  Estado  Novo  e  existente  até  os  dias  atuais.67 Ao  longo  do  século  XX,  as 

metodologias  estatísticas  alteraram-se  consideravelmente  e  o  grande  crescimento 

populacional fez reduzir os formulários completos a 25% do total dos domicílios enquanto 

que  75%  dos  pesquisados  passou  a  responder  apenas  às  questões  mais  essenciais.  Essa 

medida, conhecida como “pesquisa por amostragem”, foi adotada em 1960 e o percentual de 

amostra completa caiu ainda mais nas últimas décadas do século XX chegando a 10% para 

populações superiores a 15 mil habitantes.68 O último recenseamento completo foi realizado 

neste  ano de  2010.  Segundo a  declaração  oficial  preliminar  do  IBGE,  o  Brasil  atingiu  a 

população de 185.712.713 habitantes.69

1.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

A  breve  apreciação  de  alguns  séculos  de  contagens  populacionais  e  ensaios 

demográficos pelo Brasil nos mostra o censo e pesquisas similares como interessantes objetos 

de  estudo,  quando  entendidos  como  instrumentos  que  permitiam  –  e  ainda  permitem, 

certamente – ao Estado “ler” de forma sinóptica a realidade do país, de maneira objetiva e 

eficiente. A ideologia desse Estado moderno impulsionou a construção do Estado nacional 

brasileiro em vários aspectos, especialmente no Segundo Reinado. Compreendemos que no 

período  colonial  e  no  início  do  Império,  a  capacidade  de  leitura  do  Estado  sobre  sua 

população  incidia  quase  que  exclusivamente  sobre  as  finalidades  fiscais,  por  meio  de 

levantamentos parciais e não padronizados: Todos esses elementos dificultavam uma melhor 

leitura  da  sociedade  brasileira:  a  heterogeneidade  de  formulários  e  categorias,  o  caráter 

local/regional de sua realização e a finalidade restrita levava ao agravamento da desconfiança 

popular sobre esse tipo de consulta.

A partir do Segundo Reinado, não sem resistências, o Estado centralizado buscou 

sair de sua cegueira administrativa com mais afinco, implantando medidas simplificadoras, 
66 Azevedo, 1990, p. 43.
67 Azevedo, 1990, p. 38.
68 Azevedo, 1990, p. 57.
69 BRASIL. IBGE, População residente segundo as Unidades da Federação. Diário Oficial da União. Brasília: 4 
nov. 2010, n. 211, seção 1, p. 104.
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nas palavras de Scott, e que o elevariam ao grau das nações civilizadas. Aqui entra o projeto 

do censo geral, proposto para a década de 1850, mas cancelado justamente porque o governo 

imperial  estava com os olhos fixados apenas em suas teorias,  mas não havia alcançado o 

apoio popular necessário para todas as suas amplas ambições. O ensaio de 1852 é exemplo 

notório do esforço centralizador do Império que excedeu o limite do respaldo de seus súditos. 

A construção da nação era assunto mal começado em alguns aspectos, e levaria mais vinte 

anos para que o recenseamento geral se tornasse realidade.

Analisar o censo na perspectiva da construção do Estado moderno, centralizado e 

buscando uma identidade nacional brasileira descortina várias possibilidades de estudo, como 

a concepção e a aplicação de outros instrumentos de legibilidade, a relação entre as medidas 

modernas e os costumes “inveterados” da população, ou comparar o processo vivido no Brasil 

com uma escala internacional.  Interessa-nos, para este estudo, no entanto,  encontrar nesse 

processo de construção de um panorama estatístico nacional, o lugar de um personagem social 

específico: o africano. Compreendemos que ao longo do século XIX a construção do Estado 

levou a transformações estatísticas cujo ápice se deu no censo de 1872. A forma pela qual os 

habitantes, cada um deles, indivíduo por indivíduo, foram transformados em número, é um 

capítulo  à  parte  ao  qual  vamos  nos  dedicar.  O lugar  do africano  no censo  é,  de  alguma 

maneira,  o  reflexo do seu lugar  na vida  social  e  política  brasileira,  se  não a  real,  mas  a 

simplificada e legível a que se propunham seus idealizadores.
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2. CATEGORIAS E CLASSIFICAÇÕES

Tão  ou  mais  importante  que  obter  um  número  absoluto  num  recenseamento  é 

categorizar os dados a serem coletados de modo que se tornem úteis e proveitosos a quem os 

encomendou.  A  escolha  de  uma  categoria  censitária,  uma  lacuna  a  ser  preenchida,  não 

obedece apenas aos fins da pura estatística, mas também a todos os propósitos políticos que 

permeiam essa formulação. Quando um determinado interesse para se realizar um censo dá 

lugar a outro, as categorias nas quais as pessoas são listadas podem mudar. E não foi diferente 

na  construção  do  Estado  nacional  brasileiro:  as  categorias  eram  tão  mutáveis  quanto  as 

situações políticas e sociais vividas. Nem sempre as mudanças ocorridas eram grandes, mas a 

cada  nova  contagem,  a  categorização  torna-se  importante,  pois  é  reveladora  de  várias 

intenções e potencialidades dos números que se buscava encontrar.

Em termos gerais as pesquisas demográficas não fogem de conceitos essenciais como 

o nome ou o número de pessoas, seu sexo e idade. Tais elementos são fundamentais para a 

elaboração de tabelas específicas e pirâmides etárias. Com número, sexo e idade podem-se 

calcular contingentes disponíveis para alistamento militar, a quantidade de pessoas em idade 

ativa de trabalho, o percentual de crianças em idade escolar ou de pessoas acima dos 60 anos. 

Essas três categorias são fundamentais para o bom entendimento da composição básica de 

uma sociedade. Fundamentais, mas insuficientes. Elas demonstram um dado bruto e teórico 

que nem sempre pode ser imediatamente aplicado na prática.  Em todas as pesquisas mais 

amplas de população, a tríade número-sexo-idade é complementada com outras categorias 

vitais  para determinados  contextos.  No Brasil  do final  do século XVIII e  do decorrer  do 

século XIX, por exemplo, era impossível fazer uma boa pesquisa demográfica sem levar em 

conta quantos homens  e mulheres  eram cativos dentre  a população total.  A existência  da 

escravidão, como uma das instituições fundamentais da vida na colônia (e depois, no país 

independente),  tornava  a  categorização  por  condição  social igualmente  fundamental.  A 

condição social encontrava reforço no conceito de cor, igualmente importante nas categorias 

censitárias dos séculos estudados. Após a independência nacional, mesmo com a continuação 

da estrutura social vigente na colônia, o critério de nacionalidade tornou-se fundamental para 

diferenciar os possíveis cidadãos brasileiros dos estrangeiros.

Pretendemos abordar sucintamente as transformações de categorias ocorridas do final 

do período colonial até o censo de 1872, primeiramente pela bibliografia e posteriormente 

pela análise de algumas tabelas referentes a contagens demográficas parciais desse período.
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2.1 CATEGORIAS NO BRASIL AO LONGO DOS SÉCULOS

2.1.1 O período colonial e a “pureza de sangue”

É importante entender como as categorias que demonstravam a hierarquização social 

foram estabelecidas ainda na América portuguesa e depois passaram para o Brasil imperial até 

chegarem ao censo de 1872. A historiadora Hebe Mattos nos ajuda a lembrar que Portugal 

implantou na América não uma nação, mas uma colônia que, em última instância, era parte de 

um grande império ultramarino que envolvia vários continentes. Embebidos pelos valores do 

Antigo  Regime,  esses  colonizadores  traziam consigo  a  noção  de  uma  sociedade  humana 

naturalmente desigual, marcada pela “pureza de sangue” dos indivíduos.70 Essa pureza era 

determinada  especialmente  pela  ancestralidade  das  pessoas  e  pela  sua  comunhão  com  o 

catolicismo romano. Ou seja, para o período colonial brasileiro, a pessoa com maior pureza de 

sangue era aquela que possuía ascendência portuguesa e cuja família era católica por pelo 

menos quatro gerações. Esses dois quesitos criavam uma ideia de pureza religiosa e de origem 

necessária para o pleno exercício da vida pública na sociedade portuguesa. A existência de 

“manchas” impedia o acesso a cargos públicos e eclesiásticos ao passo que a sua inexistência 

poderia facilitá-los. Essa lógica,  válida para Portugal,  também foi transferida para as suas 

possessões ultramarinas a partir do século XVI.71

Devemos lembrar  que os  critérios  de pureza  de sangue empregados  por  Portugal 

naquele  período são bastante  exclusivos.  Eles  eliminavam dos mais  altos  postos  públicos 

todas as pessoas com ascendência pouco valorizada naquele momento, como ciganos, ou que 

fossem recém-convertidos de outra religião,  especialmente do judaísmo. De modo geral, a 

discriminação recaía sobre judeus, mouros, ciganos, indígenas e africanos, sendo esses dois 

últimos, principalmente, fruto da implantação do regime colonial na América.72 Essa distinção 

étnico-religiosa criava uma série de categorias que servia especialmente para distinguir  os 

livres  e  regular  a  vida social  da colônia.  Assim,  mesmo que conquistasse sua alforria  ou 

nascesse  livre,  a  origem  não-portuguesa  e  a  profissão  de  fé  católica  menor  que  quatro 

gerações  impediam  um  homem  nessas  condições  de  acessar  mais  altos  postos  na 

administração e na vida eclesiástica.

70 MATTOS, Hebe Maria. A escravidão moderna nos quadros do Império português: O Antigo Regime em 
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO (org.) O Antigo Regime nos trópicos: A dinâmica imperial portuguesa 
(séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 144.
71 MATTOS, 2001, p. 144.
72 MATTOS, 2001, p. 148.



37

Entender  a  sociedade  daquela  época  implicaria  criar  um  mapa  com  inúmeras 

gradações de ascendência, cor e religião. O panorama apresentado por Mattos ilustra como as 

transformações  classificatórias  foram necessárias  para  abranger  categorias  mistas  que não 

mais se enquadravam naquelas situações. O melhor exemplo é o caso de Lourenço, um “pardo 

livre” que apresentou petições à Santa Sé em Roma referentes à questão da liberdade dos 

filhos de escravos. Ele foi descrito como pardo não apenas por sua cor, mas porque já havia 

nascido livre.73 A necessidade desse novo significado do termo, originalmente ligado à cor, e 

que passou a referir-se também à condição social,  derivou do fato, segundo Mattos, de os 

termos “preto” e “crioulo” acabarem sempre remetendo ao cativeiro e não indicando pessoas 

de cor já nascidas livres.

2.1.2 A Constituição de 1824 e a cidadania

A  situação  colonial  foi  modificada  quando,  em  1824,  a  primeira  constituição 

brasileira determinou os critérios para a cidadania no país recém-emancipado. A plena vida 

social, o acesso aos cargos políticos e outras vantagens passou a ser condicionada não mais 

pela “pureza de sangue”, mas pelo critério de cidadania brasileira. Essa era uma novidade que 

surgiu a partir do momento em que o país precisou delimitar suas fronteiras e definir quais de 

seus habitantes teriam o gozo de todos os direitos do novo país e quais seriam considerados 

estrangeiros.  A  busca  dessa  definição  criou  uma  nova  categoria  que,  embora  não  tenha 

mudado a ordem sócio-econômica de imediato, serviu de base para as classificações ao longo 

do século XIX: a  nacionalidade brasileira. Dividir o que era ser brasileiro e o que era ser 

estrangeiro foi vital para definir cidadania e direitos políticos para os homens do início do 

Primeiro Reinado. O interesse dessa classificação nem caía imediatamente sobre os escravos: 

As elites da nova nação precisavam diferenciar, com urgência, quem era brasileiro e quem era 

português.  Essa diferenciação garantiria um Estado livre da presença da antiga metrópole, 

ajudaria na questão de cargos e na identificação de posse de terra e outros bens.74 

O artigo 6º daquela Constituição determinava que seriam cidadãos da nova nação 

todos os que tivessem nascido nela (ingênuos ou libertos), filhos de brasileiros (ainda que 

nascidos no exterior), portugueses que tivessem aderido à causa da Independência e, por fim, 

estrangeiros naturalizados.75 

73 MATTOS, 2001, p. 155.
74 BARICKMAN, 2003, pp. 297-298.
75 BRASIL, Constituição Política do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824), artigo 6º.
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Seguindo essa lógica, ex-cativos poderiam ser considerados cidadãos brasileiros se 

tivessem origem nacional, isto é, se fossem crioulos. Os africanos, por terem nascido fora das 

fronteiras nacionais, eram estrangeiros e, portanto, não-cidadãos. No entanto, o mesmo artigo 

6º  da  Constituição  de  1824  tornava  possível  a  naturalização  de  estrangeiros  ressaltando, 

inclusive, a independência em relação à religião. Pessoas nascidas fora do Brasil, mesmo não 

católicas, poderiam, em teoria, naturalizarem-se brasileiras.  Seria,  num primeiro momento, 

possível que os africanos também se enquadrassem nesse caso, mas não foi o que ocorreu. 

Mamigonian76 ilustrou  o  caso  do  africano  liberto  José  Thomaz  de  Sousa  que  requereu 

proteção jurídica do Brasil para não ser forçado ao alistamento no Uruguai. Apelava o ex-

escravo para sua nacionalidade brasileira visto que aqui havia sido cativo a maior parte da sua 

vida. A apelação gerou uma série de discussões na Corte, sobre a procedência de um africano 

querer  ser  considerado  brasileiro.  Baseados  na  Constituição,  ficou  claro  que  sendo 

estrangeiro,  um  africano  não  era  naturalizado  brasileiro  automaticamente  após  a  alforria 

porque este documento mudava a condição social (estatuto jurídico) da pessoa, mas em nada 

lhe  conferia  direitos  de  nacionalidade  ou  cidadania.  Sousa  também não poderia  apelar  à 

naturalização porque, sendo africano, não tinha em sua terra de origem estrutura semelhante 

ao Estado nacional para se desvincular, ou seja, ele não tinha uma pátria de onde desligar-se 

para vir  a ser brasileiro:  “Como estrangeiros  sem nacionalidade,  os libertos  africanos não 

tinham a quem recorrer”.77 Segundo Mamigonian,  o procedimento  excludente adotado em 

relação aos africanos após a Constituição de 1824 representou um retrocesso nos direitos 

adquiridos  desses  indivíduos  que,  anteriormente,  sob  o  império  português,  eram  mais 

facilmente integrados ao conjunto da sociedade ou, pelo menos, da mesma maneira que os 

escravos nascidos no Brasil, os crioulos.78

A Constituição  de  1824 não eliminou  as  diferenciações  sociais,  mas  estabeleceu 

outros crityérios. Em seu artigo 179, o documento propunha uma sociedade liberal, na qual 

todos os cidadãos eram iguais perante a lei e que não haveria privilégios de nenhum tipo para 

benefício de uns em detrimento de outros. Os cargos públicos não mais seriam pautados nas 

tradições coloniais que evocavam a pureza de sangue, mas apenas nos “talentos” e “virtudes” 

de cada um.79 Tudo isso era válido, em teoria, mas apenas para os cidadãos brasileiros. Todos 

os avanços liberais eram destinados apenas àqueles que cumpriam as exigências de cidadania, 

o que excluía os estrangeiros e, dentre eles, os africanos.
76 MAMIGONIAN, Beatriz G. Razões de Direito e Considerações Políticas: os direitos dos africanos no Brasil 
oitocentista em contexto atlântico. In: X Encontro da Brazilian Studies Association (BRASA), Brasília, 2010.
77 MAMIGONIAN, 2010, p. 14.
78 MAMIGONIAN, 2010, pp. 11-12.
79 BRASIL, Constituição Política do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824), artigo 179, inciso XIV.
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A Constituição  de  1824 acrescentou  um componente  geográfico  aos  critérios  de 

condição social e cor. Interessava agora, também, discernir os potenciais cidadãos brasileiros 

por  meio  de  sua  filiação,  lugar  de  origem,  ou  adesão  à  independência  (no  caso  dos 

portugueses). A abolição legal de alguns privilégios que remetiam ao período colonial se deu 

em exclusão aos estrangeiros sendo que, muitos deles, anteriormente, comungavam de uma 

mesma nacionalidade simbólica, a do império português.80

2.1.3 Conceitos raciais ao longo do século XIX

No decorrer do século XIX, ideias cientificistas de cunho racial também passariam a 

permear as definições sobre a população brasileira e suas categorias. Elas podem não ter tido 

uma aplicação direta sobre a elaboração do censo, mas tiveram bastante influência sobre os 

debates acerca da abolição da escravidão, da política imigrantista e da almejada construção de 

uma sociedade branca e civilizada segundo os moldes europeus:
Nesta atmosfera, onde todo um conjunto de idéias cientificistas circulavam entre as 
elites,  as  teorias  raciais  foram  inseridas  no  conjunto  de  explicações  sobre  os 
problemas brasileiros. Assim, temas como a inferioridade dos negros e indígenas 
(e, mais tarde, dos chineses) e a degeneração dos mestiços foram utilizados com o 
objetivo de explicar o “atraso brasileiro” frente às nações civilizadas.81

