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SEMIOLOGIA GR~FICA E HISTORIA: O FICH~RIO-IMAGEM COMO PRO 
CEDIMENTO DE TRATAMENTO GR~FICO DA lNFORMAÇ~O. 

OS COMPONENTES DO PREÇO DO ESCRAVO NOS MERCADOS PARANAEN
SES: 1860-1887 (*) (**) 

Carws Robel'tO Antunes dos Santos 

(da Univer'sidaik Federoal, do Paraná) 

A elaboração de estudos mais aprofundados sobre a escravidão n! 
gra no Brasil encontra serias dificuldades em razão da quase total 
ausência de fontes primárias. Os registros de compra e venda de es
cravos existentes nos arquivos notariais. uma das raras coleções so
bre o assunto, oferecem possibilidades de novas análises do sistema 
escravi sta. 

A presença de certos dados na documentação. como o preço. sexo. 
idade. profissão e outros. permitiu a formulação de questões que. pa
ra a obtenção de respostas. exigiram a utilização de novos procedime~ 
tos de tratamento da informação. como. no caso. o tratamento gráfico. 

Com base em pesquisa anteriormente efetuada. tendo por base os 
registros de compra e venda de escravos dos arquivos notariais para
naenses. foi estabelecida a hipótese de que o preço era determinado 
pelo conjunto de caracteristicas do escravo. A partir dai estabelec! 
ram-se as seguintes questões: 

- quais são as variáveis mais importantes para a determinação 
do preço do escravo? 

2 - e possivel constatar uma hierarquia entre as variiveis que 
determinaram os preços dos escravos? 

(*) - Comunicação apresentada na I~ Sessão de Estudos, Equipe C, no 
dia IB de julho de 1977 (Nota da Redação). 

(**) - O presente trabalho constitue o 6~ capTtulo da tese L'Eaonomie 
et l,a soai3te escl,~tes au Par-aná de 1854 a 1887. Pari, 
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3 - existem variáveis que atuam paralelamente nas 
dos preços? 

flutuações 

A partir das respostas obtidas, passou-se ao estudo do tipo de 
mercado de escravos no Paraná: se caracterizado pelo valor da força 
de trabalho ou regido pelas condições de oferta e demanda. 

o estudo geral do conteúdo da documentação e de todas as proble
máticas propostas ao nivel da representação visual foi possivel, gra
ças ã técnica do FiChário-Imagem, como procedimento do tratamento gr! 
fico da informação (sistema criado por Jacques Bertin). A partir 
dai, adotou-se então um procedimento de tratamento gráfiCO coerente 
e funcional, que permitiu conservar, continuamente, a 
dos dados durante todas as etapas do tratamento. 

visualização 

O ponto de partida indispensável de um tratamento grãfico da 1n
formação é o tableau de dupla entrada. Entretanto, antes de iniciar
-se o tratamento é fundamental conhecer, compreender e organizar a in 
formação, pois e dessa fase de reflexões que surgirão as questões a 
serem propostas. 

Segundo J. Bert1n. 

"En effet tout ensemble homogéne d 'informations peut être eonçu 

"ormre une suite d'objets AB ... (ou d'indilJidus. de lieuz. de 

moments, de concepts ••• ) que l'on obsel'Ve à travel'S une suite de 

~.2,3, ••• n indicate~ (ou c~cteres, ou variables ••• ). Si 

~ 'on porte en :J: les objete' et en y ~es indicateurs, 1.a rép.;nse 

(z). "hiffrée Ou non. de "haque objet à "haqUE indicateur s'ins

"ri! dane La "aBe ~Cl'1'e~potlàante" (1). 

o Fichãrio-Imagem permite o tratamento de uma informação baseada 
sobre uma série de variáveis que descrevem centenas de individuos, h. 

to e, as entradas do tableau são ordenadas (simbolizada por "O·) e 
ordenáveis (simbolizada por • ; ti). 

o 

; uma série de individuos 

O uma serie de variãveis 

\1) - BERTlN (J.), Sérrriowrj'Ze C;:'aphique. Paris, Gauthlers - Vlllar
Mouton, 1973, p. 25~. 
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o material empregado no Fichârio-Imagem sio fichas de papelão 
ou de papel e em cujas bordas são visualizadas as series quantitati -
vas ou qualitativas de dimensão do plano ordenado (em ·x"). Cada fi

cha constitue-se um elemento do componente ordenãvel. E alinhadas e 
classificadas ao longo do tabZeau, as fichas podem então ser manipul! 
das (em "y"). 

* * 
* 

1 - A INFORMAÇ~O DISPONTvEL PARA O TRATAMENTO ATRAVrS DO 
FI CHJ!.RI 0- IMAGEM 

Para o periodo de 1860 a 1887 foram selecionados 1004 atos de 
compra e venda de escravos efetuados nas principais cidades da Provi~ 
cia do Paranã, a saber: Curitiba, Castro e as cidades do litoral. 

O tabZeau de· dupla entrada foi construldo numa caixa de madeira 
medindo 30 cm x 120 cm onde foram classificados os dados. O material 
utilizado para a organização do Fichário-Imagem se compôs de folhas 
de papel de formato oficial, dobradas duas vezes no sentido da largu
ra, constituindo então fichas de 29.7 em x 5,2 cm de altura. Cumpre 
salientar que essas medidas foram escolhidas após o estudo da inform! 
ção. 

