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RESUMO

Este trabalho é um estudo sobre a inserção do escravo estrangeiro ao cativeiro
no Brasil com base em sua socialização/sexualização dentro dos mecanismos que
lhes oferecia a sociedade escravista. A demografia da escravidão em áreas de
montagem da empresa escravista, como assim encontramos na Capitania da
Paraíba do Sul, em meados do século XVIII, e a estrutura de posse de escravos
na colônia são vistos como óbices, de forma alguma intransponíveis, à
constituição de parentescos entre os escravos do Brasil colonial.



ABSTRACT

This work studies the integraüori of foreign siaves to Brazffian slavery
through a process of socialization and sexuaiization that offered the society
to these new members. Demography of new areas of colonization, like it is
possible to find at Capitania da Paraíba do Sul, in the raid -1700's, and small
ainounts of siaves by properties is seem as an obstacle to siave families, but
eventhough the siaves did manage to constitute families in bondage.
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O estudo da família em cativeiro tem recebido nos últimos anos especial atenção

por parte de pesquisadores revisionistas da escravidão que se lançam a empreender

novas análises acerca das relações de dominação existente entre senhores e escravos,

para além do binômio castigo/violência e resistência/passividade.

O conjunto de estudos já realizados em diversas regiões do Brasil colonial e

monárquico em relação às relações de parentesco entre os escravos, nos fornecem

praticamente um mapeamento das possibilidades, diversas conforme as atividades

econômicas desenvolvidas em cada região, e outros mais aspectos, que tinham os

escravos de compor/recompor suas vidas com base em famílias em cativeiro.

Cabe aos estudos que se seguem a partir de agora, buscar reflexões teóricas

que informem acerca da importância que tinha, para senhores e escravos, a

composição do parentesco entre os últimos, na medida que boa parte dos trabalhos

já realizados informaram acerca de uma ocorrência quase que generalizada da família

em cativeiro.
A vinculação ao tráfico transatlântico de negros, caminho primordial que

tinham os senhores de escravos para compor seus plantéis, despejou em terras

coloniais um mar de homens estrangeiros, das mais diversas etnias, cujo impacto e

socialização de forma alguma pode escapar à análise que se deve empreender das

relações de dominação que se estabeleciam entre eles e seus senhores.

Se por um lado alguns autores, de um paradigma da escravidão bastante

badalado até alguns anos atrás, insistiram na completa passividade (ou total

resistência) dos escravos frente à ferrenha exploração econômica que deles fazia os

senhores, por outro lado, outros estudos, revisionistas em sua origem, em especial

no que se refere ao papel do negro nas sociedades escravistas, afirmaram ter sido a

família em cativeiro o resultado quase que exclusivo da conquista dos escravos,
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arrancadas que eram à duras penas de seus senhores. Em especial para Herbert

Gutman, a escravidão teria fornecido ao negro ocasião para exercer todas as suas

capacidades adaptativas, e era ela vista tão somente como uma "circunstância

opressiva", em nada diferente do modelo proposto pelos autores que Gutman se

lançava a criticar. A família formada em cativeiro era, segundo esse autor, de

construção quase que exclusiva dos escravos, a ponto deles formarem, ao largo do

mundo "branco" de seus senhores, uma cultura étnica subdominante que pautava-se

pela recriação de estruturas antigas de parentesco'.

Não dá para crer, no entanto, que a escravidão tenha se pautado unicamente

pelo uso exclusivo do escravo enquanto peça da engrenagem econômica de suas

empresas. Muito menos dá para crer que os senhores tenham ficado abstraídos dos

arranjos que faziam seus cativos em seu processo de adaptação ao cativeiro. O fato

de lançar mão de uma numerosa população estrangeira, sobre a qual se sustentava

a realização do trabalho e da riqueza na colônia, deve ter forçado aos senhores

acomodar e facilitar a integração desse povo com base em diversos mecanismos, onde

talvez fosse a formação de parentesco um dos essenciais. Nas páginas que se

seguem, tentaremos fundamental melhor nossa hipótese.

1 Ver, sobre Isso, flerbsrt Gutman, na ZI.ck Pasily tu Stavery and Prsedos. passis.
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A importação de escravos africanos para o Novo Mundo foi certamente uma das

maiores e mais constantes transmigrações de contingente humano jamais havido na

história da humanidade. Durante os quatro séculos em que se fez presente e ativo,

o tráfico transatlântico de negros trouxe para as Américas aproximadamente 12

milhões de africanos' que foram distribuídos, em sua maior parte, pela região sul dos

Estados Unidos, pelo Caribe e, em especial, pelo Brasil. Calcula-se que algo em

torno de quatro milhões de africanos vieram dar nas costas brasileiras entre o século

XVI e a proibição final do tráfico de escravos, ocorrida em 1850.

O desembarque nas Américas colocava fim, para esses africanos, em uma longa

trajetória que começara normalmente muitos quilômetros no interior do continente

africano. O começo desse longo percurso tinha início com a transformação social do

indivíduo em escravo e em estrangeiro para quem tudo o que se lhe apresentava

diante de seus olhos era singularmente novo e desconhecido. Ao ser transformado

em cativo, o africano normalmente começava a perder todas as referências

estabelecidas com sua cultura e comunidade de origem. A viagem no interior da

própria Africa reservava-lhe surpresas e novidades até então jamais imaginadas.

Nova geografia, novos dialetos e novas culturas iam expondo os africanos a um mundo

cada vez mais estranho. Os infortúnios da escravização e da viagem por terra

através do continente, no entanto, apenas antecipavam as agruras da penosa

travessia do oceano e a consumação final do desconhecimento, ou seja, a chegada aos

portos de desembarque do mundo colonial. Ao final de todo esse processo, o africano

2 Cf. Pa" Lovejoy, TraAsfOra.tiOflt ia Sla.eIX- A nistory o! slavery ia Africa, p.19.
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escravizado havia completado unia dupla trajetória, de desconhecimento e de

exclusão. Nas páginas que se seguem, nosso esforço é tentar resgatar os primeiros

momentos vividos por esses indivíduos tornados escravos ainda no interior do seu

próprio continente. Abordamos, de inicio, a escravidão existente na África num

momento anterior ao apogeu do tráfico transatlântico de negros; a segunda parte do

capitulo é dedicada às mudanças sociais ocorridas no continente com a chegada dos

europeus e a trajetória propriamente dita dos africanos com destino às Américas.

1.1 A EsaavldAO na Africa

Para alguns africanos que desembarcaram no Brasil, entre os séculos XVI-

XIX, a experiência, alheia ou própria, da vida em cativeiro não era algo totalmente

desconhecido ou inusitado. Uma extensa área do continente, em especial a região

sub-saariana, o norte da Africa e a costa oriental', conhecia e praticava formas de

escravização e retenção de populações, quase sempre estrangeiras, há pelo menos

vários séculos. A natureza da escravidão lá existente, todavia, em nada pode ser

comparada aquela que viria a ser implantada nas regiões recém-descobertas do Novo

Mundo, a partir de meados do século XVI.

As comunidades e tribos tradicionais existentes por todo continente africano,

num momento anterior à formação dos grandes Impérios e Estados locais,

encontravam-se, em sua maior parte, fundadas com base em pequenos e médios

agrupamentos domésticos cuja organização social era ditada em larga escala pelo uso

da terra como meio de subsistência. Essas comunidades eram normalmente auto-

suficientes, posto que produziam quase tudo do que necessitavam e só entravam em

3 lbid, p.23.
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contato com outras tribos em casos de safras ou temporadas ruins que acarretassem

falta ou escassez de víveres. Nesse tipo de organização social, todo indivíduo que

da comunidade fizesse parte teria garantida sua alimentação, assim como também tudo

mais para sua manutenção, mesmo que ele não mais participasse das atividades de

produção da comunidade. As relações de produção típicas dessas sociedades

domésticas estabeleciam-se pois entre indivíduos produtivos e não-produtivos, o que

quer dizer, aqueles aptos física e intelectualmente para prover sua subsistência e

aqueles incapazes de fazê-la, normalmente velhos, crianças e incapacitados em

geral'.
As sociedades domésticas eram também fundamentalmente sociedades de

parentesco. O sentido de pertença nessas comunidades era definido unicamente pelo

parentesco que era portanto representativo de status e posição para essas

sociedades. O que garantia a condição de parente nessas comunidades domésticas

era o nascimento ou, em algumas circunstâncias, a adoção. Ao indivíduo assimilado

como parente era garantido sua sobrevivência vitalícia, em caso deste ser

incapacitado de provê-la, posto que a sociedade organizava sua reprodução física com

base num sistema de transferência do sobreproduto do trabalhá de cada adulto ativo

para um indivíduo considerado improdutivos.

A distinção entre o parente, aquele que faz parte, que é parte da comunidade,

e o indivíduo estranho ou estrangeiro, ou seja, aquele que não nasceu e cresceu na

comunidade e que portanto não faz parte do ciclo de produção e reprodução da

mesma, acabou por suscitar, segundo Claude MefflassOuX, o aparecimento de

condições objetivas para o surgimento da exploração do trabalho nas sociedades

4 utsiiso-.e aquI para asse relato do texto de Claudt XeillassOuZ, Antropologia de Eecra.1680. O Ventre de

Ferro e Dnhe1ro. 110 65 Janeiro: Jorge lebar Ed. • 1995, pp.19-32.

Ver, sobre leso, C.!eI1leeaOUS, op. cit.. pp.20-22.
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domésticas. Os indivíduos sujeitos a serem alvo de exploração de seu trabalho, ou

seja, aqueles a serem inseridos na comunidade como escravos eram, segundo

tleiliassoux, estranhos ou estrangeiros por excelência, não fossem eles estranhos

absolutos. Eles eram normalmente indivíduos expulsos de suas comunidades de

origem em razão de lá terem cometido alguma injúria que merecesse por pena]ização

sua negociação como escravo. As tribos africanas normalmente previam que graves

delitos ou atos de intolerância fossem castigados com a mais severa punição por elas

concebida, ou seja, a expulsão consumária do indivíduo da comunidade e sua

transformação social em cativo. Assassinatos, seqüestros, roubos e adultérios eram

alguns dos crimes punidos com esta forma de subjugação que funcionava, grosso

modo, como um verdadeiro expurgo realizado pelas tribos africanas 6 . Theodore

Canot, um comerciante de origem italiana estabelecido nas costas da Mrica na

primeira metade do século XIX, ainda teve a oportunidade de registrar a imposição

da escravidão enquanto forma de penalização a um crime cometido. O comerciante

presenciou a negociação de um africano por parte de seus companheiros de tribo por

conta do indivíduo ter esfaqueado seu próprio filho. A comunidade, segundo Canot,

julgou ser adeqüada a imposição da mais rigorosa punição por eles imaginada, ou

seja, a escravização e expulsão consumada da comunidade, seguida ainda da

subseqüente venda para o tráfico transatlântico'.

Também por meio de atividades de caça ou de guerras vicinais, muitos outros

indivíduos acabavam por ser inseridos nas comunidades domésticas como cativos. A

historiografia da escravidão na Africa pré—colonial muito tem discutido a respeito da

integração desses sujeitos às comunidades fundadas com base no parentesco. Alguns

autores acreditam que esses cativos eram assimilados à nova cultura de forma

Cf. Joao Rsis, Notas sobre e £scra.i450 os Africa Prê-Cø1onial, p-G.

7 Cf. theoaort canot, Ad,.ntur.. of au Africen Sisver. - -. p95.
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tranqüila e natural, na medida que eles eram praticamente "adotados" pelo grupo de

parentesco que os escravizara'. Essa posição é especialmente defendida por

Suzanne Miers e Igor Kopitoff numa obra coletiva Intitulada Slavery In Africa,

editada nos Estados Unidos em 1977. A escravidão no continente africano numa fase

pré-colonial é pois interpretada por esses autores como mais uma relação de

dependência em meio a um conjunto de outras tantas já existentes, tais como a

servidão temporária, o concubinato e até o casamento, todas elas características de

sociedades fundadas com base nas relações familiares. Miers e Kopitoff afirmam que

o sistema de parentesco típico das sociedades domésticas permitia a transferência das

relações de dependência havida entre os parentes, em especial aqueles por eles

chamados de "menores" (crianças, jovens e mulheres), para novos indivíduos, os

estranhos (ou estrangeiros), assimilados ao grupo. A escravidão na África pré-

colonial é pois por eles interpretada como mera extensão do sistema de parentesco'.

Claude Meiflassoux, por outro lado, afirma que as sociedades domésticas,

embora possuíssem mecanismos de inserção do estrangeiro, jamais o assimilavam

integralmente no mesmo nível daqueles nascidos nelas e portanto considerados

parentes. Os estrangeiros eram assimilados tão somente no ciclo de produção e não

no reprodutivo, posto que a eles era vetado o estabelecimento de laços de parentesco

com os demais membros da linhagem. Sua situação lhes reservava portanto uma

posição sempre dependente, ou seja, de um eterno menor ou incapacitado, o que lhes

privava do que era a essência daquelas sociedades, ou seja, o tornar-se parente e

assumir os atributos de pessoa social".

B CL JRels, opclt., pB.

9 Cf. C.fl111858O', op.clt-. pp.1I.13.

30 lbld, p.27.
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Do ponto de vista econamico, entretanto, na esfera da produção, o trabalho

realizado pelo estrangeiro tomado escravo em nada diferia daquele realizado pelos

demais membros da linhagem e a realização final de seu trabalho não era, de forma

alguma, fundamental à manutenção e reprodução da comunidade. Disso nos dá

testemunho o africano Olaudah Equiano, que fora escravizado em meados do século

xviii quando contava então com onze anos de idade, na região do Benin, e que

quando ainda criança tivera a oportunidade de observar por inúmeras vezes o

trabalho e vestimenta dos escravos existentes em sua aldeia de origem. Segundo

Equiano, as tarefas realizadas pelos escravos, a alimentação por eles ingerida, as

vestimentas e acomodações por eles utilizadas, tudo isso em nada se distingüia das

demais dos outros membros da linhagem, nem mesmo do próprio senhor. Equiano

informa ainda que a única situação vetada aos escravos era se alimentar em companhia

dos indivíduos que tivessem nascido livres'. MefflassouX nos fala inclusive que a

exploração do trabalho do estrangeiro cativo aparece apenas como um dado meramente

secundário. Segundo ele, esta é resultante unicamente "das capacidades resultas

da comunidade para integrá-lo sodaluiente como reprodutor genético ou social, do

que de urna vontade de empregá-lo como produtor.""

Os cativos, segundo MeillassouX, jamais constituíram nessas sociedades um

segmento a parte, sobre o qual se pudesse confiar parte do encargo das tarefas

produtivas e que proporcionasse a liberação do trabalho de uma classe estabilizada

de senhores. Segundo ele, a escravidão na Africa pré-colonial, em especial aquela

anterior ao aparecimento dos grandes Estados locais, jamais se constituiu enquanto

um sistema de produção escravagista e portanto não merece mesmo ser chamada de

11	
vith se tbey do no sare cork tban otbers stebers o1 tb. cos.uait,, even their mester; thelr fooõ,

clothing. •nã 
1-60-1 cera ornar» Use aoe as theirs, (except that th.y vere riot par.ittsd to sat vith those vhO

,trt fres-baru).. .	 cf. Olaudab Equlaflo. lhe Life o! Olasidah Equiano ar GUStÕVUS Vossa, p.2O.

12 CI. C.XeiIlaSsOUZ, op.clt., p.20.



escravidão propriamente dita, mas apenas de fenômenos pontuais de subjugação. Em

suas palavras:

Só há escravidão, como modo de exploração, se se constitui
uma desse distinta de indivíduos, com um mesmo estado
social e renovando-se de forma continua e institucional, de
tal sorte que as funções que essa classe realiza estando
garantidas de modo permanente, as relações de exploração
e a classe exploradora que delas se beneficia também se
reconstituem regular e continuamente.'3

A título de conclusão, portanto, pode-se dizer que a escravidão africana numa

fase pré-colonial, em especial aquela existente nas regiões ocidentais do continente,

jamais conseguiu se tomar uma instituição realmente essencial à manutenção e

reprodução da sociedade, tendo sido ela tão somente, segundo Paul L.ovejoy, de

importância econômica apenas marginal e bastante restrita ao funcionamento

estrutural da sociedade africana como um todo".

1.2 A Chegada dos Europeus

A chegada dos europeus ao continente africano, e antes deles, dos mercadores

muçulmanos, definitivamente imprimiu uma nova face à escravidão lá existente. O

que tinha sido até então um mero mecanismo ordenativo da sociedade se via

subitamente transformado em fonte de intensa atividade comercial e conseqüente

mudança social nas regiões associadas ao tráfico de grande porte. Para os africanos

que desafortunadamente se viam a partir de então enredados nas malhas da

13 IMã, p.28.

14 CL Ptottjoy, op.cit.. p.ZO.
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comercialização, novas formas de apreensão e redução à escravidão iriam se tornar

cada vez mais populares e, nas rotas que os levavam do interior da Africa até a costa

e a negociação final com os traficantes europeus, uma verdadeira trajetória de

desconhecimento iria então se delineando, que culminaria somente com a chegada ao

desconhecido total, os portos de desembarque nas Américas.

Desde o século VIII e até a chegada dos portugueses na África, em inícios do

século XV, a influência do tráfico muçulmano de escravos se fizera sentir com maior

incidência apenas nas regiões orientais e no norte da África. A parte ocidental do

continente no entanto, região que seria o maior reduto de importação de escravos

para as Américas a partir dos anos 1600, tinha ficado até certo ponto preservada de

qualquer maior influência externa ` , salvo quando suas populações eram alvo de

guerras vicinais promovidas pelos Estados, então convertidos ao Islã, contra os

povos pagaõs. Os portugueses quando lá chegaram logo de inicio demonstraram ter

maior interesse no comércio de ouro e de especiarias do que no comércio de escravos

propriamente dito. Entre as décadas de 1450-1460, Portugal conseguiu estabelecer

um tráfico regular com os nativos que vinham à costa, situada entre os rios Senegal

e Gâmbia, trocar ouro, marfim, malagueta e alguns poucos escravos por diversas

mercadorias negociadas pelos portugueses, entre, elas tecidos, tapetes, trigo,

túnicas e cavalos". O montante do tráfico realizado ao longo desse século, no

entanto, muito raramente atingiu uma média superior a uma centena de escravos por

ano, sendo um número apenas reduzido desses indivíduos levados para a utilização

no continente europeu".

IS lbid, pp.le-lg.

16 cf Mauricio Gõulart, Escravidio Africana no Brasil- - ., pp.25-26.

li A principal stuaçao doa aercaaorea portugussss, n*aae segunda astade do sêc-XV, ara e intsrasdisçlø do

co.trciO de escravos entre a costa ocidental e o norte da Africa- A grande saioria 
doa escravos africanos

transportados pelos õegrsiros portugueses aras sntao eapalheõOe es divereas regiões do próprio continente, tudo

isso as troca do ouro advindo de alguns localidades situadas no interior do Golfo do 3com.
	 Cf- p.tove)oy,
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O século xvi, no entanto, logo em suas primeiras décadas, observou um

?rlmeiro pique no tráfico marítimo de escravos graças ao estabelecimento da cultura

comercial da 8 a-de-açúcar na ilha de São Tomé, situada a poucos quilômetros de

distância do Golfo da Guiné, e também ao ingresso do Reino do Congo no mercado de

negociação de cativos controlado por Portugal. A média anual de exportação de

escravos subiu então para aproximadamente dois mil por ano, ao longo da década de

1520". Ainda eia meados do século, com a implantação da cultura do açúcar nas

Américas, esse número apresentaria um acréscimo ainda maior e ao findar dos anos

1500 algo etu torno de 325.000 africanos teriam sido levados para trabalhar nas

regiões coloniais fundadas por Portugal e Espanh& 9 . Os números do tráfico

tlânUco de escravos alcançaram, entre os séculos XVII-XIX, um patamar até então

jamais atingido graças à plena implantação e funcionamento da empresa da cana-de-

açúcar nas Américas e sobretudo por conta da difusão ímpar da escravidão enquanto

forma de trabalho primordial adotada em diversas regiões do mundo colonial. Ao

longo do século XVII, portanto, aproxidantente 1.868.000 africanos foram levados

ira trabalhar nas colônias americanas e, no século seguinte, esse número

presentou um acréscimo três vezes ainda maior, com um total de 6.133.000 escravos

sendo transportados para diversas regiões do mundo colonia120.

o padrão de escravização e negociação de cativos até então existente no

continente africano se via portanto alterado de forma definitiva a partir da demanda

cada vez mais crescente do tráfico transatlântico de escravos; novas formas de

càptura e redução à escravidão se tornavam então cada vez mais freqüentes. Raptos

II CL Ibla, p.3? e ta.bê. PbIliP Curtin, The •tlaotic SI C-- Tredt- .	 p.310.

19 CL PAovejoy, op.Clt., P.45.

20 tbid, p.45.
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de crianças e também de adultos, aleivosia, generalização da escravidão enquanto

forma de penaiizaçào a qualquer ato de intransigência ou intolerância, formação de

bandos de tegeres (ou bandidos) visando à captura de populações vizinhas 21 , etc.

tudo isso se tornava cada vez mais freqüente com vistas ao abastecimento sempre

regular dos mercadores do tráfico estabelecidos na costa. Estórias assim estão

sempre presentes nas poucas biografias de escravos africanos legadas à pesquisa

histórica. olaudah Equiano, nosso informante anteriormente citado, fora

seqüestrado aos 11 anos de idade, em meados do século XVIII, de sua tribo na região

da Baixa Guiné, atual cidade do Benin; também Saiih Bilali, de 12 anos, fora

capturado de sua tribo situada no interior da Costa do Ouro, em finais do século

xviii. Adultos também eram seqüestrados quando andavam pelos matos sozinhos e

às vezes também em pequenos grupos. Ayuba Suleiman foi seqüestrado em 1731

quando voltava de uma viagem de negócios à região de Gâmbia, na Alta Guiné;

também Ali Eisaxni fora capturado, alguns anos depois, quando andava com um amigo

pelos matos numa província do Império Bornu, situado no extremo interior oeste da

foz do rio Niger, próximo ao Lago Chad. Osifekunde, ou simplesmente Joaquim,

nome que adotou ou recebeu no Rio de Janeiro onde chegou como escravo na primeira

década do século XIX, fora também seqüestrado, aos vinte e dois anos de idade,

quando retornava de uma viagem à cidade de Lagos onde havia ido comprar produtos

negociados pelos europeus".
Ameaças assim cada vez mais freqüentes obrigavam as tribos e aldeias africanas

a se tornarem sempre mais vigilantes na proteção de seus membros. Equiano nos fala

que os adultos de sua tribo tinham por hábito deixar as crianças num local seguro,

21 Cf. CJei11aS50Ux, op.cIt.,

22 InfOrsaÇõte extrnidao de Philip Curtin (ad.), Africa R.tt.btted. Narratives by Weat AfriCans fros ti..

ira ot tbt Sla,t frade.
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às vezes até em cima da copa de uma árvore grande, quando tinham que sair para

trabalhar nos campos". Joseph Hawkins, um comerciante de escravos de origem

americana estabelecido na costa da Guiné, em finais do século XVUI, nos fala ainda

do desespero das tribos do interior da Africa quando se deparavam com grupos de

estrang
eiros adentrando suas aldeias. Segundo ele, a chegada de estranhos causava

tamanha comoção em meio aos africanos que logo toda a tribo se reunia e buscava suas

armas de defesa24
. A escravidão no continente havia se tornado no entanto fonte

de tamanha lucratividade que fazia parecer com que qualquer tipo de prevenção

nunca fosse- suficiente para evitar que um número cada vez maior de africanos

caíssem nas malhas do tráfico. Tribos e remos guerreavam entre si de maneira cada

vez mais freqüente motivados que estavam pela troca dos inimigos capturados com os

produtos comercializados pelos europeus. Estados guerreiros haviam se fortalecido

com a vinculação ao tráfico e se dedicavam então continuamente à prática do saque e

captura de populações vizinhas. Formas de captura não violentas eram também

continuamente utilizadas com vistas à redução dos africanos ao cativeiro. Mahommah

Baquaqua, um nativo do interior da costa da Guiné, fora atraído para o próprio

cativeiro graças ao artifício utilizado por um grupo de inimigos que, após o

embebedarem, conduziram-o até um reino rival no qual Baquaqua fora feito

prisioneiro e escravo 25 . Esses POVOS alvo de incursões de captura eram

normalmente muito semelhantes entre si. Quase todos funcionavam com base no modo

de produção doméstico, eram sociedades agrícolas, sedentárias, pagãs e viviam da

23 CI. O.EquiatO. op.Cit.. PP- 31-32 -

24	
Out appear.nC.alarmed tb. inhabitanta, .bø 11.6 fio. tb.Sr buta, and coflected in cori.iÕerIb)t nu.bers,. -

ith thair siaple aras Ir thtlr hand. . 	
CI. Joeaph liafins, A Bistory o! a Voyage to the Coaat o! Arflca

p54.

25 Cf. }5aboaaab BaqiiaUa, ElopraPbY o! Maboseab Oardo aaglla gua. - ., pp.34-35-
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auto- subsistência . Suas próprias características as colocavam como presa fácil dos

ataques-Surpresa promovido por grupos de guerreiros. Como diz MefflassOUx,

[ ... o trabalho nos campos as levava à dispersão durante
a estação de cultivo. A agricultura extensiva limitava sua
capacidade de reagrupainento em grandes aldeias. Seus
contingentes dispersos não podiam ser rapidamente
reunidos. Ao contrário de seus atacantes, providos de
armas e cavalos por seus clientes das ricas regiões
escravagistas, essas sociedades domésticas dispunham
apenas de armas leves (arcos, flechas envenenadas, às
vezes ferramentas de trabalho agrícola), raramente
cavalos. A defesa coletiva se baseava em alianças que os
conflitos entre clãs tornavam precárias."26

Uma vez capturados no interior do continente, uma trajetória sempre longa e

bastante semelhante em diversos aspectos aguardava esses africanos recém-

capturados em sua marcha final até a costa e o embarque inevitável para as Américas.

Na maioria das vezes, esses indivíduos transformados em escravos eram

imediatamente negociados com traficantes, de origem local ou européia, que

marchavam por toda a Africa em busca de novos cativos para negociar com o tráfico

transatlântico. Na região do Congo-Angola, esses traficantes recebiam o nome de

funidores ou poxnbelros e eram majoritariamente de origem local 27 . Em Angola

também outros tantos pequenos comerciantes de origem portuguesa se lançavam pelo

interior para negociar escravos pessoalmente com as tribos e remos lá situados. Na

região da Guiné, nos anos iniciais da ocupação portuguesa, alguns portugueses

degredados do reino, conhecidos pelo nome de lançados, auxiliavam ainda na

termediação dos negócios entre as tribos do interior e a costa 28 . Lá, entretanto,

2t Cf. CMSiI1SSSOUX, op.Cit-, p.56.

pp.43-44.
27 Cf. Luis AotÕnio de 013.5118 Mandes, K.SÓrla a Res peito dos Escravos 5 do Tr6fjCo . ., 

26 CL 
Charles Bozer, Th. Portuguese Seaboras Erpire- .. p31.
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o mais comum era que caravanas do interior viessem ao litoral, em épocas especificas

do ano, para a troca de cativos e outros produtos de origem local pelo sem-número

de mercadorias negociadas por comerciantes de diversas nacionalidades.

Imediatamente após serem entregues aos funidores ou pumbeiros, os

prisioneiros eram normalmente atados pela mão direita à correntes de ferro, apelidas

pelo nome de Ubambo, cuja extensão era suficiente para agrupar em média 30

escravos podendo, no entanto, juntar até ioo indivíduos. As mulheres seguiam numa

corrente separada da dos homens e as crianças seguiam a pé, ao lado de suas mães

ou outros adultos 29 . Na falta de correntes apropriadas, no entanto, qualquer outro

tipo de instrumento era utilizado pelos pombeiros para aprisionar os cativos.

Baquaqua, por exemplo, fora preso com um galho de árvore em forma de cruz

amarrado às costas e atado a um cinto de ferro que circundava sua cintura". Os

funidores normalmente nunca ficavam por longo tempo com um escravo. Apenas

poucos quilômetros de distância de sua aldeia ou local de captura, e esses traficantes

logo negociavam o cativo com outros indivíduos que mantinham o escravo em seu

poder durante algum tempo mas, na maior parte das vezes, logo os repassava para

outros tantos traficantes que atuavam como intermediários no caminho do interior até

os portos de embarque da costa. O escravo nunca era um vizinho, nos diz

MeillaSsouX. Seu preço inclusive subia conforme o cativo se afastava de seu local de

captura posto que isso lhe dificultava qualquer tentativa de fuga. Era comum que

o africano passasse pelas mãos de dois, três ou até mais negociantes diferentes no

caminho até o litoral. Equiaflo nos fala de pelo menos cinco diferentes proprietários,

e outros tantos guias, com os quais ele passou os sete meses desde sua captura no

29 Cf. L.aeÁ.udes, op.cit., pP.4445

0 Cf. )l .E. 9 8Qu8, op.cSt.. p-35
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interior até a chegada à costa. Baquaqua também passara pelas mãos de quatro

proprietários até finalmente ser embarcado no navio negreiro com destino a

Pernambuco' . Samuel Ajayi recorda ainda que num espaço de apenas 24 horas, ele

passou pelas mãos de três diferentes negociantes desde sua captura numa região

localizada no interior do Golfo da Guiné33.