Os novos conceitos da ciência a respeito dos seres vivos envolviam e acaloravam 

discussões.  Cada  vez  mais  destituídos  de  sua  centralidade  na  Criação,  os  homens  foram 

classificados como os demais animais, comparados e medidos, postos em fila com as demais 

espécies de seres vivos à medida que os europeus riscavam rotas longínquas em suas cartas 

náuticas carregando consigo viajantes, observadores e cientistas. A vida como um fenômeno 

bioquímico começou a ganhar força e as raças humanas (no plural mesmo) passaram a ser 

vistas sobre outro enfoque: o da evolução, da adaptação biológica e a do desenvolvimento 

intelectual, material e moral. E, sob essa perspectiva, os africanos e seus descendentes, mais 

uma vez, foram rebaixados pelos cientistas:
Ainda  que  continuando  a  aceitar  a  possibilidade  de  transformações  físicas  dos 
africanos  ao  longo  do  tempo,  pensadores  oitocentistas  de  várias  áreas  do 
conhecimento  (principalmente  as  ciências  naturais)  não  acreditavam  que  tais 
mudanças  fossem livrá-los  de  sua  inerente  inferioridade.  Nesse  contexto,  “raça” 
passou cada vez mais a designar não somente uma unidade classificatória dos vários 
sistemas  naturalistas,  mas  principalmente  o  fator  biológico  desencadeador  da 
organização social, da língua e da história de cada povo.82

80 Pimenta Bueno, em defesa a José Thomaz de Sousa chegou a utilizar a argumentação de que o africano era, 
também, um português e, portanto, poderia se enquadrar nos termos de cidadania. Essa argumentação foi 
rejeitada pelo Conselho de Estado. Ver MAMIGONIAN, 2010, pp. 5-7.
81 LIMA, Sílvio C.S. Determinismo biológico e imigração chinesa em Nicolau Moreira (1870-1890). 123 p. 
Dissertação (Mestrado em História das Ciências da Saúde). Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005, p. 37.
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No decorrer do século XIX, esses novos conceitos raciais  foram infiltrando-se na 

sociedade  brasileira  dando início  a  outras  formulações  políticas.  A opção  pelo  imigrante 

europeu foi uma delas: “A opção pelo imigrante ancorou-se na convicção de que o  branco 

seria o elemento capaz de transformar o Brasil numa nação civilizada, posto que africanos e 

asiáticos eram tidos como racial e culturalmente inferiores”.83

Essa imigração pretendia povoar,  consolidar fronteiras e branquear a população.84 

Para além do “branqueamento”  genético,  a  contribuição  europeia  seria  também cultural  e 

moral: “José Bonifácio defendia, para São Paulo em 1821, a vinda de alemães, com o objetivo 

de amalgamá-los aos nacionais, para imprimir maior ‘atividade’ e ‘moralidade’ à população 

local”.85

Apesar  de o nome de  José  Bonifácio  demonstrar  que  conceitos  de superioridade 

europeia já existiam na primeira metade do século XIX, foi mais ao final daquele século que 

eles foram aplicados com maior vigor nas discussões políticas e intelectuais, especialmente 

nos últimos anos da escravidão. No ano de 1884, o ministro da agricultura, João Ferreira de 

Moura, subentendeu que, ao menos no seu ponto de vista, era evidente a substituição do negro 

pelo branco na lavoura, o que foi tratado como grande missão por ele.
Logo que tomei conta da administração entendi que nenhum serviço merecia mais o 
meu cuidado do que o da imigração.  Assumindo o Ministério  de 6 de junho o 
encargo de solver a questão servil, e constituindo esse encargo o seu maior e mais 
assinado empenho, julguei que, como parte do Ministério, e na pasta que me foi 
confiada,  deveria  empregar  todos  os  esforços,  para  que  os  braços  que  pela 
emancipação  podiam  ser  retirados  da  lavoura  fossem  substituídos  por  braços 
estrangeiros,  ou, caso estes não os substituíssem, para que viessem ser no nosso 
país novos agentes de produção.86

A ideia  de que  a  lavoura  deveria  ser  renovada com braços  estrangeiros  indica  a 

explícita vontade de remover os indivíduos africanos ou afro-descendentes da economia e, 

portanto, da sociedade. E essa aversão ao africano perdura para além da abolição e da queda 

da monarquia. Em junho de 1890, o governo republicano provisório estabeleceu as regras para 

entrada de imigrantes no Brasil por meio do decreto nº 528 que, já no seu primeiro artigo 

declara:
É inteiramente livre a entrada,  nos portos da República dos indivíduos válidos e 
aptos  para  o trabalho,  que não se acharem sujeitos à  ação  criminal  do seu país, 
excetuados os indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do 

82 SELA, Eneida Maria Mercadante. Modos de Ser, Modos de Ver: viajantes europeus e escravos no Rio de 
Janeiro. Campinas: Editora da Unicamp, 2008, p. 273.
83 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 152.
84 VAINFAS, 2002, p. 153.
85 MACHADO, Paulo Pinheiro. A Política de colonização do Império. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1999, p. 66.
86 RELATÓRIO apresentado á Assembléa Geral na primeira sessão da decima nona legislatura pelo Ministro e 
Secretario de Estado dos negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas João Ferreira de Moura. Rio de 
Janeiro: Imprensa Nacional, 1885, p. 357.
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Congresso Nacional poderão ser admitidos de acordo com as condições que forem 
então estipuladas.87

Podemos notar que, apesar de não estar diretamente ligada à Estatística, a questão 

racial desenvolveu-se século XIX adentro a ponto de levar à proibição da entrada de africanos 

e asiáticos  no país, mesmo que livres, convencidas que estavam as elites políticas de que 

deveriam  branquear o  país  para  desenvolvê-lo.  O componente  racial  não  foi  o  único  no 

projeto de modernizar o Brasil no Império, mas foi, sem dúvidas, uma diretriz para o que se 

esperava do futuro genético do país, com reflexos diretos esperados na economia e na moral 

da  população.  A discussão  racial  do século  XIX não foi  a  primeira  a  propor  hierarquias 

sociais, nem tampouco foi a primeira a segmentar a população brasileira em categorias ou 

classes.  Sua  influência  maior  foi  a  de  interferir  a  favor  da  extinção  gradual  da  presença 

africana  e  afro-descendente  do  Brasil,  não  só  na  forma  da  escravidão,  mas  também  nas 

características raciais. Ela pode não ser perceptível diretamente nos mapas populacionais, mas 

ajuda-nos a entender que o africano, como indivíduo original do continente africano, ou como 

“raça africana” – termo empregado pelo Relatório do censo de 187288 – era cada dia mais 

indesejável  pelas  elites  políticas  brasileiras,  especialmente  nas  últimas  décadas  do  século 

XIX. É importante que essa informação também esteja em mente no momento das leituras de 

dados demográficos, especialmente nas últimas décadas daquele século – incluso o censo de 

1872.

2.2 CATEGORIAS

As transformações políticas, econômicas e culturais ocorridas entre o fim do século 

XVIII  e  o  fim  do  século  XIX  foram  variadas,  como  vimos.  O  Brasil  emancipou-se 

politicamente,  buscou  definir  quem  eram  seus  cidadãos,  aboliu  o  tráfico  atlântico  –  a 

contragosto – e, às vésperas do censo de 1872, havia assinado a Lei do Ventre Livre, que dava 

um golpe definitivo na instituição da escravidão. Até chegar a 1872, no entanto,  algumas 

concepções mudaram. Antes de analisar tabelas de dados propriamente, precisamos definir 

quem é o  africano que desejamos encontrar e sob quais categorias ele pode ser mais bem 

percebido.

2.2.1 Africano

87 Decreto 528, art. 1º, grifo nosso.
88 RTE, p. 13.
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 Na língua portuguesa,  de modo geral,  africano refere-se a  uma pessoa ou coisa 

relativa ao continente chamado África. No Brasil escravista, todavia, seu significado era ainda 

mais específico: indicava o indivíduo tornado cativo na África e escravizado no Brasil, em 

oposição ao indivíduo  nascido escravo no Brasil, ao qual se aplicava o termo  crioulo. As 

diferenças  entre  africanos e  crioulos  eram notadas nas vestes,  na língua,  nos trejeitos,  no 

desempenho das funções produtivas e nas relações sociais variadas.89 Apesar de haver muitos 

crioulos, a quantidade de africanos ao longo da história do país sempre foi grande, dado o 

crescimento vegetativo negativo nas escravarias do Brasil.90 Os dados de importação mostram 

que  o  Brasil  ao  final  de  350  anos  importou  40% de  todos  os  escravos  que  cruzaram o 

Atlântico para a América.91 Essa constatação quer tão somente atentar para o fato de que era 

algo muito natural ter indivíduos nascidos no continente africano em profusão no território 

brasileiro, chegando e se estabelecendo em todos os setores econômicos e regiões. Tamanha 

era a variedade de nações e línguas que viajantes se encantavam e se atemorizavam ao vê-los 

reunidos no Rio de Janeiro, especialmente às portas do século XIX. Como Rugendas teria 

observado, não haveria outro lugar no mundo onde a África inteira estaria disponível para 

análise e contemplação como no porto da capital da colônia, depois Império.92

Toda essa naturalidade em relação ao africano não escondia, claro, as desigualdades 

que caracterizavam a sociedade colonial brasileira, cujas características, já comentamos, eram 

continuações e adaptações dos antigos padrões ibéricos de pureza de sangue, profissão de fé e 

outros  quesitos.  O  século  XIX  veria  a  situação  inverter-se.  Grandes  transformações 

começariam a ocorrer, mas de imediato a maior  delas seria a sensibilidade em relação ao 

tráfico atlântico de escravos. Pressionado pela Inglaterra, o Brasil independente assinou em 

1826 um acordo que  referendava  outras  negociações  preliminares  ainda  com Portugal.  O 

governo regencial promulgou a lei de 7 de novembro de 1831, segundo a qual estava proibida 

a importação de escravos para o Brasil. Todos os escravos capturados em transporte ilegal 

seriam considerados  africanos livres, uma categoria de transição para o trabalho livre, que 

incluía a tutela desses africanos durante 14 anos por instituições públicas ou pessoas livres de 

confiança.93 Por inúmeras questões geopolíticas,  a lei  de 1831 teve sua aplicação bastante 

89 FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 347.
90 FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: Uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de 
Janeiro (séculos XVIII e XIX).  São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 56.
91 ELTIS, David e RICHARDSON, David. Os mercados de escravos africanos recém-chegados às Américas: 
padrões de preços, 1673-1865. Topoi, Rio de Janeiro, março 2003, pp. 15-16.
92 SELA, 2008, p. 236.
93 MAMIGONIAN, Beatriz G. O direito de ser africano livre: os escravos e as interpretações da lei de 1831. In: 
Silvia Hunold Lara; Joseli Mendonça. (Org.). Direitos e Justiças no Brasil: Ensaios de História Social. 
Campinas: Editora da Unicamp/CECULT, 2006, p. 129-160.
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limitada e, nos anos subsequentes ao de sua promulgação, foi nitidamente desrespeitada. Alvo 

de  pressões  contínuas  da  Inglaterra,  o  Brasil  imperial,  agora  sob  o  reinado  de  Pedro  II 

conseguiu reunir forças políticas suficientes para mais uma vez proibir o tráfico de escravos. 

A Lei Eusébio de Queirós, de 1850, não mais fazia do que reiterar a lei de 1831 e reafirmar a 

ilegalidade do tráfico atlântico.

O africano passou de elemento em constante entrada para elemento proibido. A partir 

de 1850, a repressão ao tráfico foi bastante  eficaz e em poucos anos cessou esse tipo de 

comércio. Com o passar do tempo, ao se aproximar o último quarto do século XIX, a presença 

africana,  já  bastante  diminuída  e  também  miscigenada,  passou  a  ser  cada  vez  mais 

contestável, dadas as teorias racialistas daquele período sobre a degeneração social e genética 

que acreditava-se que eles causariam em toda a nação. Ao final do século, com a abolição já 

realizada em 1888, os africanos eram bastante indesejáveis como raça por não apresentarem, 

segundo o pensamento de intelectuais e políticos da época, benefícios suficientes na melhoria 

do  povo  e  da  nação.  Apesar  da  crescente  negatividade  associada  aos  africanos,  seus 

descendentes  e  suas  manifestações  culturais,  sua  presença,  enquanto  indivíduos,  não 

desapareceu.  Milhares  deles  haviam  sido  importados  ilegalmente  no  período  entre  uma 

proibição e outra e milhares permaneceram vivos e ativos durante todo o século XIX.

A ilegalidade do tráfico durante quase duas décadas,  entre 1831 e 1850, também 

suscitou  algumas  questões  de  sub-registro  dos  africanos  nas  pesquisas  demográficas.  No 

próximo capítulo deste estudo retornaremos a esse ponto.

Mas, assim como o Estado nacional foi se fortificando e definindo melhor quem seria 

seu tipo ideal de habitante, as formas com as quais ele registrou sua população também se 

alteraram. Por isso nos propomos a analisar sucintamente as categorias de algumas contagens 

demográficas do século XIX.

Vimos que, ao longo dos séculos de colonização e mesmo após a independência, 

foram utilizadas várias categorias para identificar os habitantes do Brasil e situá-los em algum 

lugar da hierarquia social. Essas categorias, apesar de variarem seus significados, geralmente 

orbitavam em torno da condição social das pessoas, sua cor e, após a emancipação política 

brasileira,  da  origem.  São essas as categorias  nas quais  nós podemos  buscar  encontrar  os 

africanos. 

2.2.2 Condição Social, Cor e Origem
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Para chegar a tanto, pensemos nas categorias possíveis de análise: a primeira, a da 

condição social, era de essencial importância na administração pública e sempre existente nas 

contagens e recenseamento. Por  condição social devemos entender o critério jurídico mais 

essencial da sociedade brasileira do período: a linha divisória entre escravo e livre. Não se 

trata da linha efetiva entre as funções práticas de um escravo e de um trabalhador livre, mas 

do estatuto jurídico sob o qual um indivíduo poderia ser identificado. Essa era, portanto, uma 

definição legal que diferenciava livre, liberto e escravo, mas não necessariamente se traduzia 

em uma melhoria da qualidade de vida Ao analisar a condição social dos séculos XVIII e XIX 

notaremos a existência de duas categorias fixas (livre e escravo) acompanhadas ou não de 

uma  categoria  intermediária  (forros/libertos).  Essa  categoria  de  libertos  demonstra  a 

mobilidade  entre  o  cativeiro  e  a  liberdade.  Entende-se  por  forro  ou  liberto,  aquele  que, 

nascido  em cativeiro,  em algum momento  de  sua  vida  teve  a  oportunidade  de  obter  ou 

comprar sua alforria, ou seja, sua carta de liberdade. Como não era uma pessoa nascida livre,  

mas tornada livre por decreto, ocupava uma faixa intermediária da condição social e podia 

relacionar-se de alguma maneira com o critério de cor ou de origem. Essa associação, claro, 

não era uma regra e poderia variar caso a caso.

Ocorriam  por  vezes  diferenciações  internas  nesse  caso,  sendo  que  havia 

detalhamentos de idade para os livres e apenas o número total de escravos, sem pormenores 

de idade ou mesmo de origem. Em outros, a exemplo do censo da Corte em 1870, tanto 

escravos como livres tinham suas características civis transcritas na ficha entregue ao chefe de 

família94.  O caráter  jurídico era importantíssimo,  mas sozinho não revelaria a presença de 

africanos e afro-descendentes livres e libertos em meio à população.

Aqui chegamos a uma segunda característica, a cor, que pode ser a mais controversa 

de todas. Ocorre que de uma definição inicial entre branco-preto surgiu a definição de pardo, 

que inicialmente servia para designar os mestiços entre brancos e negros, mas com o tempo 

tendeu a mesclar-se com o termo liberto. Essas duas categorias intermediárias (uma da cor, 

outra do estado jurídico) por vezes parecem mostrar-se intercambiáveis. O mesmo ocorre às 

vezes quando preto pode significar não apenas a cor, mas a origem africana.95 A existência de 

alguma mobilidade social na sociedade brasileira torna a associação imediata de cor a alguma 

categoria social bastante complexa. Ou seja, a existência de pessoas de cor libertas (forras) ou 

nascidas livres (ingênuas) demonstra que a cor sozinha também é ineficaz para determinar 

condição social  ou origem.  É certo que em muitos  casos  o termo “preto” associou-se ao 

94 PSC, s.d., ficha 0008, por exemplo.
95 SELA, 2008, p. 235.
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nascimento  na África enquanto  “pardo” foi  sinônimo de “crioulo”.  Essa  classificação,  no 

entanto, era bastante fluida e variou de província para província:
Em geral, os descendentes de africanos nascidos no Brasil eram classificados como 
crioulos  ou,  no  caso  daqueles  nascidos  de  relações  inter-raciais,  como mulatos, 
pardos  e/ou  mestiços.  Em contraposição,  os  africanos  tendiam a  aparecer  como 
negros ou pretos. Eventualmente, a diferença entre africanos e crioulos desaparecia 
sob a denominação de negros ou pretos.96

 Para Botelho, se o critério de “condição social” era vital por razões econômicas e 

sociais evidentes, o critério de cor se assemelhava mais às classificações européias baseadas 

em línguas e dialetos,  ou seja, era uma forma de demonstrar a heterogeneidade dentro da 

uniformização  dos  censos.97 Independentemente  do  critério  exato  adotado  para  a  cor,  ela 

refletia uma hierarquização social complexa implantada pelos portugueses na época colonial e 

que,  apesar  de  não ser  oficialmente  válida  após  a  Constituição  de  1824,  continuou  a  ser 

critério para diferenciar e classificar a população brasileira Império adentro.