Cada ficha corresponde a um documento (registro), isto é, a um 
escravo (fig. A). Existe então um total de 1004 fichas, e sobre as 
bordas das quais foram assinaladas as variãveis principais (quantita
tivas e qualitativas) da informação. E ainda como medida prática em 
vista de uma possivel nova consultação às fontes, foi tambem assinal! 
do, abaixo das bordas e de maneira não vislvel na imagem, o numero de 
cada ficha, bem como o nome do comprador (ou dos compradores) de es
cravos. 

Todas as series qualitativas, isto ê, aquelas com respostas sim
-não, e presença-ausencia, estão representadas por uma coluna de 5 
mm. de largura. A variãvel idade estã também representada em coluna 
de 5 mm. de largura para cada faixa etãria de 5 anos. 

A serie quantitativa representada pelo preço do escravo. cujo 
perfil representa a base de comparação no fichãrio, ocupa sobre a 
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da um espaço total de 5.5 em. que abrange os valores de zero ate 2 
contos de reis (2:000$OOO) e mais. Cada grupo de 500 mil reis está 
representado por um espaço 1.25 em. de largura. e composto de séries 
crescentes de 100 mil reis cada uma. 

Portanto o valor de cada escravo estã assinalado por centenas 
em seu espaço respectivo de 2 mm. e isso sucessivamente ate 2 contos 
de reis. Os preços que ultrapassam o valor de 2 contos de réis. bas
tante raros. estão assinalados numa coluna de 5 mm. 

A serie denominada data. de 1860 a 1887. está dividida sobre a 
borda em coluna de 1 em. para cada periodo de 5 anos. E portanto ca
da ano se encontra automaticamente assinalado sobre um espa~o de 2 
mm. 

As variáveis mais importantes retidas para o tratamento através 
da tecnica do Fichário-Imagem são: 1) - data; 2) - cidade; 3) - sexo; 
4) - estado civil; 5) - estado de saúde; 6) - idade; 7) - cor; 8) - o 
rigem; 9) - preço elO) - profissao. 

O conjunto de dados constitue então um tab~au em preto e branco 
de 1004 x 10. isto e. 1004 individuos (escravos) sobre a linha de Y. 
portanto 1004 fichas. e 10 variáveis sobre a linha de x. Das diver
sas classificações efetuadas foram extra;das fotografias que. em for
mato reduzido. ilustram o presente trabalho. 

* * 
* 

2 - TRANSCRIÇ~O VISUAL DAS VARIAVEIS 

2.1 - Data: 1860 a 1887. E o per;odo que corresponde 
fontes. 

às 

2.2 - Cidade: Curitiba. Lapa. Castro e litoral. O litoral for 
ma o conjunto das cidades de Paranaguã. Antonina 
e Morretes. porque o número de fontes encontra
das nos arquivos de cada uma das cidades citadas 
acima foi escasso para permitir a organização de 
series para cada cidade. Decidiu-se então unif! 
car toda essa documentação num mesmo conjunto 
que denominou-se LitoraZ. 
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euz.ltiba 

Lapa 

Castl'O 

Litoral. 

TOTAL 

2.3 - Sexo: 

819 

Curitiba, Laí)a. ':àstr:: e I.' l..::-ra'! '"e;,resentavam as 
mais importantes cidades da prov';ncia do Parani 
no seculo XIX. 

Di.st:ri.buição das Fontes 

Homens MuZhel'es 

143 184 

110 18f) 

88 Ri' 

136 121 

477 527 

Mulheres = marca negra 
Homens = marca branca 

Total. 

38i' 

23f) 

18f) 

257 

1.004 

2.4 - Estado-Civil: Casados .. marca negra 
Solteiros = marca branca 

2.5 - Estado SaUde: Ma' estado de saude = marca negra 
Bom estado de saúde = marca branca 

2.6 - Idade: 

2.7 - Co'!': 

2.8 - OM.ge".,,: 

2.9 - Prteço: 

Faixas etárias: zero a 4; 5 a 9; 10 a 14; 
15 a '9; 20 a 24; 25 a 29. 30 a 34; 35 a 
39; 40 a 44; 45 a 49; 50 e mais. 

N lO Negra 
H :: "'lata 
C a: Clara 
P .. Parda 

F • Fula 
C .. Cabra 

~frica = marca negra 
Brasil = marca branca 

Zero 
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2.10 - Profissão: 

500 mil réis (500) 
1 conto de réis (1.000) 
1 conto e 500 mil réis (1.500) 
2 contos de réis (2.000) 

Agricultor = marca negra 
Doméstica = marca branca 

As ~ermutações sucessivas das fichas fazem descobrir interessan
te<, agrupamentos de individuos definidos pelas variãveis. A seguir 
~assa-se às etapas de reflexão e de interpretação dos resultados obt! 
d:Js. 

~ -;I"si!icação original. (zero) 

- ft, fi gura zero mos tra o fi chãri o em sua ori gem, isto ê. segundo a 
classificação extralda das fontes. A ordem de classificação foi: 
19 por cidade e 29 por data. 

- Nesta primeira classificação, que separa as cidades. as constata
ç3es são mais ou menos equivalentes. A class1ficação por data não 
traz grandes diferenças, a não ser para Curitiba que no primeiro pe .. "_ -
rlodo apresenta uma maior frequencia de escravos do sexo femin1no 

li. 

(A); maior frequencia da cor negra (8); e no Litoral também maior 
freq~ência da cor negra (e). 