A viagem até o litoral era normalmente muito longa, podendo durar até vários

meses, dependendo sempre do local de captura do africano. Durante todo o trajeto,

muito pouco se comia ou descansava o que era, todavia, apenas o começo de um

rosário de privações que o africano ainda deveria passar até chegar às Américas.

Segundo relato de Luiz António de Oliveira Mendes acerca do tráfico entre o Brasil

e a Africa:

Nesta época tudo concorr[ia] para serem [os escravos]
maltratados. Tudo lhes é [era] escasso, além de ser mal
temperadó, mal cozido, mal assado; porque [tinham] uma
pequena ração, quanto seja simplesmente para os
conservar viventes. ..".

A travessia do continente africano para esses indivíduos recém-escravizados

se apresentava como um misto de estranhamento, diante dos novos hábitos e das

novas línguas e/ou dialetos, mas também, aqui e ali, se podia perceber alguns sinais

de reconhecimento de modos de vida semelhantes àqueles que o cativo deixara em sua

tribo ou reino de origem. De início, entretanto, provavelmente causava mais espanto

para o africano o descortinar de novidades que se apresentavam diante de seus

31 Cf. O.EquiaflO, opClt-. pP.33-42

32 Cf. 	 op.cit.. pp35- 41 -

33 CL 5auel Ajay& Crowter. Tbe !Iarretivt o! Stauel.. ., ia PbilIP Curtiu (1917), opcit-, pp.304-305

34 CL L.A.oMendes, op.cit., p46.
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olhos. A geografia da região, por exemplo, alterava a cada instante conforme o

africanà ia se afastando de sua localidade de origem com destino ao litoral; Baquaqua

vira mudanças de temperatura, água em abundância, árvores, muito grandes,

profusão de pássaros e flores, grandes montanhas etc, tudo isso no caminho que o

conduziu do interior do continente até a costa da Guiné. Equiano se surpreendeu

com à riqueza de algumas cidades que ele encontrou à sua frente , e também com o

estranho sabor das sementes de cacau e da cana-de açúcar que ele então provava pela

primeira-vez na vida` . Saquaqua se encantou ainda com a arquitetura das cidades

próximas à costa e com a visão, também pela primeira vez na vida, de uma casa com

janelas".
Hábitos de vida diferentes dos povos que esses cativos encontravam no meio

do caminho os assombravam talvez em maior demasia. Equiano relata sua grande

surpresa ao encontrar povos que não compartilhavam os mesmos valores culturais e

religiosos de sua tribo. O menino de formação maometana ficara atônito ao ver

indivíduos que não se circuncizavam, não lavavam as mãos antes de se alimentar, não

sacrificavam aos deuses e que, ainda por cima, ostentavam ornamentos e tinham por

hábito afilar os dentes". Equiano em sua longa trajetória pelo continente havia

ultrapassado sem saber a barreira cultural que separava os povos de influência

muçulmana daqueles de influência religiosa politeísta ou animista, ambos habitantes

das regiões ocidentais do continente africano.

35 Cf. O.EqulanO, op.cit., p.39 -

35 Cf. H.Baquaqua, op.clt., pp36-40.

37 - - .bvt 1 cafl a  iengtb to a country, tba inhabflaota o! .bich diffar.d fros na ia ali aos, particular..
ivaa very auch struck .itb tbia dlffer.oct. e.p.ctaiiy aban 1 ca.. along a p.Dpia aba did not circunsica, and tat
•ithout vaabing th.ir bands.(...)- tbair acato asfe not 'ao .odsat as cura, for tbey aat, and dratik, and siept with
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cp-cit. , p.43.



Alguns sinais de reconhecimento, entretanto, podiam também ser encontrados

em meio aos povos pelos quais o africano se via obrigado a cruzar em seu roteiro com

destino ao litoral. Eqti&lo nos fala que ao longo do rio Niger, por onde ele viajou,

era sempre possível encontrar povos que falavam um idioma razoavelmente similar ao

de sua região". A afirmação é, no entanto, relativamente surpreendente na medida

que se tem conhecimento atualmente da tamanha diversidade de dialetos e culturas

existentes naquela região da Africa Ocidental situada ao norte da linha do Equador.

Para a Africa Bantu, no entanto, região de onde veio a grande maioria dos escravos

transportados para o sudeste brasileiro, a experiência narrada por Equiano parece -

ter sido semelhante àquela vivida por outros tantos cativos que cruzavam as regiões

do Congo, Angola e Moçambique com destino aos portos de Luanda e Benguela. As

línguas e dialetos eram tão aparentados entre si que mesmo que o africano não

dominasse plenamente o idioma falado numa região, a co municação mesmo assim ainda

era possível devido a grande unidade lingüística e cultural existente naquela porção

do continente africano39.
A chegada ao litoral e aos grandes armazéns e portos que direcionavam os

escravos para diferentes regiões do mundo colonial, no entanto, descortinava um

mundo que era só novidades, só estranhaJTento5, mas era ainda apenas o prenúncio

do grande abismo que viria a ser a chegada às Américas. Meiflassoux nos fala que

esse espaço de subjugação, captura e transporte dos africanos com destino ao litoral

era estruturado, organizado e articulado para servir exatamente a esse fim, ou seja,

de alienação e transformação dos cativos em trange1ros (ou estranhos) absolutos

diante da nova situação que se lhes apresentava. Baquaqua, por exemplo, guardava

em sua memória a visão inesquecível do primeiro homem bianco. Geralmente essa era

Se lbid, pp.37-40-

39 Cf. Robtrt Sienes, ').lUÜQU, 9g0s@ ve*tr.Lt P51
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uma imagem que aterrorizava quase que todos os africanos aprisionados porque os

fazia crer na total incerteza que aguardava seu destino. Os negros de Angola, por

exemplo, acreditavam que os europeus eram canibais que capturavam os africanos

somente para devorá-los; acreditavam ainda que o vinho tinto negociado pelos

portugueses era feito do sangue dos escravos mortos e que a pólvora era resultante

dos ossos moídos dos africanos levados para o além-mar". A primeira visão do

oceano era também motivo de grande temor para esses africanos majoritariamente

vindos do interior do continente. Equiano recorda que quando avistou o mar pela

primeira vez, ele vira também a imagem de um navio negreiro que aguardava pela

próxima carga ancorado no porto. A composição da cena lhe causara um terror

profundo muito provavelmente por conta de todas as estórias que ele ouvira dos

outros cativos no caminho até a costa 41 . Slenes nos conta que para alguns povos

da região do Congo-Angola O mar, ou antes, a travessia do oceano, significava

simbolicamente a morte, assim como vários tipos de barcos eram identificados com

veículos para o transporte de almas`
A percepção pela primeira vez de tamanha diferença e estranhamento fez

Equiano acreditar que acabara de entrar num mundo de maus espíritos e que logo

seria sacrificado. Para ele, a aparência horrível dos europeus -seus cabelos longos,

sua pele que lhe parecia vermelha, a língua completamente diferente que eles

falavam- era a garantia absoluta que algo de muito ruim estava para lhe acontecer.

Diante desse abismo infindável, o africano só desejava retornar à sua aldeia, ao seu

mundo conhecido, mesmo que fosse preciso levar a existência do mais miserável dos

40 Cf - Patrlck Ilanning, Slaver y anC African Lifl- - -

 the ~t, na a. na, and a

p122-

41 'tbe firet object hich aaluted •y eyeS han 1 active6 on 	
clave abip. which

-h--
"sth.n riding ar anchor, and waitin g

 for ita cargO. tbe.e filled at eia aatonisbatnt, hicb eat soon convetteõ

into terror, cheo 1 na carritd on board' Cf- 0.EuiaO0, opcit. •

42 Cf_P.Sltnet, op.cit., pp.53-54.
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escravos de 1á - Assim como Equiano, outros tantos africanos provavelmente

experimentaram o mesma sentimento quando de sua chegada até a costa. Joseph

I-lawkins, o traficante de escravos de origem americana anteriormente citado, notara

atristeza, apatia e, por vezes, desesperados cativos por ele transportados conforme

o comboio de negros ia se aproximando da costa. Todos, sem exceção, pareciam

preferir o cativeiro já conhecido à total incerteza e indefinição que lhes aguardava

no litoral".
O desespero que atingia os africanos nesses momentos imediatamente anteriores

ao embarque para as Américas podia por vezes os levar a tentativas de fugas,

assassinatos ou mesmo suicídios. Hawkins descreve uma passagem na qual dois

africanos atentaram contra a própria vida se atirando para dentro do rio que os

transportava para o litoral. • O traficante e seus marinheiras conseguiram içá-los de

volta para o barco mas tiveram que se ver às voltas com uma grande revolta e

tentativa de fuga subseqüente. O saldo final da confusão foi a fuga de um africano,

o assassinato de outro e ainda graves ferimentos causados em nove escravos e cinco

marinheiros45
. Contra esse tipo de investida, os traficantes se preveniam das mais

variadas maneiras; uns amarravam mais severamente os escravos, outros ofereciam

bebidas, comidas especiais e festejavam em grande estilo o último dia em solo

africano. Baquaqtla descreve em sua biografia os festejos mandados realizar pelos

4 . .....aa 
nDW p.r.uadad that 1 had gottan jato a world af bad apirita, and that tbey vara goiag to kill

.a. Thalr co.pleaiont, too, diffaring ao much fros oura. tbalr long beir, and na languaga thay apoke, which vis

Tary dl!farant era. eny 1 had atar beard united to confira si ia tbis balief. Indaed, auch vara tbs barrote of
sy viava and feira at na søaaiit, thit. if tio tbousand worlda had Scan .y Cm, 1 VDUid bata frei)) partad vith

at of the saanaat uiva in sy osa country.' cf. O.EQt.i.00, op.cit.
thas sIl to bata 5shangad .y condition .iU' th 

p.43.

44	
-. .often thay d%d look back with flea fiowing .ith tear., tura auddaa round and gala, aeaa'ng to part

vith ralutanca, evan no. their fortar boodaga- . . cf i.MavkiE., op.cit.,

45	
'. - aod cera pasaina through a narro. part of na rimar, twa of na. found atine to junp

ovarboard. 	
lang!. overpowarad thts: ana ao» bavimç aacapad and ana baian kiiltd, theraatwa

jn.diately bound lo doubla irona, and took cara froa thence tili ocr arri.al at na .hlp, not to surtir "Y ar

tha. ia taka na a ir.1 thout babo tida faat. LIme of na seu ora vara cone iderab», but not áangarous)y hurt,
ove and belo., mioe were severely woünded. cf ISTO, pp147145-

and of na sumas, tboea ", had bato riotous ab
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comerciantes de escravos na noite anterior à partida do navio negreiro; aos

marinheiros, segundo ele, foi oferecido whiskey em quantidade e aos cativos foi

servido arroz e outras mais iguarias, tudo em grande abundância".

Os preparativos para a viagem, no entanto, começavam normalmente dois dias

antes da partida do navio negreiro. Segundo Canot, o comerciante de origem italiana

estabelecido na Africana primeira metade do século XIX, os escravos tinham então

suas cabeças raspadas para evitar infestações de piolhos e seus corpos marcados com

a marca do comerciante que os negociava. Os cativos eram freqüentemente

embarcados nus porque essa era a melhor maneira, segundo o traficante, de garantir

limpeza e saúde a bordo. Os homens eram colocados no porão, as mulheres nas

cabines e as crianças ficavam durante o dia e a noite expostas no convés. Alguns

negreiros tinham por prática manter os escravos homens acorrentados pelos pés ao

longo de toda a viagem. Os navios de traficantes brasileiros, no entanto, só muito

raramente adotavam essa medida 41 . Acorrentados ou não, a viagem nos porões do

navio era algo tamanhamente cruel que ficava de vez marcada na memória dos

africanos levados como escravos para as Américas. Baquaqua descreve com precisão

o sofrimento por ele experimentado ao longo de todo o trajeto. O espaço do porão,

segundo sua lembrança, era de tal modo exíguo que obrigava os africanos a passar

os dias e as noites agachados ou sentados pelo chão. A posição de seus corpos

tornava completamente impossível dormir mais que algumas poucas horas. O
4.

confinamento de tantos homens num espaço tão reduzido tomava o ar no interior dos

porões absolutamente insuportável e pestilento. Diante de tal situação, um número

bastante significativo de escravos morria durante a travessia. Para assegurar a

sobrevivência de parte da carga, os capitães dos negreiros normalmente adotavam

46 Cf.	 B.qugua, op.ctt., p-41.

47 CL T.Canot, op.ctt., pp.1OI-li2.
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por prática a transferência de alguns escravos, pelo menos durante algumas horas

por dia, para o convés do navio. BaquaqUa se recorda, no entanto, que somente por

duas vezes ao longo de toda a viagem que o levou da costa da Guiné até Pernambuco,

ele fora levado para tomar ar fresco na parte de cima do barco. EquianO

felizmente teve sorte muito melhor que Baquaqua. Por ser jovem e por ter adoecido

logo nos primeiros dias de viagem, ficou quase que todo o tempo no convés do

negreiro. Lá, no entanto, tivera a oportunidade de ver o estado de saúde deplorável

de seus companheiros de infortúnio, quando transportados por poucas horas para

tomar ar fresco no convés49.

A escassez de alimentação e água durante a viagem contribuía ainda mais para

aprofundar o sofrimento dos africanos. BaquaqUa se recorda que a única alimentação

servida ao longo de todo o trajeto foi papa de milho cozido. Luiz António de Oliveira

Mendes, no entanto, em sua Memória a Respeito dos EsaavOS e do Tráfico indica que

os negreiros que abasteciam de escravos a colônia brasileira serviam uma ração um

pouco mais variada do que àquela experimentada por Baquaqua. Segundo nosso

informante, essa continha feijão, milho, farinha de pau e peixe, tudo, entretanto,

..escasso, mal feito 
e intemperado para tantos- 

'50. Quanto à escassez de água,

contudo, não havia discordância. Tanto BaquaqUa quanto Oliveira Mendes afirmam

que a água era servida apenas poucas vezes por dia e numa porção tão reduzida que

nunca era suficiente para saciar a sede dos africanos confinados no calor dos

porões". Diante de tal situação, era bastante comum a ocorrência de um sem-

, desinteriai escorbuto e outras mais liquidavam

46 Cf. M.B8quaqVa, op.cit. pp-42-44

49 c!o.Equ. op.clt. PP469

50 CL t.A.0.!tfld, op.Clt-. P-SO.

SI Ibid. fl-49-50	 MBaquaQa, opcit.. p43.

número de epidemias a bordo. Tifo
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grande parte da carga de escravos antes mesmo dos negreiros se aproximarem dos

portos do mundo colonial. Hawkins nos fala a respeito de uma epidemia de febre

inflamatória que atingiu o negreiro por ele comandado na viagem de volta às

Américas. Segundo o traficante, a epidemia começou com surtos esporádicos de

desinteria que logo descambaram numa violenta inflamação e inchaço da área ao redor

dos olhos. A doença teve início obviamente nos porões do navio mas logo se espalhou

por todo o barco e atingiu tanto aos demais escravos quanto a tripulação. Ao final

de apenas poucos dias, grande parte da carga havia sido perdida, muitos tripulantes

haviam morrido e até mesmo o capitão do negreiro, nosso informante Joseph Ftawkins,

fora atingido pela doença que o deixou completamente cego, aos 23 anos de idade52.

Ao atingir os portos de desembarque do mundo colonial, aqueles africanos que

conseguiram sobreviver a dupla travessia, do continente e do mar-oceano, tinham

chegado portanto ao final de uma trajetória que só lhes expunha desconhecimento,

incerteza, infortúnios ou, como no dizer de Equiano, lhes aproximava de um mundo

que pela tamanha diferença só podia ser coisa de maus espiritos. A terra dos

brancos de aparência horrível se lhes apresentava, logo nos primeiros dias após o

desembarque, como um território imensamente novo e enigmaticamente diferente. A

primeira grande dúvida a atormentar muitos africanos era descobrir o que deles se

esperava num futuro bastante imediato.

52 Cf. J.Ea.kiflS, øp.ct., pp.177-179.
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Equiano nos conta que assim que o negreiro que o levava para Barbados se

aproximou do porto de 
5 mbarque, os africanos escravizados começa'' a temer

seriamente por sua sorte. A primeira leva de comerciant
es e plantadores que foi a

u somente medo em meio aos cativos na medida que o
bord	

s investigavam

o desperto

	

	

e

a ser devorado. Após serem
apalpavam como quem faz com um alimento pronto par 

levados de volta para o porão osficaramcompletamenteanos' segundo EquianOt ficaram

apavorados
 e omeçaXam a tremer e berrar estridentemente por algum tipo de

socorro. A confusão foi tanta que os comerciantes ao redor tiveram que providenciar

um grupo de escravos ladinos para ir a bordo traflcp.Uhlzar os recém-chegados quanto
aos africanos que o que deles se

ao seu destino. Os ladinos então explicaram

esperava num futuro próximo era trabalho, apenas trabalho
1.

Pouco tempo depois do negreiro ancorar no cais, os aí rican°5 eram normalmente

transportados para OS 
diversos mercados de negociação de escravos existente ao

redor dos portos de 
desembarque 

do mundo colonial. No Rio de Janeiro, por

exemplo' esses mercados ou armazéns, após a segunda metade do século XVIII,

ocupavam quase
que 

todo o bairro do V1ongO, que era à época o maior mercado de

escravos existente no srasil2. No caminho até o valongo, os africanos
ete se encantaram com as mesmas novidades

desembarcados no Rio provav 
observadas por Equiano no porto de BridgetOWn no Caribe A arquitetura 

das casas

de dois andares chamou muito a atenção de Equiano por diferir das 0struÇões

africanas de apenas um pavimento. Também a visão de homens montados a cavalo

1 W tbOugbt by tbit, 
fl 

aboUld be teten by tbeêe ogiY nt se tbe, appeartd to us; and, .b.D •oOn alter

nwefe ali put dnn under tbe Õ.cX egt°' there ee .uch read and rnbilOg aong us, at 0otbinQ but bitter
cries to bê heará ali the nigbt fio. tbese apprebet0a. tosouuCb, that .t leat tbe bite people got coce old

claveS troa ttt ienÕ to paCY vê. 
ThSY tOld na	

.trê not to bê E& 1,
but to work, anã acre SoO to go On lend,

abatt fl abOuld sem sety
 o our coufltrr people.' Cf. n.Egut ... . op.cit-'

2 cf. 1.11l(SraSCb si 	p.29-
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impressionou demais o africano, assim como provavelmente a outros tantos seus

conterrâneos que não conheciam semelhante animal na região da Africa de onde

vieram'. Tudo fazia corroborar o sentimento dos novos escravos de que tinham

desembarcado num mundo absolutamente estranho e cheio de magia.

O mercado de escravos, nesses primeiros dias após a travessia do Atlântico,

geralmente servia ao propósito de recuperar os africanos das agruras da longa

viagem para, logo em seguida, negociá-los com particulares ou comerciantes

intermediários de cativos. As condições de estalagem no Valongo eram, no entanto,

de tamanha precariedade que aos africanos provavelmente mais parecia como uma

continuação dos infortúnios e sofrimento experimentado nos negreiros. Rugendas

caracterizou o espetáculo dos negros amontoados nos armazéns como tremendamente

"chocante e quase insuportável" aos olhos de um europeu. Ao saírem às ruas nos

dias de sol, segundo o viajante, a situação se tornava ainda pior como forte odor que

os corpos dos escravos exalava. Segundo Rugendas, o cheiro da escravatura recém-

chegada e apinhada no Valongo tornava a permanência naqueles arredores

absolutamente insuportável'. Numa prancha que retrata o mercado de escravos do

Rio de Janeiro, o viajante conseguiu registrar aquilo que percebeu do comportamento

e sentimento de alguns africanos nos primeiros dias na nova terra. A cena retrata

homens largados em esteiras pelo chão, cobertos com apenas trapos e ceroulas,

alguns cabisbaixos e com olhar sorumbático, outro fitando o mar com olhar perdido,

enquanto um terceiro ainda rabiscava na parede o desenho de uni navio, certamente

negreiro.

3 Aa everyøbj.ct .55 naw to as, •v5TY tbing 1 55V filled Na ..itb surptite	 Wbat struck as firat, asa, thet

tbe bouS.a sare built .ith brickS and atorisa, and lo every otber reaptet differsnt from those 1 Piat •een ia
Africa; but 1 asa still tora sstiaoabed on sesing people no borsebeck 	

1 did not knø. .bat tbis coulõ •ean; and,

in6.ed. 
1 tbougbt these psoPle .sra fui' of nothing but sagicaI arte.' Cf. O.Equiano. op.cit., p51.

4 Cf. Johann Moritr Pugendas. Viage. Pitoresca através do Brasil, p.140.
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Embora fundamentalmente triste e melancólico, o mercado de escravos podia se

converter também num espaço de certa alegria com os africanos dançando e cantando

as cantigas de sua terra natal, sempre acompanhadas com o ritmado bater de palmas.

Esse tipo de comportamento era inclusive encorajado pelos comerciantes de escravos

na medida que funcionava enquanto prevenção contra a nostalgia que podia, por

vezes, atingir alguns africanos mais sensíveis à escravização e ao transporte para

às Américas5 . Apenas poucos dias em contato com a nova terra e sua gente

provavelmente esclarecera aos africanos o que deveria acontecer com suas vidas. O

valongo eira apenas uma passagem que deveria ser logo abandonada quando

finalmente algum comprador se dispusesse a tirá-los da penúria e escassez dos

armazéns. Segundo Rugendas,

[...] o aparecimento de um comprador provoca(vai
entre eles, muitas vezes, explosões de alegria;
aproxima [vam]-se então e se comprixni[am] em volta do
pretendente, para se fazerem apalpar e examinar
cuidadosamente o corpo, e quando são comprados
consideram o fato como uma verdadeira libertação, como um
beneficio, e acompanham seu novo senhor com muito boa
vontade, enquanto seus companheiros, menos felizes, os
vêem partir com uma tristeza não isenta de inveja .

Óbvio está, entretanto, que nem todos os africanos experimentaram tamanho

desprendimento ao abandonar o rigoroso ambiente do mercado de escravos. Aqueles

que porventura tivessem sido embarcados junto com alguns membros de sua família,

provavelmente lamentavam então uma separação inevitável. Também os companheiros

de viagem no mesmo barco experimentavam talvez sofrimento quase que equivalente.

5 Cf. 3'..	 arasCh. -p-cit., p.43.

6 Cf. 3fl4.RugtfldaS, op.cit., p.I4.
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Equiaflo, por exemplo, se recorda da tristeza que sentiu ao ver partir alguns

conterrâneos com quem sempre conversava e algumas mulheres que costumavam

banhá-lo e cuidar dele7.
A venda, no entanto, era absolutamente inevitável e talvez tosse o que de mais

certo reservava o destino desses africanos trazidos para as Américas. Ao deixar os

armazéns e mercados de escravos com direção aos seus novos locais de moradia, aos

africanos restava tão somente tentar aprender as regras de uma nova terra e de uma

nova vida, em tudo tão diferente. Equiaflo, mais uma vez, nos tala dos seus

primeiros dias na fazenda para a qual fora vendido, no estado da Virgínia, sul dos

Estados Unidos. segundo ele, o que mais lhe doía e incomodava, nesses primeiros

tempos era a completa impossibilidade de comunicação existente entre ele e os demais

cativos da propriedade senhorial. Distante de sua terra natal e de seus

companheiros de viagem, com os quais pelo menos teve tempo e oportunidade (ou

necessidade) de criar alguns laços de afetividade e ajuda mútua, Equiaflo se via então

pela primeira vez completamente desarraigado e destituído de tudo o que lhe fazia

algum sentido na vida. A sensação de ser estrangeiro, tanto entre negros como entre

brancos, fez com que o africano caísse numa profunda depressão que chegou a levá-

lo a contemplar a idéia da morte 6
. A dessemelhança que podia por vezes haver num

plantel de escravos provavelmente em nada ajudara aos africanos recém-chegados nos

seus primeiros dias na nova terra. Se com os malungos (o que quer dizer,

companheiros de viagem) ainda era possível estabelecer algum tipo de contato e

relação, com os seus novos parceiros -nas fazendas, casas e fábricas do mundo

7	 1 no totaily lost tha snIl rtSan5 of	 and 1 Dever aa	 ne f them ft.r
co.fort 1 had enjor*d in cooversina with •y countrYSeE tbe .otaO

too, wbo ustã to 156h aod take caré 01 ..are ali gone diff.reot ways, o o aarde.'

CL OsguianO, op.ctt.. p.53

8 '. and at lafl ali si cospanlOnS .ere diattibutaõ diffsrtnt wafl, and only ayesif na ieft. 1 
na no.

a.cee4tngiy	
and thought aya.lf orae oU tban e.iy of the rast of sy coapaniOnS for they eculd tafl to

.iserable,
.ach otber,

	

	
ld und.ratafld. Ia tKiS atate, 1 na conatantly grieving and

but 1 had no parson to apeak to tbat 1 cou 
'pining, and wSehinQ for death rathar than any thing elas-" tbid, p54.
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colonial-, a dessemelhança e o estranhamento servia apenas para aprofundar ainda

mais o abisma infindável que parecia ser esses primeiros dias de cativeiro'.

A escravidão diferente, numa terra diferente, reservava ainda para o escravo

um local bastante especifica nessa nova sociedade que cabia agora aos africanos

começar a decifrar. O escravo era um ser em tudo desigual, socialmente inferior,

fisicamente mais parecido com os animais' 0 , a quem roupas, alojamento, alimentação

e trabalho eram diferenciados, ou como coisa de branco ou como coisa exclusivamente

de negro. A escravidão era aqui outra bem diversa daquela que os africanos tinham

vivido ou, pelo menos, ouvido falar na Africa. Baquaqua, logo em seus primeiros

dias em Pernambuco, teve a oportunidade de tomar ciência desse fato. Seu novo

senhor, um padeiro de origem portuguesa estabelecido nos arredores de Recife,

estava à época construindo uma nova casa e precisava que seus escravos carregassem

pedras de um rio situado algumas milhas de distância do local da construção.

Baquaqua, embora apenas recém-chegado e recém-escravizado, imediatamente se deu

conta que aquilo era trabalho exclusivamente ou de escravo ou de qualquer outro

animal de carga". O africano começara a perceber, logo nos primeiros dias na

nova terra, a tamanha diferença que significava ser escravo nas Américas. Aqui,

como bem notou Antonil, "os escravos são as mãos e os pés do senhor"", e porque

não dizer também, seus lombos de carga.

9 Ver, sobre mao, !4anolo G. florentino & 30.1 Roberto Cães, 'A Pai das Senzalas, p.l

io ver sobre isso José Roberto Gó.S, O Cativeiro Isperfeito- . pp51-42.

11 'lns soon placed at hard labor, such es nona boi eleves and hora.. ar. put to. At tbs tias of this sons

p,rcha.ing a., he wes buSIding a bolsas, end bed to f.tch buidin g atonta troa acrose tb. river, a conaidetebls

dist.nzs, and 1 asa co.pelled to carr y thea tbst sara ao heavy it took three aen to ralas tbsa upon .y bsad, .hich

bordas 1 na ob)igsd to b.ar for a quartar of e sUs at laaat, don to abare tbe boat ]ey. • Cf. M.Bsquequa,

np.cit. •

12 CL Jobo Antonio Andreoni. Cultura e OpulCócia do Brasil..., p159.
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2.1 De Volta ao Interior

A cidade do Rio de Janeiro foi, ao longo de quase todo o período colonial, o

destino mais provável de grande parte dos africanos embarcados para os portos

brasileiros. Já a partir das primeiras décadas do século XVIII, a praça do Rio tinha

conseguido suplantar os mercados de Salvador e Recife em quantidade de negros

negociados e tinha se tornado então o principal centro de importação e reexportação

de africanos de todo o Brasil' 3 . Segundo Herbert Klein, entre os anos de 1723-

1771, o porto do Rio de Janeiro recebeu um pouco mais da metade (51.1%) de todos

os escravos exportados pelo tráfico oriundo da região de Angola, ou seja, dos portos

de Luanda e Benguela, respectivamente". Da cidade do Rio, grande parte desses

cativos eram renegociados com as regiões do interior e demais províncias, entre elas

Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Para a região do Norte Fluminense, nossa

área de análise, e para as Minas Gerais, a caravana dos africanos recém-chegados

seguia normalmente por via terrestre embora parte do comboio para lá destinado

também seguisse por via marítima".