Por fim, o critério de origem também é importante na análise, especialmente após a 

outorga da Constituição de 1824. As formas pelas quais a origem aparece são variadas: nas 

listas do Recôncavo analisadas por Barickman, de 1835, o critério era o lugar de nascimento 

(naturalidade)  e  a  importância  imediata  desse  dado  era  separar  brasileiros  (potenciais 

cidadãos)  e  estrangeiros  (privados  desses  direitos).98 Apesar  de  incidir  a  diferença 

primeiramente entre “brasileiros” e “portugueses”, passou a existir, também, a necessidade de 

diferenciar “crioulos” e “africanos”, especialmente após a promulgação da lei de 1831. Talvez 

um conceito simplificado de nacionalidade ainda não estava consolidado em 1835 e, portanto, 

o lugar exato ou aproximado de nacionalidade poderiam ser elucidativos na hora de definir 

cidadãos ou não. Vale lembrar que essas fichas de família referiam-se a tentativas provinciais, 

não nacionais, de recenseamento. Mesmo assim, refletem anseios nacionais em definir quem 

seriam os brasileiros.

De uma lista nominativa referente ao Ribeirão da Ilha, uma freguesia de Desterro, 

capital da província de Santa Catarina, do ano de 1843, constavam os campos  naturalidade 

(lugar de nascimento) e nação, sendo que ambas as informações parecem se complementar.99 

O mesmo ocorreria  para  o  censo  não-executado de  1852,  para  o qual  se  pedia  lugar de 

nascimento e nacionalidade, de modo que juntas parecem formar uma espécie de confirmação 

acerca das origens e migrações dos indivíduos. Dos escravos, entretanto, não eram necessários 

96 BOTELHO, 2005, p. 326.
97 BOTELHO, 2005, p. 335.
98 BARICKMAN, 2003, pp. 296-7.
99 CARTÓRIO do Distrito do Ribeirão da Ilha (Florianópolis), Matrícula dos moradores desta freguesia 
(1843).
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esses dados em 1852, assunto no qual tocaremos mais adiante.100 Vinte anos depois, em 1872, 

o lugar exato ou aproximado de nascimento não encontrou mais espaço nos formulários e foi 

definitivamente  substituído  pelo  dado  mais  abrangente  e  simplificado  de  nacionalidade, 

apenas.101

Com o passar das décadas, portanto, houve mudanças na categoria referente à origem 

dos indivíduos.  O lugar  específico  de nascimento  deixou de  ser  tão  importante  quanto  a 

nacionalidade em si. Quando o Brasil já havia delineado melhor quem era o “brasileiro”, não 

era mais tão importante saber a localidade exata do nascimento, mas o país, apenas. Por isso, 

vemos  essa construção ao longo do tempo:  em 1835, pouco mais  de uma década após a 

outorga da Constituição, o critério de nacionalidade ainda não estava plenamente consolidado, 

então,  apelou-se  mais  ao  lugar  de  nascimento.  Em  1852,  ambos  os  critérios  seriam 

necessários, como que um referendando o outro. E, em 1872, o dado de nacionalidade pareceu 

suficiente, não importando os pormenores da origem e, sim, a nação.

Dessa maneira, essas três categorias em especial – condição jurídica, cor e origem – 

são meios pelos quais podemos detectar várias nuances da vida social do Brasil oitocentista. 

Notamos  que  nenhuma  delas,  apesar  de  sua  constância  nos  formulários,  ficou  imune  às 

mudanças ao longo do século que antecedeu ao censo de 1872.

2.3 ANÁLISE DE CATEGORIAS ESTATÍSTICAS ENTRE 1796 E 1872

Vimos que havia certa movimentação entre as categorias que compunham a maior 

parte das contagens. Como questionamento essencial deste texto, indagamo-nos: de que forma 

os indivíduos nascidos na África eram considerados nessas categorias censitárias? É certo que 

sua presença na sociedade do Brasil era grande, mas de que forma podemos encontrá-lo e, 

afinal, como ele era mencionado após a proibição do tráfico em 1831? De antemão afirmamos 

que  não  há  respostas  concretas,  mas  análises  que  apontam  para  possíveis  direções. 

Pretendemos  estudar  os  dados  de  quatro  contagens  anteriores  ao  censo  de  1872  cujas 

categorias  podem  nos  permitir  a  tentativa  de  detectar  os  africanos  nessas  pesquisas 

demográficas. Trata-se de dados provenientes de relatórios ou publicações oficiais, referentes 

aos anos de 1796, 1814, 1820 e 1843. Em cada um deles há informações importantes, mas, 

dada a sua parcialidade, nenhum deles isoladamente responde às perguntas que fizemos ao 

longo do texto.  Após essas análises,  comentaremos as categorias propostas do censo não-
100 Regulamento do Decreto nº 797, de 18 de junho de 1851, modelo nº 1.
101 Decreto 4856, art. 3º. Ver também Quadro 6, neste texto, que transcreve uma ficha de família referente ao 
Censo da Corte de 1870, na qual se percebe apenas o campo destinado à nacionalidade.
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realizado  de  1852 e  introduziremos  semelhante  questão  acerca  do  censo  de  1872,  objeto 

específico do terceiro capítulo.

2.3.1 Dados de 1796

No ano  de  1797,  o  presidente  da  capitania  de  Santa  Catarina,  João  Alberto  de 

Miranda  Ribeiro,  remeteu  ao  governo  geral  no  Rio  de  Janeiro  um  conjunto  de  dados 

estatísticos referentes às suas 10 freguesias.102 Quatro delas estavam na Ilha de Santa Catarina 

(Desterro,  Ribeirão,  Lagoa e Necessidades) e seis  no litoral  continental  (São Miguel,  São 

José,  Enseada  do  Brito,  Laguna,  Vila  Nova  e  São Francisco).  A  população  total  de  sua 

jurisdição somava naquele momento 23.855 habitantes, classificados primariamente pelo seu 

estatuto jurídico (“condição social”): livres, forros e escravos. Dentre essas três categorias-

chave, a dos livres possuía detalhamento de idade: homens e mulheres foram divididos em 

faixas etárias de 0 a 7 anos, de 7 a 15 (14 as mulheres), dessa idade aos 60 anos e, por fim, 

pessoas com mais de 60 anos. Nos dados finais, somam-se 18.189 livres – os quais, pelo 

decorrer da análise, pressupomos majoritariamente brancos.

Os forros e escravos possuíam apenas a divisão interna referente à cor: pardos/as e 

pretos/as nas duas categorias, sem ênfase nas suas idades, apenas no seu número total. Dessa 

maneira, poderíamos destrinchar a população total em 10 categorias diferentes cruzando sua 

condição social com a cor e ainda com o sexo, obtendo, por exemplo, o número exato de 

homens forros pardos ou mulheres escravas pretas.

Quadro 1 – População de Santa Catarina em 1797

Fonte: Ofício de João Alberto de Miranda Ribeiro ao Conde de Resende, apresentando relatório sobre a Ilha de  
Santa Catarina e demais distritos sob sua jurisdição, com dados estatísticos. Desterro, 17 de novembro de 1797.

102 BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO (BNRJ), Seção de Manuscritos, Códice 3,3,17, Ofício de 
João Alberto de Miranda Ribeiro ao Conde de Resende, apresentando relatório sobre a Ilha de Santa Catarina e 
demais distritos sob sua jurisdição, com dados estatísticos, Desterro, 17 de novembro de 1797.

Livres
Homens Mulheres
1 a 7 7 a 15 15 a 60 60+ 1 a 7 7 a 14 14 a 60 60+

2535 2075 3444 600 2389 1879 3674 1593
8654 9535

Total

Forros Escravos
Pardos Pardas Pretos Pretas Pardos Pardas Pretos Pretas

171 174 61 69 356 320 3067 1448
345 130 676 4515

475 Total 5191 Total

18.189            
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Pelos dados obtidos, temos que 76% da população era livre, 2% dela constituía a 

camada intermediária dos forros e 22% era escrava. No quadro geral, homens correspondiam 

a 52% da população e, na questão de cor, temos 76,2% provavelmente brancos (equivalentes 

aos livres), 19,5% pretos (forros ou escravos) e 4,3% pardos (forros ou escravos). 

Em nenhum momento na tabela há distinção clara entre africanos e crioulos a não ser 

que pudéssemos entender que a “cor” assumisse um papel de indicar a origem estrangeira ou 

nativa desses escravos ou forros. Se assim fôssemos considerar, os africanos corresponderiam 

possivelmente a parte dos “pretos” na categoria “escravos”, constituindo, dessa maneira até 

um quinto da população total da capitania, até 27% da população forra (130 de 475 pessoas) e 

até 87% da população cativa (4.515 de 5.191 pessoas). Sabemos, porém, que os pretos talvez 

não fossem apenas africanos, mas também seus filhos já nascidos no Brasil.

Realizada três quartos de século antes do censo do Império, o Brasil naquela época 

era, de fato, um lugar bastante diferente. Ainda sob jugo colonial, não havia ainda passado por 

todas as discussões referentes à construção da nacionalidade e da identidade cidadã de seus 

habitantes. Também não havia ainda as preocupações de construir-se um país “civilizado” nos 

moldes europeus e nem um peso moral negativo sobre a instituição da escravidão. Essa tabela 

ainda  demonstra  um pouco a  tendência  hierarquizadora  do  império  português,  agregando 

pessoas  por  vários  critérios  a  ponto  de  criar  uma  escala  entre  elas.  Não há  apenas  uma 

polaridade entre livre e escravo, mas universos intermediários de cor e condição social. Entre 

livres e  cativos há  espaço  para  os  forros,  uma  categoria  intermediária  que  representava 

pessoas  libertas  do cativeiro.  Da mesma maneira,  entre  brancos e  pretos há  espaço para 

registro dos  pardos que,  aqui,  podem significar  pessoas mestiças (mulatas)  ou pessoas de 

origem brasileira (crioulas).

A  existência  de  categorias  intermediárias  não  indica  apenas  a  hierarquização  da 

sociedade, mas, também, a existência de alguma mobilidade social entre essas categorias. A 

possibilidade de obter a alforria fica expressa nas 475 pessoas forras listadas na tabela e que 

compõem  2%  da  população  total,  mas  que,  se  fossem  somadas  à  população  cativa, 

representariam 8,3% dela.

2.3.2 Dados de 1814
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Os dados de que dispusemos referentes a 1814103 referem-se a um “resumo geral” da 

população das mesmas áreas do documento anterior com pequenas diferenças na divisão: 4 

“distritos” na Ilha e 5 no continente litorâneo. O mapa de população era um anexo de um 

ofício de Luiz Maurício da Silveira às autoridades do Rio de Janeiro, datado de agosto de 

1814. Ele fazia parte de uma sequência de mapas de população entre 1812 e 1814.

Quadro 2 – População de Santa Catarina em 1814

Fonte:  Resumo geral  de toda a população  pertencente  ao Governo  da Capitania da Ilha  de Santa Catarina,  
extrahido dos Mapas que derão os Comandantes dos Destritos do ano de 1814 – Oficio de D. Luiz Mauricio da 
Silveira ao Conde de Aguiar, Sta Catarina, 12 de agosto de 1814.

A tabela de dados desse ano é bastante resumida. Talvez por integrar uma série de 

dados anuais, requeriam-se apenas os dados essenciais – basicamente número, condição social 

e sexo. Possuía a capitania de Santa Catarina 33.663 habitantes naquele ano, divididos em 

quase 25 mil livres (73,8%), 533 forros (1,6%) e 8.302 escravos (24,7%). Na categoria dos 

forros há um parêntese explicando que se trata da soma de pretos e pardos. Para os escravos, 

não há qualquer informação sobre cor. 

Pelo fato de a tabela omitir a cor ante a condição social, fica prejudicada a análise de 

origem pela associação sugerida com a cor dos indivíduos. As únicas associações cruzadas 

que podemos fazer, nesse caso, são de estatuto jurídico com sexo, obtendo mulheres forras e 

homens escravos,  por exemplo,  sem saber em qual cor se encaixariam numa análise mais 

profunda.

Nesse caso, portanto, indivíduos nascidos no continente africano estão mesclados aos 

forros e escravos e não constituem categorias à parte. Os critérios de origem e cor não são 

aqui tão importantes quanto os de condição social, remetendo a uma análise o mais básica 

possível da sociedade catarinense no ano de 1814.

2.3.3 Dados de 1820

103 BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO (BNRJ), Seção de Manuscritos, I-31, 29, 18 n. 6, 
Resumo geral de toda a população pertencente ao Governo da Capitania da Ilha de Santa Catarina, extrahido dos 
Mapas que derão os Comandantes dos Destritos do ano de 1814.

Livres Forros (pretos e pardos) Escravos
Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

11.780         13.048         247              286              5.445           2.857           
24.828         533              8.302           

33.663        Total
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Nos últimos anos do regime colonial  no Brasil,  no início de 1821, o governo da 

capitania enviou também às autoridades gerais os dados referentes a 1820.104 Indica o nome do 

documento que os dados, antes de tabulados, haviam sido levantados pelos capitães-mores 

nos distritos, agora onze (4 na Ilha, 7 no continente), mas ainda referentes à mesma faixa 

litorânea que constituía a capitania.

Quadro 3 – População de Santa Catarina em 1820

Fonte: Mappa da População do Governo de Santa Catarina segundo as Listas dos Capitães Mores, dadas em o 
ultimo de Dezembro de 1820, Confrontando com as do último de Dezembro de 1819. A38 --- Santa Catharina, 9  
de março de 1821.

Para 1820 foram considerados todos os aspectos de 1796 (sexo, condição social e 

cor),  mas  numa inversão  de  perspectiva:  enquanto  em 1796 a  principal  classificação  é  a 

condição social (dentro da qual se inseriam as cores), a tabela de 1820 classifica os habitantes 

inicialmente  pela  cor,  depois  pela  sua  condição  social.  Nenhuma  análise  estatística, 

obviamente, sai prejudicada por uma pequena inversão, mas essa alteração (da condição para 

a cor) é um ponto a ser observado, porque ela altera a perspectiva do nosso olhar: ao invés de 

pensarmos quantas pessoas eram escravas (fossem pardas ou pretas), somos levados a pensar 

quantas eram pretas, por exemplo, não importando inicialmente se fossem forras ou cativas. 

Dessa maneira, a cor se torna um critério maior que a própria condição social: a tabela, por 

sua própria ordenação de categorias, tende a nos levar à interpretação que mais vale ser pardo 

cativo que um preto forro, por exemplo.

Isso  não  significa  que  a  cor  não  tivesse  poder  em  1796.  Se  observarmos  as 

proporções  já  citadas,  vemos  que  os  pretos  são  minoria  dentre  os  forros  (1/3)  e  maioria 

absoluta entre os escravos (9/10), o que indica certa relação de preto-cativo e pardo-forro. 

104 BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE JANEIRO (BNRJ), Seção de Manuscritos, I-31, 29, 18
n.9. Mappa da População do Governo de Santa Catarina segundo as Listas dos Capitães Mores, dadas em o 
ultimo de Dezembro de 1820, confrontando com as do último de Dezembro de 1819.

Brancos
Homens Mulheres
Até 7 7 a 15 15 a 60 60+ Até 7 7 a 14 14 a 60 60+

4317 2616 6368 708 4015 2383 6253 2455
14009 15106

Sacerdotes: 27 Estrangeiros: 191 Total

Pardos Pretos
H Livres M Livres Cativos Cativas H Livres M Livres Cativos Cativas

276 366 483 427 159 163 6039 2834
642 910 322 8873

1552 Total 9195 Total

29.333               
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Proporções à parte,  ainda assim havia – em números absolutos – mais pardos cativos que 

pardos forros.

Falando em números absolutos, voltemos a 1820 e seus dados antes de continuar 

comparações: A população total somou 40.080 habitantes. Os brancos somam 29.333 pessoas 

no total, seguindo as mesmas faixas etárias citadas para 1796, mas incluindo duas categorias 

“assexuadas”: sacerdotes e estrangeiros, somando 218 pessoas. Embora não seja difícil supor 

que  a  maior  parte  dessas  pessoas  fossem  homens,  a  tabela  não  os  insere  em  categoria 

nenhuma referente ao sexo, apenas adiciona-os ao final da população branca que corresponde, 

no todo, a 73,2% da população local. Pretos e pardos são subdivididos por sexo e condição 

social (livre ou cativo). Nessa tabela, 3,9% da população foi considerada parda e 22,9% como 

preta. Não havia lugar específico para os indivíduos nascidos na África, dentro do mapa de 

população apresentado. Eles estavam diluídos dentro da população preta.