- No n;vel dos preços surgem os per;odos aonde os preços elevados 
são mais numerosos. Entretanto,esses per;odos não são os mesmos 
para cada cidade. a saber: para Curitiba esse perlodo se situa en
tre 1870 e 1876 (O); para Lapa e Castro esses perlodos são identif! 
cados entre 1870 e 1880 (E); e para o Litoral esse perlodo de pre
ços elevados acontece mais cedo, isto ê. de 1860 a 1870 (f). 

A partir dal. pOde-se recolocar as questões fundamentais para t~ 
do trabalho, a saber: 

- quais são as variãveis mais importantes para a determinação 
do preço do escravo? 

2 - ê 
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dos preços? 

821 

flutuações 

A constatação observada em zero conduz ao aprofundamento dos e
lementos da variável preço. E isso implica na questão: quem são O~ 

escravos de preços elevados? 

* * 

3 - O TRATAMENTO DA INFORMAÇ~O 

C1-assirlcação n9 1 

QuestãO: Quem são os escravos de preços elevados? 
- Somente as fichas de preços elevados observadas anteriormente rec! 

bem, nesta classificação, um tratamento: de 1870 a 1876 para Curi
tiba; de 1870 a 1880 para Lapa e Castro e de 1860 a 1870 para O Li 
toral. 

- Classificação: la. ordem por cidade; 2a. ordem por sexo e 3a. or
dem por preço. 

Constatações mais impozotantea: 

- Em todas as cidades e para todos os períodos analisados 
fortes correlações: 

hOMem - agricultor 
mulher - domestica 

(A) 

existem 

- Existe geralmente uma frequência maior de mulheres casadas que hQ. 

mens (8) e em Castro os escravos casados atingem mais seguidamente 
os preços mais baixos (C); 

- As mulheres são mais caras que os homens em Curitiba (O); mas e 
justamente o contrãrio nas outras cidades (E); 

- Para Lapa e Castro os escravos africanos sio os mais idosos e atin 
gem os niveis de preços baixos (F). 

Essa classificação e suas observações não responde completamen
te a questão inicial proposta e conduz a formulação de uma nova que! 
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Questão: Quem são os escravos de preços baixos, ou, ainda, durante o 
periodo em que os escravos atingem os preços mais baixos. as 
constatações verificadas na classificação 1 serão as mesmas 
para classificação 2? 

CÜUJsifiaação nÇ 2 

Constatações mais importantes: 

- Em todas as cidades e para todos os periodos analisados 
fortes correlações: 

homem - agricultor 
mulher - domestica 

existem 

- Existe geralmente uma frequencia maior de mulheres casadas que ho
mens (B) e em Curitiba existe maior proporção de mulheres em mal es 
tado de saude que homens (C); 

- As mulheres são mais caras que os homens em Curitiba (O); entretan~ 
to e justamente ao contrãrio nas outras cidades (E); 

- De maneira geral os escravos africanos são os mais idosos e atingem 
aos niveis de preços mais baixos (F). 

Conclusão sobre o conjunto observado nas cLassifiaações 1 e 2. 

As constatações (B) e (C) podem ser explicadas pelo não reconhe-
cimento legal dos casamentos entre escravos. A Igreja era a unica 
instituição a considerar esta união. E como os filhos dos escravos 
geralmente acompanhavam a mãe na transação, então isso pode explicar 
as constantes declarações de condição casada para as mulheres negoci! 
das. De outro lado, para o comprador existia um grande interêsse em 
adquirir um escravo solteiro e sem filhos. O espirito pritico mas 
tambem fechado dos fazendeiros os levavam a preferir os escravos sol
teiros, do sexo masculino e em boas condições fisicas. E sao esses 
justamente, os escravos mais caros. mas que podem render mais. 

As constatações (O) e (E) possuem uma intensa correlação com a 
constataçao (A). Sendo Curitiba o centro da Provlnc1a. e portanto 
a região mais urbanizada, a demanda de mão-de-obra domestica a1 era 

" mais frequente fazendo elevar-se o preço do escravo pertencente ã es-
sa profissão. Nesse caso, o traba'~c domestico. que agr~pava 
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des como: cozinheira, lavadeira, ama, pagem, mucama, servente e ou
tros, não exigia grandes qualidades fisicas dos cativos e estava en
tão mais adaptado ao sexo feminino. A presença (ainda que restrita) 
de escravos homens de profissão domestica na mesma região uroanizada 
de Curitiba, pOde ser explicada pelas condições de emprego dessa mão
-de-obra: eram alugados ou exerciam as profissões de ura, tornando-se 
importantes fontes geradoras de rendas para seus proprietirios. De 
maneira geral esses escravos atingiram os nlveis dos preços interme -
diirios. 

Na região da Lapa, Castro e nas cidades do Litoral, a mão-de-o 
bra cativa era mais empregada nas atividades agricolas e de criação. 
Essas atividades exigiam escravos de bons portes, capazes de suportar 
esses desempenhos. Nesses casos. a preferência tendia para os escra
vos do sexo masculino, os mais sólidos e os mais resistentes, o que 
explicava o aumento dos seus preços. 

A c::''ls~atação sobre o conjunto da cl assif1cação 1 ê portanto 8 

~sma observada para classificação 2. A verificação mais importante 
~este~ conjuntos ê apresentada pela correlação que existe entre os i~ 
d1cadores sexo-profissão entre os preços mais elevados, isto e, as ~ 
lheres de profissão domestica e os homens de profissão agrlcola. 