Graças ao abastecimento sempre regular do tráfico atlântico de escravos, a

população cativa do Rio de Janeiro (cidade e província) era, em fins do século XVIII

e início do século XIX, cada vez mais marcadamente estrangeira. Também em meio ao

conjunto total da população, a presença escrava, e portanto africana, se fazia sentir

cada vez mais, especialmente a partir da segunda metade do século XVIII. Entre os

anos de 1779 e 1789, por exemplo, um total de 55.2% de toda a população do

13 Cf - I.nc10 G. Flor.fltiflO, Es Cones Negres.... p.43.

14 CL H.rbert Riem, lhe ti6Õ1t PessaQe..., p32.

Is Ci.	 G. Florentino, op.cit., pp.44-45.
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Recôncavo da Guanabara era formada exclusivamente por escravos". A região do

Norte Fluminense experimentava também, ao longo desse mesmo período, uma sensível

predominãncia do elemento cativo em meio à sua população. Lá, e em especial na

freguesia de São Salvador, 59% de todo o povo era escravo 	 como se verá em

seguida, majoritariamente de origem africana.

Se tomarmos por base OS 
livros de registros de casamento de escravos

existentes para a freguesia de São Salvador, entre os anos de 1733-1800, nos é

possível identificar uma predominância quase que totalmente absoluta dos africanos

em meio à escravaria local (ver tabelas 1 e 2). Entre os anos de 1733 e 1757, por

exemplo, os africanos representavam mais de 90% da população escrava nubente da

freguesia (respectivamente, 98.8% dos noivos e 96.9% das noivas) contra apenas um

número inferior a 4% (ou seja, 1.2% dos noivos e 3.1% das noivas) de casais crioulos

a contraírem matrimônio naquele período. Nos anos seguintes, a população crioula

local alcançou um patamar um pouco mais representativo, atingindo então um

percentual que oscilava próximo à casa dos 20%. Entre 1760-1790, OS africanos eram

84.5% dos noivos e 80.7% das noivas contra uma população nubente crioula de 15.5%

de homens e 19.3% de mulheres. Na década final do século XVIII, 05 números

relativos à africanidade da população escrava da região se conservavam ainda no

mesmo patamar, ou seja, os negros d'África eram 85.7% dos homens e 62% das

mulheres. Observa-se, portanto, uma forte predominância dos africanos sobre o

número de escravos nascidos no Brasil embora o número de crioulos tenha atingido,

ao longo de toda a segunda metade do século XVIII, um percentual muito mais

significativo do que aquele verificado anteriormente.

C
Pregues_ias que forsam 0s22jntenb0L_sS_s5!t18d0

3an.fO. .	 p.29.

1? cf. M.P. da populaØo do Distrito OZ_	 ViolÃPSil, P.
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Tabela 1: PrOCedê±lcia do cônjuge mascu]lXkO ao longo do século 
XVJfl, freguesia de

São Salvador
1733-1757

Africanos	 324 98.8%
Crioulos	 4	 1.2%

TOTAL<	 328 100%

1760-1790	 1791-1800
392 84.5%	 730 85.7%
72(a) 15.5%	 122(b)14.3%

464 100%	 852 100%

(*) utilizo-me nesta tabela apenas dos registros que informam acerca da procedência
dos noivos. vo vindo da Freguesia de Inhaúma, no recôncavo da Guanabara,
(a) incluindo umoutro da Freguesia de Santo Antônio de GuaruIbOs e outro ainda da Freguesia de São
João da Barra.
(b) Incluindo 13 cabras.
Fonte: Livros de Registros de Casamento de Escravos (Livro 1, 1733-1757; Livro 2,
1760-1792; Livro 3, 1792-1800). Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos,
Campos, RJ.

Tabela 2: procedência do cônjuge feminino ao longo do século xVin, freguesia de

São salvador:
1733-1757	 1760-1790	 1791-1800

Jfticaflas	 314 96.9%	 373 80.7%	 718 82%

Crioulas	 10	 3.1%	 89	 19.3%	 158(a)18%

TOTAL'*'324 100%	
462 100%	 876 100%

(*) Me utilizo nesta tabela apenas dos registros que informam acerca da procedência
dos noivos.
(a) Incluindo 9 cabras.

Fonte: Ideia.
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Embora sempre majoritária em meio à escravaria loca, a composição africana da

população cativa campista se alterou significativamente ao longo do período

observado. Na primeira metade do século, os africanos que foram dar na Capitania

da Paraíba do Sul eram majoritariamente transportados dos entrepostos portugueses

existentes na costa da Guiné enquanto, nos últimos cinqüenta anos do século XVIII,

eles vieram basicamente da região do Congo-Angola (ver tabelas 3 e 4). A presença

dos traficantes portugueses no Golfo da Guiné se fazia sentir desde os anos iniciais

da ocupação européia do continente africano. O rótulo Guiné, no entanto, muito

pouco informava sobre a que região específica da África se fazia referência, na

medida que este era aplicado, ao longo dos séculos XVI-XVIII, a toda a costa

ocidental do continente, desde a embocadura do rio Senegal à do Orang&° - Em fins

do século XVII e ao longo do século XVIII, no entanto, a atuação do tráfico português

naquela área estava reduzida apenas à região situada ao sul do rio Gâmbia (no

território da atual Guiné-Bissau) e à costa equatorial da Guiné propriamente dita".

Os africanos vindos de lá, ou melhor, do interior daquelas regiões, apresentavam

entre si uma tremenda diversidade cultural; segundo Viana Filho, eles tanto podiam

ser jolofos, com influências islâmicas, como mandingos, com influências idólatras, ou

também ainda berbecins adoradores da lua nova, cujos templos eram árvores caiadas

com farinha de arroz e sangue de animais 20 . Isso certamente nos faz lembrar

Equiano e sua surpresa ao se deparar, ainda no interior do próprio continente

africano, com povos vizinhos de hábitos culturais e religiosos tão diversos daqueles

de sua tribo de origem.

18 C!. ,€.00ulsrt, op.cit.. pp.3B5-18-

19 Cf. Colin )tcEvedY, Tht Pen g u j o J.tlat of African uietøry, pp.82-89.

20 Cf. Lufa Viena Filho, Q.!Sr0 na Bahia..., pp.76-77.
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Tabela 3: Origem doa noivos africanos ao longo do séc . xvm, freguesia de Sâo

Salvador:

Angola
Benguela
Cabinda
Cabo
Calunga
Congo
Guiné
Mina

1733-1757
3	 0.9%

320 98.8%
1	 0.3%

1760-1790
224	 57.1%
3	 0.8%
2	 0.5%
2	 0.5%

50	 38.3%
11	 2.8%

392 100%

1791-1800
686 94%
10	 1.4%
1	 0.1%

2	 -
4	 0.5%
20	 2.7%
7	 1%

730 100%TOTAL	 324 100%

Fonte: idem.

Tabela 4: Origem das noivas africanas ao longo do séc.XVTII, freguesia de São
Salvador:

1733-1757
Angola	 2	 0.6%.
Benguela -	 -
Guiné	 311 99.1%
Mina	 1	 0.3%
Moçambique -	 -
Monjolo	 -	 -
Rebolo	 -	 -

TOTAL	 314 100%

1760-1790
214 57.4%
5 .	 1.4%
145	 .38.9%
7	 1.9%
1	 0.2%
1	 0.2%
1	 0.2%

373 100%

1791-1800
678 •94.6%
7	 1%
24	 3.3%
6	 0.8%

1	 0.1%
1	 0.1%

717 100%

Fonte: idem.
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Uma pequena parcela dos africanos transportados para o Rio de Janeiro, e para

Campos dos GoitacazeS, na primeira metade do século XVIII era proveniente ainda da

área que os portugueses apelidaram de Costa da Mina (território hoje pertencente às

repúblicas do Togo e de Benin). Os africanos de lá oriundos eram majoritariamente

de origem sudanesa e foram, em sua grande maioria, levados para Salvador, na

Bahia, por conta da forte associação existente entre os plantadores e comerciantes

defumo locais e os traficantes estabelecidos naquela região da costa africana". Os

poucos negros mina que teriam vindo dar no porto do Rio de Janeiro, ao longo do

século XVIII, eram normalmente direcionados para a região aurífera das Minas Gerais

devido à fama que tinham esses africanos de serem melhor indicados no trato da

extração do ouro (note que eles eram oriundos de regiões no interior da Africa onde

existiam algumas minas de metais preciosos) 22 . Uma íntima parcela desses africanos

que porventura foram dar no Norte Fluminense muito provavelmente se tratava de

redirecionalTtento do tráfico da região das Minas para Campos dos Goitacazes. Ao lá

chegar, esses africanos, de origem sudanesa, se depararam certamente, ao longo da

primeira metade do século XVIII, com um mar de outros africanos de diversas etnias

provenientes das regiões situadas no interior da Costa da Guiné.

Conforme se verifica nas tabelas 3 e 4, na segunda metade do século XVIII, em

especial a sua última década, observa-se uma entrada maciça de africanos de origem

Angola na freguesia de São Salvador, no Norte Fluminense. A Coroa Portuguesa,

desde inícios do século XVI e até meados do século XIX (salvo o período de ocupação

holandesa), tinha o monopólio absoluto dos negócios realizados naquela região e de

lá abastecia regularmente de braços africanos as lavouras e engenhos brasileiros.

A grande maioria dos africanos negociados por Angola eram embarcados pelos portos

21 Ver, sobre isco, F1.rre VeTQtr. Fluxo e Refino-.., PP- 19-20- -

22 Ci. L.Vieoa Filho, op.Clt., pp.lOO.IOI.
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de Luanda (em es.ecial, responsável por aproximadamente 70% do tráfico) e Benguela

que eram à época d uso exclusivo dos comerciantes portugueses. Também o porto

de Cabinda era tt- ado por negreiros de bandeiras portuguesa e brasileira embora

também negociasse com navios e comerciantes franceses, holandeses e ingleses`.

Se computarmos era conjunto os africanos procedentes dessas regiões discriminados

nos livros de casamento de São Salvador, nos é possível verificar um percentual

tremendamente ma;ioritário de negros de origem banto a serem levados para o Norte

Fluminense, ao lar, go da segunda metade do século XVIII. Para os anos de 1760-1790,

os escravos das regiões do Congo-Angola perfaziam o total de 63.1% dos homens e

63.9% das mulheres africanas a contraírem matrimônio naquele período; na última

década do século, ser negro de origem banto era quase que sinônimo de ser africano

nos Campos dos Goitacazes. Eles eram então mais de 95% da população africana

nubente da freg-uesia, ou seja, 96.5% dos homens e 95.4% das mulheres,

respectivamente.	 -

Segundo Robert Sienes, os africanos oriundos das regiões do Congo-Angola

possuíam bastante afinidade, tanto religiosa quanto cultural, entre si na medida que

pertenciam a um mesmo grande reino etnográfico e lingüístico denominado, pelos

estudiosos do século XIX, de bantu. Os africanos dessas regiões, segundo Slenes,

compartilhavam línguas e dialetos semelhantes e ainda as mesmas crenças e o mesmo

universo cultural-cosmológico 24 . Havia, portanto, mais afinidades do que

diferenças entre essa segunda leva de africanos transportados para a Capitania da

Paraíba do Sul, e também para a província do Rio de Janeiro como um todo, a partir

de meados do século XVIII. Nos itens seguintes, observaremos à região para onde

esses africanos foram transportados nos idos do século XVIII.

23 Cf. M.R1.io. op.cit. • pp-25-26.

24 Cf. R.Slenes, op.cit., pp.50-54.
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2.2. ARegiAO

A Capitania da Paraíba do Sul ficava situada, nos idos do período colonial, a

22 e 23 graus de latitude sul e entre 41 e 42 graus de longitude oeste. Seus limites

territoriais eram ao norte o rio Capabuana (ou Itabapuana), que a separava da

Capitania do Espírito Santo; ao sul o rio Itacaé (ou Macaé), que a separava do

Distrito de Cabo Frio; a oeste a Serra Geral, designação de época para os resquícios

da Serra do Mar que ainda se fazem notar no Norte Fluminense; e por fim ao leste o

grande Mar Brasílico (ou Oceano Atlântico). Medida pela costa, a capitania possuía

então a extensão de 28 léguas25.
C) principal atrativo da região de então era sem dúvida a grande planície

campista. A riqueza e fertilidade de seu solo se devia sobretudo ao grande Paraíba

do Sul, o rio da escravidão, como assim o chamara Lamego, principal curso d'água de

todo Centro-Sul brasileiro. Ao adentrar a região dos Campos, o rio estava pouco

distante de sua foz, situada algumas léguas adiante na localidade de São João da

Barra. A planície formada ao largo do leito do rio (no seu delta) se caracterizou

portanto pela profusão de solos aluvionais provenientes de depósitos de sedimentos

milenares do Paraíba26 . Esses solos, de fertilidade excepcional, seriam ocupados

a partir do século xviii pela atividade da agro-indústria açucareira.

Ribeiro tango,
25 Cf. tlbertO lasego pilho,

Paruel !. Couto Rtie, DeSCrIÇIO Cc
óltiSa e. cópia datilografada gent

26	 r.k.R.la.ego, op.cit, pp.4953.
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O deita do paraíba conformou ainda a hidrografia local caracterizada pelo

grande número de córregos, rios, lagoas e brejais. Esses olhos d'água teriam sido,

em épocas remotas, os diversos cursos tomados pelo grande Paraíba. Em épocas de

cheias, em especial nos séculos passados, o rio tendia a retomar seus antigos cursos,

alagando freqüentemente toda a região 27
. As enchentes do grande rio eram, no

entanto, a garantia de boas colheitas de na-de--açúcar, mandioca e demais culturas.

Segundo Charles RibeyrolleS, um viajante francês que por lá esteve no século

XIX, a fecundidade da terra campista se prestava a qualquer colheita, e dela, em sua

opinião, se podia tirar frutos mesmo dos solos mais arenosos 26 . Disso nos informa

também Couto Reis, o capitão de infantaria da Praça do Rio de Janeiro incumbido, no

ano de 1785, de mapear e descrever topograficamente toda a região. Nas palavras

de Couto Reis, a região campista era, na segunda metade do século XVIII, "um dos

mais importantes e interessantes distritos do Rio de Janeiro por sua fertilidade e

comércio" .

 Seu solo era ainda, segundo nosso informante, um dos mais "fecundo(s)

que se pode 
cnnntderar para todo gênero de plantado Brasil, e seria igualmente para

as de outros paises, senâo fora to continuado o descuido e descuriosidade dos seus

habjta_fltes"29.
Fato é, todavia, apresentar a terra campista uma grande diversidade de solos

que favoreciam a implantação de inúmeras culturas. Os solos mais arenosos, de que

• falava Ribeyrolles, se prestavam com muita qualidade ao cultivo da mandioca,

principal gênero dealimentação de grande maioria da população colonial. Ao sul e

leste da vila de São Salvador, nas regiões situadas entre orio Paraíba e a Lagoa Feia,

27	 Ibid, p.S].

28 Cf. Charles pibeyrolles, Brasil 51t0X8!SS'

zg ,. 
14. couto pele, op.ctt - • p.l e p.24. Couto Pais se 

refere aioõe a use eurpreendtOte cultura de trigo

e uva	 se ficara úe r	
e. ano anteriores e	

freCasSete devido

que	
egilo	 s	

que, segundo ele,	
falte de insietencia e

cuidado do, produtores loCela.
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Ver, entra outros: flonald Cleveland Jr.

--	 ,aÇaao Shaile S.C. Pari.

Lana L-G. ti.a,

1850-l!ifll e tesbés
Lata, Ç!!22!

os solos eram especialmente favoráveis ao cultivo da cana. Lá, segundo Couto Reis,

um canavial podia suportai sucessivas colheitas por 15 ou 18 anos, bastando tão

somente se replantar algumas poucas falhas que este pudesse porventura

apresenta?o.
outras características encontradas na região pareciam ainda favorecer a

implantação da agro-indústria açucareira. Os inúmeros córregos e brejais,

freqüentemente alagados em épocas de chuva, forneciam constantes provisões de

barro para as .
 olarias locais que abasteciam com fôrmas as casas de purgação dos

engenhos. AS florestas e bosques, que limitavam a região ao norte, forneciam ainda

contínuos carregamentos de madeira para o trabalho nas casas de fornalha dos

engenhos da região 31. 
Provisões de fôrmas de barro e de madeira eram dois

elementos essenciais à fase industrial da produção do açúcar; sua falta ou escassez

podia, segundo Schwartz 1, arruinar toda uma safra e acarretar, no mínimo, vários

dias de trabalho perdid&2.

2.3 A ocupaçãO da regiãO

A região de campos dos Goitacazes tem sido alvo de muitos trabalhos realizados

pelahist
oriografia nos ú1U1m05 anos. Seja por questões relacionadas ao conflito

30 tbid, P.26

31	 lbid, pp.6.27•

32 ci. Stuart SChatts	 escriçiø de todas as fases da produÇbO ao

	

capitulo, talvez e selhor, !!tredoe lotemos

	 LogeobOse	
os. .., p96	

p.11O. Ver ainda, oeste sesso

	

e sais porasnorisada d	

sçücar já realizadaS pafl

o Brasil Colonial.
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de terras no Brasil, seja por questões relativas à escravidão, a região campista é

talvez um dos principais alvos de pesquisas no estado, ficando talvez somente atrás

da própria cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo. Em sua grande maioria, as

pesquisas anteriormente realizadas se ocuparam largamente do processo de ocupação

da região, iniciado em princípios do século XVI. Todos os autores se utilizaram dos

textos dos Lamegos (pai e filho) 34 , de Júlio Feydit e outros, na tentativa de

informar a seus leitores acerca das primeiras investidas dos colonos portugueses

naquelas paragens. Nosso esforço nas próximas páginas é destacar de forma

bastante sumária as principais etapas do processo de ocupação do solo campista na

medida que essa história já foi muito contada.

A região de outrora havia sido doada em forma de capitania, no ano de 1531,

ao capitão-mor Pero de Gões da Silveira, habitante no Brasil desde 1530 quando

chegara na frota colonizadora de Martim Afonso de Souza. Denominada, então, de

São Tomé, a capitania possuía a extensão de 30 léguas de costa, limitando-se ao sul

com a donataria de Martim Afonso de Souza (São Vicente) e ao norte 13 léguas além

do Cabo Frio até o Baixo de Pargos". A primeira povoação a surgir na região data

de quatro anos após a doação real quando o donatário fez erigir uma vila, denominada

então Vila da Rainha, para onde mandou vir colonos, mudas de cana e outras plantas,

iniciando ainda a construção do primeiro engenho local. Pouco tempo depois, no

entanto, a vila foi completamente destruída por um levante dos índios Goitacás, o que

fez com que o donatário pusesse fim aos seus objetivos colonizadores e se retirasse

de vez da capitania. Em 1619, a capitania passou por fim às mãos da Coroa, após a

34 É de autoria da redIja L...9., entre outroa, oa seguinte, livros por nós utilizados acerca da história

de Caspas: Alberto Lacego. A Terra Coitaca. Rio de Jeneiro/Peria: Garnier, 191311941; Alberto Lasego (Lae.go

Tubo ) . A Planlcie do Solar e da Senzala. Rio de Janeiro: Livraria Católica, 1934; • ainda Alberto R. Laa•go.
O 2o.ar e o are j e. Rio de Janeiro; Editora Lidador, 1914.

35 Cf. Alberto tango, op.cit. • paasis.
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renúncia de Gil de Góes, filho do primeiro donatário, que recebeu então por

pagamento de mercê a quantia de 200$000 réis.

Ao longo dos anos que se seguiram, a região campista se manteve ao largo do

interesse dos colonizadores lusitanos, retornando então a total tutela de seus

"bravios' habitantes originais. Em 1627, no entanto, sete capitães -participantes na

luta contra invasores estrangeiros e indígenas- requereram em conjunto uma

donataria na região, situada entre o rio Macaé e o cabo de São Tomé. O objetivo

dessa investida era o estabelecimento da atividade pecuária com intuito de abastecer

a cidade do Rio de Janeiro e seu recôncavo. Após a realização de algumas missões

para apaziguar os indígenas, os sete capitães promoveram a repartição das terras,

instalando-nas, em seguida, algumas poucas cabeças de gado bovino que ficaram sob

os cuidados de alguns escravos, talvez os primeiros a aportarem naquelas paragens,

e índios.
Notícias a respeito da riqueza da região e do êxito do empreendimento lã

estabelecido se espalharam por toda a cidade do Rio de Janeiro, suscitando o

interesse de alguns particulares no arrendamento de parcelas de terra. No ano de

1634, Gaspar de Souza Monteiro e Tomé José de Barcelos Velho conseguiram

arrendar, pela primeira vez, lotes de terras na região, mediante o pagamento anual

de 1$000 rs. Nos anos seguintes, outros tantos particulares também obtiveram

aforamentos na região, dando início então ao regime de terras padrão que iria vigorar

por longos anos nos Campos dos Goitacazes -

Poucos anos mais tarde, em 1648, um novo acordo de terras transformaria, mais

uma vez, o perfil dos proprietários dos Campos. Salvador Correa, descendente da

poderosa família Sã do Rio de Janeiro que, segundo Boxer, possuía mais influência

e poder que muitos donatários de capitanias particulares36 , teria compelido os sete

36 Cf. Chariei Boser, Salvedor de S& e e luta pelo Brasil 	
Ango)a. . .
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capitães a assinarem uma nova escritura de composição de terras, da qual ele, os

religiosos da Ordem de São Bento e da Cia. de Jesus foram os maiores

beneficiados37 - Graças aos maciços investimentos realizados pelos novos donatários,

observa-se nos anos seguintes a plena implantação da atividade criatória e uma inicial

instalação da agro-indústria açucareira na região dos goitacazes. No ano de 1650,

Salvador Correa mandou erigir seu primeiro engenho para o qual mandou vir parte

de sua escravaria dos engenhos do Recôncavo da Guanabara e outros tantos que

trouxera da campanha de reconquista de Angola, no ano anterior. Dando

continuidade aos procedimentos adotados na época dos sete capitães, também os

novos donatários promoveram o aforamento de grandes parcelas de terras destinadas,

em sua maior parte, à atividade criatória.
A prosperidade da região, ainda mais solidificada a partir dos investimentos

dos novos donatários, motivou outros tantos homens, arrendatários ou não, a se

deslocarem com suas famílias para a região campista. O grande número de colonos

que para lá acorreu ocasionou no entanto uma série de conflitos com os donatários e

colonizadores originais. Em meados do século XVII, surgiram as primeiras contendas

de uma longa série que iria opor os interesses dos donatários (em sua maioria,

absentelstas) às necessidades e objetivos dos novos moradores da capitania. A

primeira grande questão loc al foi motivada pela intenção, por parte dos moradores,

de fundação de uma vila na região no ano de 1652 e, numa outra tentativa, vinte anos

mais tarde. A fundação de uma vila, com a construção de sua cadeia, suas igrejas

e casa da Cãmara, acabava por diminuir o poderio dos donatários na medida que

criava um embrião de municipalidade.

37 Cf. A.tategø, op.Cit-. pa..i*
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Contando com a intervenção da Coroa, a vila foi finalmente fundada em 1677,

apresentando naquele ano uma Igreja, três companhias de ordenança e 150

moradores". Os conflitos, entretanto, não terminaram aí. Outros tantos se

seguiram opondo os donatários entre si (Assecas, beneditinos e jesuítas) e estes aos

demais moradores arrendatários. Esses conflitos foram ainda mais agravados com a

doação da capitania aos filhos de Salvador Correa, conhecidos como os Viscondes de

Asseca. Os demais donatários e outros moradores locais, alguns já estabelecidos com

propriedades (currais e engenhos) em lotes aforados, tentaram embargar a doação

sem, contudo, obter qualquer sucesso. Em 170, numa negociação ilícita, a capitania

foi ainda vendida para Duarte Teixeira Chaves, sendo logo em seguida revendida a

muitos e, por fim, seqüestrada pela Coroa. Ninguém sabia a quem pertencia a

capitania, muito menos a quem se devia pagar for0 39 . Em 1727, a família Benevides

conseguiu ainda uma nova carta de doação por sucessão em nome Diogo Correa de Sã,

outro descendente dos Assecas, pondo fim definitivamente aos conflitos havidos

quanto à propriedade da capitania, a partir de então denominada Paraíba do Sul40.

Outra série de conflitos seria então inaugurada. Os Assecas, estabelecidos na

capitania desde a confirmação de sua doação no ano de 1727, se decidiram por fazer

valer os seus direitos de donatários particulares41 , descontentando jesuítas,

beneditinos e demais moradores. O ponto máximo desses conflitos ocorreu no ano de

1748 quando eclodiu um levante popular contra os Assecas e seus aliados, do qual

36 Cf A.R. Lasago, op.ctt.. p99.

39 Ibid, pp.100-10I.

40 Cf. Rsaç&o de AlQusse Cartas das asnarias concedidas se Território da Capitania do Rio de janeiro,

p.22.

41 Aos proprietário5 de capitanias particulares era facultado pro.er os cargos de justiça e da cuida,
arrecadar a redísisa de todo, os direitos reais, os disisos ao pescado. os .poatos dos sogsnho, de açúcar e de
aguardente, fossar alcaidea-sorea. dar ssnteflçte, paesar cartas de sessarias, etc' Apisd A.RLastgO, op.cit., p101.
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resultaram muitas mortes e uma heroína local -de nome Benta Peteira, 73 anos que,

a cavalo e "com pistolas nos coldres", teria liderado a revolta, como assim nos é

narrado pela historiografia local". Todos esses conflitos foram por fim resolvidos

com a anexação final da capitania à Coroa, em 1752. A região campista foi assim a

última capitania particular a existir no Brasil colonial. Desde inícios do século XVIII,

a metrópole vinha procedendo a extinção de capitanias e donatárias particulares com

o intuito de acirrar os mecanismos de domínio metropolitano. A partir da segunda

metade do século XVIII, portanto, a região pôde por fim se desenvolver mais

largamente, livre que estava de conflitos e contendas. A atividade criatória, outrora

a mais importante, foi cedendo espaço pouco a pouco à atividade da agro-indústria

açucareira. A marcha de homens aos Campos, sempre freqüente desde séculos

passados, foi ainda mais avolumada com as notícias do fim dos conflitos havidos

naquelas paragens. Capitais também se deslocaram para lá, bem mais ainda motivados

com as boas nova?3.
A região campista passa a ser alvo de nossa análise a partir do ano de 16981

1.

para o qual possuímos a primeira fonte coletada (um inventário post-xnortein) de nosso

corpus documental. Entretanto, é ao longo do século XVIII, em especial em sua

segunda metade, que tentaremos observar o cotidiano de vida de senhores e escravos

nessa localidade do Brasil colonial. Esse período, conforme evidenciado, observa

uma marcha sempre crescente de indivíduos (livres e escravos) àquelas paragens.

Observa também uma expansão da região para muito além dos limites existentes na

época dos sete capitães ou dos Assecas. Ao longo do século XVIII, a região

experimentou a criação ou subdivisão de várias paróquias e freguesias em resposta

42 Ibid, PIO7.

Tro arje, A Colónia C !4oviatntO. -43 Cf. SheSia de Catt	 -.
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ao crescimento populacional havido em novas partes da capitania. Para o ano de

1785, Couto Reis nos informa acerca da existência de seis freguesias e duas vilas na

região. A mais antiga e mais populosa era a de São Salvador, que abrigava em seu

território a mais importante vila de toda a capitania. Lá se encontravam as terras

mais férteis de toda a região, ocupadas, desde fins do século XVII, por plantadores

de cana, engenhos de açúcar e um sem-número de culturas de subsistência. São

Salvador era ainda a freguesia que contava com melhores condições de transporte e

comunicação, seja pelas vias fluviais, em especial o Paraíba, que a cortava ao meio,

seja pela existência de inúmeras e "desembaraçadas" estradas em seu território , .

A segunda freguesia mais antiga da região era a de São João da Bana, situada

próxima à foz do Paraíba. São João era, no entanto, uma localidade pouco povoada,

e assim o fora desde inícios da colonização. Sua importância se devia basicamente a

um ancoradouro lá existente que fazia o transporte da produção de açúcar de Campos

para outras localidades. Lá se localizava também a segunda vila da capitania, bem

mais modesta entretanto que a vila de São Salvador.

A freguesia de São Gonçalo era, no ano de 1785, a mais recente de toda a

capitania, tendo sido criada, poucos anos antes, quando da subdivisão da freguesia

de São Salvador. Era, no entanto, a segunda mais populosa e seu território abrigava

as três maiores fazendas da região, seja em quantidade de bens produzidos, seja em

número de escravaria. Sobre essas fazendas e seus escravos, muito iremos falar nos

capítulos que se seguem.