Quanto à condição social, encontramos algumas dificuldades. Podemos presumir que 

brancos fossem todos livres, mas, quanto aos pardos e pretos, o uso de “livre” ao invés de 

“forro” ou “liberto”  não especifica  exatamente  em qual  condição eles  se  encontravam.  É 

improvável que todos eles fossem nascidos livres, mas que tivessem sido libertos em algum 

momento de sua vida. Na construção de uma camada intermediária de libertos ou forros, seria 

preciso supor que os “livres”, quando pardos ou pretos, significasse “libertos”. Seguindo essa 

hipótese,  teríamos  73,2%  livres  (coincidindo  com  a  totalidade  dos  brancos),  mais  2,4% 

libertos (pardos e pretos) e, por fim, 24,4% escravos (pardos e pretos, também). No entanto, 

se formos seguir apenas o que a tabela nos mostra explicitamente, ficamos, pela primeira vez, 

com apenas duas categorias sociais: livres e cativos – 75,6% e 24,4%, respectivamente.

Em continuação à comparação com 1796, vemos que a população escrava cresceu 

alguns pontos percentuais em relação à livre,  e que a proporção de pretos tornou-se mais 

expressiva tanto dentro dos escravos (4% a mais) e dentro dos forros (6% a mais).

2.3.4 Dados de 1843

O documento disponível para 1843 é uma lista nominativa referente à Freguesia do 

Ribeirão da Ilha, do município de Desterro. 105 A soma da população local da freguesia era de 

2.335 habitantes, dos quais 1.198 eram mulheres constituindo a ligeira maioria da população 

105 CARTÓRIO do Distrito do Ribeirão da Ilha (Florianópolis), Matrícula dos moradores desta freguesia 
(1843). Documento transcrito por Fernanda Zimmermann e utilizado na pesquisa: ZIMMERMANN, Fernanda & 
MAMIGONIAN, Beatriz G. "Africanos entre açorianos: tráfico atlântico e trabalho escravo no Ribeirão da Ilha 
na primeira metade do XIX". Relatório final PIBIC/CNPq. Florianópolis, UFSC, 2004.
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(51,31%). Segundo as condições sociais, 1.707 pessoas eram livres (73%) e 628 (27%) eram 

escravos. 

Diferentemente dos outros documentos vistos até aqui, nesse caso a existência de um 

campo  no  formulário  possibilita  a  identificação  imediata  dos  africanos,  independendo  de 

inferências indiretas. Notamos que pouco mais de um quarto da população era cativa, dentre 

os quais quase metade (46,82% - 294 pessoas) era nascida na África.  Nascidos no Brasil 

somavam 275 escravos (43,79%) e havia uma margem de quase 10% (59 pessoas) de origem 

não-declarada.

Dentre  os  africanos,  a  nacionalidade  mais  comum,  correspondente  a  35% desses 

cativos era a de Congo (103 pessoas) seguida por Benguelas e Moçambique (46 e 45 pessoas 

respectivamente – pouco mais  de 30%). Depois temos 33 Cabinda,  14 Mina e 13 Rebolo 

totalizando esses três grupos cerca de 20%. A porcentagem restante corresponde a outras 10 

“nações” (Calabar, Cassange, Monjolo, Nagô, dentre outros) que juntas somam 40 indivíduos, 

mas individualmente correspondem sempre a menos de dez pessoas listadas.

A idade de legalidade em relação à lei de 1831 era de 12 anos para os africanos. 

Apenas  três  indivíduos  são  listados  abaixo  de  15  anos  nessa  categoria.  Não  há,  para  os 

africanos, uma tendência clara de decréscimo populacional na medida em que avançamos as 

faixas etárias. A maior delas é a de 40-44 anos, com 60 indivíduos. A segunda e terceira faixa 

com maior quantidade de indivíduos são, a de 30-34 e 50-54 com 46 pessoas em cada uma 

delas. Se acompanharmos a estrutura demográfica em faixas de 5 a 5 anos, dos 15 aos 60 anos 

notamos que as categorias que se iniciam com décadas fechadas tendem a ser maiores que as 

que se iniciam em meia década. Por exemplo, há mais africanos de 30-34 anos (46) que de 35-

39 (30). Até aqui há um decréscimo natural, mas o número volta a crescer dos 40-44 anos: são 

as mencionadas 60 pessoas. De 45-49 são apenas 12 e o número volta a crescer para 46 na 

faixa 50-54, caindo drasticamente para 14 na faixa 55-59. Depois, organizamos as demais 

faixas de dez em dez anos, sendo 23 pessoas acima dos 60 anos, 6 acima dos 70 e 2 acima dos 

80. As idas e vindas das faixas etárias, especialmente de 30 a 59 anos mostra uma possível 

tendência em generalizar as idades dos escravos para suas décadas aproximadas de vida. São 

comuns os escravos de exatos 30, 40, 50 anos o que, numa classificação quinquenal de faixas 

etárias leva esses grupos a possuírem mais escravos que os que se iniciam com meia década. 

Era provavelmente mais difícil haver o registro necessário ou o interesse necessário a ponto 

de identificar esses africanos com idades exatas: 56, 37, 28…

E mais, é provável que esse fenômeno não se restringisse aos escravos, mas a toda a 

população. Na lista geral de população da freguesia, há um momento parecido com o citado 
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para  os  africanos:  Da  faixa  45-49  anos  há  60  pessoas,  saltando  para  137  dos  50-54  e 

retornando a 57 na faixa seguinte, de 55-59 anos. 

Bacellar  corrobora  com essa  suposição.  Ele  notou  semelhante  inconsistência  nas 

idades listadas na capitania de São Paulo nos séculos XVIII e XIX, concluindo que havia um 

descuidado  generalizado  em relação às  idades  exatas:  “Populações  do  passado,  em geral, 

tinham muito pouca preocupação com a contagem da idade, daí resultando a informação à 

autoridade de idades díspares e incongruentes entre uma lista e a do ano subsequente”.106 Da 

mesma forma, ele comentou a concentração de idades em torno de decênios e quinquênios de 

modo a construir um panorama apenas aproximado das idades de determinada população.107

Outro detalhe a ser considerado sobre essa lista, e que a diferencia como fonte das 

demais analisadas até aqui, é que ela é o resultado no levantamento bruto daquela contagem, 

cadastro ou recenseamento, e não se mostra “traduzida” num mapa, mas ainda apresenta-se 

em  todos  os  seus  aspectos  primeiros.  Não  temos  conhecimento  de  como  essa  lista  foi 

processada ou tabulada e nem quais foram as categorias resultantes de tal processo. Podem ter 

se tornado um volume mais detalhado ou apenas terem sido reduzidas a tabelas semelhantes 

àquelas  analisadas  referentes  a  1797,  1814  e  1820.  Temos  aqui  um produto  ainda  não-

simplificado  que  pode  nos  ajudar  a  ver  a  riqueza  de  detalhes  existente  antes  de  um 

processamento de dados que reduzem grandes listas a “mapas” populacionais.

2.3.5 Categorias do censo de 1852

O censo não-realizado de 1852 também propunha categorias de classificação. Pedia-

se  que  fossem  listados  os  seguintes  dados  da  população:  nome,  idade,  estado  civil, 

naturalidade,  nacionalidade,  modo de vida (função ou profissão),  relação com o chefe do 

domicílio  e  condição civil.108 Nesse caso,  a  condição civil  equivalia  à  condição social  de 

outras contagens, e estava dividida em três categorias:  ingênuo,  liberto e  escravo. Para os 

escravos,  no entanto,  era necessário,  como já comentamos no capítulo  anterior,  que fosse 

conhecido o seu número em cada fogo. Dessa maneira, todo o detalhamento acima referido 

era aplicável apenas aos livres e libertos. Para os escravos, então, eram desnecessários dados 

de  origem,  idade  ou  quaisquer  outras  informações  mais  específicas.  O  artigo  6º  do 

Regulamento  parece  um pouco  confuso  quanto  a  essa  ordem,  visto  que  parece  estranho 

simplesmente  anular  todas  as informações  referentes  aos  escravos,  mas  o “modelo  nº  1”, 

106 BACELLAR, 2008, p. 118.
107 Ibid.
108 Decreto 797, Art. 11.
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anexo ao mesmo Regulamento, não deixa dúvidas quanto ao lugar dos cativos: numa coluna 

ao final da lista de família:

Quadro 4 – Modelo de preenchimento das listas de família do Censo de 1852

Fonte: Modelo nº 1, anexo ao Regulamento do Decreto nº 797, de 18 de junho de 1851.

É curioso notar que, enquanto livres e libertos respondem a uma série de campos, 

escravos são simplificados ao máximo: número e sexo, não importando nem mesmo a idade. 

Uma vez livres ou libertos, no entanto, entrariam em vários campos nos quais seria possível 

detectar sua nacionalidade,  lugar de nascimento,  idade e estado civil.  O contraste entre as 

categorias é muito grande. Mesmo que o liberto seja um livre com passado na escravidão, ele 

ainda assim é considerado de maneira mais plena requerendo-se desse as mesmas informações 

que os livres. O escravo, no entanto, era apenas um número.

Se formos  analisar  as  características  gerais  do Censo de 1852,  veremos  algumas 

simplificações  bastante  significativas  em  relação  ao  padrão  adotado  pelas  contagens 

anteriores.  Em  primeiro  lugar,  não  encontramos  a  cor  dos  indivíduos  em  lugar  algum. 

Poderíamos associar a cor à condição civil, mas não seria a mesma coisa que ter um campo 

específico  no  qual  a  cor  seria  declarada,  pois  vimos  que  as  palavras  referentes  à  cor 

carregavam em si mesmo uma grande variedade de significados. Em segundo lugar, nota-se o 
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enfoque  dado  à  nacionalidade como  critério  de  grande  importância:  livres  e  libertos 

precisavam citar, primeiramente, o lugar de nascimento, isto é, a cidade ou província na qual 

tivessem nascido. Não fica claro se estrangeiros também deveriam citar este lugar, ou bastaria 

sua  menção  como  tais.  Aí  entramos  especificamente  na  nacionalidade:  ao  declarar-se 

estrangeiro, deveria ser feita menção à nação. Se fosse brasileiro, precisaria ser especificada a 

modalidade de nacionalidade brasileira, se natural (nata) ou se naturalizada. Se a pessoa fosse 

indígena,  a menção da tribo era necessária.  Todo esse aparato de identificação de origem 

cabível a livres e libertos é bastante notável em comparação às demais categorias. E mais uma 

vez chama atenção ele ser desnecessário para os escravos. Eis, então, um terceiro ponto a ser 

constatado: apesar de existirem ainda três categoriais  sociais no censo de 1852 (ingênuos, 

libertos e escravos), já existe, na verdade, uma polarização entre liberdade e cativeiro, sendo 

que  o  próprio  formulário  já  fazia  essa  discriminação.  Livres  e  libertos  eram detalhados; 

escravos, não.

Nesse momento, é infeliz o fato de que o censo de 1852 não tenha sido realizado,  

pois seus quadros e mapas populacionais poderiam ser de grande utilidade para entender essas 

transformações ocorridas após a independência e, especialmente, durante o Segundo Reinado.

2.3.6 Categorias do censo de 1872

Segundo o Regulamento que deu parâmetros ao censo de 1872, já mencionado no 

capítulo anterior, encontramos as categorias nas quais as pessoas seriam identificadas: nome, 

sexo, idade, estado civil, nacionalidade, residência, cor, religião, deformidades aparentes, grau 

de instrução primária e a relação de parentesco com o chefe da família.109 Não obtivemos 

acesso a nenhuma lista de família original e tampouco o Regulamento desta contagem trazia 

mapas ou modelos à semelhança de 1852. No entanto, apoiamos nossa análise de categorias, 

neste momento, no próprio texto do regulamento acima citado e numa publicação oficial de 

1877, o Relatório e Trabalhos Estatísticos (RTE), que apresentou uma versão já tabulada dos 

dados brutos, dividindo-os em categorias da sua própria maneira, ou seja, da maneira como a 

equipe da DGE esperava retratar o país. 

Nessa  publicação,  os  habitantes  foram divididos  em tabelas  por  condição  social, 

sexo,  estado  civil,  raças,  religião,  nacionalidade,  densidade  demográfica,  profissões, 

instrução e  defeitos físicos e afecções mentais. Se comparadas às categorias do censo não-

realizado de vinte anos antes, notamos que a cor volta a aparecer, sob o nome de raça e que 

109 Decreto 4856, art. 3º.
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todos  os  habitantes  deveriam  ter  seus  dados  listados,  inclusive  escravos.  Não  sabemos 

exatamente  como seriam colocadas  as  informações  nas  listas  de  família,  mas  os  quadros 

apresentados pelo RTE apontam para uma menor ênfase na nacionalidade e algumas outras 

em questões mais voltadas a aprimoramentos culturais e genéticos, como o grau de instrução e 

os defeitos físicos aparentes.

 As  divisões  mais  significativas  continuam  sendo,  especificamente,  “condição 

social”,  “raças”  e  “nacionalidade”  para  a  identificação  dos  africanos.  A  essa  análise 

específica, de categorias e do lugar do africano nelas, nos dedicaremos no capítulo seguinte. 

Por ora, queremos fechar essa abordagem das categorizações dos censos do fim do século 

XVIII ao fim do século XIX.

2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Entender as categorias pelas quais os habitantes de um país serão recenseados é um 

passo importante para entender como os africanos são vistos por um determinado grupo, não 

só em 1872, mas durante as décadas antecedentes ao censo. Vimos que os recenseamentos são 

poderosos instrumentos de leitura de uma sociedade, utilizados pelos Estados modernos para 

simplificar  ao  máximo  o  entendimento  de  populações  dispersas  e  heterogêneas,  como  o 

Brasil, por exemplo. As categorias são, portanto, o preenchimento desses censos; são elas que 

ditam a coleta de informações e sistematizam a posterior tabulação dos dados, direcionando 

nossa leitura.

As  pesquisas  demográficas  cujas  categorias  analisamos  revelam,  ainda  que  em 

caráter parcial, algumas informações sobre a construção das categorias no decorrer de setenta 

e cinco anos, de 1797 a 1872. 

Em  primeiro  lugar,  temos  que  considerar  que  o  tipo  de  documento  produzido 

interfere e direciona poderosamente nossa análise. Neste capítulo, foram utilizados “mapas” 

prontos de população para 1797, 1814 e 1820; compilação de listas nominativas para 1843 e a 

legislação para 1852 e 1872, por meio de regulamentos. Dessa maneira, o ponto de vista da 

análise já é encaminhado sob enfoques diferentes. Na legislação, lemos uma descrição sobre 

um evento futuro para aquele momento, a idealização de um projeto, a projeção do censo e 

suas categorias numa linguagem técnica e resumida. No caso da lista nominativa de 1843, 

temos  o  dado  mais  próximo  do  ponto  de  coleta  e,  provavelmente,  o  mais  rico  quando 

quisermos nos ater a detalhes que só aparecem nesse nível de aproximação. No entanto, os 

mapas prontos das três primeiras análises são os mais reveladores da visão final obtida a partir 
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das contagens demográficas: eles revelam, por meio das categorias e de sua disposição no 

mapa,  as  intencionalidades  de  seus  mandantes  ou  executores.  Talvez  esse  produto  quase 

acabado e bastante simplificado, mesmo perdendo a riqueza em detalhes, ainda seja o melhor 

parâmetro  para  nossa análise.  Afinal,  a  população em geral,  os  governos e  outros  países 

teriam acesso aos mapas, e não às listas completas. Tampouco interessa o regulamento dos 

censos  na  conferência  dos  resultados.  Interessa,  ao  Estado  moderno,  o  produto  final, 

devidamente  organizado  e  tabulado.  É  dessa  maneira  que,  em  1797,  1814  e  1820, 

conseguimos obter uma visão sinóptica da sociedade, segundo a perspectiva de Scott.

Em segundo lugar, notamos que há variações nas categorias e nas formas como elas 

são dispostas. Enquanto em 1797 o princípio norteador era a condição social (livre – forro – 

escravo) dividida nas “cores” da população, em 1820 esse princípio é a própria cor (branco – 

pardo – preto) dividida pela condição social dos habitantes. E, em 1814, o resultado ignora 

totalmente a cor, concentrando-se exclusivamente na condição social. Não se poderia dizer, 

baseados apenas nessas três tabelas,  que uma ou outra tabela é fruto de uma nova ordem 

política,  pois  todas  são da  época  colonial  brasileira  e  as  duas  últimas  são  posteriores  ao 

estabelecimento da Corte portuguesa no Rio de Janeiro. Essa primeira conclusão, portanto, 

não indica  uma inversão de categorias  ou tendências  de classificação,  mas  aponta para a 

fluidez ou a inconstância dessas categorias. Por outro lado, a classificação social gravitava 

sempre em torno dos critérios de cor e condição social, ainda que houvesse inversões nessa 

ordem.