Questão: A hipótese, geralmente aceita, segundo a qual e durante as 
faixas etárias dos 20 aos 30 anos que os escravos atingem a 
sua maior capacidade produtiva e consequentemente os preços 
mais elevados, e válida para as quatro regiões paranaenses? 

C!ae8-lfi.~ 'I" 3 

- Ordem: la. por cidade; 2a. por sexo; 3a. por fa1xa etãria e 48, por 
preço. 

COl18tatações mais impOl'taPltcts: 

- As mulheres domesticas das faixas etárias dos 15 aos 19, 20 aos 24 
e 25 aos 29 são as mais caras para Curitiba e o Litoral (A). 

- Os homens agricultores e as mulheres domesticas das faixas etárias 
dos 20 
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- Os homens agricultores das faixas etãrias dos 15 aos 19 e 20 aos 
24 anos são os mais caros para Curitiba (C). 

- Os homens agricultores da faixa etária dos 20 aos 24 anos são os 
mais caros para o Litoral (O). 

Cone lusão som o conjunto de obsePIJat;Ões 

De maneira geral os escravos de ambos os sexos da faixa etária 
dos 20 aos 24 anos atingiram os preços mais elevados. o que e válido 
para o conjunto das quatro regiões. Entretanto é preciso considerar 
que os escravos das faixas etárias dos 15 aos 19 e 25 aos 29 anos al
cançaram também preços elevados, ainda que em menor proporção que a
queles citados anteriormente. 

A análise das faixas etárias demonstra ainda a frequência cons
tante de variáveis paralelas: sexo e profissão, jã observadas durante 
as manipulações precedentes, no dominio dos preços mais elevados. 

No conjunto da classificação 3 pode-se distinguir três faixas e
tárias cujos componentes possuem maior função produt1va no 1nterior 
do vasto sistema de produção escravista: dos 15 aoS 19. 20 aos 24 e 
25 aos 29 anos. Entretanto, desprezando os esquemas ríg1dos, pode
-se anexar a este conjunto também os escravos da faixa etária dos 30 
aos 34 anos. De acordo com as observações realizadas verifica-se que 
os escravos pertencentes às 7 outras faixas etárias são os mais jo
vens (14 anos e menos) e os mais idosos (35 anos e mais). Esses são 
os escravos menos produtivos e que, a grosso modo, representam encar
gos para os seus propr1etários. 

A partir das constatações (A) (B) (C) (D). que mostram que os e! 
cravos em idade de produção atingiram os preços mais elevados, pode
-se concluir que a hipÕtese anunciada na questão anterior se aplica 
também ao caso paranaense. 

Questão: A abolição do tráfico de escravos (1850) trouxe intensos pr~ 
blemas para a substituição da mão-de-obra escrava africana, 
por escravos mais jovens. Este fato trouxe 
para composição étnica paranaense? 

Constr-uçao 3.1 

consequências 

A partir da imagem oferecida pela classificação 3 efetuou-se CO! 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



825 

tes nas linhas e colunas, afim de torni-las independentes. A manipu
lação seguinte reagrupou um conjunto da informação somente posslve1 
graças aos cortes e colagens sucessivas. 

A construção 3.1, produto da operação acima mencionada. e forma
da somente dos grupos mais jovens (19 anos e menos) e dos mais ido
sos (39 anos e mais). Afim de obtenção de uma verificação mais impa! 
cial, foram desprezados os escravos africanos que no conjunto da in
formação são de cor negra e bastante idosos. 

GtassifieaçãO 3.1: 

- Ordem: la. por idade (os mais jovens e os mais idosos); 2a. por ci
dade; 3a. por sexo; 4a. por faixa etãria (entre os mais jovens e os 
mais idosos). 

- A construção 3.1 conduz às seguintes constatações: os escravos mais 
jovens são, em sua maioria, mestiços (mulata, clara. parda. fula e 
cabra) (E); por outro lado, os escravos mais idosos são. em sua 
maioria, de cor negra (F). 

Conelusão sobre o eonjunto observado: 

As constatações mostram o processo evolutivo de branqueamento da 
população escrava paranaense. A abolição do trifico dos escravos im
pediu a chegada de numerosos contingentes de escravos africanos no 
Brasil. Como consequência houve uma mudança gradual no contingente 
populacional, e os escravos de idade média passaram para os grupos 
mais idosos, sem que houvesse uma substituição pelos mais jovens. 

A partir da construção 3.1 pode-se concluir que uma grande parte 
da população escrava não será exclusivamente negra e que a intensa 
mestiçagem determinará o branqueamento dessa população. As múltiplas 
combinações étnicas apresentadas pelos crioulos determinaram as modi
ficações na composição racial paranaense. 

Questão: Qual a representatividade da variável cor para determinação 
dos preços dos escravos, ou ainda. qual o sign1f! 
cação desta variável entr~ 
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Retem-se aqui somente as faixas etãrlas de 20 a 24 e 25 a 29 a
nos Que, de maneira geral, atingem os preços mais elevados. A final; 
dade desta classificação é a de verificar a correlação cor-preço, o 
que conduz a não consideração de escravos muit0 jovens ~ idosos, Que 
geralmente atingem preços baixos . 