Outras três freguesias lá existentes eram ainda as de Santo Antônio de

Guarulhos, Capivary e Nossa Senhora das Neves. Todas, no entanto, extremamente

pouco povoadas nos idos de 1785. Guarulhos, situada à margem esquerda do

Paraíba, havia sido em anos anteriores um aldeamento de índios e lá ainda havia

41	 CI. Y..M.Coutø i1s,	 p.cit.. p42.
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alguns quando da estada de Couto Reis. Capivary e Nossa Senhora das Neves,

situadas no extremo sul da capitania, eram certamente as freguesias mais pobres de

toda a região. Seus poucos habitantes se dedicavam basicamente ao cultivo da

mandioca para consumo próprio e à atividade de pesca. Capivary possuía duas

capelas filiais, situada uma próxima à lagoa de Carapebus e outra próxima a povoação

de Macaé. Nossa Senhora das Neves, por sua vez, contava com um número ainda

mais reduzido de habitantes. Lá não existia qualquer capela ou igreja e seus

moradores, em sua maioria índios aldeados, contavam tão somente com os aldeamentos

religiosos lá erigidos.

O corpus documental coletado para fazer parte dessa dissertação diz respeito

exclusivamente às freguesias de São Salvador e São Gonçalo, não coincidentemente

as mais importantes, ao longo do século XVIII, da Capitania da Paraíba do Sul.

Alguns poucos processos-crime nos falam ainda do cotidiano de senhores e escravos

em localidades mais remotas da capitania; basicamente, no entanto, a maior parte de

nosso corpus documental fará menção às duas freguesias anteriormente citadas.
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Os negros de Guiné que desembarcaram nos Campos de Goitacazes na primeira

metade do século xviii foram dar numa região bem diferente daquela encontrada

pelos pretos de Angola na segunda metade do século. Grande parte da planície

campista era, no alvorecer dos setecentos, ocupada por inúmeros currais que

destinavam suas produções para o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Poucos

eram os engenhos de açúcar lá existentes e modestas eram suas produções. O

primeiro levantamento de que se tem conhecimento, para o ano de 1737, arrolou a

existência de 34 engenhos na região, todos obrigados a pagar direitos aos Viscondes

de Asseca. Pouco tempo mais tarde, quando a capitania foi por fim incorporada à

Coroa, em 1752, o total de engenhos lá erigidos chegava a aproximadamente 50

estabelecimentos' . A segunda metade do século observou ainda um aumento

imensamente maior do número de beneficiadores de açúcar lá estabelecidos; em 1769,

15 eram os grandes engenhos que se dedicavam exclusivamente à produção de açúcar,

havendo ainda 41 engenhos mistos de aguardente e açúcar e 9 engenhocas que

produziam apenas aguardente. Entre 1770-1777, outros 29 engenhos e 75 engenhocas

de açúcar foram construídos na região dos Campos, somando, no ano de 1779, um

total de 177 fábricas2 . Poucos anos mais tarde, em 1785, Couto Reis arrolou apenas

para a freguesia de São Salvador a existência de 124 engenhos de açúcar e 7 de

1 Cf. Fernando Joeé 
)IarLíne, Biatõria do Deecobrisento e PooaC6O da cidade de Seo 3060 da Barra e Caspos

eis Coitacazes.... pp.138139 Apud S. E. tara, opcit, piSO. 	 -

2	 !S!O doa 
Engenhos e Engenhocas de Açúcar e Aguardente que )6 no Distrito de CasPOa dos Goitaca,ee.

Apud ibid, p.ii.
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aguardente, enquanto a freguesia de São Gonçalo apresentava ainda um total de 64

estabelecimentos dedicados à produção de açúcar e 3 produtores de aguardente'.

Na primeira metade do século, no entanto, a pecuária era ainda a atividade

economicamente mais importante da região. Da amostragem de is inventários

arrolados para a primeira metade do século XVIII, 9 (ou 50%) dos fogos inventariados

se dedicavam total ou parcialmente à atividade curraleira. Desses, alguns eram

grandes criadores, com rebanhos de mais de 1.400 cabeças de gado (entre vacas,

novilhos e bezerros) e mais de 958 cavalos (entre éguas e cavalos mansos) como, por

exemplo, o sargento Mor Tomé Alvares peçanha que teve os bens de sua propriedade

avaliados para efeito de inventário após a sua morte, no ano de 1720.

Paralelo à atividade criatória, os produtores locais tinham ainda suas roças de

milho, feijão e mandioca que serviam tanto para o abastecimento próprio como para

uma eventual comercialização. Alguns produtores ainda desde muito cedo se deram

conta que a planície do gado podia servir também à produção do açúcar. João de

Souza Colaço, ainda na segunda metade do século XVII, tentou integrar a atividade

curraleira ao cultivo e produção dos derivados da cana. Em sua sesmaria, na

localidade do Saco, nos Campos de Goitacazes, João Colaço possuía uma engenhoca

de aguardente, alguma cana plantada e 925 cabeças de gado (entre vacas, novilhos,

bezerros e bois de cano) -e ainda 79 éguas e 36 cavalos mansos- A atividade

curraleira parecia, no entanto, ser a principal fonte de renda do produtor na medida

3 Cf. M. 
M- Couto Reis. Deecriposo GsoordDhiCS. Politica. - -

4 o total de inventário s
 a2S0rt5z arrolados pare o s2L2S. docusenta) Õsaaa peaquiaa 6 de 84- Os dezc5to

i.entárioa	 p	 citado cobres' Os 
anos de 1698 até 1752. a portanto usa pristira estada do

utilizados ara o cõ.puto putadOe.
sac,lO, por aesI* dizer, bastante alargéda es terno de anos no

5 cartório do as Oficio de campos, Meço 2, Inventario n5 01 daqui por diante citado apenas In,oaOl.
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que os valores apurados pelo gado e pelos cavalos representaram 80% do total do

legado deixado aos seus herdeiros quando de sua morte, no ano de 16986.

Os inventários arrolados para a primeira metade do século dão conta de uma

população cativa ainda bastante reduzida para essa época. Dos dezoito fogos

inventariados, 17 possuíam um ou mais escravos e a média atingida para esse

reduzido conjunto era de 9 cativos por unidade produtiva'. Além da baixa demanda

por mão-de-Obra que caracterizava à atividade curraleira, a região campista era a

essa época uma localidade econômica e populacionalinerite ainda bastante modesta.

Utilizando-nos dos registros de casamentos entre escravos, da freguesia de São

Salvador, como indicativo de variação populacional, se faz possível acompánharrnos,

ao longo de quase todo o século XVIII, o sensível aumento do número de escravos na

região de Campos. Para a primeira década do século para a qual dispomos de

informações paroquiais, a média de casamentos entre escravos não passava de 12 a

cada ano, embora para este período (década de 30) só possamos contar com dados a

parti do ano de 1733. A década de 1740 observou a média de casamentos entre

escravos subir para 22.6 e as seguintes, de 1750 e 1760, experimentaram um

inexplicável decréscimo em relação à anterior, com a média anual de casamentos entre

cativos caindo para 13.1 e 10.3, respectivamente. Os anos seguintes, em especial

a partir de 1780, foram marcados pela maciça introdução de novos cativos na região,

o que se evidenciava através do aumento inúmeras vezes duplicado do número de

casamentos entre escravos na paróquia de São Salvador. O pleno estabelecimento da

atividade da agro-indústria açucareita, aliado ao crescimento populacional e

econômico da região, demandava cada vez mais braços escravos que eram

6 As cabeças de gado do inventeriado Jofo Coleço foras avaliadas e. 
1.6881300 réis, seus cavalos e éguas

rendera. 365$180 réis e o valor total de seu legado foi da 2.568$18? ré$e e!. INV.flelO.

1 Dessa .édla ciiada, u. foi o valor em 1*0 encontrado e 
31 foi ovalor tático.
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incessantemente trazidos pelo tráfico. Na década de 80, a média de casamentos

atingida em São Salvador foi de 51.8 a cada ano e, nos anos 90, essa foi ainda maior

com aproximadamente 96.5 matrimônios celebrados por ano (ver gráfico 1). Se

considerarmos esses dados como amostragem do total da população cativa da região,

nos é possível vislumbrar o imenso aumento do povo escravo, sobretudo africano, em

Campos.
De acordo com os levantamentos populacionais realizados por Silvia Lara em seu

livro Campos da Violência, a região campista possuía, ao longo da década de 1780,

uma população (tanto livre quanto escrava) de 21.905 almas, que representava àquela

época 12.4% da população total da Capitania do Rio de Janeiro. A região de Campos

era então, em fins do século XVIII, o segundo maior núcleo de concentração

populacional de toda a capitania e era precedida apenas pela própria capital. Apenas

uma década mais tarde, em 1790, Campos experimentaria ainda um novo crescimento

populacional; o número de livres e escravos que lá habitavam totalizava então 33. 515

moradores. Quanto à população cativa, a vila de São Salvador abrigava o terceiro

maior contingente de escravos de toda a capitania, ficando atrás somente da cidade

do Rio de Janeiro e seu recôncavo. Ela era, no entanto, o maior núcleo de

concentração populacional cativa de toda a região, com 59% de toda a sua população

sendo constituída de indivíduos escravos 8.

Em inícios do século XIX, o francês Ferdinand Dennis teve a oportunidade de

visitar a região de Campos e registrou ser ela "um dos lugares mais povoados do

Império" apresentando, nos idos de 1816, uma taxa de 133 habitantes por légua

quadrada, ou treze vezes mais que toda a Província das Minas Gerais e apenas dez

vezes inferior ao índice registrado em toda a França 9 . saint-Hilaire, que por lá

B Cf SE. Lara, op.cit., pp.136-137-

9 cf. FsrdiunaEd Dencia, Brasil, pp.211-232.
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Gráfico 1: Variação de Casamentos entre escravos ao longo do século
XVIII, freguesia de São Salvador:
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Fonte: Livros de Registros de Casamento de Escravos (Livro 1, 1733-
1757; Livro 2, 1760-1792 Livro 3, 1792-1800). Arquivo da Cúria
Metropolitana de Campos, Campos, Ri.



também esteve no mesmo ano de 1816, computou apresentar a região de Campos uma

população total de 31.917 moradores, sendo 17.357 escravos e 14.560 livres'0.

Campos afirmava-se então como uma região populacional e economicamente bastante

importante e, segundo informa o príncipe alemão MaxixT%ilianO, era àquela época "a

zona mala próspera (existente) entre .0 Rio de Janeiro e a Bahia". T om a n d o

por base os dados fornecidos por Saint-}lilaire, nos é possível verificar que desde

as Últimas décadas do século XVIII, a região campista vinha apresentando uma

concentração populacional escrava sempre superior a 50%. Em 1816, segundo os

números coligidos pelo viajante, o povo cativo da região somava 54.4% de toda a

população. Considerando os dados populacionais existentes para os anos de 1779-

1789 anteriormente citados (ou seja, uma população total da ordem de 21.905

moradores) e a taxa de concentração populacional fornecida por Saint-Hilaire, para

as primeiras décadas do século XIX, é possível conseguirmos uma idéia aproximada

do total do povo escravo existente nos Campos pelos idos de 1785, quando por lá

esteve Couto Reis. Segundo essas aproximações, o número provável de escravos

existente nos Campos, nesses meados da década de 80, era de aproximadamente

11.916 cativos. Desses, Couto Reis arrolou, para as freguesias de São Salvador e

São Gonçalo, a existência de um total de 9.037 escravos". Graças às informações

constantes em seu recenseamento se fará possível nos aproximarmos do cotidiano mais

provável de vida desses africanos transportados do interior das regiões do Congo-

Angola para essa localidade do Brasil colonial.

ao CL Augusta s,iut-nileira, viagem pelo Distrito doe Dianttes..., p.202.

li Ci. MesisilianO Wied.Weiwied. Viagem ao Brasil, p.98.

12 Couto aais tsclui de meu levantamento Os eacravOa as propriedade de outros escravos, os cativos cujo.

propriat6roS fosses	
ao corpo das ilas e povoações da

comerciantes e taeb&m aqueles
 colos aebhorea habiteeme	 v 

cap i t Szl i a
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Couto Reis realiza um levantamento pormenorizado da situação econômica dos

fogos dedicados à atividade agrária existentes na região campista no ano de l785'.

Ele informa em seu arrolamento o nome do cabeça da unidade domiciliar", seguido

de informações relativas à situação de seu fogo, ou seja, se é em terra própria ou

aforada, e ainda o quanto que se pagava de aforamento e o nome do aforador. Ele

especifica ainda em que localidade da freguesia o morador estava domiciliado e em que

ano ele lá se estabeleceu, acaso fosse ele um proprietário de engenho de açúcar ou

engenhoca de aguardente. Seguem-se ainda informações sobre o número de

escravos, sobre a quantidade de criação bovina ou cavalar, sobre o tamanho de suas

plantações (discriminando-se entre cana-de-açúcar, algodão, feijão, arroz, milho e

mandioca) e sobre a existência de teares e olarias em seu domicilio.

Com base nos dados levantados por Couto Reis, é nos possível verificar que

a grande maioria dos produtores campistas era formada, nos idos de 1785, por

indivíduos que aforavam porções de terra dos grandes proprietários locais. Dos 704

domicílios arrolados por Couto Reis na freguesia de São Salvador, 454 (ou 64.5%)

apareciam como arrendatários de terras de outrem. Em São Gonçalo, dos 437 fogos

visitados, 251 (ou 57.5%) dos moradores viviam sob o regime de aforamento de terras.

Ainda em finais do século, os Viscondes de Asseca e os religiosos da Ordem de São

Bento figuravam no rol dos maiores arrendadores da região. Os descendentes de

Salvador Correa apareciam como os maiores aforadores locais, contando com uni total

de 132 (ou 29.7%) lotes arrendados em São Salvador e 133 (ou 53%) em São Gonçalo.

la Couto Raia esclui de 'eu leventasentO que isquer inforaaç6.s relativas 5 e'tuaçao aconb.ice doe hoseos e
dos doaicfliOs situados na área. urbana, ou melhor, nu .ilaa da capitania. Sobre dat, Couto 

Reis inforsa somente

eobre o nilsero de fogos. de estebtlecisentos coeercieis e cobre o hotel da popnleçáo 16 existente.

14 utilizo aqui coso significado de doeicilio ou unidade dosiciliar e definiçto fornecida por Ireci Coata:

.conlunto de pessoa. coabitantes que sant5a laços da par.ntssCO alou .ubordineçso e *i.es sob a autoridade do
chefe do dosiciliO (individuo a encabeçar a lista nosinativa correspondente ao dosicilio e que pode ou neo ser

chefe de fasilie." cf. Iraci Coata, Estrutura Pasiliel e Dosiciliaria es Vila Rica.—-,,_20.   O levantasento

realisedo por Couto Reis, esbora forneça o nose do cabaça da unidade fesilier, oao anu.ere nas da qualquer outra

inforsaçso acerca doa d e.aia cor adorae do dosicilio.
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Os beneditinos vinb.am logo a seguir com um total de 74 (ou 16.3%) aforamentos em

São Salvador e 19 (ou 7.6%) em São Gonçalo.

Dos 454 foreiros estabelecidos em São Salvador, 291 (ou 64.1%) pagavam

anualmente aluguel para os sesmeiros proprietários dos lotes onde se encontravam

fixados, num valor médio que era de aproximadamente 2$769 réis. Dessa média, o

valor mínimo encontrado para a freguesia de São Salvador foi de $120 réis e o máximo

foi de 50$000 réis. Segundo Sheila Faria, esta variação se dava basicamente devido

a localização e qualidade das terras dentro da própria freguesia. Para Santo Antônio

de Guaruihos, outra freguesia da Capitania da Paraíba do Sul, por exemplo, as

terras situadas na margem norte do Rio Paraíba eram bastantes valorizadas e o valor

dos aforamentos pagos eram bem mais altos do que outras localizadas em demais

partes da freguesia, em especial àquelas situadas próximas ao Rio Muriaé' . Embora

a freguesia de São Salvador apresentasse no conjunto terras que, segundo informou

Couto Reis, eram "as mais Importantes e terdlissisnas de todo o Distrito", mesmo

assim parece que também lá a melhor localização e maior qualidade dos lotes, e também

certamente o tamanho da porção arrendada, parecem ter influído nos valores fixados

para o aforamento. João Campos, o foreiro que pagava o menor valor arrolado em São

Salvador (ou seja, $120 réis), morava na Lagoa do Cacumanga, uma região remota da

freguesia, e lá ele possuía somente uma égua. Manoel Ferreira Fonseca, arrolado

também com um foro de $120 réis, arrendava as terras do sesmeiro Antônio Souza no

Sertão de Ururai, uma região que foi alvo, ao longo de toda a segunda metade do

século XVIII, de inúmeros conflitos pela posse da terra devido ao fato de ser ela uma

localidade de ocupação relativamente recente dentro da freguesia. Manoel Ferreira

vivia em Ururaí de sua roça de subsistência, onde plantava, sem a ajuda de nenhum

escravo, duas arrobas de algodão, 10 alqueires de milho, 8 alqueires ;de arroz e 20

IS Cf. Shelis Paria (1994), op.cit., ppel-eZ.

68



alqueires de mandioca. Os foreiros arrolados com os maiores valores de arrendamento

pagos (50$000 réis) foram o Alferes João Manhães e João Jorge, ambos senhores de

engenho em São Salvador. O alferes possuía seu engenho, construído no ano de

1778, em terras arrendadas à Ordem de São Bento na Estrada dos Airizes, que era

à época um dos locais melhores situados de São Salvador. A produção do engenho de

João Manhães, em 1785, foi de 1520 arrobas de açúcar e ainda 20 arrobas de algodão,

20 alqueires de milho, 40 alqueires de feijão, 50 alqueires de arroz e 100 alqueires de

mandioca. Couto Reis arrolou ainda na benfeitoria de João Manhães a existência de

31 escravos, 65 cabeças de gado bovino e 15 de gado cavalar. João Jorge também era

foreiro da Ordem de São Bento, na localidade de Paraíba do Sul, e lá possuía um

engenho de açúcar estabelecido no mesmo ano no qual Couto Reis executava seu

recenseamento, em 1784. A produção bem mais modesta deste engenho demonstra a

pouca idade da empreitada. Em 1785; sua produção de açúcar foi de apenas 200

arrobas e a roças produziram ainda 30 alqueires de milho, 20 de feijão e 240 de

mandioca. O número de escravos arrolados por Couto Reis no engenho de João Jorge

era de 17 e a quantidade de gado bovino e cavalar arrolada parecia servir

exclusivamente às atividades do engenho e à utilização dos seus moradores. Estes

eram 5 vacas, 24 bois de carro, 4 bezerros, 6 éguas e 4 cavalos.

Havia também alguns foreiros estabelecidos em São Salvador, num total de 163

(ou 35.9% dos arrendatários arrolados), que ocupavam parcelas de terra sem pagar

por elas qualquer valor. Eram pessoas que moravam nas mais variadas partes da

freguesia, com uma ligeira prevalescência de indivíduos que habitavam na Lagoa do

Cacumanga (12), em Paraíba do Sul (17) e no Sertão de Ururai (18). Sua provável

relação com a terra se dava por nela terem se estabelecido sem mesmo saber se

pertenciam a alguém ou ainda por lá terem sido autorizados a se fixar por conta de
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relações de dependência que tinham para com seus proprietários legais". No caso

da freguesia de São Salvador, região já há muito ocupada dentro da Capitania da

Paraíba do Sul, a última possibilidade nos parece muito mais provável, em especial

se levarmos em conta o que se observou em relação à situação dos escravos libertos

arrolados por Couto Reis com alguma produção agrícola em 1785. Mantinham eles,

muito provavelmente, fortes ligações com seus antigos proprietários ou quando não

com outros indivíduos de posse da comunidade. Dos oito pretos e forros arrolados

por Couto Reis em São Salvador, 7 eram foreiros e apenas um era proprietário da

terra onde vivia, na localidade conhecida pelo nome de Fazenda Velha. Os demais

arrendavam terras, sendo dois dos descendentes dos Viscondes de Asseca, um da

confraria de Santo Antônio, um da Câmara e três de sesmeiros particulares. Destes

três últimos, apenas um pagava arrendamento pela terra ocupada, sendo que os

outros dois lá residiam sem qualquer ônus. Salvador Nunes Viana mantinha

Lourenço, pardo forro, em suas terras no conflituoso Sertão de Ururai e lá o pardo

vivia de plantar mandioca. Em 1785, a safra colhida por Lourenço chegou a doze

alqueires. Também Quitéria, parda forra, arrendava as terras de João Pereira na

localidade de Cerrado Grande, sem por elas pagar qualquer quantia. Quitéria não

poderia mesmo dispor de qualquer soma em dinheiro para pagar ao sesmeiro, posto

que nenhuma produção foi arrolada por Couto Reis em sua benfeitoria. A relação

destes forros com os sesmeiros expunha provavelmente as linhas básicas que uniam

esses arrendatários livre de ônus para com os proprietários das terras onde se

fixavam. Os primeiros delas dependiam para sua sobrevivência e de sua família, aos

outros interessava a ocupação de parcelas de terra ainda não dedicadas à grande

lavoura para livrá-las de possíveis invasões de pessoas fora de seu universo de

controle político e pessoal. O Sertão de Ururai e a remota e pouca habitada localidade

16 Ver, sobre isso, Sh.i1b Paria (1994), øp-cit, poesia.
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de Cerrado Grande, com apenas cinco moradores arrolados dentre os 704 fogos

visitados por Couto Reis em São Salvador, certamente se caracterizavam como regiões

próprias para esse tipo de relação.
Couto Reis arrolou ainda outros 29 indivíduos que não eram identificados nem

como foreiros nem comõ proprietários. A grande maioria destas pessoas (27 ou 93.1%)

tirava sua sobrevivência de atividades de tecelagem, mais próprias a estarem

localizadas nas vilas da capitania mas que se encontravam na zona rural de São

Salvador; Por sua atividade não demandar grandes parcelas de terra, apenas a

construção de um casebre, esses indivíduos muito provavelmente ocupavam apenas

cantos de sesmarias particulares ou de ordens religiosas, sem que seus proprietários

legais se importassem com a sua presença, posto que também eles deviam se utilizar

constantemente das produções dos tecelàes para o vestuário da escravaria. A maior

produção arrolada para esse conjunto de produtores foi realizada por Ricardo Seabra

Martins que possuía, em 1785, 4 teares que lhe tinham fornecido 300 varas de pano

traçado, 10 varas de pano riscado e 5200 de pano branco. A maioria dos produtores

eram no entanto pequenos artesãos como Maria, viúva de João Correa, que se

mantinha exclusivamente graças à um único tear que, no ano de recenseamento de

Couto Reis, produziu apenas 100 varas de pano branco.

Também em São Gonçalo a situação dos colonos em relação à terra era bastante

semelhante àquela existente em São Salvador. Como dito anteriormente, a grande

maioria (252 ou 57.7%) dos colonos de São Gonçalo vivia sob o regime de aforamento

de terras, embora o percentual de proprietários lá existentes (37.5%) fosse um pouco

maior do que o verificado em São Salvador (31.4%). A freguesia apresentava,

segundo Couto Reis, a maior parte de suas "terras feru]iasISTIaa para qualquer gênero

de planta" e ainda com os "melhores ares e os mais saudáveis", embora fosse ela a que

dispunha de menor espaço geográfico em toda a capitania da Paraíba do Sul. Um dos
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graves defeitos apontados por Couto Reis em São Gonçalo era a escassez de terras

"para os novos colonos que se quelrão estabelecer e não só isto como os já

estabelecidos não se poderem adiantar pela mesma causa." Tal situação ficava

evidente no número bastante reduzido de foreiros livre de ônus estabelecidos na

freguesia .. Se em São Salvador estes totalizavam o percentual de 35.9% (ou 163), em

São Gonçalo eles eram apenas 17.9% (ou 44).

Os valores médios cobrados anualmente pelos arrendadores em São Gonçalo era

de aproximadamente 2$59 9 réis, sendo $200 o valor mínimo encontrado e 38$400 o

valor máximo. Luiz Campos Maciel, o foreiro arrolado com o menor foro pago,

arrendava terras que pertenciam a Ordem Religiosa das Freiras da Ajuda do Rio de

Janeiro, na localidade do Saco, onde criava gado, plantava cana e tinha suas roças.

A produção arrolada por Couto Reis em 1785 foi de 26 arrobas de açúcar, 12 alqueires

de milho e 40 alqueires de mandioca, contando ainda o foreiro com 20 vacas

parideiras, 3 bois de carro, 8 novilhos, 17 bezerros e 2 cavalos. o arrendatário

listado com o maior valor de aluguel possuía um engenho de açúcar trabalhado por 66

escravos que, no ano de recenseamento de Couto Reis, havia produzido 1000 arrobas

de açúcar e ainda 70 alqueires de milho, 90 de feijão, 50 de arroz e 48 de mandioca.

Dona Maria de Jesus era arrendatária das terras de Joaquim Vicente dos Reis, na

localidade de Sentinela, e dedicava sua bemfeitoria ainda à criação bovina (contando

ela com 470 cabeças de gado) e cavalar (com 260).

Os 44 indivíduos que ocupavam terras sem pagar por elas qualquer quantia

eram, em sua grande maioria, produtores de roças de subsistência ou criadores de

pequenos rebanhos, que habitavam as mais diferentes localidades da freguesia. Em

São Gonçalo, não verificamos a presença de nenhum liberto em meio aos arrendatários

sem ônus arrolados, mas estes eram também certamente indivíduos que possuíam

algum tipo de relação de dependência para com os proprietários legais dos lotes.
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As restantes 21 pessoas arroladas no recenseamento de São Gonçalo, sobre as

quais não se declarou se eram foreiras ou proprietárias, formavam um conjunto bem

menos homegêneO do que aquele observado em São Salvador. Alguns indivíduos

listados possuíam produções de porte, seja em gado bovino e cavalar ou em lavouras.

Dois inclusive possuíam engenhos de açúcar e sete tinham algum escravo, sendo 3 o

número mínimo de cativos arrolados e 54 o número máximo. Talvez a explicação para

essa situação encontremos nas reclamações de Couto Reis referentes aos grandes

senhores que ocupavam, ou faziam ocupar, terras situadas nas redondezas de suas

sesmarias ou posses, no intuito de futuramente se fazer valer delas como

proprietário. Em suas palavras:

Muitos homens possuidores de avultadas porções de
terras que nem duplicados ou multiplicados anos de vida as
acabarão de cultivar, excitados pela cobiça de quererem
dominar e mandar tudo, tem tomado por sistema não
quererem demarcar as que lhes pertencem, a fim, ou de
que nas terras devolutas de suas vizinhanças, não se
venha a introduzir-se outro morador; ou para as irem
lavrando, afetando a dúvida de que lhes parecia que eram
suas, e como tais lhe davam exercício, para depois em
qualquer tempo, saírem com embargos, a qualquer novo em
bem intencionado sesmeiro que justamente as pedisse,
fundando sua malícia em dizer, segundo as disposições das
leis, que em primeiro lugar estão eles porque de muito
tempo as cultivavam em boa fé

Exemplo dessa situação talvez seja o caso do foreiro Salvador de França,

arrendatário de terras dos descendentes de Salvador Correa na Lagoa Vermelha,

onde tinha um engenho de açúcar com 16 escravos, mas que também aparecia no

recenseamento de Couto Reis como sendo possuidor de um curral, situado em outra

localidade da freguesia cujo nome infelizmente não foi possível de ler, que se

cf.1L1€.CoutO Pele, op.cit. (c6pi datilografada), pp.53-54.
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encontrava construído em terras das quais não se sabia quem era o dono. As demais

dez pessoas arroladas em São Gonçalo sobre as quais não se informou se eram foreiras

ou proprietárias eram indivíduos que, como na freguesia de São Salvador, viviam de

suas produções de tecelagem. Dentre estes, foram arrolados por Couto Reis dois

escravos do mesmo Salvador de França que possuíam, no ano de 1785, dois teares que

tinham produzido 200 varas de pano branco.

Conforme citado anteriormente, Couto Reis arrolou, para as freguesias de São

Salvador e São Gonçalo, a existência de 188 engenhos de açúcar (124 em São Salvador

e 64 em São Gonçalo) e 10 engenhocas de aguardente (7 em São Salvador e 3 em São

Gonçalo). As fábricas mais antigas, excluindo aí as pertencentes aos três antigos

donatários (Assecas, beneditinos e Joaquim Vicente dos Reis, outrora jesuítas)

erigidas todas ainda no século XVII, datam da primeira metade do século XVIII, a

saber: um engenho de propriedade de Catarina Pereira, foreira dos Religiosos de São

Bento, estabelecido em São Salvador, no ano de 1740, e outro do sesmeiro José

Ribeiro do Rozário, estabelecido na localidade de Geribá, na freguesia de São

Gonçalo, no ano de 1735. A maior parte dos engenhos campistas arrolados no cálculo

de Couto Reis, no entanto, tinha surgido na segunda metadË do século, em especial

a partir da década de 176018.