Percebemos, em terceiro lugar, o contraste entre a riqueza de detalhes das listas de 

família em comparação aos mapas e tabelas já processados. A comparação é possível entre os 

dados entre 1797-1820 e os de 1843. Enquanto que nos primeiros só há os mapas, no último 

só há as listas. Em nenhum dos casos temos um processo completo que demonstrasse qual foi 

a simplificação exata entre os dados brutos e os tabulados, mas, em comparação uns com os 

outros,  notamos  que  podemos  supor  alguns  procedimentos  de  classificação.  Nas  listas 

originais, encontramos pessoas. Além do nome, traçamos uma espécie de perfil trazido pelos 

dados, a partir da idade, estado civil, naturalidade e ocupação. Longe de imaginarmos que se 

trata de dados com correspondência exata à realidade, ainda assim eles permitem traçar uma 

ideia de vida para aquelas pessoas. Barickman fez grandes análises de municípios canavieiros 

baianos a partir de listas nominativas de famílias de Iguape, no Recôncavo110. Ele conseguiu 

detectar  padrões  de  parentesco,  casamento,  filiação  e  funções  econômicas  a  partir  das 

informações (ou omissões) dos campos dos formulários dessas fichas. Da mesma maneira, 

110 BARICKMAN, 2003, pp. 302-319.
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neste estudo, com os dados de 1843, referentes à freguesia do Ribeirão da Ilha em Desterro, 

poderíamos construir uma imagem dos locais de origem da população afro-descendente de 

uma  maneira  que  os  demais  mapas  não  poderiam detectar.  Pudemos  encontrar  não  só  a 

declaração precisa de que alguns escravos e libertos eram nascidos na África (46%) como, 

para quase todos eles, havia uma nação específica declarada.  Sabemos que as nações e as 

designações  careceriam de  melhores  e  mais  aprofundados  estudos,  mas  o  fato  de  termos 

acesso aos nomes daquelas nações indica-nos que era dessa maneira que os proprietários de 

escravos  ou  mesmo pretos  livres  referiam-se  a  si  mesmos  em suas  origens,  quando não-

crioulos. Ainda que não se refiram à realidade exata, são dados preciosos que não temos nas 

contagens anteriores. Não sabemos se o critério de nacionalidade não existia ou simplesmente 

não foi levado em conta. Para os brancos, em 1820, sabemos que sim, visto que havia uma 

coluna apenas para estrangeiros. Da mesma maneira, não sabemos de que modo os dados de 

1843 foram tabulados – se mantiveram as origens ou as excluíram. Portanto, mais do que o 

dado em si, interessa-nos entender de que maneira ele foi tratado e processado. Interessa-nos, 

em suma, perceber como pesquisas que levantam um sem-número de dados variados acabam 

reduzidas a tabelas que simplificam ao máximo essa leitura. 

Por fim, notamos que o lugar específico dos africanos nas contagens até aqui não é 

claro, mas igualmente não são claras origens e condições específicas de outros segmentos da 

sociedade também. Libertos, por exemplo, carecem de um lugar mais delimitado nos dados de 

1820 quando, na perspectiva da cor, a condição social saiu prejudicada. Da mesma maneira, 

as origens da população nem sempre são mencionadas exceto quando, em 1820, há um lugar 

específico para os estrangeiros livres – ainda que sem muitos detalhes para eles. Não temos 

argumentos  suficientes para afirmar que em algum momento alguma categoria  está sendo 

claramente  suprimida  dos  mapas  populacionais.  Sabemos,  no  entanto,  que  na  sociedade 

brasileira, o africano era um tema cada vez mais controverso à medida que o século XIX ia 

caminhando, especialmente após 1850. Sua presença poderia ser clara na vida cotidiana da 

Corte e das províncias, mas, na Estatística, o africano nunca recebe grandes luzes. Os três 

primeiros  mapas  (1797,  1814  e  1820),  que  são  anteriores  à  proibição  do  tráfico,  já  não 

destacam os africanos. Para 1843, conforme comentamos, não sabemos o que exatamente foi 

feito desses dados, mas não esperamos que fossem dar mais visibilidade aos africanos do que 

nos  anos  anteriores.  Pelo  menos  nos  mapas  de  que  dispusemos,  o  africano  nunca  teve 

destaque explícito e não é errado supor que seu lugar tenha ficado cada vez mais implícito à 

medida que sua presença foi se tornando cada dia mais propensa à extinção.
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Entendemos os censos como instrumentos poderosos de leitura de uma sociedade. 

Mas essa leitura é direcionada pelas categorias que serão eleitas para classificar as pessoas 

nos campos dos formulários, nos mapas de população e nos relatórios governamentais. As 

classificações  das pessoas na sociedade brasileira,  tanto informais,  quanto censitárias,  nos 

ajudam a entender a organização social do país ou, ao menos, a organização social pretendida 

pelo país. Entendendo o censo como o instrumento utilizado para a averiguação e disposição 

dessas categorias, procuraremos, nas páginas subsequentes, analisar como o censo de 1872 fez 

um retrato de nossa população e, de modo especial, o lugar do africano nesse retrato.
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3. O CENSO DE 1872 E OS AFRICANOS

Com o primeiro censo da população executado em 1872 no vasto território do 
Império se poderá dizer que a Diretoria Geral de Estatística levantou um verdadeiro 

monumento, digno de figurar entre os melhores do seu gênero.111

Na parte introdutória do Relatório e Trabalhos Estatísticos de 1877, responsável por 

uma divulgação resumida dos vários volumes relativos ao censo de 1872, consta a citação 

acima, atribuída ao responsável pela estatística uruguaia, em carta, ao cônsul brasileiro em 

Montevidéu. A estatística brasileira havia levantado um “verdadeiro monumento”, somando 

9.930.478 habitantes em todo território nacional. Sabemos como o processo tramitou durante 

décadas, mas não analisamos ainda de que forma os habitantes do Brasil – especialmente os 

africanos – foram enquadrados nas categorias desse “monumento” estatístico. Interessa-nos 

saber como o instrumento de legibilidade estatal,  chamado censo, escolheu suas categorias 

para mapear a população do Brasil. 

Em agosto de 1872 temos um Império bastante diferente do que começou em 1822 e 

um reinado pessoal mais centralizado em Pedro II do que na época de sua coroação, em 1840. 

Como primeira  e  única  contagem nacional  do  Império,  o  censo  de  1872 tem um caráter 

revelador importante de como estava o Brasil após cinquenta anos de independência e trinta e 

dois sob o regime de Pedro II. O censo procurou fazer um painel social do país e acabou por 

representar uma sociedade ainda intensamente marcada pela presença da escravidão, mas em 

via de aboli-la, especialmente com a aprovação da Lei do Ventre Livre no ano anterior. A 

contagem populacional de 1872, enfim, era a vitrine do Brasil para o mundo, mas também 

para si mesmo e para seus administradores.

O  censo  de  1872  apresentou  várias  características  demográficas  essenciais  da 

população brasileira,  mas não deu muita  ênfase aos dados econômicos.  As questões mais 

aprofundadas sobre a economia passaram a figurar nas pesquisas censitárias apenas a partir de 

1920.112 Para  aquele  período,  concentraram-se as  perguntas  em critérios  estatísticos  puros 

como  relação  de  sexos,  proporção  escravos/livres,  “raças”,  faixas  etárias,  estado  civil  e 

nacionalidade. E a conclusão preliminar é a de um sutil apagamento dos africanos em toda a 

estatística do recenseamento geral, sendo possível encontrar os africanos mais por meio de 

deduções do que pelos dados efetivamente disponíveis. Cabe-nos lembrar de antemão que não 

temos  acesso  às  listas  de  família  desse  censo,  mas  apenas  aos  mapas  finais,  as  tabelas 

compiladas ao longo da década de 1870, que tiramos da publicação  Relatório e Trabalhos  

111 RTE, 1877, p. 6.
112 AZEVEDO, 1990, p. 9.
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Estatísticos,  datado de 1877. É dessa fonte já processada que obtivemos nossos dados que 

representam a convergência  de todos os  objetivos  deste  estudo.  Apesar de filtrados  pelos 

editores e estatísticos da época, os resultados merecem boa apreciação. E, para compensar a 

falta  de proximidade com as  fontes  mais  elementares  – as  fichas  de  família  –  propomos 

discutir e analisar fontes paralelas ao censo de 1872, como o Censo da Corte de 1870 e a 

matrícula dos escravos de 1872.

3.1 AS CATEGORIAS DO CENSO DE 1872

Portanto,  no  censo  de  1872,  dada  a  documentação  disponível,  podemos  tentar 

detectar a presença africana pela análise e cruzamento de três categorias:  condição social, 

raça e nacionalidade. 

Lembramos que  condição social era a divisão entre escravos, livres e libertos. Ou 

seja, era uma indicação do estado jurídico das pessoas em relação à sua liberdade. Vimos que 

a existência de categorias intermediárias indicavam as transições entre o estágio de cativeiro e 

o de liberdade,  mas,  para 1872, existiam apenas duas condições sociais  reconhecidas pela 

Estatística brasileira:  livre e  escravo. 113 Os libertos ou forros que encontramos nas tabelas 

referentes a 1797 e 1814, e na proposta de censo de 1852, não são mais recenseados dessa 

maneira.  O censo  de 1872 nos  parece  notório  por  ter  abolido  a  camada intermediária  da 

sociedade,  aquela  que,  nascida  em  cativeiro,  encontrou  a  liberdade  jurídica  em  algum 

momento de sua vida. Ou seja, o censo não se importou com pessoas livres que tivessem um 

passado no cativeiro,  mas  somente  com aquelas  que  eram de  fato  livres ou  escravas no 

momento  do  recenseamento.  Posições  intermediárias  na  sociedade  não  pareceram  mais 

interessantes e podemos supor que aqui o censo atingiu o máximo da simplificação nessa 

categoria. Talvez não fosse mais tão interessante parecer uma sociedade centrada na questão 

do  cativeiro  e  da  liberdade  precisando,  dessa  maneira,  de  categorias  intermediárias  que 

explicassem situações  de  transição  entre  uma e  outra.  Adentrando as  últimas  décadas  do 

século XIX e já tendo dados passos importantes para a abolição da escravidão, o Brasil pode 

ter se preocupado em chamar a menor atenção possível para a questão do cativeiro, mostrando 

apenas os necessários escravos, os quais não poderiam ser omitidos totalmente da contagem.

Ao invés de cor, o censo de 1872 trouxe a população dividida em raças. A oscilação 

de significados atinge um nível interessante nesta categoria. Ela trata, afinal, das cores com 

que se identificaram os habitantes do Brasil. No entanto, a própria descrição anterior à tabela 

113 RTE, 1877, p. 8-9.
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de  dados  deixa  claro  que  essas  cores  envolvem o conceito  racial,  o  que  leva  à  ideia  de 

constituição genética da população e o nível de mestiçagem presente no meio dela. 

Essa interconexão de cor e raça é um ponto interessante a ser observado, mas não o 

único. As definições internas dessa categoria também são curiosas. O enunciado anterior à 

tabela  indica que “o Brasil  é  habitado por  três raças distintas,  a saber:  A branca (…), a 

africana (…),  a  indígena  (…)”.114 O texto  prossegue e  apresenta  a  quarta  categoria,  não 

incluída na listagem acima, mas num parágrafo que lembra uma nota de rodapé: a dos pardos. 

Segundo o Relatório, “do cruzamento da raça africana com as outras resultou a classe dos 

pardos (…)”.115 Temos, portanto, que o Brasil,  em 1872 era composto por três raças não-

mestiças e uma classe racial mestiça que envolvia necessariamente o elemento africano unido 

a alguma outra raça. Dessa definição, podemos entender que, para os indivíduos de cor, os 

pardos  eram todos  os  mestiços  e  que,  por  conseguinte,  os  africanos eram todos  os  não-

mestiços  que  também não  fossem brancos  ou  indígenas,  ou  seja,  tanto  africanos  quanto 

crioulos.  O discurso  racialista  está  bastante  presente  nessa  definição,  mas  caberia  a  uma 

pesquisa mais profunda saber se os proprietários de escravos ou os próprios habitantes de cor 

se enquadrariam nessas categorias da maneira como o Relatório pretendeu fazer.

Um terceiro ponto do critério de cor/raça é que o nome das categorias internas, além 

de sua definição racial, muda em várias partes do texto. Por exemplo, a mesma raça africana 

citada no enunciado é encontrada na tabela  abaixo como raça  negra.  As raças,  na tabela, 

ficam assim dispostas:  branca,  negra,  indígena,  pardos.116 E, não bastasse essa alteração, o 

texto subsequente à tabela de dados muda ainda mais uma vez os nomes das categorias. Ele 

diz que “este quadro mostra que as proporções, em que as diferentes raças estão para o total  

da população são os seguintes: em 1000 habitantes encontram-se 381 brancos, 197 pretos, 39 

caboclos e 383 pardos”.117 Ora, agora os africanos/negros são também pretos. E os indígenas 

são caboclos. 

Sobre os censos de São Paulo, nos séculos XVIII e XIX, Bacellar comentou a fluidez 

dessas categorias: 
A  declaração  de  cor  mostra-se  igualmente  problemática  em  qualquer  lista.  As 
variações  entre  os  termos  preto e  negro,  ou  entre  pardo  e  mulato,  são  bastante 
recorrentes,  e  mereceriam uma análise  mais  cuidadosa.  As diferenças  de adoção 
desses  termos  se  davam  ao  longo  do  tempo,  mas  nada  sabemos  se  havia 
diferenciações regionais, questão ainda a ser investigada.118

114 RTE, 1877, p. 13, grifos nossos.
115 Ibid;
116 RTE, 1877, p. 14.
117 Ibid, grifos nossos.
118 BACELLAR, 2008, p. 119.



63

Eneida Sela também indica variações de categorias entre os viajantes estrangeiros no 

século XIX: “Essa justaposição de significados entre os termos ‘escravo’, ‘negro’ e ‘africano’ 

é facilmente flagrada nos escritos dos viajantes da época, sobretudo entre as décadas de 1810 

e 1840”.119 Entendemos  que a fluidez  das  categorias  era  comum entre  um relato  e  outro, 

especialmente aos olhos “leigos” de alguns viajantes,  não tão preocupados em categorizar 

quanto  em  narrar.  No  entanto,  sendo  o  censo  de  1872  um  empreendimento  posterior  e 

executado pelo órgão máximo da Estatística do Império, talvez pudéssemos esperar um pouco 

mais de clareza nas definições de cor/raça. Então, ou a própria DGE tinha dificuldades em 

fixar definições e conceitos, ou eles entendiam todas as palavras variantes como sinônimas: 

cor/raça, africano/negro/preto e indígena/caboclo, por exemplo.

E, na terceira categoria proposta para análise, a de nacionalidade, podemos obter a 

origem das pessoas recenseadas, divididas entre brasileiros e estrangeiros. Para essa categoria 

encontramos  duas  tabelas  distintas:  numa primeira,  a  população  brasileira  e  estrangeira  é 

subdividida entre livres e escravos. É nesse cruzamento que encontramos o primeiro dado 

explícito  de  nossa  pesquisa:  138.560  escravos  africanos  no  Brasil.120 Esse  dado  é  obtido 

apenas  quando  cruzamos  a  linha  escravos com  a  coluna  estrangeiros obtendo-os  na 

impressionante definição de escravos estrangeiros. Como não esperamos que houvesse outros 

escravos estrangeiros que não de origem africana, pudemos pressupor sem maiores problemas 

que  esse  era  o  número  oficial  referente  aos  africanos  cativos  no  Brasil  em 1872.  Numa 

segunda tabela, posta em anexo após o texto do Relatório, encontramos uma discriminação de 

origens dos estrangeiros livres.121 A tabela não explicita a liberdade desses indivíduos, mas 

seu número total é idêntico ao encontrado na primeira tabela sob a categoria de estrangeiros 

livres. Nessa tabela, cada coluna se refere a uma nacionalidade reconhecida pelo Brasil como 

fonte de imigrantes. Como estão dispostas em ordem alfabética, a primeira coluna remete aos 

africanos,  seguida  por  alemães,  austríacos,  argentinos, e  assim  por  diante.  Para  1872, 

portanto, africanos são uma nação – e uma só nação. Ou seja, para os que executaram o censo 

daquele  ano e  tabularam seus  resultados,  a  África  constituía  de  fato  um país  de  origem. 

Obviamente, ela não era um país no sentido de Estado nacional, até porque os africanos não 

tinham nação a  recorrer  na hora de naturalizarem-se brasileiros,  por  exemplo.122 Era uma 

nação  apenas  no  sentido  Estatístico  para  suprir  a  coluna  “local  de  origem”  e  situar 

confortavelmente  os  indivíduos  livres  (ou  libertos)  nascidos  naquele  continente,  mas 

119 SELA, 2008, pp. 236-7.
120 RTE, 1877, p. 15.
121 Quadro geral da população estrangeira existente no Império: RTE, 1877, sem página.
122 MAMIGONIAN, 2010, p. 11.
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residentes no Brasil à época do censo. Se parece incoerente a África se tornar um país “para 

fins estatísticos”, não é menos incoerente ela ser transformada num só país. Todas as diversas 

origens africanas possíveis foram concentradas em apenas um termo genérico, que serviu para 

suprir uma falta de termo para indicar a origem de alguns meros “estrangeiros”.