. 'ri~: la. por cidade; 2a. por Sf'XO: 3~ :lO" CO" e 4a. por :lreço. 

~~~.etJ.taçõee mais Vnpo1'tantes: 

Existem diversas curvas de preços com as mesmas tendências para to
das as cores (A). entretanto é preciso salientar Que são somente 
tendências. talvez aleatórias. e não se tratam de evidências; 

- Existe uma grande concentração de escravos mestiços e"l Cur1tiba (8); 

- Nas outras cidades. os escravC'$ de ror ~egra al::an.:;dr: maior freQuê!!. 
cia em relação aos mestiços (C) 

c~~U8ão sobre o ~O~7un~O: 

A classificação por grupos de cor traz problemas complexos em 
virtude da multiplicidade de miscigenação e ainda pelo processo de 
branqueamento da população, o Que representa um fato caracteristico 
das estruturas demogrãficas da América Latina. 

A declaração de cor, no que concerne a população escrava. era g! 
ralmente feita pelo proprietãrio ou talvez constatada pelo tabelião. 
Dessa maneira não existem grandes meios de exigir-se uma certa exati -
dão quanto ao esquema de classificação da cor do escravo. 

As constataçoes (8) e (C) podem ser explicadas pela presença de 
maior urbanização de Curitiba, o que acelerou o processo de mestiça -
gE!ft. Por outro lado, o menor grau de urbanização para as outras re" 

giões demonstra uma aproximação menos marcante das populações, ocasí~ 
nandO um vagaroso processo de mestiçagem. 

A constatação (A) permitiu ainda verificar algumas homogeneida -
des nas curvas de cor mas não coincidem com as curvas de preços. A 
partir destas constatações pode-se verificar 
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Questão: Ate que ponto uma classificação com base nas curvas de pre
ços, para todo periodo analisado, pode mostrar mudanças im
portantes nas constatações jã verificadas? Ou ainda, como 
se comportam as diversas variãveis dentro de uma classifica
ção que tem por base a variável preço? 

ClaBsificaçào n9 S 

A finalidade da presente classificação ê verificar o comportame! 
to das diversas variãveis no nlvel de valor. 

Ordem: la. por sexo; 2a. por preço; 3a. por profissão e 4a. por faixa 
etaria. 

Constatações mais importante.: 

- No nivel dos preços baixos existe um grande numero de escravos que 
atingem as idades extremas, isto ê, bastante jovens e idosos (A); 

- No nível dos preços mais elevados a tendência é justamente ao con
trário, pois durante o período de 1860 a 1874 existe grande afluên
cia de escravos em idade produtiva (de 15 a 29 anos) (B). 

As observações (A) e (B) conduzem a constatação de dois fenôme
nos ligados em parte ao fator tempo: 

- Um fenômeno bastante limitado no tempo (1860 a 1874) os es
cravos jovens, em plena força de trabalho, atingem os preços 
mais elevados durante um certo período (B); 

2 - Um fenômeno geral. englobando todo períodO estudado (1860 a 
1877): os grupos de idades extremas (muito jovens e idosos) 
atingem constantemente o nível dos preços baixos (A). 

A partir das constatações observadas pode-se extrair as tendên
cias que aparecem na generalização da image. 5.1. 

Questão: Um estudo mais detalhado do papel desempenhado pelas diver
sas variâveis no nível dos preços baixos, intermediários e! 
levados, pode conduzir a novas importantes constatações? 

Classificação: 
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dividem os três niveis de preços, tornando-os mais independentes. Os 
niveis de preços estabelecidos são: 

- preços baixos: de zero a 600 mil rê1s; 
- preços ~ntermediãrios: de 700 a 1 conto de reis; 
- preços elevados: de 1.100 a 2 contos de réis e mais. 

Constata~ões mais impoptantee: 

5 . 2 - :~';i. veZ de pl'e~oe baixo8: 

" - Existe uma frequência maior de escravos em mâs condições de 
saúde (C). De maneira geral os compradores tinham preferen -
cia pelos escravos em boas condições de saude, 
os outros, o que explica a baixa cotação; 

desprezando 

- Existem geralmente mais mulheres casadas que homens (D), 

- Existe ainda uma afluência bastante forte de escravos africa-
nos (E). Como mostra a imagem esses escravos são em geral 
bastante idosos e não gozam de boa saüde. 

5.3 - Ntvel de preç08 intermediâr1o,,: 

" - Existe uma maior frequência de escravos do sexo feminino casa 
das, que homens (F); 

O' Existe uma correlação muito forte entre homem-agricultor (G) 
e mulher domestica (H); 

- Os escravos africanos são os mais idosos (I), e isso em v1rt~ 
de da abolição do trafico de escravos que impediu a reposição 
de africanos ma1s jovens. 

5. 4 - Ni.ve l de pl'eÇOS e 'Levados: 

- Todos os escravos do sexo feminino possuem boa saude (J). o 
que atesta a preferência dos compradores; 

- No nivel dos preços elevados existe: maior freq~ênc1a de es
cravos homens solteiros que mulheres solteiras (K); um número 
muito grande de escravos do sexo feminino na cidade de Curit1 
ba (L); e uma grande freq~ência de escravos das faixas etâ: 
rias de 15 a 19, 20 
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Conclusão BOWe o oonJunto obsePOado: 

A partir das observações realizadas foi possfvel verificar que 
a variãvel saude desempenha um importante papel nas flutuações dos 

preços dos escravos, e de maneira geral as constatações atingem as s! 