Quanto à situação da terra, os engenhos da região tanto podiam estar

construídos em terras próprias como em lotes aforados. Dos 124 engenhos existentes

na freguesia de São Salvador em 1785, 65 haviam sido erigidos em terras próprias e

os restantes 59 em lotes arrendados. Todas as sete engenhocas de aguardente lá

existentes, no entanto, encontravam-se construídas em lotes aforados. Em São

Gonçalo, a situação era também bastante semelhante. Das 64 fábricas lá existentes,

Ia Dos 124 engenhos ertattotea e. 530 Salvador es 1785, 112 haviam sido construidos após o ano de 1760. Es
Elo Gonçalo, doa 64 engenhos listados, 54 havias surgido após asas mesmo ano da 1760-
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36 estavam em terras próprias e 25 em lotes aforados". Quanto às engenhocas de

aguardente, 2 estavam em terras próprias e uma em terra arrendada.

Nessa segunda metade do século, a propriedade escrava, pelo que parece,

estava bastante difundida na região. Dos 704 domicílios arrolados por Couto Reis na

freguesia de São Salvador, apenas 259 não possuíam nenhum escravo. Em São

Gonçalo, a situação era também bastante semelhante e apenas 149 dos 437 domicílios

arrolados não possuíam nenhum cativo. A imensa maioria dos homens livres

pioprietários de escravos estabelecidos nos Campos, nesses idos de 1785, no

entanto, possuía plantéis de tamanho bastante reduzido. Em São Salvador, mais da

metade (55.59,) dos senhores escravistas arrolados possuíam apenas de um a cinco

cativos (ver tabela 5). Em São Gonçalo, a situação é basicamente semelhante e o

percentual de pequenos proprietários na localidade é de 54.2% (ver tabela 6).

Considerando-se por pequeno plantel escravista aqueles que apresentassem o número

máximo de 20 cativos, observamos que a quase totalidade dos senhores de escravos

da região poderiam ser assim caracterizados como proprietários de pequeno porte.

Em São Salvador, eles eram 390 (ou 87.6%) e, em São Gonçalo, eles eram ainda mais

numerosos, atingindo o percentual de 92.1% (ver tabelas .5 e 6). Os indivíduos que

podiam ser caracterizados como médios proprietários, àqueles que apresentavam

unidades escravistas entre 21 e 70 escravos, somavam apenas 48 moradores (ou

10.8%) de São Salvador e 20 (ou 6.9%) dos proprietários de escravos de São Gonçalo

(ver tabelas 5 e 6). As unidades escravistas locais que podiam ser caracterizadas

como grandes plantéis, àquelas que contavam com mais de 70 cativos, somavam apenas

o número de 7 (ou 1.6%) em São Salvador e 3 (ou 1%) em São Gonçalo (ver tabelas 5

e6).

19 Be,ia ainda outro. três engenho. es
 Sê. Gonçalo cuja situaçêo co. re]açto 	 terra era indeterainbda ou

n$o foi especificada por CøutO
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Com relação ao número de escravos existentes em cada uma dessas faixas de

plantéis, se verifica também que grande parte dos cativos existentes na freguesia de

São Salvador moravam em unidades escravistas de pequeno porte. Um total de 2.136

escravos (ou 47.8,90 moravam em fazendas ou sítios que possuíam entre um a vinte

cativos (ver tabela 5). Os plantéis de médio porte agrupavam, segundo os dados de

Couto Reis, 1.655 (ou 37%) dos cativos da freguesia e os de grande porte reuniam

apenas 681 escravos (ou 15.2%).
A presença dos antigos donatários em São Gonçalo foi responsável pela

tremenda variação encontrada entre a concentração de escravos por faixas de

plantéis existente nessas duas freguesias. A quantidade de escravos reunida pelos

pequenos plantéis em São Gonçalo era de 1.570 negros (ou 34.4%) e os médios

proprietários contavam com um percentual de 13.6% da população cativa da freguesia

(ver tabela 6). A maior parte da escravaria da região, no entanto, estava sob o

poder de três grandes engenhos, surgidos ainda na época da donataxia particular.

Um total de 2.375 cativos (ou 52%) da freguesia viviam em grandes unidades

escravistas, algumas com mais de 1000 escravos.
Esses três grandes engenhos locais representavam o que de maior se poderia

esperar de qualquer engenho de açúcar e/ou unidade escravista existente em

qualquer parte do Brasil Colonial. A terceira maior fábrica da região, pertencente

aos descendentes de Salvador Correa, contava com 386 escravos, sendo 95 homens

adultos, 121 mulheres adultas, 101 crianças do sexo masculino e 69 do sexo

feminino20 . A fazenda era dedicada tanto à produção do açúcar quanto à criação

20 lq
ao consta no lavantasento reali.adO por Couto Reis qualquer inforeaç5O acerca da faias ataria que ele

considerou coso criança.
 Sabemos no entanto que seta é usa noçan sujeita a coudicionaetntos • interpretações

bietôricas e que portanto suSto variou conforte a época. lo periodo colonial, segundo iofor.a Maria Lúcia Mott,
e vida de trabalho do escravo senor coseçave evito cedo, aproisada5aflt5 por volte doa cate ou oito anos de idede,

sua id
quando esta coesçava a desaspenhar funções especifica. para

	 ade ou quando coseçava a ser treinado pera utraso

atividades sais eapecialisndas cf. Maria Lúcia da Barros Mott. 'Ser Mas: A Escrava es Vaca do Aborto...',
Mao é certo, entretanto, que couto 'eis tenha considsrsdo como criança apensa oe escravos co. idade inferior a este

ou oito anos.

76



Tabela 5: Estrutura de Posse da Mão-de-Obra Escrava, freguesia de São Salvador:

FAIXA	 DE	 P L A N T E L

1-5	 6-10 11-20 21-35 36-70 Mais de 70	 TOTAL

Proprietários	 247	 77	 66	 30	 18	 7	 445

% Proprietários	 55.5% 17.3% 14.8% 6.8% 4%	 1.6%	 100%

Escravos	 574	 586	 976	 804	 851	 681	 4.472

% de Escravos	 12.9% 13.1% 21.8% 18% 	 19%	 15.2%	 100%

Fonte: DescripçãO Geográphica, Política e Cronográphica do Districto de Campos dos
Goitacazes ... por Manuel Martins do Couto Reis.

Tabela 6: Estrutura de Posse da Mão-de-Obra Escrava, freguesia de São Gonçalo:

FAIXA	 DE	 P L A N T E L
1-5	 6-10 11-20 21-35 36-70 Mais de 70 	 TOTAL

Proprietários	 156	 63	 46	 15	 5	 3	
288

% Proprietários	 54.2% 21.9% 16%	 5.2% 1.7% 1%	
100%

Escravos	 414	 491	 665	 372	 248	 2.375	 4.565

% de Escravos	 9%	 10.8% 14.6% 8.2% 5.4% 52%	
100%

Fonte: Idem.

M
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bovina e cavalar. Segundo o levantamento de Couto Reis, a propriedade dos Assecas

possuia, no ano de 1785, 3.714 cabeças de gado (entre vacas parideiras, bois de

cano, novilhos, novilhas e bezerros) e 946 cavalos (entre éguas, cavalos mansos,

poldros, poldras e cavalos de campo). A produção do engenho naquele ano foi de

1.105 arrobas de açúcar e 1.725 medidas de aguardente. Havia ainda na fazenda

plantações de milho (50 alqueires) e de feijão (30 alqueires). Lá existia também uma

olaria, dedicada à confecção de fôrmas de barro para uso do engenho, e 37

currais21.

O segundo maior plantel da região era de propriedade dos religiosos de São

Bento e contava, no ano de 1785, com 507 cativos, sendo 216 homens, 199 mulheres,

34 crianças do sexo masculino e 58 do sexo feminino. Os beneditinos eram donos de

dois engenhos na freguesia, um situado na localidade de Quiribas e outro na

localidade de Fazendinha. Em conjunto, a produção dos dois engenhos foi de 700

arrobas de açúcar e 2.000 medidas de aguardente. Foi ainda computado por Couto

Reis, a presença de 2.901 cabeças de gado, 228 cavalos, 50 alqueires de milho, 37

alqueires de feijão, 12 de arroz, 60 de mandioca, 43 currais, 2 olarias e 2 teares que

produziram naquele ano 1.000 varas de pano branco22.

O maior plantel da região, e certamente um dos maiores de todo o Brasil

colonial, contava, no ano de 1785, com 1.482 escravos, sendo 340 homens, 377

mulheres e 765 crianças (400 meninos e 365 meninas, respectivamente). A fazenda

era a essa época de propriedade de Joaquim Vicente dos Reis, tenente-coronel de

milícia, Cavaleiro da Ordem de Santiago da Espada e Cavaleiro Professo da Ordem de

Cristo, que era, segundo Lamego, "o mais poderoso vassalo que se conhecia no

21 Cf X. M.Couto Reis, Descripçao GeoQrãphica, Política...

22 Idas.
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Brasil. ,23 Joaquim Vicente tinha nascido em Portugal, de onde ainda jovem emigrou

para tentar a vida na colônia, e lá fez fortuna. Primeiramente ele estabeleceu

praça mercantil na colônia de Sacramento e, em seguida, embarcou para o Rio de

Janeiro, onde montou a sede de suas atividades comerciais na rua das Violas.

No ano de sua morte, em 1813, o total de bens arrolados em seu inventário somou a

fantástica quantia de 969:671$868 réis, que era certamente 
grandiosa para qualquer

época e região do Brasil colonial. Em 1781, o enriquecido comerciante se decidiu por

tentar a atividade agrária e comprou, juntamente com outros dois sócios, um deles

seu tio', a fazenda do Colégio, outrora propriedade jesuíta, pela quantia de

187:953$130 réis. Na época dos inacianos, a população cativa reunida pelo engenho

era ainda bem maior. Segundo informa Charles Ribeyrroles, a fazenda do Colégio,

como era assim conhecida, reunia então um total de 1.800 escravos e de dezoito a

vinte mil cabeças de gado". Nesse espaço de tempo imediatamente posterior à

expulsão dos jesuítas, em 1759, e anterior à compra da fazenda por Joaquim Vicente

dos Reis, verifica-se que a população cativa da fazenda apresentou um sensível

decréscimo muito provavelmente decorrente da fuga de alguns escravos que se

aproveitaram da oportunidade de ausência de controle senhorial, a exemplo do que

aconteceu com outras fazendas de propriedade dos inacianos em demais partes da
colônia25 . Em 1785, quando por lá esteve Couto Reis, o Colégio contava ainda com

9.625 cabeças de gado e 4.022 cavalos. Os dois engenhos lá existentes produziam um

total de 8.618 arrobas de açúcar e 10.550 medidas de a
guardente. A fazenda contava

23 Cf. alberto Laaago Pilho, op.cit., p.41.

24 CI. Shalia Faria (1994), op.clL, p127 e 0.142.

25 Cf. C. Pibayrrole., opcit, pp.22-23

26 taabéa da fazenda de Santa Cru., outra propriedade doa Jetuita. situada na l ocalidad, de Santana doParnaiba, SE- Paulo, aoaante no ano de 1779 'inte escravua fugira. da
	 Coso aula ticontrouNetcalf, Fasilias of Plentera. Paaaanta, and Sla.ea. . .,

 9p.119-180	
propriedade,	

anda
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ainda com 46 alqueires de algodão, 360 alqueires de milho, 260 de feijão, 300 de

arroz, 331 de mandioca, 37 currais, .1 olaria e 2 teares que produziram a quantia de

800 varas de pano branco 21 .

A população cativa existente nesses engenhos muito provavelmente era

composta majoritariamente de escravos crioulos, isto é, negros nascidos na própria

colônia. O primeiro forte indicativo dessa situação diz respeito à idade produtiva dos

três engenhos em questão, todos com aproximadamente um século de atividade 26.

Segundo o historiador Barry Higman, as fazendas com idade produtiva mais avançada

tendiam a apresentar uma população cativa em sua maioria constituída por escravos

nascidos na própria colônia e, na maior parte das vezes, na própria unidade

escravista ' 9 . 
Outro forte indicativo dessa situação diz respeito à relação bastante

equilibrada do número de homens com o de mulheres que se encontrava nesses três

engenhos. As propriedades dos Assecas e de Joaquim Vicente dos Reis, por

exemplo, contavam com uma relação homem/mulher escrava negativa, o que quer

dizer que havia mais mulheres do que homens naquelas fazendas. Cada homem

escravo do engenho dos Assecas, por exemplo, tinha a sua disposição 1.27 mulheres

em idade adulta, isso apenas no interior do seu próprio plantel. Na propriedade de

Joaquim Vicente dos Reis, cada escravo podia dispor de 1. 11 mulheres e apenas na

fazenda dos beneditinos essa relação homem/mulher pendia realmente para uma

maioria masculina. Lá, havia 1.09 homens para cada mulher escrava.

Uma razão entre os sexos tão equilibrada assim acabou por criar condições

favoráveis à existência de um grande número de crianças cativas naquelas

27 £1. M. M. Couto Bela, Deecri y çSO G.ograpbica, Política.. -

26 Sabe-se, por naapio, que a fazenda do Colégio, antiga propriedade jesuíta, teve sua priseira capela

coaatr.,ida no ano de 1652 e!. Alberto Lasego Filho, op.cit., p.33

29 Cf. Barry Bigsan, 'Tht Siave Faeiiy aja BousehOld lo the Br$tish Ve.t Indica. 1600-1831-'. pp.263-264.
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propriedades. O engenho de Joaquim Vicente, por exemplo, contava com um

população escrava majoritariamente Infantil (51.6%), embora fosse ele a propriedade

local que apresentava o maior volume de produção, seja em gado bovino e cavalar ou

em quantidade de açúcar produzido. A fazenda dos Assecas apresentava também um

bom número de crianças em meio à sua escravaria (44%) e apenas o plantel dos

beneditinos contava com um número mais modesto de crianças (18.1%).

As demais fazendas e sítios da região, àqueles que apresentavam plantéis de

escravos majoritariamente de pequeno ou médio porte, reuniam uma população

-escrava, ao que parece, basicamente constituída de indivíduos de origem africana.

Eram elas o destino mais provável dos milhares de africanos embarcados do porto do

Rio de Janeiro para a região de Campos nessa segunda metade do século XVIII. Uma

vez lá instalados, os africanos recém-chegados se depararam com condições de vida

completamente diferentes daquelas experimentadas pelos cativos das três grandes

propriedades da região. Logo de início, eles provavelmente perceberam que o

cativeiro para o qual haviam sido levados era marcadamente de origem masculina.

Entre as unidades que contavam com até 20 escravos, a razão de homens para

mulheres cativas podia chegar, por vezes, a 2:1 (ou seja, dois homens para cada

mulher). Em São Salvador, por exemplo, as três faixas específicas que compunham

os escravistas de pequeno porte apresentaram um mínimo de 1.54 homens para cada

mulher e o máximo de 1.95 escravos para cada mulher cativa (ver tabela 9). As

propriedades escravistas de médio porte apresentaram taxas ainda bem maiores.

Nessas unidades, a defasagem de mulheres escravas para homens cativos era ainda

mais marcante e a população masculina era mais que o dobro da população feminina

(ver tabela 9). Na freguesia de São Gonçalo, a composição sexual dos pequenos e

médios plantéis era também bastante semelhante. Os proprietários que possuíam

entre 1 a 20 cativos apresentavam um mínimo de 1.31 e o máximo de 1.64 homens para
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Tabela 7: Quantidade de homens, mulheres e crianças escravas por faixa de

plantel, freguesia de São Salvador.

Faixas de	 Homens	 Mulheres	 %	 Crianças	 %	 TOTAL

plantel

De 1 a 5 escravos
De 6 a 10 escravos
De 11 a 20 escravos
De 21 a 35 escravos
De 36 a 70 escravos
Mais de 70 escravos

294	 51.2% 191	 33.3%

262	 44.7% 161	 27,5%

490	 50.2% 251	 25.7%

408	 50.8% 168	 20.9%

453	 53.2% 211	 24.8%

272	 39.9% 222	 32.6%

89	 15.5% 574
163	 27.8% 586
235	 24.1% 976
228	 28.4% 804
187	 22%	 851
187	 27.5% 681

100%
100%
100%
100%
100%
1 nA£uv,t

Fonte: Manoel M. Couto Reis, Descripção Geográphica, Política...

Tabela 8: Quantidade de homens, mulheres e crianças escravas por faixa de

plantel, freguesia de São Gonçalo.

Faixas de	 Homens	 %	 Mulheres	 %	 Crianças	 %	 TOTAL

plantel

De 1 a 5 escravos 185 	 44.7%
De 6 a 10 escravos205 41.8%
De 11 a 20 escravos295 44.4%
De 21 a 35 escravos179 48.1%
De 36 a 70 escravos131 52.8%
Mais de 70 escravos651 27.4%

Fonte: Idem.
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59	 23.8%
	

248

697
	

29.4%
	

1.027 43.2%
	

2.375

Tabela 9: Relação homem/mWher por faixa de plantel, São Salvador.

Faixas de plantel	 Relação homem/mulher

De i a  escravos	 1.54

De 6 a 1 escravos	 1.63

De 11 a 20 escravos	 1.95

De 21 a 35 escravos	 2.43

De 36 a 70 escravos	 2.15

Mais de 70 escravos	 1.23

Fonte: Idem.
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Tabela 10: Relação homem/mulher por faixa de Planta, São Gonçalo.

Faixas de plantel 	 Relação homem/mulher

De 1 a 5 escravos	 1.31

De SaiO escravos	 1.41
De 11 a 20 escravos	 1.64
De 21 a 35 escravos	 2.08

De 36 a 70 escravos	 2.26

Mais de 70 escravos	 0.93

Fonte: Idem.

cada mulher escrava (ver tabela 10). Mais uma vez, as propriedades de médio porte

reuniam em meio à sua escravaria um número bem maior de homens para cada mulher

cativa, com um mínimo de 2.08 e o máximo de 2.26 (ver tabela 10). A população

infantil presente nesses plantéis era também percentuaimeflte bastante inferior àquela

encontrada nos três grandes engenhos existentes na região (ver tabelas 7 e 8).

Resumindo, portanto, a região para a qual os africanos do Interior do Congo-

Angola foram transportados nessa segunda metade do século XVIII experimentava

então um sensível aumento populacional decorrente do sucesso da atividade econômica

lá estabelecida. Em especial após a década de 1760, a produção do açúcar firmara-se

como a principal fonte de riqueza local, como se evidencia através do progressivo

aumento do número de engenhos construídos na região. Grande parte da população

cativa local habitava em plantéis considerados de pequeno ou médio porte, tanto na

freguesia de São Salvador como em São Gonçalo. A média de escravos por plantel era

de 10 cativos em São Salvador e 8 em São Gonçalo". Tomando por base algumas

30 p
ara e freguesia de S5o Gonçalo, foi •.cluido desse cálculo e quantidade d. escravos reunidas pslo.

plantéis que festas parte da antiga donataria- Acaso esses fosses incicídos na citada sádia, a freguesia

apreaentaria entao ia total de aprosldasente 16 cativos por unidade escraqists.
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características encontradas na população cativa dos três grandes plantéis existentes

em São Gonçalo, concluiu-se que esses eram formados basicamente por escravos

crioulos, ou seja, negros nascidos na própria colônia. A grande maioria dos

africanos trazidos pelo tráfico para Campos nessa segunda metade do século XVIII

foi, ao que parece, majoritariamente incorporada aos pequenos e médios plantéis da

região. Esses, como foi citado anteriormente, eram basicamente compostos. por

escravos do sexo masculino, apresentando, por vezes, uma quantidade de homens

mais do que duas vezes superior ao número de mulheres.



crrrflJIO 4

AF nICAflOS E flO CaIS



Os africanos recém-chegados nas regiões coloniais muito provavelmente

experimentaram uni período de aclimatação bastante difícil nos primeiros tempos.

Equiano, conforme descrito anteriormente, se ressentiu bastante da impossibilidade

de comunicação com seus, novos parceiros escravos que, logo de início, muito

provavelmente mais se assemelhavam a qualquer outro estranho no Novo Mundo do

que a parceiros de cativeiro e infortúnio propriamente dito. Esses novos africanos

eram então conhecidos pelo termo boçal ou carainutanje, o que no dizer da época

significava apenas negro-novo, recém-chegado à colônia, mas que com o passar do

tempo firmou-se na mentalidade popular como iinônimo do que aqueles africanos

provavelmente eram aos olhos de todo o povo, ou seja, indivíduos estúpidos, rudes,

grosseiros, ignorantes', sujeitos enfim desconhecedores das regras de vida local.

De uni manifesto, na verdade uma lista de reinvidicações, escrito pelos escravos

fugidos e aquilombados de um engenho baiano em fins do século XVIII, é-nos possível

resgatar o sentimento da população cativa crioula em relação aos africanos boçais.

Segundo pedia o documento, as atividades mais desprezíveis e detestadas pelos

escravos crioulos do engenho deveriam ser ou abolidas de todo ou executadas apenas

pelos pretos mina da fazenda -o que, na Bahia dessa época, significava sinônimo de

negro africano ("....NA0 nos bade obrigar a fazer camboas, nem asnariscar, e quando

quizer fazer camboas e mariscar mande seus pretos Minas. Para seu sustento tenha

3 Cf. Aurélio Buarque de Bo1enda, Ilovo Dicionário. - - p. ?e ' e P-342-
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T aTira de pescaria e canoas do alto, e quando quizer comer mariscos mande os seus

preto Mina")'
Há indícios ainda que comprovam que aos africanos recém-chegados eram

reservados espaços separados nos engenhos e fazendas coloniais, locais esses

ocupados apenas por outros escravos que não mais possuíam laços de família ou união

com os demais cativos pertencentes ao plantel. Em Santana do Parnaíba, por

exemplo, como assim encontrou Alida Metcalf, os africanos, em seus primeiros tempos

na colônia, moravam juntamente com outros cativos em barracões segregados

conforme o sexo, que eram destinados exclusivamente à moradia dos cativos por

alguma razão dissociados do resto do grupo. Nesses locais moravam tanto crioulos

vendidos a outros senhores, como velhos e velhas escravas viúvas e sem filhos, como

também ainda esses jovens africanos boçais. Nos sítios e fazendas de médio ou

pequeno porte, pelo que parece, os negros boçais compartilhavam com os demais

cativos (crioulos e negros ladinos) os reduzidos espaços destinados ao abrigo da

escravaria. Em plantéis menores, de apenas 2 ou 3 escravos, os africanos recém-

chegados muito provavelmente eram colocados para residir no mesmo local de moradia

de seu senhor e sua farnl]ia3.

Na região de Campos, pelo que parece, o início da vida em cativeiro dos negros

boçais se assemelhava em muito à situação experimentada pelos africanos levados para

Santana do Parnaíba. Com base num inventário de um senhor de engenho campista

em fins do século XVIII, faz-se possível resgatar os arranjos existente num plantel

de escravos no que diz respeito à separação entre boçais e cativos crioulos ou negros

ladinos. Na listagem dos bens do engenho de Francisco Lopes da Silva, falecido no

Cf. "Tratado proposto a Manuel de Silva Parreira pel]Os acua tecrevo durante o taspo em que as con..rvarlo

Iseantados-" In Stuart Scbvartz, Basiatance and Accosodetion in EiatLtesnth-CtnturY ara.il.... p.BO.

3 AUda Met.-1f. "A Fesilia Escrava no Erasil Colonial...", p.208.
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ano de 1798, constava a presença de 69 escravos, sendo 46 africanos e 24 crioulos.
4 Desses, 32 (ou 46.4%) apresentavam alguma relação de parentesco entre si. Em sua

maioria, os cativos da fazenda estavam organizados com base em famílias nucleares,

ou seja, ao redor de um homem, uma mulher e seus filhos.

Encabeçando o rol de avaliação dos escravos existentes no plantel, os

avaliadores do espólio listaram primeiramente os cativos organizados em torno de

unidades familiares. Assim, por exemplo, foram listados em seqüência Francisco

Congo, 40 anos, avaliado em 153$600 réis e sua mulher Joana, também de nação

Congo, avaliada em 102$400 réis. Logo depois vieram ainda Mateus, de nação

Benguela, 35 anos, avaliado em 153$600 réis, sua mulher Maria, também Benguela,

com 30 anos de idade, avaliada em 128$000 réis e ainda Gregório, filhos dos ditos

Mateus e Maria, crioulo, de 13 anos de idade, avaliado em 128$000 réis.

Seguidamente, um após outro, assim foram listados todos os 32 cativos do engenho

que possuíam alguma relação de parentesco entre si. Muito provavelmente esses

escravos habitavam casebres ou senzalas separados do resto dos outros cativos já que

a propriedade de • Francisco Lopes contava com dezoito construções especialmente

destinadas ao abrigo da escravaria, que foram então avaliadas em 45$600 réis. O

final da listagem dos cativos foi reservada aos indivíduos sem laços de parentesco com

o resto do grupo, cativos estes majoritariamente de origem africana, o que não deixa

de ser surpreendente. Ali, foram avaliados então, dois negros de nome Antônio,

ambos vindos de Benguela, um com 30 outro com 28 anos de idade; outro chamado

Agostinho, vindo de Angola, de 30 anos; outro ainda de nome Manoel, também Angola

com 35 anos, e muitos outros Benguelas, Angolas e Cabindas. Esses escravos foram

então listados em conjunto com outros negros idosos, certamente ladinos, como se

4 Cartório do 3of1CtO de Ceapos, io.068.
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juntos tomassem uma única unidade de habitação, como assim encontrou Alida Metcalf

para Santana do Parnaíba.

A vida e também a morte distingüia os africanos novos do resto da escravaria.

Maria Graham nos dá testemunho do enterro desclassificado que tinha os africanos

recém-chegados quando mortos ainda nos primeiros tempos na colônia. Em Recife,

Grahain teve a horrenda oportunidade de ver o braço de um negro recém-sepultado

sendo arrastado pelas ruas da cidade por um cachorro que o desenterrara. Grahant

ouviu dos habitantes locais que os negros novos eram toscamente enterrados a mando

de seus senhores nas mais abjetas condições. Seus corpos eram simplesmente

carregados até a praia na hora da maré baixa e uma fina camada de areia lhes era

jogada por cima, deixando o resto por conta da natureza. Os africanos que morriam

quando ainda se encontravam nos mercados de escravos tinham sorte ainda pior.

Seus corpos eram apenas amarrados à pedaços de paus e atirados ao mar quando a

noite caías.

Diante de uma situação que apresentava apenas estranhamento e dessemelhança

para com o novo cativeiro e a essa nova comunidade tomada de indivíduos, que

embora também negros e escravos, por vezes, muito pouco tinham em comum, seja por

serem também boçais mas de outras regiões da África, seja por serem africanos havia

muito trazidos para os territórios coloniais, uma boa parcela desses negros recém-

chegados se lançou a um sem-número de ações com o intuito de escapar à essa sua

nova condição. Era bastante comum que nos primeiros tempos de cativeiro, os boçais

se lançassem em fugas, na verdade apenas rápidas escapadelas, que logravam apenas

alcançar alguns poucos quilômetros de distância das propriedades senhoriais.

Alguns negros saíam sem destino das fazendas para as quais haviam sido vendidos

e literalmente se perdiam nos matos até serem recapturados e levados de volta para

Ci. Narie Grahn, Diário de na Viegen eD aresil, pp.140-141.
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seus senhores. Muitos fugiam sem mesmo ter aprendido as primeiras palavras em

português e, alguns ainda, sem mesmo saber o nome de seus próprios senhores. Os

boçais fugiam nem tanto por resistirem à escravidão, mas por não suportarem a

distância de sua terra natal, a separação de seus companheiros de viagem, a

imposição pela primeira vez da ausência completa de liberdade, a obrigação de terem

que se adaptar a uma nova diferente realidade.

Os senhores de escravos pelo visto já estavam cientes e bastante acostumados

a essas atitudes dos africanos boçais na medida que tinham por costume punir com

menor rigor essas primeiras fugas. Spix e Martius, dois viajantes alemães que

estiveram no Brasil nos primeiros anos do século XIX, tiveram a oportunidade de

presenciar a atitude tolerante indicada por um senhor das Minas Gerais diante da

fuga a que se lançou um preto jovem que acompanhava os viajantes em suas andanças

pela colônia. Nas palavras desse provavelmente experiente senhor no trato com os

africanos, a fuga desses pretos boçais era normalmente tão comum quanto

malsucedida. Segundo ele, somente os pretos já longamente acostumados à região e

à escravidão tinham reais possibilidades de lograr sucesso na fuga e, por

conseguinte, causar algum real prejuízo aos donos de escravos. Os demais negros

novos fugidos, segundo a experiência lhe ensinava, ao cabo de alguns poucos dias

eram novamente recapturados, fosse pelas milícias ou pelos capitães-do-mato. Num

caso desses então, o mais indicado era, segundo a opinião do senhor de escravos,

que os viajantes fossem bondosos e camaradas com o escravo fujão ao invés de

'1 Wrlgtr-lhe palavras injuriosas". Spix e Martius seguiram ao pé da letra a

recomendação do amigo e receberem o africano de volta oferecendo-lhe um copo cheio

de cachaça'.

