O livro "A Economia da Escravidão e do Trabalho nas Plantações de Café Brasileiras,
1850-1888" fornece uma avaliação empírica e analítica das questões econômicas sobre
o papel da escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a
escravidão em 1888. Durante quase 400 anos de história, o país usou mais de cinco
milhões de africanos como escravos em uma variada gama de atividades e as plantações
eram os principais empregadores do trabalho escravo. Assim, a discussão sobre a
instituição da escravidão no Brasil é um dos principais tópicos da nossa história
econômica.
O propósito do livro, baseado no amplo uso da fonte primária de dados sobre a
economia cafeeira da segunda metade do século XIX, é investigar quatro questões vitais:
A escravidão era lucrativa para os cafeicultores? Foi um sistema econômico viável? Se
era rentável, como explicar o fim pacífico da escravidão no Brasil? Quais eram, na
opinião dos plantadores, as alternativas econômicas existentes no mercado de trabalho
para a escravidão?
Para abordar estas questões, o autor fez uma análise profunda de vários assuntos
relacionados à economia da escravidão e do trabalho nas plantações de café. Entre eles,
a economia do café, a escravidão, os preços e as taxas de aluguel no mercado de
trabalho escravo, a disciplina do trabalho na escravidão de plantação, a mortalidade e a
expectativa de vida dos escravos, as taxas de retorno no mercado financeiro, a
rentabilidade da escravidão, a "morte política" da escravidão, imigração e a questão do
trabalho no contexto da abolição final.
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