guintes observações: escravos com boa saude no nfvel dos preços elev! 
dos, eflq"aflto que aqueles que possuem ai saude se encontraJII no nfvel 
de preços baixos. 

De acordo com essas verificações, conclue-se que as condições de 
saúde representam importante indicador na composição dos preços dos 

escravos. assim como as variãveis sexo, profissão, idade e cidade 
(local aonde os. escravos são comercializados). 

Questão: Quem são os escravos da primeira geração, isto ê, qual a re
lação dos escravos de origem africana com aqueles nascidos 
no Brasil? 

CZas8ificavãO n9 6: 

- Para essa classific'ção retêm-se somente os escravos de ori~ af~ 
cana e, de maneira arbitrãria. alguns escravos nascido~ no Brasil 
cujas curvas de preços possuem a ntesma tendência. 

Ordem: la. por origem e 2a. por preço. 

constata;5u ~ ~: 

- Os escravos de origem africana são os .. is idosos (A); e ao contri
rio, os escravos nascidos no Brasil são, a relação àqueles, _15 

jovens (8); 

- Existe uma grande pre~ininc1a de .estiçagel entre os escravos ~ 
slleiros (C); 

- Os escravos africanos em ás condições de saúde atingira. o nfvel 
dos preços baixos (D); 

- Existe uma freq~ência .aior de escravos do sexo fainino entre os 
africanos (E); entretanto é justamente o inverso entre os brasilei
ros, isto ê, uma freq~ncia _ior de mulheres solteiras (F); 

- De maneira geral aparece la .ior niinero de escravos africanos na 
cidade de Curitiba (G); 
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li 

- Existe ainda uma frequencia bastante fraca de escravos africanos 
nos últimos anos de escravidão (H); 

.. 
- Existe uma maior frequencia da profissão domêst1ca entre os africa-

nos e no nivel dos preços baixos (I). 

Cone Z.usão 80Uzte o conjunto: 

De maneira geral a maioria dos escravos africanos na provincia 
do Paranã. durante a segunda metado do seculo XIX. eram bastante ido -
sos. de profissão doméstica. e atingiam os preços mais baixos nos me! 
cados. 

A cotação elevada dos preços de alguns desses escravos durante 
os dez primeiros anos do periodo analisado (1860-1870) pode ser ex
plicado: 

1 - Pela demanda da mão-de-obra domestica. principalmente na região 
urbanizada de Curitiba; 

2 - Pelo centrabando de escravos africanos nos portos do Sul. o que 
exigia maior atenção e esforço da parte dos contrabandistas que. 
em conseq~encia. valorizavam suas peças. 

.. H 

QuestãO: Uma classificação tendo por base os periodos quinquenais 
pode provocar mudanças no comportamento até aqui observados 
da variavel cidade em face a variável preço? 

Objetivo pesquisado ê de encontrar uma evoluçao eventual dos preços 
a partir de um maior número de fichas. 

C7,assificaç(lo nP 7: 

" Ordem: la. por sexo. 2a. por perlodos quinquenais. a saber: 
1860-64; 1865-69; 1870-74; 1875-79; 1880-84; 1885-87; 3a. por 
cidade. 4a. por profissão e 5a. por preço. 

Constatações mais impoM;anteB: 

- Os escravos do sexo masculino de Curitiba e do Litoral bem como os 
escravos do sexo fenrinino de Curitiba atingiram os preços mais ele
vados para o periodo de 1860 a 1864 (A) e 1865 a 1869 (B); 

- Os escravos de Curitiba atingiram os preços mais elevados durante 
o perlodo de 1870 
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- Ao contrário. os escravos de Castro atingira~ os preços mais elev! 
dos para o periodo de 1875 a 1879 (D); 

- De maneira geral. pode-se ainda constatar a queda progressiva do 
preço dos escravos para toda Província às vésperas da abolição da 
escravidão (E). 

Conc1.usão 8obz-e o aonJrmto obseFrXJdo: 

Como pode ser verificado. existe uma predominância dos mercados 
de escravos de Curitiba durante praticamente todos os periodos estu
dados. Na segunda metade do século XIX. esta cidade era a mais po
voada do parani e como capital da Provincia havia então se tornado o 
principal centro econômico e urbano. 

A predominância do mercado de escravos de Castro durante o pe
riodo que vai de 1875 a 1879 pode ser explicada pelo movimento econi 
mico dos ~s Gerais (onde se encontra Castro) nos dominios da a
gricultura e da criação. fazendo aumentar a demanda de mâo-de-obra e! 
crava. 

~~E~~: O conjunto de informações obtidas a partir dos periodos 
q~inq~enais. para toda a Provinc;a do Paranã. poderá desco
brir e mostrar as características internas as mais importa~ 
tes contidas na 189m? 

Classificação n" B: 

A presente classificação conduz ao agrupamento de um maior núme 
.. li -

ro de fichas que vão constituir cada per;odo quinquenal. e talvez 
melhor caracterizar as observações. 

~: la. por sexo; 2a. por per;odo quinquenal. a saber: 1860-64; 
1865-69; 1870-74; 1875-79; 1880-84 e 1885-87 (ultimo ano da 
informação); la. por profissão e 41. por preço. 

Ccmstatações mais ~w.: 

- As 1OO1heres da cidade de Curitiba atingiram os preços mais eleva -
.. li 

dos para o priEiro ano (1960 a 1861) do primeiro período quinque-
" nal (A). Isso pode ser explicado como uma consequência da alta 

geral dos preços de escravos provocados pela abolição do tráfico e 
ainda pela crise econÔllica 
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- A classificação por preço apresenta pouca diferenciação nas tendên 