6 Cf. SpSz • Martiu5, V1ta pelo Rraeil ... , .01.1, p163.
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Alguns aspectos dessa estória de fuga nos é possível perceber no Auto de

Apreensão do negro Antônio, de nação Congo, que após fugir da cidade do Rio de

Janeiro, em 1805, foi recapturado em Campos, no ano seguinte'. Antônio, que

precisou de um língua (intérprete) para prestar depoimento, declarou ter fugido logo

após a morte de seu senhor, o qual não soube nem mesmo dizer como se chamava. O

africano sabia tão somente que seu proprietário possuía uma roça, da qual ele, junto

com seus outros parceiros, fugira logo após o seu falecimento. Pelo que parece,

Antônio fugiu logo nos primeiros dias ou meses de cativeiro, providencialmente

auxiliado pela morte de seu senhor. Ao longo de todo um ano, o africano esteve

metido "pelos matos" até finalmente chegar à distante freguesia de São Salvador, em

Campos dos Goitacazes.

Outro africano boçal a escapar logo nos primeiros tempos de cativeiro foi o

moleque Manoel, de nação Moçambique, que fugiu do poder de seu senhor no ano de

1805 e foi recapturado, dois anos mais tarde, por um capitão-do-mato nas

proximidades de Campos dos Goitacazes°. Visto e avaliado pelos escrivães do juízo,

acreditou-se ter Manoel a idade de 14 anos e, segundo declarou, tinha estado longe

do domínio de seu senhor havia pelo menos dois anos. Manoel, ao contrário do

escravo Antônio, soube fornecer informações mais detalhadas a respeito de seu

proprietário. O africano declarou que seu senhor se chamava Francisco, era alfaiate

de profissão e residia em Macaé, em companhia da esposa e de dois filhos. Embora

razoavelmente versado no idioma da colônia e ciente de sua filiação enquanto escravo,

a boçalidade do moleque Manoel é no entanto evidenciada pela pouca idade desse

africano de Moçambique. Se ele tinha fugido aos doze anos de idade, muito

7 Auto a. Aprecusso es na escravo fugido de fase Antônio prato neç5o Congo. Cartório do 25 Ofício de Caspas,

saço 539.

Auto de Apreans&o e Perguntes faltas ao escravo l4anoel soisque naçao Moçeabiqua. Cartório do 2 Oficio

e Caspas, caço 539-
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provavelmente o fez logo nos primeiros tempos de cativeiro junto ao seu senhor

alfaiate.

A grande maioria desses negros novos parecem ter fugido daquilo que viram

e sentiram logo nos primeiros dias e meses de cativeiro. Diante da vã ilusão de

escapar desse novo mundo completamente desconhecido, esses africanos boçais

normalmente se embrenhavam pelos matos durante meses e, até mesmo, anos.

Perdidos na colônia, normalmente eles acabavam se juntando a outros tantos negros

também soltos pelos matos ou acabavam indo dar em agrupamentos ou quilombos de

escravos e demais foragidos da lei. Alguns boçais, no entanto, preferiam voltar.

Estar perdido pelos matos numa nova terra podia por vezes ser muito pior do que ter

que aprender uma nova vida sob a escravidão. A primeira providência a ser tomada

era então procurar um padrinho que pudesse por eles interceder junto a seus

senhores. Outros procuravam pessoas livres que pudessem comprá-los. Antônio,

o escravo boçal que não soube declarar o nome de seu falecido senhor, tinha sido

entregue ao juízo por Inácio José Furtado após tê-lo procurado com o objetivo de se

oferecer para venda. Dois anos perdidos pelos matos parecem ter sido duro o

suficiente para fazer o africano pensar que a vida sob o cativeiro não podia ser pior.

Antônio, no entanto, parece ter tido sorte muito pior do que aquela que jamais

pensara para si. Após a publicação dos editais que anunciavam sua captura, o

africano foi levado a leilão devido ao fato de que ninguém aparecera para reclamar sua

propriedade. Nenhuma pessoa, no entanto, se dispôs a pagar a quantia de 140$800

E réis pela qual fora avaliado. Antônio foi então recolhido à cadeia da vila, e não mais

sabemos o que lhe aconteceu.

Destino diferente teve, no entanto, outro escravo molecão fugido de nome

João, de nação Angola ou Guiné, arrematado em praça pública por Luiz Bernardino
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Duarte de Macedo, no ano de 1801. A estória de João se assemelha em multo àquelas

de Antônio Congo e Manoel Moçambique. O africano havia sido comprado por José

Caetano Peixoto, em 1799, na cidade do Rio de Janeiro, e de lá trazido para Campos

pelo seu próprio senhor com o objetivo de trabalhar-lhe o engenho e as roças.

Apenas seis meses depois, no entanto, João fugiu, sendo algum tempo depois

recapturado na vila de São João da Barra. O africano foi encarcerado durante meses

na cadeia daquela vila até ser finalmente oferecido a leilão. Foi então arrematado por

Luiz Bernardino por quantia que não se declarou nos autos. Algum tempo depois,

o escravo foi a mando de seu novo senhor à vila de São Salvador onde foi reconhecido

pelos seus antigos parceiros. Algumas pessoas rapidamente acorreram à casa de José

Caetano com a novidade de reconhecimento do africano fujão. José Caetano e seus

escravos correram à vila onde ainda encontraram e prenderam o negro. João, no

entanto, disse se chamar Mateus e ser de propriedade de Luiz Bernardino, morador

era São João da Barra, que o arrematara a mando do juízo. Certo de que Mateus era

o seu escravo João, José Caetano resolveu entrar em juízo contra a Provedoria dos

Ausentes que, segundo ele, teria oferecido o escravo a leilão sem antes cumprir as

devidas formalidades de fazer edital, durante um prazo minimo de 30 dias, nas

principais praças da capitania. José Caetano fiava-se na descrição que ele e suas

testemunhas lembravam de João. Um molecão Angola ou Guiné, de estatura baixa,

olhos redondos, cor preta, com uma cicatriz grande de fogo no braço esquerdo,

umbigo grande e estufado para fora, pés grossos. Fiava-se ainda no fato do escravo

ser boçal e de pouco entendimento, segundo ele, presa fácil para "a refinada malicia"

de pessoas inescrupulosas.

9 Autos d'eis a. 
JustlficsçlO eotre as pertss. e. qu, é justificante José Ceeteno Pei,oto e Justificado o

Licenciado Promotor dsste JuIzo 3050 Leit. da Silva Escobar. Cartório do 25 Oficio de Caspos de c.apos, laço 108.
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caso especifico de João, parece que ele não só fugira aos primeiros meses

de cattniro, mas ainda a ter como senhor José Caetano Peixoto. Ou talvez quisesse

ele apsas conservar como senhor a Luiz Bernardino, junto a quem esteve durante

os meses subsequentes à triste passagem pela enxovia de São João da Bana. Certo

está, todavia, que nesses primeiros tempos na nova terra, era mais seguro para

alguns recém-chegados estar sob o poder de senhores de escravos do que

embrenhados pelos matos afora.

Ao longo do processo envolvendo o escravo João, então conhecido por Mateus,

vários artifícios foram ainda forjados pelo novo senhor e pelo africano com o intuito

de negar a real identidade do negro. Luiz Bernardino se recusava a enviar o escravo

à vila de São Salvador para ser reconhecido pelas testemunhas. Tudo se complicava

mais ainda pelo fato do juízo exigir de José Caetano uma guia ou certidão qualquer

emitida quando do despacho do escravo da cidade do Rio de Janeiro. José Caetano

argumentava que já estava tendo "grandeprejuizo" com a fuga do escravo e que

mandar vir a certidão do Rio de Janeiro podia ser por demais oneroso. Maior

confusão ocorreu ainda, no ano de 1802, quando Bernardino declarou que o escravo

Mateus, então confundido com o fugitivo João, nem Mateus se chamava e, sim,

Manoel. Infelizmente, o desfecho dessa complicada briga pela posse do negro fujão

não nos é possível relatar. O processo ficou inconcluso ou parte dele se perdeu nos

arquivos dos cartórios de Campos.
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4.1 Por batizo, paLrJo ou maldade

Mas quantos infelizes ao meu redor mataram
a vida de seus corpos? Cules enforcavam-se nos galhos
dos pés de acácia das fazendas que eles incendiavam.
Pretos jovens deixavam-se morrer de urna velhice no
coração.( ... ) . Valha-me Deus! Quantos deixaram o mundo
em meio a um grande acesso de loucura?

Texaco, Patrick Chamoiseau

pdguns africanos bem mais sensíveis ainda à transmlgração para as Américas

e aos primeiros tempos de cativeiro cogitaram seriamente a idéia da morte ou

adotaram-na como alternativa à situação que se lhes apresentava. Geralmente este

pensamento vinha à mente dos africanos por conta de urna saudade profunda, misto

de apatia com desespero e desesperança, que se apossava de alguns africanos de tal

maneira que os fazia fisicamente definhar. Uns definhavam por conta da fraqueza

aguda decorrente da longa travessia do Atlântico, outros por se recusarem a comer

as rações servidas nos mercados de escravos, e outros ainda por essa"velhice no

coração" que se abatia sobre alguns negros mais sensíveis à separação de suas

famílias, ao abandono de sua terra natal e de seus. companheiros de viagem.

O banzo, um sentimento de melancolia permanente, podia por vezes se apossar

do africano boçal nesse exato momento. A viagem através do Atlântico quase sempre

dizimava parte da população transportada, o que fazia com que os sobreviventes

sentissem ainda mais o horror da travessia. Os comerciantes nos mercados de

escravos prestavam especial atenção aos sintomas dessa tristeza incontrolável que se

abatia sobre alguns e que podia muito facilmente levar o africano recém-chegado à

morte natural ou ao suicídio. Normalmente uma alimentação reforçada era então
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repassada aos africanos com o intuito de recuperá-los fisicamente da travessia.

Frutas eram também servidas em abundância com o objetivo de evitar os males

decorrentes das dcenças à bordo. Rugendas foi perspicaz ao registrar na primeira

prancha citada algns cachos de bananas e outras frutas oferecidas num tabuleiro

aos africanos recém--desembarcados no mercado de escravos do Valongo, no Rio de

Janeiro.
Assim como E.quiano, alguns africanos só começaram a cogitar a idéia da morte

quando chegaram pc'r fim às fazendas e engenhos coloniais para os quais haviam sido

negociados. Ao se depararem com a estranheza de seus parceiros e a dificuldade de

aprendizado das regras do cativeiro, alguns boçais parecem ter optado pela morte

enquanto solução a todos os seus problemas. Essa parece ter sido a estória do preto

Manoel, de nação Angola, escravo de Florentino Alvares Peçanha que, no ano de

1806, resolveu acabar com a própria vida após levar umas pancadas de seu

senhor10 . Toda a estória narrada no auto faz crer que o preto Manoel era mais um

africano recém-chegado, que estava então nos primeiros tempos de aprendizado das

regras do cativeiro. Segundo relato das testemunhas, Manoel tinha acabado de

executar um serviço a mando de florentino quando este chegou e por não concordar

com a maneira pela qual a tarefa foi realizada, simplesmente puxou do chicote preso

à cintura e aplicou umas bordoadas no africano. A reação de Manoel foi quase que

imediata. Puxou de uma faca e se feriu no estomâgo por três vezes. O negro morreu

algumas horas depois, não sem antes comentar com algumas pessoas que foram vê-lo

que "se matara a ai próprio" pelo seu senhor o ter castigado. Segundo o laudo do

corpo de delito, no corpo do preto Manoel somente foram encontrados os ferimentos

no intestino causados pela perfuração da faca. Nada se disse acerca de marcas

10 Auto de Oovaasa que nodøu proc.dar o Dr.Jut. de poro José de Azevedo Cabral pela sorte feita n ai próprio

pelo preto Manoel Angola, escravo de PlorantiõO 
Alvares Peçanha .orador na Quinta tereo desta 'ila Cartório do

2 Ofício de campos, -aço 147.
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corporais ocasionadas pela chibatada desferida por florentino Peçanh& . Se essa

deixou marcas, provavelmente, não foram sinais físicos deixados no corpo morto do

preto boçal.
A leitura do auto faz crer que as chicotadas dadas por florentino no preto

Manoel não possuíam um propósito evidentemente punitivo, florentino o castigara

pelo serviço malfeito, mas antes de tudo parece ter tido a intenção de tornar claro ao

africano as regras de uma nova vida sob a escravidão. Ao africano Manoel, a partir

de então escravo de Florentino Alvares Peçanha, devia ficar ciara a necessidade

deste realizar as tarefas impostas da exata maneira que o seu senhor ordenava.

Trabalho e castigo podiam por vezes caminhar juntos, assim já demonstrou Silvia

Lara. O castigo moderado assumia no Brasil colonial uni caráter pedagógico,

disciplinador e incitador ao trabalho 2 . A chibatada que soou no lombo do escravo

recém-chegado parecia então querer a este dizer como deveria proceder, a quem

deveria respeitar, enfim explicitava as regras de uma nova vida a ser vivida sob a

escravidão.
Manoel, entretanto, parece ter recebido essa bordoada de forma muito sentida.

Nas palavras da testemunha Manoel Barros Carneiro, um sujeito pardo de 50 anos que

declarou viver de suas lavouras, o preto Manoel "matara a si próprio por paixão", o

que no dizer da colônia significava loucura, desatino, devaneio. Paixão ou loucura

talvez tenha sido a melhor maneira encontrada pelo pardo para expressar os

sentimentos e a boçalidade do africano em compreender que havia se tornado um

13 tesis se declarerse ca cirurgiões do corpo delitol '. - e procedendo ao dito esase perante ai. escrivao

acharas tr5s feridas r.centes de cospri.ento (ilsçi.sl), usa de 2,5 poleQadea (ilegfveI), outras sare a regi 80
usbilicar peastrautss ao ventre co- ferimento de intestinos que parecias ter sido feitas CO. inatrusento cortante

• 
perfurante • todas elas pela sue qualidade fora, a cause -arte que Se seguiu e nada seis de que eu eecti.5o dou

f4

12 cf. S. E. Lera, opcit.. pp.73-97.
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escravo para quem bordoadas, petelecos e ponta-pés deviam fazer parte do dia-a-dia

de uma nova vida sob uma nova forma de cativeiro.

O suicídio foi ainda para alguns a etapa final de uma louca e constante

resistência à imposição da escravidão. Normalmente essa começava pela não aceitação

do trabalho imposto, o que logo conduzia às breves escapulidas, em seguida, longos

dias (ou mesmo anos) de fuga, sempre entremeados por severas punições e castigos

impostos por senhores e feitores, e, por vezes, chegava ao fim com o escravo pondo

fim à própria vida. Eram casos qualitativamente bastante diferentes da estória de

escravos como, por exemplo, o preto Manoel Angola, para quem bastou as primeiras

explicitações das novas regras de vida a ser vivida em cativeiro, para que ele

resolvesse cometer suicídio. Alguns ao invés de se matarem por melancólia e paixão,

matavam-se por ódio à sorte que os tinham posto nessa nova condição de escravo, ao

fracasso das tentativas de fugas, aos castigos que lhes eram impostos ou ainda às

agruras impostas por um senhor cruel.

Joaquim, escravo de Bento José Ferreira Rabelo, parece ter sido esse tipo de.

escravo para quem a vida sob a escravidão parecia completamente impossível'3.

Moradores vizinhos de seu senhor testemunharam sobre o caráter "revoltoso" e

levantado" do escravo que, segundo era de conhecimento de todos, tinha por várias

vezes fugido e cometido outras tantas sortes de "desenvolturaC. Pouco tempo antes

de sua morte, consta ter estado Joaquim fugido por mais de um ano, sendo somente

capturado graças a um artifício de seu feitor. Amarrado com cordas, Joaquim foi

conduzido de volta à fazenda de seu proprietário onde, durante três dias

consecutivos, foi exemplarmente punido. Benta de tal, esposa de Bento Rabelo,

então ausente no Rio de Janeiro, ordenou ao feitor que aplicasse no escravo rebelde

13 Auto de Devassa sobre a sorte do escravo J-equis, de Bento José Parreira Rabalo. Arquivo 6* Cartório do
28 Oficio, seço 60.
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cem açoites no primeiro dia, oitenta no segundo e sessenta no terceiro. O rigor do

castigo, entretanto, não estava finalizado ai. Findo os três dias de surras, Joaquim

deveria ainda ser levado ao tronco aonde permaneceria por mais algum tempo. Depois

da primeira noite, no entanto, Joaquim resolveu dar cabo da própria vida. Enfiou

uma navalha na garganta com tanta força que a atravessou transversalmente. O

africano morreu num dia santo de janeiro, com a navalha na mão, os pés machucados

pelos ferros do tronco e as nádegas cobertas de chagas apodrecidas e bichadas.

A devassa do negro Joaquim talvez reproduza o mais clássico dos casos de

escravos revoltosos e levantados. A vizinhança da fazenda de Bento Rabelo foi em

peso confirmar a estória do feitor e testemunhar sobre o caráter revoltoso do

africano". O depoimento do feitor Manoel Gomes informa ainda maiores detalhes a

respeito da conduta de Joaquim. Numa outra ocasião, segundo o feitor, o escravo

teria liderado seus parceiros cativos numa fuga para o mato, o que teria atrasado a

colheita de toda uma safra. Poucos dias antes de ser preso e castigado, o feitor

desconfiava que Joaquim estava mais uma vez a convencer os outros escravos a

segui-lo para o mato. Nas palavras do feitor, Joaquim " ...nem mais a roça ia..."

e portava-se como "absoluto", o que no dizer colonial significava sujeito livre.

Classicamente ele se recusava ao trabalho imposto, arregimentava seus parceiros

para uma fuga para o mato e, por fim, esteve longe do poder de seu senhor por todo

um ano.

Segundo o depoente Manoel Moreira Cruz, um homem branco, provável senhor

de escravos, que declarou viver de suas lavouras, o preto Joaquim acabara com a

própria vida "por sua maldade", segundo era público. A "maldade" do africano em

fugir, arregimentar companheiros e se furtar ao trabalho encontrou equivalência

14 lio total fora. arroladas 32 t..tes.nhae para prastar depoisento. De.tas, 18 passo.. declararam ser o
escrevo revoltoso, outras 14 passo.. declararam nada caber do acontecido, multo anos do caretsr do escravo.
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exata nc ngor do castigo a ele destinado. O total de 240 açoites que soaram no lombo

do africazc. rebelde era quase o equivalente aos castigos mais rigorosos destinados

somente aos chefes de quilombos castigados nos pelourinhos da cidade do Rio de

Janelr& - A "maldade" de Joaquim seria ainda punida com muitos dias preso ao

tronco. Ci rigor do castigo, no entanto, não conseguiu extirpar a revolta do africano

que elegeu a morte como alternativa final à vida sob o cativeiro.

A título de conclusão, verifica-se que tenha sido por banzo ou saudade,

melancólia ou paixão, ódio ou maldade, parece sempre ter havido casos de escravos

que resolveram acabar com a própria vida e escolheram essa possibilidade como

alternativa à vida sob a escravidão. Africanos sobretudo parecem ter sido mais

freqüentes a fazê-lo, segundo os autos e registros de escravos mortos por suicídio.

Mas foram eles também os que tiveram por obrigação que se adaptar a uma nova

diferente realidade de vida. Alguns, desde o início, se mostravam determinados a

fugir de qualquer forma ao cativeiro. Mary Karasch relata o caso de um pacto de

morte feito entre três africanos trazidos para o Brasil. Segunda ela, eles combinaram

cometer suicídio juntos e, dessa maneira, tornar possível aos seus espíritos

retornarem reunidos para a Africa. Somente um, todavia, teve coragem suficiente

para levar a cabo o trato feito e realmente se matar". Aos outros, pelo visto,

pareceu menos difícil aprender uma nova existência sob a escravidão do que dar fim

à própria vida.

O estranhamento inicial dos africanos ao desembarcarem na nova terra era com

certeza um sentimento comum a todos. O aprendizado subseqüente das novas regras

de vida podia, por vezes, ser por demais longo e penoso. A possibilidade de

IS O total de chibetadas destltIada. aos chefes quiloabolas era 6* 300, e rasco de cc. por dia cf. isco

Bspti.t* Dabret, Via. Pitoresca e Histórica ao Brasil, p.195.

16 AdAssier, ia Brêal] coateeporai.., pp25-26 a pud lLxeresch. op.cit., pp-336-319.
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encontrar um mau senhor, que lhes fizesse da vida em cativeiro uma seqüência de

Infelicidades, marcou certamente o destino de alguns pouco afortunados africanos.

Outros, no entanto, contaram com sorte melhor. Nas palavras de Antorifi, assim

podia ser a vida desses africanos que tinham que aprender a se tornar escravos:

Uns chegam ao Brasil muito rudes e muito fechados
e assim continuam por toda a vida. Outros, em poucos
anos saem ladinos e espertos, assim para aprenderem a
doutrina cristã, como para buscarem modo de passar a
vida."

Os capítulos que se seguem contam a história daqueles que tiveram coragem de

aprender uma nova existência e que buscaram esses "modos de passar a vida", de

que fala Antonil. Todavia, não se pode deixar sem voz esses tantos outros que

tentaram destinos diferentes. Perdidos nos matos, com as gargantas cortadas por

fios de navalha, também eles fizeram parte da escravidão. Felizmente (para eles e

para nós), eles não foram os únicos.

7 Cf. 3.A.kndr.onl, op..it., p.159.
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Nc. ari: de morte de Joana Arrais de Mendonça, moradora na vila de São

Salvador, Canpos dos Goitacazes, em 1789, um total de 41 escravos do seu plantel de

69 cativos se encontrava unido por algum tipo de relação de parentesco. O engenho

de propriedade do marido de Joana Arrais, Francisco Lopes da Silva, contava com um

plantel formado basicamente por escravos de origem africana, como assim era típico

nessa segunda metade do século XVIII na região dos Campos. Dentre os negros de

propriedade do casal, 40 eram africanos adultos oriundos de Angola e apenas dois

tinham vindo da região da Costa da Mina. Os demais cativos da fazenda eram

escravos crioulos, ou seja, negros nascidos na colônia, e, em sua maioria, havia

nascido mesmo no próprio engenho de Francisco Lopes. Eles eram então 19 crioulos

ainda crianças, com idades que variavam entre 12 anos e seis meses, e ainda outros

três em idade já adulta. O plantel de Francisco Lopes contava ainda com mais dois

indivíduos dos quais nada se informou acerca de sua procedência'.

As relações familiares dominantes em meio aos escravos de Francisco Lopes

reunia normalmente um homem, uma mulher e os filhos resultantes dessa união.

Através da utilização em conjunto de três tipos distintos de fontes (inventário post-

mortem, registros paroquiais de batismo e casamento) nos foi possível recuperar com

maior precisão os arranjos familiares dos escravos do plantel. Verifica-se então que

• escravaria do engenho apresentava onze casais estabelecidos e suas proles. Lá,

• totalidade das crianças conhecia e certamente residia com pelo menos um dos pais

e, em sua maioria, com ambos. Os casais então estabelecidos eram os seguintes:

1 Cf. mv. n2 66.



( Inventário Pont-MuctaW de Dona Joana Arrais de Mendonça (1789):

Casal 1: Pedro e Josefa, ambos Angola, ele com cinqüenta ela com 24 anos de idade,
e seus filhos Albano (14), Aniceto (6) e Uno (1)2;

Casal 2: Manoel e Teodósia, ambos Angola, ele com 35 ela com 25 anos, e seu único
filho a época, de nome Gerado com oito meses;

Casal 3: Manoel e Isabel, ambos também Angola, ele com 40 eia com 24 anos de idade,
e seu filho Salvador, de oito anos;

Casal 4: Luiz e Rosa, ele Mina de 40 anos e ela Angola de 30 anos;

Casal 5: João e Antônia, ambos Angola, ele com 40 ela com 30 anos;

Casal 5: outro João, dessa vez casado com Francisca, ambos também Angola, ele com
'	 40 e ela com 30 anos, e seus filhos Angelo (8), Maurício (4), Inácio (3) e André (6

meses).

Casal 7: Antônio (40) e Maria (30), ele Angola e ela Guiné, casados e sem filhos.

Casal 8: Caetano e Domingas, ambos Angola com 30 anos de idade, e seus filhos
Benedito de quatro anos e Mariana de oito meses.

Casal 9: João (40) e Isabel (30), ambos Angola e sem filhos, embora conste no livro
de registros de escravos da freguesia o assento de batismo de urna criança, de nome
Satiro, nascida no dia 12 de janeiro de 1787 e batizada no dia 21 do mesmo mês.

Casal 10: Antônio e Inácia, ambos Angola com 30 anos de idade, e também sem filhos.

Casal 11: e por fim, Bartolomeu (50) e Antônia (40), ambos também Angola, e seus
filhos Eleutério (12), Maria (10), Leonor (8), Venância (6). BartolomeueAntônia,
pelo que parece, tiveram ainda outros dois filhos, muito provavelmente falecidos nos
primeiros dias ou meses de vida. Eram eles os meninos André e Felizardo, batizados
nos dias 13 de novembro de 1787 e 01 de novembro de 1788, respectivamente.

Existia ainda no plantel de Francisco Lopes duas famílias matrifocais, o que

quer dizer, que contava apenas com a presença da mãe, e uma outra que reunia

apenas o pai e sua filha. Ana, uma mulher Angola de 25 anos, tinha, no ano de 1789,

sõgundo inforea o livro de betieeo de •ecravo. da freguesia de San Se1,ador, o casal Pedro e Josefa teve
miada usa outra fina de nome Briside, Descida no dia 25 de julho de 1186 e bstisads no dia 10 de agosto do 

senso

ano. coco a cenina nio aparece ao inventário doa bens em 1789, é lógico eupOreoa que ela tenha falecido ainda

quando nenáe.
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um filho com seis anos de idade, de nome Gregório. Também Quitéria, uma crioula

de 40 anos de Idade, quebrada da barriga, como assim Indicou os avaliadores do

espólio, Unha, em 1789, um filho de dezoito meses de idade de nome Peregrino.

Joaquim, um pardo de 35 anos, vivia também sozinho em companhia de sua filha

chamada Mariana, que estava a época com oito anos.

A imensa maioria dos africanos casados do plantei de Francisco Lopes teve sua

união abençoada pela Igreja Católica, como se assim se verifica nos assentos de

casamento firmados na Igreja da vila de São Salvador. Os casais de número 2 a 6 se

casaram todos no mesmo dia 16 de outubro de 1782 e todos também na mesma hora, às

cinco da tarde. António e Maria, o casal de número 7, casou-se no dia quinze de

fevereiro de 1784, às nove horas da manhã e Caetano e Domingas, o casal de número

8, no dia quatro de fevereiro de 1787. Graças a esses registros de casamento, nos

foi possível recuperar a relação familiar existente entre alguns desses escravos na

medida que algumas delas não foram detectadas ou anotadas por parte dos avaliadores

do espólio quando da ocasião de feitura do inventário da esposa de Francisco Lopes.

Os casais de n2 4 a 7, por exemplo, não aparecem no documento como casados e sua

relação só foi possível de ser recuperada graças à utilização das fontes da Igreja.

Fazendo uso mais uma vez do levantamento realizado por Couto Reis, verifica-

se que o engenho de Francisco Lopes da Silva havia sido erigido em terras aforadas

a Joaquim Vicente dos Reis, na localidade de Curral Falso, região de terras mais

fertéis da freguesia de São Salvador, e lá Unha se estabelecido no ano de 1780. Em

1785, ano no qual Couto Reis concluiu seu recenseamento, a propriedade contava com

um número total de 37 escravos, sendo 23 homens, 9 mulheres e 5 crianças4.

3 Cf. Livro de Cesa.aento de Escravos 022, 1160-1192. Arquivo da Cúria Metropolitaoa de Canos, P3.

Cf. Couto Pela, op.cJt.
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Tomando por base os registros de casamentos firmados em sua maioria antes de 1785,

se observa que a maior parte das nove mulheres cativas existentes na propriedade

se encontrava a época já casada. A grande defasagem existente entre o número de

homens e mulheres escravas é um indicio seguro de que o engenho de Francisco Lopes

passava então por uni momento de expansão da escravaria, o que nos é confirmado

diante dos números quase que triplicados do total de escravos arrolados no inventário

de Dona Joana Arrais, apenas quatro anos mais tarde, em 1789.

Em se tratando de uni plantel recentemente formado, é sintomático que lá

encontremos a presença de outros tantos africanos recém-chegados, ainda boçais,

e sem qualquer relação de parentesco ou consagüineidade com o resto do grupo,

indivíduos estes que certamente foram negociados pelo senhor de engenho após a

passagem de Couto Reis pela freguesia. Eram eles então os pretos Angola João (30),

Manoel (18), Antônio (16), José (16), Caetãno (17), Joaquim (16), Francisca (30),

Francisco (20), Pedro (20) e Paulo (24), todos listados separadamente ao fim do rol

destinado aos escravos como se juntos compusessem uma única unidade habitacional

de negros novos, como assim vimos anteriormente no capítulo 4.