A necessidade de tornar a África um país perante o censo, ainda que não no sentido 

de Estado nacional, também pode ter sua origem nos princípios da Constituição de 1824 que, 

conforme comentamos, punha grande ênfase na questão da nacionalidade. Ora, se o Brasil 

tinha fronteiras definidas e a África não pertencia a elas, então era justo que os africanos 

fossem  estrangeiros,  mesmo  que  isso  causasse  uma  certa  incoerência  entre  o  tipo  de 

emigração a partir da Europa e a emigração típica a partir da África naquele período histórico. 

Escravos ou livres, todas as pessoas nascidas fora do Império do Brasil e não naturalizadas 

eram estrangeiras.  Essa simplificação é importante  para entendermos,  mais  adiante,  outras 

nuances da classificação dos africanos.

Por ora nos basta a conclusão de que, na categoria nacionalidade, podemos detectar 

os africanos cativos e os livres por meio da análise de duas tabelas.

3.2 OS NÚMEROS DO CENSO DE 1872

Entendidas brevemente as categorias, examinemos os números encontrados nelas. Na 

população  total  brasileira  foram  recenseados  1.510.806  escravos  (15,21%  da  população 

nacional) em contraste com 8.419.672 livres. Sobre a origem, perceptível apenas na tabela de 

nacionalidade, foram registrados 1.372.246 escravos nascidos no Brasil e os já mencionados 

138.560 africanos,  constituindo este  último grupo 9,17% da população cativa  e 1,39% da 

população total.

Esse número não resumia a presença africana no Brasil. Existiam também africanos 

livres que aparecem no quadro geral dos estrangeiros (da mesma maneira que os escravos 

“estrangeiros”, mas na linha reservada aos livres estrangeiros) O censo não deixa claro se tais 

africanos livres eram ex-escravos ou imigrantes espontâneos que estavam vivendo no Brasil, 

mas não é errado supor que a grande maioria deles houvesse passado pelo cativeiro. O censo 

de 1872 registrou 49.982 africanos livres, segunda maior população estrangeira do Império 

atrás apenas dos portugueses (118.246), isso numa época em que a imigração livre europeia já 

era  bastante  frequente.  Estrangeiros  de modo geral  totalizavam 243.418 pessoas,  ou seja, 

2,45% da população brasileira.
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Assim,  considerando-se livres  e escravos,  obtemos pelo menos 188.542 africanos 

vivendo  no  Brasil  e  oficialmente  contados  pelo  censo,  totalizando  1,89%  da  população 

nacional brasileira cuja porcentagem de cativos, relembrando, era de pouco mais de 15%. 

Mas voltemos por um instante ao número específico que temos, o de quase 140 mil 

escravos  africanos  recenseados  e  que  compunham 1,39% da  população  recenseada.  Para 

afirmar que esse resultado é verdadeiro precisaríamos da confirmação de que os chefes de 

família e diretores de outras instituições foram sinceros quanto à origem de seus escravos. 

Também precisaríamos saber se todas as listas de família foram transcritas corretamente na 

hora em que os dados foram tabulados nos “mapas” fossem locais, provinciais ou o geral. Já 

que não dispomos do acesso às listas de família originais, podemos ao menos conjecturar 

sobre a veracidade do dado concreto apresentado. Os 138.542 escravos africanos recenseados 

precisariam ter minimamente mais de 41 anos à época do recenseamento para que tivessem 

sido trazidos legalmente, ainda que recém-nascidos, antes de novembro de 1831.

Sabemos que houve um aumento na importação de africanos nos anos anteriores à 

entrada da lei em vigor. Manolo Florentino, por exemplo, afirma que os dados demonstram 

uma forte crença das pessoas de que a lei de proibição do tráfico seria mesmo levada a termo 

e, portanto, as importações aumentaram como uma forma de fazer um “estoque” de africanos.
123 Dentro  dessa  movimentação,  não  seria  impossível  supor  que  muitos  dos  africanos 

importados fossem bastante jovens. Florentino, analisando essas importações para o porto do 

Rio de Janeiro entre 1790 e 1830 constatou que o terceiro maior contingente etário importado 

era de africanos entre dez e catorze anos.124 Esses estudos poderiam indicar uma possibilidade 

de que alguns dos africanos encontrados em 1872 pudessem ser, de fato, remanescentes das 

últimas levas legais que aportaram no Brasil. Sabemos, entretanto, que a lei de 1831, apesar 

do esforço inicial, foi bastante desrespeitada.O tráfico continuou, clandestino mas vigoroso, 

durante os vinte anos que separaram essa primeira proibição e a lei Eusébio de Queirós de 

1850,  sob  a  vista  grossa  das  autoridades  brasileiras  e  para  escândalo  dos  abolicionistas 

britânicos.  Os dados de Eltis,  inclusive,  apontam a  maior  entrada  de escravos em toda  a 

História  do tráfico atlântico  em portos brasileiros,  justamente  no período 1825-1850.125 A 

questão  primordial  desse  trabalho,  já  discutida,  aqui  poderia  ter  seu  primeiro  ensaio  de 

resposta:  sabendo  que  a  lei  de  1831  sempre  foi  válida  legalmente,  mas  foi  amplamente 

desrespeitada,  os  138.542  escravos  africanos  recenseados  eram  todos  legais  (ou  seja, 

comprados antes de 1831) ou havia nesse número uma margem de escravos ilegais declarados 
123 FLORENTINO, 2005, p. 44.
124 FLORENTINO, 2005, p. 59.
125 ELTIS, 2003, p. 16.
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sem maiores constrangimentos? E se havia,  qual seria essa margem? Aqui esbarramos na 

deficiência  de  fontes  sobre  o  censo  de  1872,  mas  buscamos  auxílios  em duas  situações 

paralelas, discutidas a seguir.

3.3 COMPARAÇÕES

Utilizamos duas contagens populacionais realizadas próximas ao censo de 1872 para 

nos  auxiliar  na  análise  do  lugar  dos  africanos  no  censo.  Na primeira  delas,  comentamos 

resumidamente  um conhecido artigo  do pesquisador  Robert  Slenes  sobre  a  matrícula  dos 

escravos,  realizada  em 1872 em paralelo  ao censo.  Para  essa documentação também não 

existem mais as fontes primárias elementares, por isso nos ativemos a comparar algumas das 

análises do autor às nossas. A segunda constitui-se de fichas de família originais do censo da 

Corte de 1870, cujas fontes primárias também sofreram a falta de manutenção, deixando-nos 

alguns maços referentes à freguesia de São Cristóvão. Essa fonte, apesar de fragmentada, nos 

permite  uma aproximação com um material  estatístico  não editado,  cujo preenchimento  é 

resultado  da  pena  dos  próprios  moradores  locais,  e  ainda  não  sofreu  as  simplificações 

impostas pelos estatísticos da DGE.

3.3.1 Matrícula dos escravos – 1872

Robert Slenes comparou os resultados das matrículas com os do censo para averiguar 

o  grau  de  veracidade  das  informações  prestadas  pelos  proprietários  a  respeito  de  seus 

escravos.  A  matrícula  geral  dos  escravos  foi  um  ato  administrativo  paralelo,  mas  não 

relacionado ao recenseamento,  mas sim aos efeitos da Lei  do Ventre  Livre,  que previa a 

liberdade  a  todos  os  filhos  de  escravas  nascidos  a  partir  de  então.  A  matrícula  visava 

identificar  e  registrar  a  população  escrava  para  “fiscalizar,  dali  em  diante,  o  uso  e  a 

transmissão  da  propriedade  em  escravos”.126 Esse  empreendimento  foi  coordenado  pelo 

Ministério  da Agricultura  e,  apesar da semelhança da data,  tinha metodologias  próprias e 

outras implicações. De fato, a importância da matrícula residiu em ela se tornar, nas últimas 

décadas da escravidão o último recurso para legitimar a posse de cativos.127 O censo, por outro 

lado,  visava  apenas  cumprir  um  papel  estatístico  com  finalidades  civilizadoras  e 

modernizadoras, sem oficialmente ser utilizado como referência fiscal, de registro civil ou de 

recrutamento militar.

126 SLENES, 1983, p. 124.
127 SLENES, 1983, p. 120.
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Ainda assim, a proximidade das datas tende a favorecer uma comparação esperando-

se que os resultados de ambas fossem os mais  próximos possíveis.  Em seu artigo,  Slenes 

esmiuça possibilidades de sub-registro de mulheres, crianças, escravos e outras categorias e 

chega à conclusão de que os dados da matrícula seriam mais confiáveis de modo geral que os 

do censo. Para ele, a matrícula apresentava certas características que compeliram os senhores 

à maior sinceridade: ela corria por conta do senhor, sem a presença de agentes censitários e a 

não-declaração dos escravos no período estipulado incorreria em multa. Vimos que também 

havia  multas  para  todos  que  atravancassem  o  Censo,  mas  uma  penalidade  aplicada 

diretamente pela entidade fiscal pareceu, para Slenes, ser mais “motivadora” que as penas 

decorrentes da não-prestação de informações ao censo. Era do interesse dos senhores evitar 

penalidades e garantir um documento que provasse a propriedade sobre seus escravos. Nas 

últimas décadas do século XIX, muitos advogados e juízes adotavam posturas radicais quanto 

à liberdade presumida dos escravos ilegalmente trazidos ao Brasil  após 1831. Ou seja, os 

africanos  livres  tinham,  de  fato,  direito  à  sua  liberdade.  Em  contraponto,  os  senhores 

apelavam para a matrícula:
O  receio  da  difusão  deste  argumento  [da  liberdade  dos  africanos  ilegalmente  
escravizados] se  materializava  na  defesa  incondicional  que os  senhores  e  vários 
jurisconsultos faziam da propriedade sobre os escravos e a prova está no consenso 
formado em torno da matrícula, que finalmente lhes serviria de prova irrefutável da 
legalização  da propriedade adquirida por contrabando,  reconhecidamente  instável 
até então.128

Como já havíamos mencionado, pesavam aspectos negativos sobre a escravidão e 

apenas  o  apelo  à  propriedade  persistia  válido.  Para  fundamentá-lo,  a  matrícula  era  um 

documento essencial. Essa situação demonstra que, de fato, a matrícula incidia sobre um fim 

prático e cotidiano enquanto o censo era um projeto de médio a longo prazo. A sinceridade 

dos  senhores  parece  ter  sido  maior  na  matrícula  que  em alguns  anos  tornou-se  o  único 

documento válido para sustentar a posse de escravos em um momento em que esse sistema 

estava  sofrendo  profundas  transformações.  O  censo,  por  sua  vez,  apenas  esboçou  um 

panorama de aplicação indireta.

3.3.2 Censo da Corte – 1870: Paróquia de São Cristóvão

128 MAMIGONIAN, Beatriz G. O tráfico ilegal e a instabilidade da propriedade escrava no século XIX. In: 
Hermes & Clio – Grupo de Estudos e Pesquisa em História Econômica, Seminário, 2009, p. 17, grifos nossos.
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A comparação  com a  obra  de  Slenes  é  válida  em vários  aspectos,  sobretudo  no 

sentido de comparar duas medidas administrativas sendo executadas praticamente ao mesmo 

tempo,  ainda  que por  entidades  governamentais  diferentes.  Por  outro lado,  ainda  estamos 

distantes  das  fontes  primárias,  dependentes  da  leitura  das  tabelas  e  mapas  editados  pelos 

responsáveis da estatística naquele período. Por isso nos deteremos um pouco nas fichas de 

família da paróquia de São Cristóvão. Essa mesma fonte já foi utilizada em outros trabalhos, 

dentre os quais a obra de Motta, Nozoe e Costa129 sobre a estrutura da posse de escravos.

Apesar de a paróquia de São Cristóvão ter, na época, 9.272 habitantes,130 tivemos 

acesso apenas às fichas referentes aos três primeiros quarteirões, somando 1.539 habitantes.131 

Esse número equivale a 16,59% da paróquia e a 0,65% do Município da Corte que, após o 

término do censo, foi declarado como tendo 235.381 habitantes.132

O bairro de São Cristóvão era, no período dos recenseamentos, já integrado à área 

urbana  do  Rio  de  Janeiro  apesar  de  nele  se  concentrarem  principalmente  residências  e 

algumas instituições importantes, como o Hospital dos Lázaros, hospícios e três cemitérios, 

além de ser cortado pela Estrada de Ferro Pedro II. Também, no mesmo bairro, situava-se a 

residência oficial da Família Imperial, a Quinta da Boa Vista, um dos mais fortes motivos 

pelos quais São Cristóvão estava integrado ao cenário urbano da Corte.133

Os três quarteirões que estudamos somam ao total 1.539 habitantes, dentre eles 355 

escravos  (22,9% da  população  desses  quarteirões).  O número  de  escravos  mencionado  é 

encontrado nos mapas de população, mas, na análise das fichas, foram encontrados apenas 

343  indivíduos  cativos,  e  é  este  o  número  que  utilizaremos  em  nossa  análise.  Foram 

analisadas  as  fichas  correspondentes  aos  265  domicílios  cadastrados  em  1870  para  São 

Cristóvão, na região das ruas Campo de São Cristóvão, Bela de São João, Praça (largo) da 

Igrejinha, Praça dos Lázaros, Ilha dos Melões e Praia das Palmeiras.

Apesar da pequena amostra, temos nessas fichas um acesso privilegiado à forma pela 

qual se expressavam os chefes de família na descrição de seus núcleos domiciliares. Interessa-

nos focar na forma pela qual os africanos, especialmente os escravos, eram listados e de que 

forma essa lista pode nos auxiliar a ilustrar o tema geral deste estudo.

129 MOTTA, José Flávio; NOZOE, Nelson; COSTA, Iraci del Nero. Às vésperas da abolição: um estudo sobre a 
estrutura da posse de escravos em São Cristóvão (RJ), 1870. Estudos Econômicos. Vol. 34, N. 1. São Paulo: 
jan/mar 2004, PP. 157-213.
130 RMNI de 1870, 1871, Anexo C, p. 15.
131 Soma dos totais dos “mapas” dos três quarteirões em separado.
132 RMNI de 1870, 1871, p. 7.
133 MOTTA, NOZOE & COSTA, 2004, p. 161. 
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Trata-se  de  uma  população  variada,  de  ofícios  predominantemente  urbanos,  mas 

também  alguns  pescadores.  Os  domicílios  incluem  não  só  residências  familiares  como 

também estalagens e cortiços. Como sabido, nem todos os domicílios possuíam escravos. Na 

verdade, os 343 escravos listados em São Cristóvão pertenciam a um terço dos domicílios 

(32,4%). Quanto à origem, 27% dos escravos (93 indivíduos) foram declarados africanos e é 

sobre esses que focaremos brevemente.

A começar, os africanos aparecem sob variadas denominações. Apesar de o “mapa” 

de cada quarteirão inseri-los na coluna “estrangeiros” cruzando com “escravos”, eles são, na 

verdade,  inicialmente  identificados  por  uma  série  de  nomes,  sejam  genéricos,  sejam 

específicos. Por genéricos, entendemos todos que não indicam mais do que a origem africana 

dos indivíduos, ou seja, os termos “africano”, “África” ou “de nação”. Por específicos, ainda 

que não sejam provas irrefutáveis, são os termos que geralmente ligavam os indivíduos a seus 

portos ou regiões de origem: “Mina”, “Angola”, “Cabinda”, “Benguela”, dentre outros, são 

encontrados nas descrições dessas pessoas. Ao final, dos 93 escravos africanos, 38 (cerca de 

40%) são designados apenas pelos termos genéricos mencionados acima enquanto que os 

demais 55 (cerca de 60%) têm especificados sua região de procedência.

Dentre  as  “nações”  mencionadas,  constam  12  “Angola”,  9  “Moçambique”,  9 

“Benguela” seguidos, em terceiro lugar, por 6 “Cabinda” e 6 “Congo” e, em quarto, por 5 

“Mina” e 5 “Rebolo”. Por fim, existem três “nações” que aparecem apenas uma vez cada 

uma: Inhambane, Cassange e Monjolo. Curiosamente, toda essa riqueza de origens (ainda que 

seja apenas 60% de uma pequeníssima amostra) desaparece sob as classificações genéricas 

que tornam esses africanos de tantas etnias diferentes meros “estrangeiros” na coluna dos 

escravos.

Temos  que  considerar,  claro,  que  as  nações  citadas  não  necessariamente  se 

associavam totalmente aos grupos étnicos ou locais de origem, mas se constituíam formas de 

identificação encontradas, tanto pelos próprios africanos quanto pela população que os via 

chegar. Citando Mary Karash, Eneida Sela comenta esse fenômeno das percepções das nações 

na Corte, no século XIX:
Pode-se afirmar,  porém, que entre os nomes mais citados estão Angola,  Congo e 
Moçambique, seguidos por Benguela, Cabinda e Mina, segundo endossa também a 
avaliação de Mary Karash, que ainda ressalta dois fatores importantíssimos: de um 
lado,  esses  registros  dos  viajantes  expressam  possibilidades  de  reagrupamentos 
identitários  empreendidos  pelos  próprios  escravos;  de  outro,  apontam  como  o 
restante da população poderia, por sua vez, construir, reconhecer ou legitimar certas 
nomenclaturas.134

134 SELA, 2008, p. 319, referindo-se a KARASCH, M. C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 44.
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Um segundo ponto a observarmos são as faixas etárias, que poderiam nos levar a 

várias conclusões acerca da questão do tráfico ilegal. Consideremos que para o ano de 1870, 

os africanos cativos deveriam ter ao menos 39 anos de idade para terem sido trazidos, ainda 

que  recém-nascidos,  antes  da  lei  de  novembro  de  1831.  E,  sob  outro  ponto  de  vista, 

precisariam ser mais velhos que 20 anos para não terem burlado a lei Eusébio de Queirós.