cias das curvas. com exceção para o per;odo de 1870 a 1874. onde os 
escravos mulheres-domesticas e homens-agricultores das faixas etá
rias de 15 a 19. 20 a 24 e 25 a 29 anos atingiram os preços mais e
levados para toda a provincia do Paraná (B); 

- Para o ultimo perlodo. de 1885 a 1887. os escravos mulheres-domesti 
cas e homens-agricultores. os mais jovens. alcançam os preços mais 
baixos em relação a todos os perlodos (C); 

- As constatações (B) e (C) apresentadas acima podem ser melhor com
preendidas através da generalização da imagem vista em 8.1. 

Concl.usão sobre o conjunto obeel"Vado: 

A alta dos preços dos escravos para toda a provincia do Paraná 
durante o per;odo de 1870 a 1874 pode ser explicada por diversos fat~ 
res de ordem histórica. tais como: a promu.1gaçao da Lei do Ventre Li .. 
vre (1871) que provocou. como medlda de prevenção. uma maior demanda 
de mão-de-obra escrava em idade produtiva; a promulgação de diversa~ 

leis provinciais. vieram complementar a Lei do Ventre Livre. o que f! 
voreceu a liberalização dos escravos mais jovens; e finalmente os re
flexos da situação da economia paranaense que viu aumentar sucessiva
mente suas produções e exportações, o que exigia uma maior utilização 
da mão-de-obra escrava. Todos esses fatores. e outros, são importan
tes para explicar os preços elevados de escravOS nos mercados para
naenses durante o perlodo citado. 

* * 
* 

CONCL'.JS1<C GERAL 

A apresentação dos resultados de uma serie de observações, resu
me uma experiência metodológica que teve como principal objetivo ana
lisar mais profundamente os componentes do preço de escravos no Para
na. a partir de um procedimento de tratamento grãfico da informação. 

As questões pertinentes de todas as e~pécies relat1vas ao conju~ 
to da informação. exigiram diversas manipulações que permit1ram cap-
tar a importância das variáveis. 
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No nivel dos preços baixos as variãveis saúde (má) e 1dade (mui
to jovens e idosos) desempenharam papeis importantes. Por outro lado, 
no nivel dos preços mais elevados foi possivel verificar que as vari! 
veis sexo, profissão, idade e saúde (boa) se encontram sempre prese! 
tes e exercendo funções fundamentais. 

As observações feitas destacam as funções das variáveis idade e 
saúde. Os escravos pertencentes aos grupos de idades dos 15 aos 34 
anos, com boa saúde, possuiam a força de trabalho, o que exp11ca con! 
tantemente os preços elevados. 

Nesse mesmo caso se encontram as variáveis sexo-profissão que a
tuam paralelamente sobre as flutuações dos preços de escravos. 

De qualquer maneira, pode-se apresentar os componentes dos pre
ços dos escravos numa ordem de importancia. onde se destacam a idade, 
a saúde e o binômio sexo-profissão. 

[ preciso salientar ainda a importância das var1áveis data e ci
dade (tempo e espaço) que explicam muitas vezes as flutuações dos p~ 
ços de escravos no Paranã. A cidade de Curitiba. como já f01 demons
trado, se destaca do resto da Província durante a segunda metade ~o 

seculo XIX. Esta situação pode ser uma resposta aos preços ma1s ele
vados de seus mercados de escravos. 

[ possível apresentar ainda os fatores de ordem histórica que ~ 
sempenharam importantes papeis nas anãlises. sobretudo no que concer
neao períOdO de alta de 1870 a 1874. Esses mesmos fatores podem ex
plicar o periodo de baixas dos preços dos escravos. ã vespera da abo
lição. Esses preços baixos. nesse período são o reflexo da desagre9! 
ção do sistema escravista. 

Os resultados obtidos pelo Fichârio-Imagem permitem ainda desta
car alguns contrastes regionais interessantes opondo o sistema de p~ 
dução escravista: a predominância do oficio doméstico em regiio mais 
urbanizada. como Curitiba. enq~anto que na região da lapa. Castro e 
litoral e o setor agricola que predomina. Isso explica a observação 
que em Curitiba as mulheres eram mais constantemente negociadas que 
os homens. Tambem pode-se concluir que o fator urbanizaçã~ seria a! 
r1gem do mercado dominado pelos escravos do sexo feminino. Entretan
to ê 
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são agricola não eram distinguidos daqueles que exerciam os trabalhos 
domésticos. 

No que concerne diretamente ao mercado de escravos no Paranã,este 
parece ser caracterizado pela força de trabalho. Isso ê o que se de! 
taca da observação das importantes funções desempenhadas pelos compo
nentes do processo de determinação do preço dos escravos. Por outro 
lado foi possivel destacar alguns perlodos onde esse tipo de mercado 
ê caracterizado pelos mecanismos da oferta e da demanda (1870 a 1874, 
por exemplo). 

De maneira geral essas são as conclusões principais verificadas 
a partir da utilização da tªcnica do Fichário-Imagem. O valor dessas 
constatações fica entretanto subordinado 'à realização de novas pesqul 
sas e exper1ências. a partir de outras questoes e hipôteses sugeridas 
por esse tratamento. 

A utilização do tratamento grãfico da informação teve como fina
lidade apresentar contribuição de novos mêtodos e anãlises ao vasto 
domlnio da ciência histOrica. 

* * 

Da Profa. Maria Stel~ Martins B~e8ciani (UNICAMP). 

Declara: 