O destino desses pretos novos e dos outros já agrupados em torno de unidades

familiares do plantel de Francisco Lopes nos foi possível resgatar graças a mais um

inventário post-mortem, dessa vez do próprio Francisco Lopes da Silva, falecido nove

anos após a sua única esposa, Dona Joana Arrais, no ano de 1798. Nesse ano, o

plantel de Francisco Lopes reunia 70 cativos, ou seja, se encontrava basicamente no

mesmo patamar que no ano de falecimento de sua mulher. A composição do plantel

também pouco se alterara e a essa época lá residiam 38 homens, 19 mulheres e 13

A quantidade de escravos entio arroladas foi de 69 cativoa, sendo 35 bo.ena, 16 Mulheres e 16 crianças cf.

mv. ne66
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crianças. A razão de masculinidade do engenho se apresentava então um pouco mais

equilibrada do que nos anos anteriores mas ainda impunha aos homens cativos uma

série de dificuldades no que diz respeito à composição de pares e formação de

famílias, acaso fossem apenas consideradas as mulheres escravas disponíveis no

interior do plantel'.

O destino das famílias cativas outrora constituídas alterou bastante nesses

últimos nove anos. Por conta de causas de origem natural (nascimento e morte7,

essa última em especial), algumas fand]ias se viram reduzidas ou acrescidas ao longo

desses anos. A partilha dos bens', por ocasião do inventário de 1789, se incumbiu

também por sua vez de desmembrar alguns núcleos escravos então estabelecidos.

Vejamos, pois, o que foi feito do povo escravo de Francisco Lopes ao longo desse

tempo.

O casal de nQl, formado pelos africanos Pedro e Josefa, não mais existia em

1798 devido ao falecimento de Josefa algum tempo antes. Pedro, que era então

descrito como um africano oriundo do Congo', aparentou, segundo asseverou os

Graças ás fontes utilisadas, nos foi possível recuperar o número e a composição dos escravos, e portanto

e relsçio boses/su Iber do engenho de Francisco topes da Silve se tras momentos distintos, a saber: se 1785, no sue

do receassasento de Couto sela, quando esta era de 2.6, ou se j a. 2.6 homens para cada mulher; es 1789, no ano de
fslecisento de 0.3oana Arrais, quando cata era de 2.2; e, as 1798, quando a taka havia caído para 2.0.

7 segundo dados levantados por Pobert sienes para psrte da populaçao cativa de Caspinaa, província da 85°

Peulo, ao longo dos anos de 1870 e 1880, verificou-es que a expectativa de vida dos escravos (homens e mulheres)
naquela raglto era de 30.4 anos cf. 'Estabilidade Familiar e Mortalidade entre os Escravos de csspinae: bois
Esaaploa de Ligação de Arquivos para e analise oseográfica', Asaocieçáo Brasileira de Estudos Populscionais....

Elo deve causar espanto portanto nos deperereoa coe o sefacelesento de várias unidades familiares escravas

existentes no plantel de Prancieco topes da Silva ossas espaço de nove anos.

8 A lagisiaçSo colonial e setropolitans concernente a divino dos beca da fasilia as pautava pelo conjunte
de forcas erpreesas nas ordenaçâas Pilipinas que recoeendava que os bens do casal fosses divididos ao seio, cabendo

e cada usa das partsa, viúvo (a) e defunto (a), porções exatesenta iguais. Da eatada dsstinade ao cõnjuge
felscido, norsalesata se retirava us terço qua era entao destinado aos custos do funeral e 6a disposições
teatssentariae que porventura ele tivesse feito, acaso tenha corrido coe testamento redigido e notificado. o
restante doe bens do defunto era entáo dividido coa oe herdeiros que ele tivesse deisado (filhos, iresos, netos

etc...) es porções ssetsSente iguais, que recebiam o nosa de legftisee.

9 o 1nvsnt5rio de 1789 listou a quase totalidade doa africanos do plantei de Francisco topes coso oriundos
de regiao de Angola. Es 1798, palo que parece, os aveliadorea do eápdlio tivaras o cuidado de registrar a
procedência especifica de cada um dos negros avaliados. Daí, portanto, a disparidade observada.
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avaliadores do espólio, ter aproximadamente 80 anos de idade". O africano vivia

então em companhia de seus três filhos: Albano (26), Aniceto(18) eLmo (11), todos

ainda solteiros. O casal de n22, Manoel e Teodósia, continuava ainda junto, vivendo

em companhia de seu único filho Gerado, então aparentando ter 13 anos de idade.

O outro Manoel, marido de Isabel (casal n23), era listado como viúvo no inventário

de 1798 e parecia então viver em companhia de seu filho Salvador, um moleque cabra

de 18 anos de idade. O casal de n24, Luiz e Rosa, não mais aparecia no inventário

de 1798, muito provavelmente porque quando da ocasião da partilha do primeiro

inventário, eles tivessem sido destinados à terça da inventariada Dona Joana Arrais

e, possivelmente, tiveram que ser negociados para cobrir as despesas com o funeral

e as disposições testamentárias da defunta. João e Antônia (casal nQS) viviam ainda

juntos, ele aparentando ter 60 anos e ela 50 anos de idade. Também ainda juntos

viviam José (Congo, quebrado, 65 anos) e sua mulher Francisca (Angola, 50 anos),

casal de n6, mas junto a eles só estava a época o seu filho André, então com 11 anos

de idade. Em 1789, na primeira partilha, toda a família de José e Francisca tinha sido

destinada às legítimas de Francisco Lopes da Silva (o moço), filho de Joana Arrais e

Francisco Lopes, sendo, portanto, de grande surpresa depararmos novamente com

o casal de escravos e seu filho André no montante dos bens do inventário do velho

Francisco Lopes". O casal de n27, Antônio e Maria, também não mais aparecem no

inventário de 1798 embora na partilha do primeiro inventário ambos fosses destinados

lo Ta.bé. se ralaçao a idade, pouco eficácia e1 esperava por parte dos avaliadores do espólio. Normalmente
os cativos desconhecia. sua própria idade e, nas deacriçbea dos inventários, vali, o que os escravos aparentava.
e o que os avaliadoras asseverava..

11 o inventário de Francisco tope, da Silva, e. 1798, seu fiflo Francisco Lapas (o sovo) aio saie aparece
na lietagss doa herdeiros, o que suger. suito provavelmente que ala tenha sorride alço. tempo antes. Coso ao
inventário de soa si. Joana &rraie. es 1789, Fraacisco topas * apresentado coso na hosam solteiro, á lógico
supormos que, quando da ocseflo de sua sorte, seu pai soito provavelmente herdara todos (ou pelo acuo, parta) dos
bane de seu espólio. Dai a explicsçao para .bat. Prancisca e André ainda constares da listagae doe bens de
Francisco topas, o velho. As outr.s criança., Angelo, Maurício e macio, provavelmente uso tiveras sorte
seseibente e sa perderes aos sssndroa de pagamento de costas de funeral, diepoeiçóse testamentárias e demais

dividas.
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à meação do viúvo inventariante. A família de n98, Caetano e Domingas, estava ainda

presente no inventário de 1798, juntamente com seus filhos Benedito (14), Mariana

(11), Felizardo (9) e Tereza (1), estes dois últimos nascidos após o falecimento de

Dona Joana Arrais. João (Benguela, doente, 60 anos) e sua mulher Isabel

(Benguela, 48), casal de n99, permaneciam ainda no plantel de Francisco Lopes. O

casal de nQlO, Antônio e Inácia, não mais aparecem no inventário de 1798 e a família

de nQll ficou reduzida apenas ao viúvo Bartolomeu (Rebolo, 70 anos) e sua filha

Leonor, crioula, de 28 anos, ambos a época listados no rol dos escravos que eram

utilizados no serviço da casa de Francisco Lopes.

Nesse espaço de nove anos, outros pares, num total de seis, havia sido

formados entre os escravos do plantel de Francisco Lopes. Alguns dos africanos

recém-chegados conseguiram encontrar uma companheira, junto a qual certamente

se fazia mais fácil a adaptação à uma nova terra e sua gente. Paulo, o africano listado

no primeiro inventário juntamente com os cativos mais novos do plantel de Francisco

Lopes, se encontrava, nove anos mais tarde, casado com uma escrava crioula, de

nome Maria, talvez filha de Bartolomeu, embora Maria fosse um nome muito comum

para afirmarmos isso com precisão, e achava-se a época servindo como feitor das

roças de Francisco Lopes, responsável pelo trabalho e pela conduta dos outros

escravos, africanos como ele, mas também alguns crioulos. O casamento de Paulo e

Maria havia ocorrido no dia 28 de abril de 1793, às 6 horas da tarde, juntamente com

o de um outro casal, de nome Sebastião e Isabel, ambos de Angola, ele com 39 anos

e ela com 35 anos de idade. O terceiro par formado nesse espaço de tempo unia os

africanos Pedro, Benguela, de 40 anos e Angélica, Angola, de 28 anos de idade.

Pedro, assim como Paulo, havia sido listado junto ao rol dos escravos novos, ou seja,

ao fim do espaço destinado à escravaria do primeiro inventário. O quarto casal era

formado por Manoel e Joana, ele Angola de 35 anos e ela Benguela de 30 anos de idade
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grupos familiares, tan deu novamente a se reconstituir como tal após o esfacelamento

Inevitável ocorrido por conta da partilha dos bens.

A constituição de parentescos, em suas mais variadas formas, podia ser para

esses cativos, em sua maior parte de origem africana, um espaço privilegiado onde

a aculturação à no'va terra e seus hábitos se fará de forma menos dolorosa e

traumática. Essa hipótese cabe-nos confirmar nas próximas páginas. Veremos,

entretanto, primeiramente o que tem dito a historiografia a respeito dessa questão.

5.1 Farnflla ESczafl e Historiografia da Escravidão

Letrados religiosos e naturalistas viajantes, emitiram, ao longo de todo o

período colonial e também durante o século XIX, impressões sempre pessimistas

acerca da possibilidade dos cativos terem acesso à relações de família estáveis.

Diziam os padres da colônia que os senhores de escravos intencionalmente favoreciam

uniões apenas fortuitas em meio à sua escravaria, o que gerava, segundo eles, um

ambiente de licensiodade e lubricidade sempre imperante entre os escravos. Os

religiosos da Companhia de Jesus, em especial, empreeenderam de forma sistemática

uma verdadeira campanha, que se fazia através de discursos e sermões, de

convencimento de senhores de escravos contrários ao casamento e, por conseguinte,

ao estabelecimento de laços de família entre seus cativos. Os padres Antonil e Jorge

Benci, em especial, admoestavam severamente os senhores que deixavam seus

escravos na lascívia das relações de concubinato e não os casavam perante a
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igreja". Benci clamava aos senhores para que casassem seus cativos pois assim

estariam livrando-os e a si mesmos da concupiscência e dos pecados da escravidão".

Os naturalistas viajantes, que por cá estiveram a partir de inícios do século

XIX, reclamavam quase em uma só voz a respeito da imensa maioria de homens sobre

o número de mulheres entre a escravaria brasileira. Nas cidades, em especial

Salvador, Recife e Rio de Janeiro, para onde os viajantes mais forneceram

informações, a maioria masculina chamava muito atenção mas, à primeira vista, ela não

parecia ser tão marcante quanto na zona rural. Nesses grandes centros urbanos, o

que mais impressionava aos viajantes era a predominância dos negros sobre o número

de brancos e a algazarra que estes normalmente faziam na execução das tarefas do

dia-a-dia. A cânüga entoada pelos escravos ao carregarem os fardos de um lado para

outro, a assuada que estes faziam quando se reuniam nos chafarizes da cidade, sua

presença sempre constante, a todas as horas do dia e da noite, gritando em alta voz

os produtos por eles vendidos em seus tabuleiros -frutas, legumes, quitutes, milhos

cozidos, etc, cortando cabelos e barba, aplicando sangrias, carregando tonéis com

excrementos a serem depositados nas praias, tudo isso impressionava mais os

viajantes do que o número de escravas sobre o de homens em cativeiro. Ao saírem

das cidades com destino ao campo, no entanto, saltava aos olhos do europeu a

disparidade entre os sexos gerada pela escravidão. Era essa, segundo eles, uma das

principais causas da desordem familiar existente entre os negros brasileiros. Saint-

Hilaire, por exemplo, associou diretamente a promiscuidade com o maior número de

homens do que de mulheres em cativeiro.

12 Ver sobre isso, Ronaldo Veinfas, Trópico doa Pecados- Morai, Sexualidade • laqui.içao no Brasil, pp.76-88

13 • (,.) p era que rol instituida o Sento Matrimônio? Neo só para propagaçeo do ginero huesan, senso taabéa

pare remédio da coacupiatencia e pare evitar pecedos. Bá porventura alçus senhor que tenha poder para eafresr a
concupisclucia nos escravos de sorte que neo brote es seus efeitos, e os uso provoque e estiauis a pecar? E certo
que nao. Pois as neo podeis reprimir nos escravos os efeito, e os estisulos da concupiscsacia, porque lhes havele
de tiraro reaédio que D.ue lhes deu? Jorge Benci, Econoaia Crista dos Senhores no Governo do. Escravo., p.lO?
epud Ronaldo Vaiaras, Ideologia e Escravideo. Os Letrados e e Sociedade E.crevi.ta no Brasil Colonial, p.I12.
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Os viajantes, quase unanimamente, afirmaram que aos cativos era vetada

qualquer possibilidade de estabelecimento de parentesco. Tschudi nos fala que os

negros viviam em geral na maior promiscuidade sexual, asnim como o gado nos

pampas. As negras, segundo ele, tinham filhos de dois ou três homens diferentes.

Apenas a sorte ou a ocasião favorecia à união dos pares, que não era nunca celebrada

perante à Igreja. As relações daí resultantes muito raramente logravam durar a vida

inteira". Burmeister indicou ainda que os senhores de escravos jamais toleravam

os casamentos legítimos pois temiam que isso pudesse dificultar o controle da

escravari& 5 . Ribeyroles, por exemplo, superlativizou essa afirmação ao máximo e

disse que nas senzalas dos escravos não se viam famílias e sim ninhadas. Era da

própria escravidão, segundo o viajante, privar o cativo de qualquer interesse pela

constituição de famílias na medida que, no caso do homem escravo, os frutos do seu

trabalho jamais seriam revertidos em benefício próprio. As mães cativas, segundo

Ribeyroles, não demonstravam nenhum desvelo para com seus filhos, nem para com

suas moradas, na medida que as crianças podiam lhes ser arrancadas como qualquer

cabrito ou pinto da fazenda' 6 . A mesma imagem de animalização dos negros e sua

inexistente vida familiar encontramos também em Robert Laliemant para quem a

moradia destinada aos escravos mais se assemelhava a uma longa fila de estrebarias

escuras onde os senhores esperavam dos cativos que eles apenas se contentassem com

uma aparente vida familiar e que gerassem muitos novos escravos para seus

proprietários".

14 Cr. j.3.Tscbudi, Vis* 6. Provincias do Pio de Janeiro e flc Paulo, p.57.

15 Cf Berasan Burasieter, VieQta ao flreeil, p.72.

16 Cf. Charles Ribsyrrolsa, Brasil Pitoresco, VoI.11, p33-

17 Cf. Robert Av&-Lslle•ant, viagens pelas Províncias da Bahia. Parneabuco, Alagoas e Sergipe, p45.
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Apesar de emitirem opiniões tão fortes acerca da vida sexual dos cativos, não

é certo contudo que os viajantes tenham realmente procurado inquirir e observar

atentamente como se dava o dia-a-dia nas fazendas e engenhos coloniais. Na maior

parte das vezes, suas observações baseavam-se tão somente no que eles conseguiam

espreitar a distância quando hospedados por poucos dias nas fazendas e engenhos

por onde passavam em suas andanças a procura de novos espécimes de árvores,

pássaros, formigas, etc..., razões maiores de sua visita "as reglbes exóticas do

mundo", como assim declarou Burmeister. Poucos foram os que realmente se

aproximaram das senzalas e tentaram arremedar algum tipo contato com os cativos.

Maria Grahaxn teve a oportunidade de visitar um engenho baiano na localidade de

Nazaré das Farinhas e se interessou ao menos em conhecer as cabanas destinadas à

moradia dos escravos que lhe pareceram, ao contrário de sua expectativa, limpas e

confortáveis. Em outra ocasião, ao visitar um engenho próximo ao rio Guaxindiba,

no Rio de Janeiro, Graham mais um vez se interessou em visitar as habitações dos

escravos, dessa vez atraída no meio da noite pelo som de música que vinha das

cabanas dos cativos casados. Lá, ela encontrou grupos de negros a brincar, cantar

e dançar à luz da lua". Ribeyroles, que parece também ter visitado as senzalas dos

escravos achou-as verdadeiros antros onde os negros podiam quando muito

experimentar algumas distrações e prazeres bestiais, tudo movido apenas pela

embriaguez. Lá, segundo o viajante, vivia-se uma vida bem diferente daquela que

normalmente regia o convívio familiar (segundo parâmetros dele, protestante

europeu). Nas senzalas, segundo Ribeyroles, não havia espaço para esperanças e

recordações, nunca se falava do passado, que representava apenas a dor, nem do

18 Cf. Mtrla Crebe., DiArio de uma Viagem ao Brasil, p.178 • p.242.
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futuro, que era muito remoto. Nas senzalas, segundo o viajante, ele nunca avistou

uma flor .

o que normalmente se depreende da fala dos viajantes, para além de uma

constante crítica à escravidão, é também um certo desprezo com relação aos negros

escravos e sobretudo com relação às condições de vida nas quais eles viviam. Sua

situação inspirava a um só tempo compaixão e repulsa, nesses observadores em sua

maior parte contrários à escravidão nesses idos do século XIX após a proibição

internacional do tráfico de escravos, em 1830. Talvez isso explique o fato desses

observadores terem emitido impressões sempre tão negativas e dasalentadoras acerca

da vida familiar dos negros, quando às vezes sabemos que lhes faltavam informações

para tal. Conscientes ou não, involuntariamente ou não, seu afastamento das

senzalas refletia um sentimento comum a um bom número de viajantes mas que apenas

um teve o despudor de confessar. O zoólogo alemão Hermann Burmeister ao visitar

o Brasil em 1850 confessou que prefiria ficar recluso à casa que alugara na cidade,

dedicando-se às suas pesquisas, do que se misturar ao povo barulhento que apinhava

as ruas do Rio de Janeiro. Nelas, segundo o viajante, só se encontrava gente de cor

maltrapilha ou seminua, cujo aspecto jamais poderia atrair ou divertir o transeunte.

A convivência com os negros e a escravidão despertou em Burmeister sentimentos

pelo menos ambíguos. Segundo ele:

Embora convencido, por observação própria, de que é
exata a afirmação de inferioridade física e mental do preto
em relação ao branco e que jamais passará de sua posição
servil na vida em comum com este, sempre lhe tive grande
simpatia, comteinplando-o, com interesse, como produto
exótico da natureza. Nunca pude, porém, durante todo o
tempo em que tratei e lidei com os pretos, evitar certa
repulsa, que, pouco tempo depois de entrar em contato com
tal gente, se manifestava em mim. Amava-os, se assim.

19 Cf. C.R1beyr010. op.cit., p33



posso dizer, teoricamente, à distância, enquanto não fui
forçado a conviver, mas, desde que tal aconteceu, este
sentimento transformou-se em repugnância. O preto tem
algo de desagradável, que é menos de seus costumes do
que de sua pessoa física. Antes de tudo, o cheiro
penetrante e desagradável, que todos eles exalam em grau
maior ou menor, torna a sua proximidade insuportável.
Sou das pessoas cujos sentidos são muito delicados e não
foi só uma vez que um preto, pelo simples fato de passar
perto de mim, me molestou imensamente. A catinga provém
das exalações e da transpiração do corpo, sendo agravada
ainda pela falta de asseio da maioria deles, mas, como não
é esta a causa, nem limpeza, nem banhos adiantam.2°

Diante dessa pérola de preconceito, não surpreende que Burmeister não tenha

fornecido qualquer informação acerca das habitações destinadas aos escravos quando

ele teve a oportunidade de visitar regiões do Império dedicadas à lavoura.

Burmeister talvez seja no entanto um caso extremo de viajante preconceituoso que

demonstrava um desdém constante pelas coisas do Brasil. Exemplo disso é também

a repugnância que sentia o viajante pelo resto do povo, em especial pelas mulheres.

o alemão, que para aqui viajou somente em companhia do filho de 15 anos, por

inúmeras vezes demonstrou ter ficado impressionado com a beleza e sensualidade das

mulheres brasileiras. Elas, no entanto, tal qual os negros, lhe inspiravam uma certa

repulsa na medida que seus hábitos de conduta e asseio demonstravam apenas um

grande desleixo. Segundo Burmeister,

[... ] não deixa de ser desagradável ver uma bela
morena, de olhos negros e cintilantes, abraçada ao violão
de que tira suaves acordes, escarrar de repente no chão
com toda a força. A atração, num momento, é vencida pela
repugnância. Permaneci sempre invulnerável a qualquer
sedução ou encanto de uma mineira, pois, como dr.Fausto,
na noite de Walpurgis, via saltar daquelas adoráveis

20 CfH.BurnIstsr, cp-cit., pp72-73.
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boquinhas os ratinhos brancos, e nada me levaria a depor
um beijo em tais lábios!".

Obviamente, nem todos os viajantes eram assim tão preconceituosos como

Burmeister mas quase todos sem exceção reclamaram da situação sexual e familiar dos

cativos. A partir de meados do século XIX também, com o surgimento do movimento

abolicionista, alguns políticos, juristas e setores médios urbanos do Império juntaram

a voz aos padres da colônia e aos viajantes na acusação da escravidão enquanto raiz

de todos os males morais e familiares do pais. O movimento pró-emancipação dos

escravos se incumbiu por sua vez de pintar com fortes cores o impacto destrutivo

causado pela escravidão sobre a possibilidade dos cativos constituírem famílias em

cativeiro. Segundo o jurista Perdigão Malheiro, por exemplo, a escravidão por si só

funcionava como impedimento dirimente ao casamento e, por conseguinte, à formação

de família ou ao estabelecimento de qualquer vínculo de parentesco entre os escravos.

Tomando por base os princípios sugeridos pelo Direito Romano, Perdigão Malheiro

resgatava a crença, já há muito reconhecida e firmada, de que o escravo não tinha

família posto que não havia entre eles, em regra, nem o casamento, nem o parentesco,

nem o poder marital ou pátrio. Entre eles estaria sancionado haver apenas o

contubernium, ou seja, um tipo de união natural reconhecida pela lei posto que o

connubium, ou casamento legal, lhes era vetado.

Entre nós, segundo Maiheiro, a maioria dos cativos, tanto aqueles utilizados

no serviço urbano como os outros destinados à labuta rural, vivia em uniões ilícitas,

itregues, por con guinte, à lei da natureza ou à devasaldão. Malheiro era forçado

21	 IbId. p.275.
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a reconhecer, no entanto, que entre os lavradores não era raro se encontrar famílias

de escravos, compostas por marido, mulher e filhos".

A abolição final dos escravos viu nascer e tomar corpo, nas Américas e também

no Brasil, não por acaso regiões que tiveram um passado escravista, uma série de

teorias raciais que afirmava cientificamente a Inferioridade da raça negra. Um dos

arautos nacionais desse pensamento foi o médico baiano Raimundo Nina Rodrigues que

lamentava mesmo que os negros tivessem sido libertados do cativeiro. A abolição dos

escravos foi, para Nina Rodrigues, uma das maiores e mais fúteis reformas que se fez

no Brasil. Segundo ele, o movimento abolicionista, no seu afã de promover a causa

emancipacionista, emprestou ao negro "a organização psíquica dos povoe brancos

mais cultos" e também ifie conferiu "qualidades, sentimentos, dotes morais ou idéias

que ele não tinha, que ele não podia ter. ` Nina Rodrigues lamentava sobremaneira

que o futuro e progresso do pais estivesse de vez maculado e prejudicado pelo grande

número de negros aqui presente e, em especial, pela mistura cada vez maior destes

com os brancos. Era a mestiçagem, segundo o médico baiano, a principal responsável

por degenerações de toda espécie e, como tão em voga no seu tempo, era comprovada

a associação entre a herança negra africana e uma maior tendência para a prática de

crime. A exemplo disso, Nina Rodrigues afirmava ser a mulata um "tipo anormal de

superexcitada genésica", que assim o era por ser resultante da mistura das raças.

A escravidão, segundo Nina Rodrigues, tinha fornecido ao longo dos séculos ocasião

para a que o sangue negro se misturasse ao branco, favorecido pelo interesse dos

senhores e pelo ardor sexual das negras cativas. Uma família para o escravo era

possibilidade inexistente para Nina Rodrigues na medida que, segundo era sua

crença, ao negro faltava dotes morais para tal.

22 cf. PerdlqSo Walheiro, A rscrsvldao NO Bresil.... pp.S8-61.

23 Cf Ralsuodo flns Podrigues, Os afrscsnos no DrsslI, p.3.
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Casa Grande & Senzala, a obra-prima de Gilberto Freyre, surgiu para por em

chegue todas essas teorias raciais. Nas páginas do mestre de Apipucos (sua seara

pernambucana), o negro era apresentado como principal colonizador do Brasil. Foi

do negro, segundo Freyre, mas do que dos índios e dos portugueses, a principal

influência e contribuição para a cultura nacional. Navegando contra a maré racista

de inícios do século XX, Gilberto Freyre propunha a superioridade técnica, psíquica

e biológica dos negros que foram trazidos pelo tráfico para o Brasil em relação aos

indígenas que aqui habitavam e, em alguns casos mesmo, em relação aos próprios

portugueses. Eram eles, segundo Freyre, melhor dispostos fisicamente para a vida

nos trópicos, hábeis e dinâmicos no trato da terra, na extração do ouro e na criação

do gado, a ponto de serem por ele considerados como elemento nobre na tarefa de

colonização do Brasil. Se porventura aos negros também se associaram todas as

mazelas sexuais que caracterizavam a vida íntima e familiar dos brasileiros, isto se

deu sobretudo devido à influência da escravidão e não por conta da influência do

negro como raça. Segundo Freyre, "se há hábito que faça o monge é o do ~avo",

arrancado o africano de seu meio social e de família, não se poderia esperar deles

outro comportamento que não fosse o imoral. Em suas palavras:

É absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não
foi obra sua nem do índio mas do sistema social e econômico
em que funcionaram passiva e mecanicamente. Não há
escravidão sem depravação sexual. £ da própria essência
do regime. Em primeiro lugar o próprio interesse
econômico favorece a depravação, criando nos
proprietários de homens irioderado desejo de possuir o
maior número possível de crias. [ ... ].

Fôra assim em Portugal, de onde a instituição se
comunicou ao Brasil, já opulenta de vícios. [ ... ]. Dentro
de semelhante atmosfera moral, criada pelo interesse
econômico dos senhores, como esperar que a escravidão -
fosse o escravo mouro, negro, índio ou malaio- atuasse
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senão no sentido da dissolução, da libidinagem e da
luxúria? 24

Brancos e negras, ou melhor, senhores e escravas, viviam, segundo Freyre,

numa desbragada prostituição dentro de casa, tudo movido pelo interesse econômico

de gerar novas crias e pela ociosidade voluptuosa dos senhores. Os meninos na mais

tenra idade eram iniciados sexualmente pelas mulatas; rapazes brancos podres de

sífilis iniciavam sexualmente meninas púberes de 12 ou 13 anos, crentes de que uma

negrinha virgem pudesse lhes curar o mal. Pouca chance tinham os escravos de

constituírem famílias próprias, a sombra da grande família patriarcal. Em alguns

poucos casos, Freyre cita a existência de cativos casados pertencentes ora às

fazendas beneditinas ora presentes em inventários do século XIX.

A obra de Gilberto Freyre serviu para arar de vez do ombro dos escravos, das

mulheres cativas em especial, o fardo de corruptor e propagador da dissolução dos

costumes no seio da família brasileira. Se no discurso racista de Nina Rodrigues eram

os negros os responsáveis pela libertinagem colonial, com Gilberto Freyre estes

passaram a assumir a posição de vítimas dos caprichos dos senhores e sobretudo do

próprio regime escravista.