Nesse último caso, não há registro de nenhum escravo africano menor de 20 anos. 

Mas há 14 que se encontram entre 20 e 39 o que os tornaria virtualmente ilegais, mas sujeitos 

a toda aquela discussão de legitimidade já comentada anteriormente neste texto. Esse dado 

mostra que pelo menos 15% dos africanos declarados naqueles quarteirões da Corte eram de 

escravos importados após a primeira proibição e ainda assim foram declarados sem receio 

pelos senhores.

O gráfico abaixo mostra a composição da população de escravos africanos declarada 

em São Cristóvão por faixas de cinco em cinco anos. À guisa de uma pirâmide etária de um só 

lado, não dividida por sexos, ela demonstra uma base estreita e que se inicia pouco abaixo dos 

35  anos,  indicando  a  gradual  extinção  do  tráfico  atlântico,  mas  apresenta  uma  barra 

extremamente alongada na faixa etária de 40 a 44 anos, com 28 pessoas. Depois, segue em 

formato típico até uma pequena quebra entre 55-59 anos, categoria na qual se aplicam menos 

pessoas que de 60 anos para cima.

Quadro 5 – Gráfico da composição etária dos africanos em São Cristóvão, 1870

Composição etária dos africanos em S. Cristóvão - 1870

0 5 10 15 20 25 30

Menos de 35
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

Mais de 64

Fontes:  Análise das fichas de família dos três quarteirões  analisados de São Cristóvão. PAROCHIA de São 
Christovao do Município da Corte. Rio de Janeiro: IBGE-BICEN, s.d., Cópia digitalizada.

Analisando  a  tabela,  de  baixo  para  cima,  os  escravos  com  menos  de  39  anos 

aparecem  sem  constrangimentos  aparentes:  é  assim  com  Maria,  30  anos,  solteira  e  de 

nacionalidade declarada Cabinda. Nada consta além de seus dados principais na sua ficha. Era 
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escrava de dona Maria Agostinha do Amaral, 60 anos, brasileira e viúva, moradoras da casa D 

da Rua da Feira.135

Do mesmo modo “João, da nação Congo” está documentado sem maiores problemas 

com  seus  38  anos,  como  cozinheiro  da  casa  de  Francisco  Ferreira  Pitança,  carpinteiro 

português de 56 anos, casado, residente também na Rua da Feira.136

E assim ainda encontramos Ivo, mina de 32 anos;137 Inácio, 35 anos, de nação138 ou 

Lucrécia, 35 anos, Benguela,139 dentre outros. Em nenhum dos casos há qualquer menção ou 

justificativa sobre sua possível ilegalidade. Não sabemos se os senhores ignoravam a lei de 

1831, o que é pouco provável, ou simplesmente confiaram no seu direito como proprietários 

legítimos de tais escravos.

Apesar de essas primeiras faixas etárias serem declaradamente de pessoas ilegais sob 

a perspectiva da lei de 1831, as faixas seguintes não são menos interessantes. São, aliás, mais 

instigantes: 56 africanos foram escalados na faixa etária entre 40 e 50 anos. Eles representam 

majoritários 60% da população escrava africana dos quarteirões abordados e nos levam ao 

questionamento sobre a veracidade dessa informação. No ano de 1870, é plausível acreditar 

que 60% de uma população cativa africana tenha entre 40 e 50 anos? Seriam realmente os 

remanescentes daquela geração anterior ao encerramento do tráfico na década de 1830 ou será 

que os proprietários estavam mascarando suas idades para se livrarem de eventuais pendengas 

judiciais? Apesar de arredondamentos de idade ser relativamente comuns devido à dificuldade 

em se obter registros confiáveis de nascimento, 22 africanos foram registrados com exatos 40 

anos, ou seja, 23,1% da amostra total de africanos. Nas tabelas do capítulo anterior, apesar do 

mesmo arredondamento de idades, nenhuma categoria sozinha chegou à tamanha hegemonia 

na tabela.

Encontramos um caso particular,  o de Carolina,  “escrava alugada”,  de 37 anos e 

nação  Angola,  que  estava  registrada  no  campo  destinado  aos  agregados.  Tratava-se,  no 

entanto, de uma cativa, pertencente “à sra. D. Emília da Silva Leite” a qual não fazia parte 

daquele  domicílio.  Carolina  foi  descrita  na  ficha  da  casa  29,  da  Rua  do  Campo  de  São 

Cristóvão, de propriedade de José Martinho dos Reis, 35 anos, brasileiro. Esse foi o único 

caso encontrado dentro de amostra de uma africana em estado ilegal com uma justificativa por 

parte do chefe de família, tanto no quadro “observações” no qual consta o nome de sua dona, 

quanto atrás do próprio nome da escrava, onde consta que ela era alugada. 
135 PSC, s.d., ficha 0014.
136 PSC, s.d., ficha 0049.
137 PSC, s.d., ficha 0130.
138 PSC, s.d., ficha 0254.
139 PSC, s.d., ficha 0143. 
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Um terceiro  ponto  de relevância  para  essa análise  é  o  de  profissões.  Em muitos 

casos, para 49% dos africanos, para ser mais exato, não houve declaração alguma sobre suas 

ocupações.  Para os 51% restantes,  temos dois grupos possíveis de divisão: uma descrição 

genérica como “serviço doméstico” ou “trabalhador” ou uma descrição mais específica, ainda 

que não totalmente reveladora: cozinheiros, porteiros, pescadores, pedreiros, quitandeiras… 

No primeiro caso, temos 25 pessoas (cerca de 26%) e, no segundo, as demais 22 pessoas 

(23% aproximadamente).

Em uma comparação com seus parceiros crioulos podemos deduzir que grande parte 

dos escravos de São Cristóvão listados nos três quarteirões eram empregados em serviços 

domésticos variados, da cozinha aos cuidados e reparos materiais da casa sendo a minoria 

empregada fora da casa. Há um caso de africano declarado como “ganhador”, ou seja, escravo 

de  ganho.  Sabemos,  no entanto,  que as  definições  sobre ocupação eram fluidas  e  que as 

funções específicas  dos escravos podem não ser necessariamente aquelas  nas quais foram 

declarados.

Depois desse breve olhar sobre três quarteirões da Corte no ano de 1870, voltamos a 

questionamentos iniciais desse estudo: como os senhores registravam seus africanos? A lei de 

1831 era considerada? Afinal, qual era o lugar do africano na estatística oficial brasileira na 

segunda metade do século XIX?

Pudemos ver que muitos moradores não hesitaram em declarar seus africanos com 

idades inferiores a 39. Outros, no entanto, podem ter adotado uma postura sutil de elevar a 

idade  de seus africanos  para o genérico  40,  o  que explicaria  a  presença maciça  deles  na 

composição etária dos africanos daqueles quarteirões. Considerando-se a baixa probabilidade 

em termos tantos africanos entre 40 e 44 anos será que não estamos defronte um subterfúgio 

dos moradores? A contagem de 1870, como preparatória para o censo de dois anos depois, 

tinha um caráter estatístico e não fiscal ou jurídico. É provável que muitos dos moradores, 

temendo que a verdade não fosse bem essa, tivessem elevado a idade de seus africanos para 

cima dos quarenta anos como precaução para o caso de a informação ser utilizada por algum 

outro  departamento  de  governo  que  não  a  DGE.  Claro  que  a  existência  de  pessoas  que 

declararam seus escravos mais jovens que 39 anos sem pudores aparentes indica que havia os 

que, justamente ao contrário, não devem ter visto problema algum em ser sinceros com os 

recenseadores.

A  análise  das  fichas  de  1870  nos  dá  indícios  de  que  havia,  sim,  pessoas  que 

preferiam  ser  cautelosas  em  relação  às  idades  de  seus  escravos  para  evitar  problemas 

vindouros ao passo que outras pareciam estar bem mais seguras de seu direito sobre esses 
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cativos, independente da idade – desde que, claro, não fosse posterior a 1850, data na qual a 

repressão ao tráfico foi bem mais efetiva.

Essa seria a dimensão individual do registro, aquela em que tentamos analisar de que 

forma o chefe da família escolheu declarar as pessoas que à sua volta viviam. Mas a questão 

sobre o lugar do africano escapa do âmbito familiar e doméstico. Na medida em que esse dado 

“viajou” da casa para a primeira instância de coleta e dela para o Ministério do Império, a 

informação recolhida deixou de ser assunto particular e se tornou uma questão de Estado. Aí 

entramos na dimensão do Estado, o que esse aparato de administração quer fazer com essa 

informação? De que forma ele – e não mais o senhor – enxerga o escravo e especificamente o 

africano? 

Na busca de uma resposta,  podemos  voltar  às fontes,  analisando-as pela  maneira 

como elas  registram ou omitem as  informações.  Nas fichas  do Censo da Corte  de  1870, 

escravos, agregados e familiares estavam em paralelo no preenchimento de seus dados, o que 

levava a uma possibilidade em se declarar a origem específica de todas essas pessoas. Os 

africanos de que tratamos acima foram situados de maneiras variadas, de termos genéricos a 

mais específicos, mas tudo isso só é perceptível quando temos acesso às fichas originais. A 

tabela abaixo apresenta uma transcrição de uma dessas fichas, referente à casa 10 da Rua do 

Campo de São Cristóvão (1º quarteirão):

Quadro 6 – Transcrição de uma ficha de família do Censo da Corte de 1870.
 Nome Idade Religião Nacionalidade Estado 

civil Profissão Observações

Membros 
da Família

Joaquim Nogueira 
Guedes 35 do 

Estado Português Casado Proprietário  ---

Candida  de 
Nogueira Guedes 44 do 

Estado Brasileira Casada Proprietário  ---

Roza Nogueira 15 do 
Estado Brasileira Solteira ---  ---

Agregados Manoel  Furtado 
da Rosa 54 do 

Estado Português Viúvo Criado 
doméstico  ---

Escravos
Felippa 26 do 

Estado Crioula Solteira ---  ---

Antonio 50 do 
Estado De Nação Solteiro ---  ---

Fonte: RSP, 1870, ficha 0124.

Notamos que a “nação” do escravo Antonio, de 50 anos, encontra espaço no quadro 

“nacionalidade” ainda que nesse caso nenhum termo mais específico tenha sido utilizado para 

descrevê-la.  Dessa  maneira,  entre  brasileiros,  portugueses  ou  outras  nacionalidades 

(geralmente  europeias),  podemos  encontrar  o  africano  como  tendo  uma  origem  naquele 

continente, ainda que seja apenas pelo termo “de nação”. Igualmente indicativo, embora não 
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seja o foco desse texto, é o fato de que a escrava Felippa, apesar de ser brasileira, recebe o 

termo  “crioula”  para  designar  sua  nacionalidade.  Livres  e  escravos  nem  sempre 

compartilhavam a mesma origem, ainda que fosse de fato o mesmo país.

O que nos  chama a  atenção  é  que  ao termos  acesso  ao  mapa  da população dos 

quarteirões de São Cristóvão, não há mais nacionalidades isoladas, nem para livres, nem para 

escravos. A simplificação140 de que falamos num capítulo anterior nivelou todos os termos em 

duas grandes categorias: brasileiro e estrangeiro. Para ilustrar, observemos a tabela abaixo, na 

qual  o  primeiro  quarteirão  de  São  Cristóvão  (o  mesmo  onde  viveu  Antonio,  escravo  de 

Joaquim  Nogueira  Guedes)  é  resumido  num  mapa.  Se  observarmos  a  origem  dos  não-

brasileiros,  são todos “estrangeiros” independente de sua migração ter sida espontânea ou 

forçada. Como qualquer pessoa que nasceu fora do país e adentrou o território nacional, o 

escravo africano é tido como estrangeiro e contabilizado como tal.

Quadro 7 – Esquema do mapa do 1º quarteirão de São Cristóvão em 1870.
   Idades   Religião Nacionalidade Estados  
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Livres Masculino 184 92 17 31 44 184 0 114 70 130 45 9
 Feminino 169 105 16 22 26 169 0 136 33 103 45 21
 Soma 363 197 33 53 70 363 0 250 103 233 90 30
Escravos Masculino 52 32 7 6 7 52 0 35 17 52 0 0
 Feminino 79 55 8 8 8 79 0 59 20 79 0 0
 Soma 131 87 15 14 15 131 0 94 37 131 0 0
Fonte: “Mapa da população do 1º quarteirão do único distrito da paróquia de S. Cristóvão do Município da 
Corte”, excluídas as colunas referentes às profissões. PSC, 1870, sem página.

Outra simplificação que podemos ver na tabela é que os agregados são somados aos 

livres, enquanto os escravos são colocados em outra soma. Em nenhum momento há espaço, 

nos livres, para distinção de livres e libertos, levando a uma polarização do estatuto jurídico, 

sem escalas intermediárias. Possíveis africanos libertos que fossem agregados ou “membros 

de  família”  (foram  encontradas  duas  mulheres  nessa  situação,  no  terceiro  quarteirão) 

acabaram  inclusos  como  estrangeiros  cruzando  em  livres.  Nesse  caso,  confundem-se  e 

diluem-se em meio aos imigrantes espontâneos, que são o estrangeiro típico esperado para 

essa categoria.

140 SCOTT, 1998, p. 3.
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Essa  descaracterização  do  africano  em  meio  à  simplificação  das  formas  de 

apresentação da pesquisa demográfica mostra um país cada vez mais preocupado em definir-

se  de maneira  clara  e  objetiva.  As antigas  gradações  de classes,  cor,  origem e pureza  de 

sangue típicas do período colonial vão desaparecendo ante a necessidade em se estabelecer 

métodos científicos que acompanhem os modelos internacionais de gestão. Num país ainda 

dependente  da  mão-de-obra  escrava,  optou-se  por  reduzir  ao  máximo  a  sua  visibilidade, 

separando-os dos livres por óbvias implicações jurídicas e sociais, mas, dentro do possível 

enquadrando-os  e  diluindo-os  nos  aspectos  de  todos  os  demais  habitantes.  Daí  resulta  o 

quadro eufêmico de que os africanos outrora arrancados de sua terra e trazidos cativos pelo 

Atlântico, comprados e vendidos, tendo sua vida em servidão acabassem na estatística como 

meros “estrangeiros”.

3.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO

Dada a proximidade de tempo e metodologia entre o Censo experimental de 1870 e o 

Censo  geral  de  1872,  podemos  inferir  que  os  ânimos  da  população  e  suas  percepções  a 

respeito das categorizações e do lugar dos africanos não tenha se alterado de maneira tão 

drástica que não possamos associá-los com algum sucesso. É provável que os senhores de 

escravos não tenham tido grandes receios ao registrar seus africanos ilegais no censo de 1872, 

assim como não o tiveram em 1870. A hipótese de que os senhores tenham elevado a idade de 

seus  africanos  para  aquela  que  convenientemente  ultrapassasse  a  marca  da  ilegalidade 

encontra alguns problemas. Em 1872, como sabemos, não encontramos o detalhamento das 

listas de 1870. Nessas, por outro lado, encontramos a surpreendente porcentagem com exatos 

40 anos, justamente um ano acima da idade de ilegalidade – 39 anos naquele ano. No entanto, 

evidências  nas tabelas de 1843 já mencionadas nos fazem ponderar sobre o fenômeno de 

arredondamento  das  idades  para  a  década  aproximada  de  vida  das  pessoas.  Da  mesma 

maneira como o faziam em 1843, podem tê-lo feito em 1870. Assim, a grande quantidade de 

escravos  com  exatos  40  anos,  antes  que  uma  evidência  de  sub-registro,  pode  ser  uma 

coincidência com o arredondamento por décadas. Isso não impede, claro, que a resposta seja 

encontrada num meio termo: parte dos escravos com 40 anos em São Cristóvão poderia ter 

tido a idade arredondada convenientemente para cima, mas não saberemos com certeza.

Numa  análise  bruta  de  dados,  há  uma  grande  diferença  entre  a  proporção  de 

africanos dentro da população cativa no censo de 1872 (9,17%) e nas fichas de São Cristóvão 

dois anos antes (27%). Temos que considerar, no entanto, que o censo de 1870 traz apenas 
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dados da Corte, que era notadamente o maior porto de entrada de africanos no século XIX. É 

razoável que a proporção de africanos seja maior. Portanto, focando apenas na Corte em 1872, 

encontramos 22% de africanos na população cativa, uma média bastante acima da nacional, 

mas,  internamente,  5% menor do que dois anos antes.141 Qual percentual dessa defasagem 

corresponde  à  real  diminuição  de  africanos  vivendo  na  Corte  e  qual  representa  um sub-

registro seria mister para uma pesquisa ainda mais detalhada. 