wAcompanhei atentamente a exposição do Autor e considerei-a inte -
ressanta como técnica de tratamento de dados. Entretanto. gosta
ria de ter uma maior explicação sobre Semiologia Grãfica e o Fi
chãrio-Ima~·. 

* 
Do Prof. José Carlo8 Sebe Bom Mei~1 (das Universidades de São Paulo 

e de Taubate). 

Cumprimentando o Autor pelo trabalho apresentado. pergunta: 

·19) - Seria viável a pesquisa na aplicação do gráfiCO de informa
ção ou seria trabalho de equipe que funcionaria como base 
de apoio para outros analistas? 
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29) - Serla vãlido todo esse trabalho apresentado para se obter 
resultados como: "entre a população jovem verifica-se obra!!. 
queamento do pOVO~I?" 

* 

Do Prof. Ruy C. Wachowicz (Universidade Federal do Paranâ) 

Pergunta: 

"Ate que ponto o Fichãrio-Imagem pode substituir o trabalho de um 
computador?" 

* 
Do Prof. Amêrico da Costa Souto (da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Itajat) 

"Solicitaria dados a respeito dos resultados obtidos a partir da 
questão do penúltimo parágrafo da página 2 do resumo. 

Apresento as minhas congratulações, pois e elogiável que tenha fel 
to Histõria Quantitativa em nivel mais sofisticado" 

* 
Do Prof. Juraci Quadros (UFRGS.PA) 

Pergunta: 

liA tecnica do Fichário-Imagem poderia ser aplicada a documentos de 
Hist8ria Oral?" 

* * 
* 

RESPOSTAS DO PROF. CARLOS ROBERTO ANTUNES DOS SANTOS 

~ Profa. Maria SteZ~ Martins Bresciani 

Respondeu: 

liA Graphique foi criada de acordo com as propriedades psicolõg1ca~ 

da percepção visual. Trata-se de uma linguagem de trabalho e de des
cobertas pessoais e que deve ser de utilidade ao pesquisador. Entre
tanto. para que prevaleça o beneficio da percepção visual e ainda pa
ra que a imagem grãfica possa tornar visiveis todas as relações contl 
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das na informação, a construção não pode, de forma alguma, transgre
dir as leis naturais da visão. 

o Fichário-Imagem e uma das técnicas de tratamento grãfico da in
formação. A partir de uma informação cujo lQ componente é naturalme~ 
te ordenado e o 2Q componente ordenâvel, isso pode dar lugar a orga~ 
zação de um Fichãrio-Imagem. E todo o conjunto informativo e então 
apresentado sob a forma de um tabteau de dupla entrada onde. no pl! 
no ordenãvel, as marcas brancas e pretas produzirão imagens com inte
ressantes significados·. 

Ao Prof. José Cartos Sebe Bom Meihy 

Respondeu: 

"'Q) - A intenção do Graphique e, atraves de suas diversas tecn1 -
caso revelar todas as relações que existem entre os elemen
tos rigorosamente definidos pela legenda e admitidos como 
tal. O Fichârio-Imagem serve de inlcio ao seu próprio au
tor para descobrir aquilo que a imagem quer dizer. E um 
instrumento pessoal de tratamento da informação. Entretan
to, pode servir tambem de apoio para outros analistas. 

2Q) - Durante todas as etapas do tratamento deparamos com novas e 
interessantes constatações, mas também com constatações ob
vias. r necessârio que o pesquisador selecione somente as 
constatações que lhe serão vãlidas para chegar as respostas 
em face das questões propostas. E isso se processa na base 
da construção e reconstrução, ate que a informação possa r! 
velar, ao manipulador, todas as relações que contêm", 

Ao ?rof. Jto.q; C. WaahCJ1J)icz 

Declara: 

* 

"Essa e uma questão importante. De inTcio e preciso dizer que 
não pretende-se perder tempo com um trabalho que o computador pode 
realizar. Entretanto, a percepção visual exige métodos de escotha p~ 

ra o pesquisador: dos numeros de variâveis. das distãncias dos s1-
nais, do nTvel de redução, etc. Mas sobretudo. e 
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rar que o procedimento gráfico permite conservar, continuamente, a 
v;sualidade dos dados durante todas as etapas do tratamento, o que 
também não se consegue através do computador". 

* 
Ao Prof. Amériéo da Costa Souto 

Disse: 

"Os marcos teóricos foram estabelecidos anteriormente, isto e, na 
apresentação das problemáticas que determinaram toda a organização 
da tese de doutoramento, de onde foi extraido o presente trabalho. E 
o estudo dos componentes do preço do escravo através do Fichãrio-I~ 
gem possibilitaram, praticamente, identificar para o caso paranaen
se, um mercado de escravos caracterizado pelo valor da força de tra
balho, ainda que para o per;odo de 1870/74 tenha prevalecido um mer
cado dominado pela oferta e demanda". 

Ao Prof. JUl"rlCi Quaapos 

Afinnou: 

* 

"A técnica do FiChário-Imagem, ou qualquer outra tecnica da Graphi 
que, está colocada a disposição de todos os pesquisadores. Ela re
presenta uma memôria artificial poderosa, suscet;vel de classifica -
ção, de categorização. de manipulações diversas, etc. A Gztaphique 

é acessivel a todos. e de acordo com as palavras do Prof. J. Bertin 
"a; desaparece o complexo do mau desenhista". Entretanto, e neces
sário seguir claramente os principios da Semiologia Grãfica. E en
tão propõe -se ao pesquisador não somente de História Oral. mas de 
qualquer outra especialidade, a utilizar o tratamento gráfico 
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