Mas ainda que o proprietário de escravos decidisse optar por declarar efetivamente 

seu cativo africano ilegal, o Estado brasileiro parece ter encontrado um meio de escondê-lo, se 

não na matrícula, mas pelo menos no censo. Em nenhum momento será possível encontrar nas 

tabelas um escravo africano abaixo da idade legal. Isso porque os mapas são ferramentas de 

simplificação bastante tendenciosas. Para Scott, ao escolher entender a madeira apenas sob o 

ponto de vista de valor comercializável, os silvicultores saxões do século XVIII optaram por 

um  caminho  exclusivo:  em  nome  de  um  panorama,  abriram  mão  de  todas  as  demais 

características.142 Não lhes  interessava  a  realidade  inteira,  mas  apenas  uma fatia  dela  que 

interesse a um observador oficial.143 E aqui chegamos ao questionamento de qual seria a fatia 

da realidade que interessava aos observadores do Estado brasileiro. A julgar pelo sumiço das 

categorias jurídicas intermediárias como forro ou liberto, ou pela definição exata de pardo 

como mistura racial entre africanos e outros povos, o Brasil se posicionava em simplificar 

características outrora fundamentais. A nova nação brasileira, legível aos olhos nacionais e 

internacionais,  não estava pautada necessariamente na cor, mas num universo reduzido de 

raças. Também não estava tão interessada em arranjos variados de liberdade e cativeiro, mas 

dividia  apenas  duas  categorias  opostas  entre  si:  escravos  e  livres.  E,  por  fim,  não  se 

interessava de fato nas nações que o constituíam tanto quanto se interessava em determinar 

quem era brasileiro e quem era estrangeiro. Nesse ínterim, o africano é apagado de maneira 

sutil,  mas  efetiva.  Em  condição  social ele  é  mesclado  a  livres  e  escravos  sem nenhuma 

menção,  em  raça/cor ele é preto,  mas não representa a totalidade da raça e,  por fim,  em 

nacionalidade,  ele  é  um mero  estrangeiro,  seja  escravo,  seja  livre.  Nesse  último  caso,  é 

semelhante a um alemão ou italiano, ele representa uma pessoa que nasceu fora das fronteiras 

nacionais  e  de  alguma  forma  foi  recenseado  dentro  do  Brasil  não  importando  maiores 

explicações sobre as condições nas quais se deu seu ingresso ao país. Se antes o africano era 

integrado à hierarquia social por meio de sua condição social (como escravo ou liberto) ou por 

meio de sua cor (como preto, geralmente), agora ele está num quadro à parte da sociedade 
141 RTE, 1877, p. 32.
142 SCOTT, 1998, p. 12.
143 SCOTT, 1998, p. 3.
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brasileira.  Antes,  sua  presença  era  integrada  na  população  geral  por  meio  de  suas 

características jurídicas ou de origem indicadas pela cor, mas, quando a origem passa a ser 

determinadamente  geográfica,  o  africano  passa  a  assemelhar-se a  um imigrante  qualquer, 

dissociado de todas as especificidades de sua migração e integração à sociedade brasileira.

Não  podemos  imaginar  que  se  havia  uma  simplificação  nas  categorizações  de 

escravos da parte das autoridades, os senhores não co-participavam nesse processo. Evidência 

possível dessa simplificação encontra-se no fato de que na lista nominativa de 1843, referente 

ao Ribeirão da Ilha em Desterro, dos 294 africanos registrados, apenas um é chamado de 

“preto” ao invés de um nome de nação mais específico. Todos os demais são associados a 

alguma  “nação”,  totalizando  15  nações  diferentes.  Apesar  de  cinco  nomes  de  nação 

abrangerem 81,9% desses escravos, a simplificação ainda não atingiu ao ponto de eliminar até 

mesmo o nome próprio da nação, reduzindo-os aos termos genéricos “africano” ou “de nação” 

encontrados  em  40%  dos  escravos  africanos  em  São  Cristóvão.  É  possível  que,  com  o 

decorrer das décadas e a extinção do tráfico, os proprietários dedicaram-se menos à precisão 

do local de origem, mas apenas à confirmação de que se tratava de africanos para diferenciá-

lo dos crioulos. Da diversidade dos locais de origem e de outras condições, às simplificações 

polarizadoras, os proprietários mesmos podem ter aderido a algumas generalizações antes não 

praticadas.

A  sutileza  de  registro  dos  africanos,  seja  da  parte  dos  proprietários  (ainda 

relativamente sinceros) ou da parte do Estado (radicalmente simplificadora), reflete os vários 

valores tratados ao longo deste texto,  nos quais o Brasil  se apoiava crescentemente e que 

determinavam seus rumos políticos. O censo era, nesse caso, uma certa vitrine desses valores: 

o racismo científico, que pregava a inferioridade enquanto ser estético, criativo e intelectual e, 

por  conseqüência,  a  rejeição  à  sua  presença  na  constituição  genética  e  cultural  da 

nacionalidade; a ética internacional que pregava a superioridade e dignidade do trabalho livre 

em relação ao compulsório; a simplificação nos meios de ler e interpretar a população de um 

Estado moderno buscando encontrar um cidadão “sem marcas”, o mais padronizado possível, 

livre de quaisquer particularidades e regionalismos.144 A ciência se propunha a apagar a cor e 

outras heranças indesejáveis enquanto que a estatística apagou os nomes e as categorias que 

identificavam claramente os africanos. A ciência biológica, a estatística e outras disciplinas 

acadêmicas  caminhavam  juntas  e  convergiam  em  palavras  como  “civilização”  e 

“modernidade”: enquanto a ciência propunha uma nova realidade prática em termos raciais e 

144 SCOTT, 1998, p. 32.
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genéticos, a estatística se encarregava da forma mais racional de representá-la. E em nenhuma 

delas o africano é bem-vindo.
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CONCLUSÃO

Em 1872 o Brasil recenseou sua população. Contou 9,9 milhões de pessoas e, dentre 

elas, pouco menos de duzentos mil africanos, entre escravos e livres (na verdade praticamente 

todos libertos). Esse resultado, no qual os indivíduos nascidos na África somaram cerca de 

2%  da  população  nacional,  marca  o  fim  de  muitos  processos.  Primeiramente,  marca  a 

diminuição da população africana no Brasil após as leis de proibição do tráfico que, por mais 

de meio século foram debatidas, instituídas, burladas e, por fim, levadas a termo. Se a força da 

Inglaterra  foi  a  propulsão  inicial  para  essas  iniciativas,  a  própria  ciência  e  as  discussões 

políticas ao longo do século XIX acabaram por adicionar seus conceitos quanto aos africanos, 

ou qual fosse o termo utilizado para todos aqueles nascidos na  África. Essas pessoas, de 

diversas origens e culturas, cuja diversidade espantava os viajantes europeus na Corte também 

eram, por sua mão de obra, a fonte sempre renovada da economia nacional, até terem sua 

migração forçada proibida em 1831. Se já eram os não-cidadãos do Império, a partir daí, sua 

situação jurídica ficou ainda pior. Sua presença aumentou grandemente daquela década em 

diante,  mas  a  propriedade  sobre essas  pessoas  compradas  ilegalmente  era  defendida  pelo 

Estado apesar de instável e cada vez mais contestada, especialmente após a Questão Christie. 

O censo, em 1872, ocorreu num momento em que o Brasil estava dando rumos definitivos à 

existência de toda a instituição escravista e os africanos já eram um elemento incômodo para a 

Estatística,  que  precisava  encontrar  um  lugar  adequado  para  ele  nos  seus  campos  e 

formulários.

De fato, o censo de 1872 tratou os africanos como “estrangeiros”, numa priorização 

do aspecto nacionalidade que atenuou até mesmo as distinções de condições sociais que eram 

tão vitais para a economia e a sociedade brasileira. Ao serem tidos por estrangeiros, ainda que 

quase sempre involuntários e forçados, os africanos não ganham visibilidade equivalente ao 

seu real impacto na vida cotidiana do Brasil e nas discussões acaloradas do século XIX em 

relação  à  sua  importação.  A  Constituição  de  1824  não  lhes  garantia  possibilidade  de 

naturalização,  nem mesmo  quando  libertos,  visto  que  não  provinham de  nenhum Estado 

nacional organizado. Eram, portanto, imigrantes forçados no sentido econômico; incapazes de 

adquirir cidadania, segundo a Constituição; e agora também segundo o censo, “estrangeiros”, 

minimizando certas especificidades dessa migração forçada.

O segundo processo em finalização com o censo de 1872 foi próprio censo. Tendo 

herdado categorias e métodos dos portugueses, o Império do Brasil demorou décadas para 

conseguir  força  política  e  interesse  o  suficiente  para  executar  um censo  de  abrangência 
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nacional. As contagens fragmentadas, diferentes umas das outras e repletas de parcialidades, 

não eram suficientes para entender a dimensão de um país do tamanho e da heterogeneidade 

populacional  do  Brasil.  Não foi  por  nada  que  o censo demorou  tanto  para  conseguir  ser 

realizado. A tentativa mal-sucedida de 1852 demonstrou a falta de eco que as pretensões da 

Corte encontraram no interior de algumas províncias. Não apenas o censo, mas também tantas 

outras  medidas  administrativas,  tiveram  um  longo  processo  de  implementação,  sempre 

sujeitas às resistências e atrasos. O Brasil, enfim, em 1872, afirmou-se como nação coesa e 

subordinada a um poder central capaz de coordenar simultaneamente um recenseamento geral 

da população livre e escrava.

Esses  dois  processos  juntos  nos  dizem  sobre  a  construção  de  uma  identidade 

brasileira, uma busca por definir quem seriam os brasileiros, quais seriam os cidadãos e que 

tipo  (ou  raça)  de  gente  se  esperava  que  fosse  levar  o  país  adiante,  à  civilização.  E,  por 

civilização, devemos entender um modelo europeu baseado na eficiência administrativa do 

Estado, na excelência das produções econômicas e da perfeita constituição genética e racial de 

sua população. O Brasil, por diversos meios, queria caminhar para essas direções.

Se falamos no fim de algum processo,  podemos voltar um momento,  e falar  nos 

começos. Foi por isso que nos ativemos a contagens populacionais do período colonial até a 

realização do levantamento de 1872. Durante esse período, notamos a fluidez das categorias, a 

oscilação de critérios (ora se priorizava a cor, ora a condição social) e a hierarquização da 

sociedade sendo simplificada ao longo do século. De três categorias sociais (livre, liberto, 

escravo),  passamos  para  uma polarização  entre  livre  e  escravo.  De vários  indicadores  de 

origem (naturalidade e nacionalidade – nata ou naturalizada) para o critério de nacionalidade 

apenas.  A  cor não  foi  simplificada,  mantendo-se a  tradicional  divisão  “branco – pardo – 

preto”, mas, ao longo do tempo, sua interpretação pode ter variado. O censo entendeu as cores 

como expressões  de raça  e  miscigenação,  considerando os  “pretos”  os  não-mestiços  e  os 

“pardos” os mestiços. Mas sabemos que muitas vezes a cor era aproximada com a condição 

social ou a origem dos indivíduos, e não somente com a sua composição fenotípica.

Entendemos que as categorias e classificações não são de modo algum inocentes, 

mas precisam ser analisadas e questionadas. A escolha entre declarar um indivíduo pela cor, 

origem  ou  condição  social  pode  ter  várias  implicações  em  determinadas  épocas  e  que 

precisam  ser  levadas  em  consideração.  O  sumiço  ou  acréscimo  de  categorias  e  até  a 

inconstância em alguns padrões devem nos fazer ao menos questionar os métodos utilizados 

na época e suas intenções. Não há visibilidade explícita para os africanos em nenhuma época. 

Mas a escolha da categoria “estrangeiros” no censo de 1872 (e já verificável no Censo da 
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Corte  de  1870),  é  ainda  diferente.  Enquanto  em  “pretos”  líamos  a  existência  de  alguns 

africanos  dentro  da  sociedade  brasileira  ao  longo do século  XIX,  em 1872 somos  quase 

levados  a  ignorá-los  na  lista  de  estrangeiros  que  soam  como  apêndices  da  sociedade 

legitimamente brasileira, nascida ou naturalizada no Brasil. O africano é deslocado à parte do 

corpo principal  da sociedade e posto na lista de imigrantes,  um eufemismo sarcástico em 

relação às condições de sua migração. Era isso, pelo menos, o que a Estatística daquele censo 

nos parece querer dizer. 

Até aqui sempre consideramos os dados como aparecem na oficialidade. Tratamos 

das categorias como se apresentam nos documentos e como eles foram formulados para serem 

lidos.  Surgiram outras  questões  quanto  ao  registro  de africanos,  especialmente  a  do  sub-

registro desses indivíduos  por receios  em relação à  ilegalidade  de sua propriedade.  Pelos 

dados analisados, é possível afirmar que embora alguns senhores não tenham se importado em 

declarar africanos virtualmente ilegais nas listas de família do censo de 1870 na Corte, grande 

parte  deles  pode ter,  de  fato,  aumentado  suas  idades  para  escapar  de  alguma implicação 

jurídica. Por outro lado, considerações sobre arredondamentos genéricos de idade e o fato de 

que o censo não seria oficialmente utilizado para nenhum fim de fiscalização nos levam a 

ponderar  sobre  essas  conclusões,  baseadas  especialmente  na  análise  de  fichas  de  São 

Cristóvão.

O que foi perceptível, nas entrelinhas, além das generalizações suspeitas de idade, 

foram as simplificações das nações africanas. Anteriormente numerosas e bem explícitas (lista 

de 1843) elas parecem ir desaparecendo e dando lugar apenas ao termo “africano” ou “de 

nação”, de modo que o africano mostra-se mais uma vez um elemento em desvalorização pela 

Estatística. Além de ser colocado como “estrangeiro” já em 1870, as fichas mostram que os 

próprios  senhores  já  utilizavam  mais  termos  genéricos  do  que  termos  específicos  para 

denominar as “nações” de origem desses escravos em relação às décadas anteriores.

Talvez não só os senhores tenham querido esconder seus africanos do governo, mas 

o próprio Estado quisesse esconder do mundo os africanos existentes no Brasil. As ideias de 

civilização e  modernidade  adotadas  por parte  da elite  política  do Brasil  tendiam a querer 

branquear o país de maneira genética, mas também cultural. A preferência pelo trabalho livre 

e  de  imigrantes  europeus  é  uma  construção  do  século  XIX  que  ocorria  em  paralelo  à 

depreciação dos africanos e de suas influências  culturais  no país.  Não podemos  exagerar, 

também, ao afirmar que a simplificação atingia apenas aos africanos. Ao entender que o censo 

e outras medidas administrativas (tais como o registro civil, o sistema métrico, a unificação 

linguística, entre outros) eram simplificadoras em suas concepções, percebemos que toda a 
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sociedade  é  reduzida  à  quantidade  mínima  necessária  de  dados.  Ao  invés  das  extensas 

hierarquias  sociais  do período colonial,  apenas  bastava,  em 1872,  a  distinção  de  livres  e 

escravos. Ao invés de entender quantos brasileiros eram natos ou naturalizados, bastava saber 

quais eram brasileiros de fato. Certamente outras categorias não tão focalizadas neste texto 

também demonstrariam procedimentos simplificadores. O Estado moderno – e o Brasil estava 

querendo  afirmar-se  como  um  deles  –  pretende  simplificar  ao  máximo  sua  leitura  da 

sociedade e transformar uma massa heterogênea numa tabela de fácil  interpretação. Nesse 

processo, não apenas os africanos, mas também todos os segmentos sociais, são resumidos da 

maneira como interessarem aos estatísticos, gestores públicos e elites políticas.

Aqui certamente encontraríamos questões interessantes sobre a padronização feita 

com os indígenas, ou com pessoas de crenças não-católicas, ou mesmo com a invisibilidade 

de libertos e livres de cor, e assim por diante. Não pudemos, por este texto, detectar todas as 

nuances do tema proposto. Alguns pontos precisariam ser mais bem explorados, por meio de 

mais fontes primárias e comparações mais sistemáticas. No entanto, dados os embasamentos 

bibliográficos desta pesquisa, as conclusões tiradas dela em relação ao censo, ao lugar dos 

africanos  e  a  assuntos  relacionados,  cremos  que  elas  sejam  coerentes  com os  processos 

políticos, econômicos e sociais que estavam ocorrendo durante todo o século XIX.

O censo certamente  foi  algo pequeno diante  das transformações  profundas que o 

Brasil e o mundo viveram no século XIX. E se mostra igualmente insignificante para explicar 

sozinho a questão dos africanos no Brasil. Entretanto, ele é um bom ponto de observação, 

“um verdadeiro monumento” da Estatística daquele período, a vitrine do Império do Brasil 

para as outras nações do mundo. Ele expõe, se não a real constituição de nossa população, 

mas a mais “moderna” e “civilizada” sistematização demográfica que no ano de 1872 o Brasil 

conseguiu fazer de seus habitantes.
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