Os autores que surgiram após Gilberto Freyre não cessaram de acusá-lo de

imaginar uma sociedade colonial idealizada, onde as relações escravistas se davam

sempre de forma benevolente, amortecidas que eram pelo convívio próximo entre

senhores e escravos. Ciro Cardoso escreveu em 1979 que os estudos de Gilberto

Freyre eram marcados basicamente pela teleologia e pelo misticismo. Segundo

Cardoso, Freyre acreditava piamente na missão colonizadora do português e no

24 Ci. Gilb.rto Freyre, Casa Grande 1 Senzala, 1p.439-441.
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caráter patriarca da sociedade colonial, e com base nessa crença teria alicerçado sua

teoria luso-tropicalista e teria lançado as bases de seu mito da democracia racial

brasileira. Sua obra, em especial Casa Grande & Senzala , linha, segundo o critico,

muito mais haver com literatura do que com pesquisa científica 25 . Ao invés de uma

análise psicológico-social das relações culturais e raciais no Brasil, os historiadores

das décadas de 60 e 70 passaram a privilegiar uma perpectiva notadamente econômica

de interpretação da escravidão. O paradigma do cativeiro então inaugurado se

sustentava pois basicamente sobre um viés econômico.

Inúmeros condicionantes econômicos da empresa escravista foram apontados

como obstáculos que se impunham aos escravos para a constituição de parentescos em

cativeiro. Roger Bastide e Florestan Fernandes apontavam o desequilíbrio entre os

sexos, gerado pela preferência dos senhores na compra de homens ao tráfico, como

um forte condicionante à licenciosidade e um incentivo ao estabelecimento de relações

de família instáveis entre os escravos. Reinava nas senzalas, segundo esses autores,

um regime de pater Incertus, matar certa, na medida que o cativo não encontrava no

matrimônio expressão normal e reguladora para sua vida sexual 26 . Em 1965, num

livro de autoria solo, Florestan Fernandes disse ainda que era próprio da política

central da sociedade senhorial e escravocrata impedir "o florescimento da vida social

organizada e da faml]ta como lnstltuiçào Integrada no selo da populaço escrava"" .

Também Emilia Vioti acusava a desproporção sexual da população cativa como

responsável pelas ligações de caráter apenas temporário tão comuns entre os

escravos. Segundo Vioti, a proporção do número de homens para mulheres atingia

25 CI. Ciro Cerdoso, agricultura. E.cra.ldao e Capitalisso, p.97.

26 CI. Rogar Da.tide e Florsetan Fernanda., Brancos e Negro, es Sio Paulo..., p97

27 CI. Floresta. Pernandes, A integraçeo ao n.ro na sociedade de classes, p.11?.
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a razão de 4 para 1 e, às vezes até, a de 5 homens para uma só mulher em

caUveirO.
Utilizando-se de dados referentes à composição sexual da população cativa do

Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina ao longo do século XIX,

Jacob Gorender identificou também que o cativeiro no Brasil era tendencialmente de

origem masculina. Assim o era, segundo ele, porque os senhores de escravos, num

momento anterior à extinção do tráfico, mais se interessavam na reposição da mão-de-

obra via compra direta da Africa do que via crescimento vegetativo. Ao senhor de

escravos, racional e empresário imaginado por Jacob Gorender, mais interessava

exaurir o escravo até às suas últimas forças do que vê-lo envolvido em situações que

entrassem em conflito com a possibilidade de maior exploração de sua carga de

trabalho. O nascimento de crianças, e por conseguinte a composição de famílias,

funcionava, segundo Gorender, como um tremendo ônus para o regime escravista,

na medida que cabia aos senhores fornecer todos os meios necessários à educação dos

menores até a idade adulta. Nas palavras de Gorender:

Cada filho de escrava representa, por conseguinte,
um acréscimo de despesas de resultados aleatórios. £
certo que, se tudo corresse favoravelmente, ao fim de 16
anos disporia o plantador de um escravo novo, apto ao
trabalho em sua plenitude. Mas a experiência demonstrou
que os escravistas preferiam a compra de escravos adultos
e adolescentes ao risco de criar filhos de suas escravas ou
de comprar molequinhos •29

26 Cf Laflia Vioti da Coata, Da Senzala b Colônia, P.251-

29 cf. i.cob Cor.rsdar, O F.scraviaso Colonial, p323.
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Na interpretação de Gorender, essa situação teria se alterado sensivelmente,

em favor da melhoria das condições de vida da escravaria, num momento posterior à

extinção do tráfico quando a alta do preço do escravo tornara interessante ao

empresário escravista tentar a reposição da mão-de-obra via crescimento vegetativo.

Ao longo dos séculos em que foi possível transportar negros da África, no entanto,

o interesse dos senhores na procriação de seus escravos era, segundo Gorender,

apenas secundário, "sobretudo nas fases ascensionais da economia plantacicnlst&'.

Somente os plantéis escravos das fazendas de propriedade de algumas ordens

religiosas, entre elas, os jesuítas, os beneditinos e os carmelitas, experimentavam

um crescimento vegetativo sistemático, posto que os frades incentivavam a união dos

pares e mesmo a união de homens livres com escravas. Nessas fazendas, segundo

Gorender, raro eram os negros vindos da África, sendo a grande maioria deles

nascido no próprio plantel.

A reação da escravaria a essa situação desfavorável à formação de famílias foi,

segundo Gorender, de inibição do estímulo natural à procriação. Baseando-se em

Antonil, Gorender afirmava mesmo que algumas cativas preferiam abortar seus filhos

a os verem padecer em vida o que elas padeciam". Nessa mesma linha de

interpretação, Kátia Mattoso afirmava que entre os cativos era bastante comum a

prática do coitus Interruptus, na medida que a vida sexual do cativo atendia apenas

às necessidades físicas e não visava a procriação". A possibilidade de venda e

ruptura de famílias também teria atuado em senhores e escravos como mais uma razão

inibidora na formação de famílias em cativeiro, segundo assim afirmou Emilia Vioti 32 -

A criança escrava nascida em cativeiro, segundo KáUa Mattoso, na maioria dos

30 lbid, pp.318-346.

31 Cf. Katia de QueirÕ. Mattoao, Bar Escravo no Brasil, p.127.

32 Cf. £.Costa, øpcit., p.259.
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casos desconhecia seu pai e vivia apenas em companhia da mãe. A família, com a qual

ela podia então se relacionar, era o conjunto da comunidade dos escravos, posto que

nesse estado de anomia familiar a vida social do grupo se fazia mais Importante do que

a vida familiar propriamente dita. Para as crianças, segundo Mattoso, as relações

essenciais eram as de vizinhança, de trabalho, de recreação, de ajuda mútua e de

associação religiosa, na medida que esses menores muito provavelmente desconheciam

seus avós e tios, não habitavam com ambos os seus pais, no maior das vezes mesmo,

desconhecia seu pai biológico, e morava tão somente com sua mãe, acaso dela não

houvesse sido ainda separado por venda ou falecimento. Eram as crianças escravas

brasileiras, segundo Kátia Mattoso, objetos de uma dupla criação, entre elas multo

pouco coerente. Em parte lhes criava a comunidade escrava, o grupo de convívio do

plantel, e em parte lhes educava também o senhor de escravos e sua família, a

comunidade branca, com a qual ela passava os primeiros anos de vida, antes de

começar a tomar parte nas primeiras atividades de trabalho, lá pelos 7 ou 8 anos de

idade 33.

Por volta de meados da década de 70 e em especial ao longo da década de 80,

uma série de estudos, realizados em sua maioria com base em fontes de caráter serial

e quantitativo, empreendeu uma revisão de algumas afirmativas fundamentais da

historiografia da escravidão no que se refere à família em cativeiro. A inspiração

desses estudos foi sem dúvida outros semelhantes que estavam então sendo realizados

nos Estados Unidos, e que começavam a identificar que a existência do parentesco

consangüíneo entre os cativos podia atingir proporções outrora nunca imaginadas.

Herbert Gutman, por exemplo, constatou em diversos estados do sul dos Estados

Unidos que era bastante comum a grande número de escravos, independente de suas

qualificações ou ocupações especializadas dentro da empresa escravista, lograr o

33 Cf. K.Mattoso, op.ctt., pp.127-128.
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estabelecimento de famílias nucleares, que muito comumente conseguiam se manter

unidas por longo tempo3 . Os primeiros trabalhos nacionais realizados sobre o tema

se debruçaram preferencialmente sobre os registros de casamentos entre escravos

firmados em algumas paróquias do Brasil Colonial. Iraci Costa e Francisco Vidal

Luna, por exemplo, ao pesquisarem os registros coligidos em Vila Rica, entre os anos

de 1727 e 1826, identificaram que as cifras relativas às uniões de escravos atingiam

a uni percentual de 12.6%, o que os autores consideraram à época bastante

significativo tendo em mente o que era comum afirmar a historiografia acerca da

família em cativeir& 5 . Os Mapas de População realizados para São Paulo e Paraná,

no ano de 1810, revelaram ainda para Iraci Costa e Horácio Gutiérrez que a população

escrava contraía matrimônios numa média bastante inferior ao povo livre da região35.

Essa situação era também verdadeira para Santana do Parnaíba, uma localidade

situada às margens do rio Tietê, em São Paulo, onde Alida Metcalf detectou que a

média de casamento entre escravos era sempre inferior àquela experimentada pelos

livres. Para o ano de 1775, por exemplo, 6.7 pesoas livres contraíram matrimônio

contra 6.6 escravos. Nos anos de 1798 e 1820, a diferença entre essas médias

aumentou favoraveimente entre os livres, apresentando estes uma média de 9.4 e 9.2,

para os anos de 1798 e 1820 respectivamente, sendo que os escravos no mesmo

período casavam-se numa média/ano de 7.0 e 7•437•

O estudo da demografia específica das populações cativas no Brasil foi

fundamental para uma profunda reavaliação das questões relativas à existência e

34 Cf. Barbert Cutelo, Tb• Elack Faaily ia Sle,.ry and Frsedo.. . , pana1..

35 cf. Traci costa & Francisco Lana, 'Vila Pica: Nota sobra Casasentos da !scra.oa. - .', passia.

35 CC. Iraci Coata & orácio Gutiérrss, "ota •obrt Ca.a..nto da Escrasos as $10 Paulo a no paraná (ae30r.
pasai..

37 Cf Alida Metcslf, 'A Pasifla ESCraVS no Brasil co1onial.., p.206.
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funcionamento das famílias em cativeiro. Irad Costa, Robert Slenes e Stuart

Schwartz, analisando as listas nominativas dos habitantes de Lorena, no ano de 1801;

identificaram que 38.8% de todo o povo cativo da região mantinha (ou tinham mantido)

relações de parentesco no Interior do plantei onde habitavam. Eles eram casados ou

viúvos, ou ainda filhos legítimos que residiam em companhia de pelo menos uni dos

pais. Os autores acrescentavam ainda que computando-se em conjunto as mães

solteiras e seus filhos, o percentual da massa escrava que compreendia pais, mães

e filhos atingia então 53%38.

No mesmo ano de publicação do artigo acima citado, João Fragoso e Manolo

florentino detectaram também, para o Vale do Paraíba fluminense entre os anos de

1835-1869, que pelo menos 1/3 da população cativa arrolada nos inventários post-

mor-tem por eles coletados encontravam-se unidas por algum tipo de relação de

parentesco, mesmo apresentando a região por eles estudada um forte desequilíbrio

entre os sexos e uma clara opção pelo tráfico atlântico como veículo de reprodução da

mão-de-obra. Mais do que isso, Fragoso e Florentino detectaram também um certo

respeito da empresa escravista na preservação dos indivíduos unidos por laços

familiares, em ocasiões de venda ou partilhas de bens por conta do falecimento do

senhor escravista. Tal situação teria proporcionado, segundo os autores, que

algumas famílias permanecessem juntas por gerações sucessivas, em alguns casos

mesmo, por até três ou mais gerações".

Esses primeiros trabalhos sobre a família em cativeiro desvendaram uma

realidade de vida dos escravos bem diversa daquela afirmada pelao paridigma da

3e ci. Iraci coate. Bobert Sin.. e Stuart Scheart.. 'A redija Eacra.a e. Loreta (1801)', p.250

39 Ci. Soco Prngoso e anoio Florentino, 'flarceli,o, filho de Inocincin Crioula, acto de Joana Cabinda .',
patei..
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escravidão precedente, que insistia na inexistência da família entre os escravos e na

desordem de suas relações sociais. Ao contrário da inexistência da união legal entre

os escravos, Iraci Costa e Vidal Luna apresentaram as evidências, ainda que

modestas, de sua possibilidade e realização nas igrejas de Ouro Preto, antiga Vila

Rica. Os escravos, em algumas regiões, como assim detectou Alida Metca].f para

Santana do Parnaíba, contraíam matrimônio numa média não tão inferior àquela

experimentada pelos livres, embora entre estes fosse bem mais comum à união legal

dos pares sancionada pela benção católica. No conjunto da população cativa, a

percentagem dos escravos unidos por laços de família, se considerarmos enquanto tal

também aquelas compostas unicamente pela mãe solteira e seus filhos, atingia, por

vezes, como assim encontrou Iraci Costa, Robert Slenes e Stuart Schwartz, a mais

da metade dos cativos de uma localidade. Mesmo em regiões e circunstâncias aonde

o desequilíbrio entre os sexos se fazia presente e o tráfico atlântico atuava como

principal meio de reposição de mão-de-obra, a presença de famílias em cativeiro se

fazia sentir, e não apenas enquanto um dado meramente secundário. Sua recorrência

no tempo e o respeito que pareciam demonstrar os senhores na sua preservação

indicavam ainda que a família em cativeiro podia ser considerada como mais um

elemento estrutural do sistema escravista. Vejamos no capítulo seguinte como era a

situação familiar entre os escravos de Campos dos Goitacazes, na segunda metade do

século XVIII.
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A sociedade fundada nos trópicos desde muito cedo optou claramente pela

escravidão enquanto modo de produção primordial sobre o qual se sustentavam os

pilares do trabalho e da riqueza na colônia. Num primeiro momento, o alvo dos

colonizadores lusitanos foram os habitantes locais -os indígenas-, que aqui foram

utilizados como mão-de-obra escrava, especialmente em algumas regiões, tais como

São Paulo, no século XVI e Grão-Pará, a partir do século XVII'. Uma pretensa

indolência indígena foi apontada inúmeras vezes como o fator responsável pelo

fracasso de sua utilização como escravos na colônia. Era da própria essência da

escravidão, no entanto, que os indivíduos presas ao seu jugo fossem caracterizados

por uma profunda estraneidade e desconhecimento em relação à nova sociedade que

os abrigava. Desconhecedores das regras de vida e da geografia local, os

estrangeiros, tornados escravos, não guardariam com a sociedade receptora nenhum

laço que não a sua única e exclusiva condição de mercadoria. Sobre eles, portanto,

a dominação e exploração escravista poderia ser realizada de forma plena e

superlativizada. O próprio processo de captura e subjugação ao cativeiro, conforme

vimos no caso da escravidão africana, obedecia ao propósito de preparar o indivíduo

para esse "estado de estranho absoluto na sociedade à qual seria entregue", como nos

diz Meiflassouz. Ora, numa situação onde os estrangeiros eram os colonos e os

escravizados eram os locais, a escravidão não podia realmente funcionar como modo

de produção pleno e, portanto, a utilização dos escravos indígenas logo foi

substituída pelos cativos importados da Africa.

A importação de negrqs do continente africano foi sempre freqüente desde

inícios do estabelecimento do tráfico. Em especial em finais do século XVIII e ao

longo de toda a primeira metade do século XXX, o número de negros importados da

1 Ci. Célia Tavares • Entre • Cru., a Tapada..., panis.
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Africa com destino ao porto do Rio de Janeiro se manteve num constante padrão de

crescimento que respondia às necessidades de mão-de-obra por parte da economia do

sudeste, à época em franca expansão. Segundo dados coligidos por Manolo

Florentino, o movimento de entradas de negreiros no mercado do Valongo, no Rio de

Janeiro, nos anos finais do século XVIII, era de aproximadamente 21 navios que

desembarcavam em média de 8 a 11 mil escravos por ano (ver tabela 11).

Esses números, embora bastante significativos, iriam ainda ser duplicados e

triplicados várias vezes a partir da segunda década do século XIX, quando o maior

crescimento da economia do sudeste e o temor pela extinção do tráfico atiçariam ainda

mais a cobiça de senhores de engenhos e plantadores por braços africanos.

Não há como saber os números exatos desses africanos desembarcados no porto

do Rio de Janeiro que foram encaminhados para as empresas nascentes da Capitania

da Paraíba do Sul, nessa segunda metade do século XVIII. A considerar o aumento

do número de casamentos envolvendo africanos em finais do século, no entanto, pode-

se conjecturar que um dos caminhos preferenciais que fizeram tomar esses africanos

com destino ao interior foi certamente a região dos goitacazes. Como vimos no

capítulo 3, a região passava então por um momento de montagem da empresa

açucareira que vinha ao longo dos anos suplantando, em valor e importância, a

atividade da criação bovina e cavalar, outrora a mais importante da localidade. Em

especial, ao longo da década de 1760, o número de engenhos surgidos na região

duplicou e triplicou mais de uma vez. Dos 124 engenhos de açúcar arrolados por

Couto Reis na freguesia de São Salvador no ano de 1785, 112 (ou 90.3%) tinham

surgido após o inicio dos anos 60. A região impunha-se então, segundo Manolo

Florentino, como a principal área agroexportadora do Rio de Janeiro, posição na qual

se manteve ao longo de quase toda a primeira metade do século XIX2.

2 Ci. WPlor.ntiDo, op.cit., p19.
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Tabela 11: V— de escravos africanos desembarcados no porto do Rio de Janeiro,
nos anos flnSs & século XVIII.

Ano	 Número de Escravos

1790
	 8.320

1791
	 9.910

1792
	 11.890

1793
	 13.870

1794
	 8.820

1795
	 10.640

1796
	 9.876

1797
	 9.267

1798
	 6.780

1799
	 8.857

1800
	 10.368

Fonte: Manolo florentino, Em Costas Negras..., p. 68.

Essa fase de montagem da empresa escravista, ou melhor dizendo, dessa nova

empresa escravista, que então se dedicava à produção e ao beneficiamento do

açúcar, posto que a região já conhecia de longa data a utilização do braço escravo,

associado, desde finais do século XVII, às tarefas de criação bovina e cavalar, estava

vinculada profunda e diretamente ao tráfico atlântico enquanto caminho preferencial

para se conseguir mão-de-obra que fizesse produzir suas lavouras e engenhos.

Num primeiro momento, os senhores escravistas por certo favoreceram a

importação preferencial de homens adultos ao tráfico, visando com isso incorporar às

suas empresas "força de trabalho Imediatamente capaz de produzir", como nos diz

Florentin&. Interessava-lhes sobretudo contar com braços fortes que melhor

pudessem realizar as tarefas da lida da cana e que mais em breve pudessem lhes fazer

3 Ibid, p-311.
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render o dinheiro investido em sua compra. Alia-se a isso também o fato do tráfico

no Interior da Africa direcionar a maior parte das mulheres africanas presas ao

cativeiro para os mercados de escravos existentes no oriente.

O quadro de distribuição sexual da escravaria, resultante em grande parte

desse padrão de preferência por escravos do sexo masculino, não era nada promissor

para os homens recém-chegados no que diz respeito às possibilidades que se lhes

apresentavam para a integração à nova terra, tendo por via a sexua]ização e/ou a

constituição de famílias. Pouco tempo deve ter levado o africano para perceber que

o cativeiro para o qual havia sido trazido era composto basicamente por homens. Em

algumas faixas de plantel, sobretudo naquelas onde mais encontramos a presença de

africanos recém-trazidos pelo tráfico, a quantidade de mulheres era tão reduzida que

dava a esses plantéis um perfil quase que exclusivamente masculino. Vejamos pois

como era a distribuição da escravaria local com base em nosso conjunto de inventários

post-mortem.

De inicio, cabe-nos esclarecer acerca desse específico conjunto de fontes

dentro do corpus documental arrolado para essa pesquisa. O número total de

inventários coligidos é de apenas 84, que cobrem os anos de 1698 até 1802. Conforme

se faz possível visualizar na tabela 12, a grande maioria, mais de 70%, dos inventários

é, no entanto, referente à segunda metade do século xviii, período no qual se

observa na região o deslanchar das atividades relacionadas à cultura da cana. Mesmo

tratando-se de um pequeno grupo de fontes, tendo em vista o grande número

normalmente coligido pela grande maioria das pesquisas referentes à família em

cativeiro, nosso conjunto de inventários post-mortem mesmo assim se mostrou

bastante representativo, como veremos a seguir. A existência do recenseamento de

Couto Reis para o ano de 1785 auxiliou-nos ainda no esclarecimento de algumas

lacunas decorrentes do uso desse reduzido conjunto de fontes.
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Tab&a 12: Número de Inventários post-inortem coletados ao longo do século xvm.

Década	 NQ de inventários

1698-1710	 2
1711-1720	 2
1721-1730	 2
1731-1740	 5
1741-1750
1751-1760	 16
1761-1770	 16
1771-1780	 10
1781-1790	 9
1791-1802	 10

TOTAL	 84

Vale dizer ainda que com relação à localidade onde estavam estabelecidos os

produtores que tiveram seus bens avaliados para efeito de inventário, nosso conjunto

faz menção quase que exclusivamente às regiões situadas no corpo interior das

freguesias de São Salvador e São Gonçalo. Apenas 4 inventários arrolados referem-

se a produtores habitantes de Macaé (3) e São João da Barra (1). A grande maioria,

no entanto, residia nas duas freguesias mencionadas, sendo que 23 eram moradores

da Vila de São Salvador.

Com base nos inventários se observa que a propriedade escrava estava

bastante difundida na região. Do total de 84 produtores arrolados, 73 (ou 86.9%)

possuíam um ou mais escravos, sendo dez a média obtida por propriedade. Fazem

parte deste universo de produtores, 9 senhores de engenho, 8 senhores de

engenhoca, 6 comerciantes estabelecidos na vila de São Salvador, 7 criadores de

gado, compondo-se os restantes de lavradores de cana e de roças de subsistência.

Arrolou-se ainda, em conjunto, alguns inventários de pessoas completamente

desprovidas de recursos, sobre as quais nem mesmo se fez possível determinar sua
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forma de sobrevivência. Eram casos, por exemplo, como o de Maria de Souza Rangel,

mulher solteira que vivia em concubinato com seu companheiro André Vicente de

Brito, pai de suas duas filhas naturais, de nomes Ana e Ursula, com idades de 4 e 1

ano, respectivamente, que teve arrolado para efeito de inventário apenas algumas

poucas posses. Entre elas, algumas caixas que serviam de móveis, 1 catre (o que,

quer dizer, cama), 1 banco, duas garrafas, algumas poucas roupas, 1 coco de cobre

usado para beber água, algumas poucas jóias e algum dinheiro líquido economizado

pela família para comprar uma escrava negrinha para a pequena Ursula. Descontadas

as dívidas que devia a defunta, o montante dos bens de Maria de Souza somou apenas

26$145 réis, o que talvez não mais tenha sido suficiente para comprar a negrinha.

Retornando pois a composição da escravaria local, observa-se, com base nos

inventários, que o povo escravo dessas duas importantes freguesias da capitania da

Paraíba do Sul era composto majoritariamente por indivíduos do sexo masculino.

Os homens representavam então 41.3% do seu total, sendo 30.5% formados por

mulheres e 28.2% formados por crianças'. Observe que esses percentuais são

praticamente equivalentes aos registrados no recenseamento realizado por Couto Reis

para as freguesias de São Salvador e São Gonçalo, localidades em que nosso conjunto

de inventários também se insere. Em São Salvador, segundo os dados de Couto Reis,

os homens representavam 48.7% da população cativa arrolada, as mulheres 26.9% e as

crianças representavam 24.4%. Em São Gonçalo, os percentuais do recenseamento

destoaram um pouco mais daqueles dos inventários em. razão da presença dos três

grandes plantéis anteriormente mencionados no corpo da freguesia. No entanto, se

os excluíssemos do cômputo geral de Couto Reis, os percentuais relativos à

Ecomposição populacional escrava em São Gonçalo seriam os seguintes: homens, 45.4%

mulheres, 27.9% e crianças, 26.7%. Ou seja, mais uma vez os percentuais se

4 Arrolei coso criança os cativos crioulos co. idadas inferiores à quinze nos.

134



equivalem aqueles registrados nos inventários post-mortexn, embora a quantidade

(84) por nós arrolada seja bem modesta.

Quanto à origem da escravaria adulta arrolada, os africanos eram, sem

surpresa, a maioria (69.3%) da população cativa adulta local, sendo os crioulos

apenas 30.7% (ver tabela 13). A demografia característica da escravidão é-nos

evidenciada na tabela 14 que informa acerca da composição etária da população

escrava. Nela, verificamos que a grande maioria (57.8%) do povo escravo arrolado

nos inventários era formada por indivíduos adultos, na faixa etária dos 15 aos 45 anos

de idade. As crianças representavam em média 1/3 do total arrolado e os velhos

representavam pouco mais do que apenas 10% da população total coligida, o que

seguramente é um forte indicativo da alta taxa de mortalidade existente entre os

escravos. Sobre esta tabela vale registrar que foram considerados apenas os casos

onde explicitamente se fornecia alguma informação acerca da idade dos cativos

arrolados, embora a experiência do contato com as fontes nos indicasse, por outro

lado, que muito provavelmente os números relativos à faixa etária dos adultos

poderiam ser bem maiores, acaso estes fossem anotados com maior acuidade. Digo

isto porque no caso das crianças e dos velhos, por exemplo, as idades são quase

sempre anotadas e os valores pelos quais eles são avaliados só fazem corroborar e

melhor esclarecer a respeito da faixa etária nas quais eles estão situados. Onde mais

se observa uma certa negligência acerca da explicitação das idades parece-me ser

exatamente na faixa etária dos adultos, como se pode inferir por seus valores de

avaliação, o que entretanto de modo algum nos dá segurança absoluta para assim

agrupá-los lado a lado aos outros que tiveram suas idades explicitamente

identificadas.

Com base na tabela 15, observa-se que a população africana presente nos

inventários era majoritariamente formada por indivíduos adultos, ou seja, pessoas
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na faixa etária dos 15 ao 45 anos de idade. Os senhores escravistas realmente

preferiam, como dito anteriormente, importar adultos ao tráfico com o intuito de

empregá-los imediatamente nas tarefas produtivas de suas fazendas e engenhos. A

composição etária dos africanos descrita na tabela 15 nos dá uma clara idéia da

preferência do tráfico em relação a este grupo de homens e mulheres importados e

ainda das condições de vida e longevidade dos que viviam e envelheciam como escravo

nas Américas. As crianças quase nunca eram alvo dos mercadores do tráfico, tendo

sido registrado apenas, com base nos inventários post-mortêin, a presença de quatro

meninos africanos dentre toda a população infantil inventariada (ver tabela 15).

Também poucos eram os velhos, seja porque esses eram raramente eram trazidos pelo

tráfico, ou, em especial, porque poucos africanos, apii já escravizados, logravam

atingir a velhice ainda com vida. A esmagadora maioria da população escrava

africana era portanto constituída por homens, em especial, e mulheres em idade

adulta.

A composição etária da população crioula nos revela uma demografia um pouco

mais equilibrada, em especial no que diz respeito à maior presença de crianças

Tabela 13: Origem étnica da população cativa Inventariada, excluindo as crianças.

Africanos	 309 69.3%
Crioulos	 137 30.7%

TOTAL(*)	 446 100%

(*) Computei para esta tabela somente os escravos cujas procedências foram
mencionadas.

Fonte: Inventários post-mortem (ver bibliografia).
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Tabela 14: Composição et&la da população cativa Inventarlada.
Menores de 15 anos
Entre 15/45 anos
Acima de 45 anos

TOTAL

Fonte: Idem.

184	 29.2%
364 57.8%
82	 13%

630 100%

Tabela 15: Composição etáxla/éftica dos escravos Inventariados.

Menor 15 anos	 15/45 anos

Africanos 4(*) 1.3%	 239 76.4%
Crioulos	 180 56.8%	 125 39.4%

Acima 45 anos	 TOTAL

70	 22.3%	 313 100%
12	 3.8%	 317 100%

(*) Apenas quatro crianças africanas foram computadas pelos avaliadores de espólio
na listagem dos bens dos produtores locais. A saber: José, Angola, 13 anos, escravo
de Eusébio José Aguiar (inv.n227); João, Guiné, 14 anos, escravo de Isabel Vieira
(inv. n214); Maurício, Benguela, 13 anos e João, Rebolo, 12 anos, escravos de Manoel
Luiz Lessa (inv.n234).

Fonte: Idem.
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entre eles. Estas eram sem dúvida filhos de africanos e crioulos

Indiscriminadamente, embora seus pais fossem com certeza majoritariamente de origem

africana posto que eram eles a maioria da população adulta local. O pequeno índice

representativo da população adulta crioula é indicativo, ao que nos parece, da

situação pela qual passava a região de Campos nessa segunda metade do século

XVIII, pendo de montagem da empresa escravista. Os adultos africanos eram

majoritários porque representavam a demanda e o interesse dos senhores escravistas

por braços fortes para lhes fazer produzir suas empresas nascentes; as crianças

crioulas eram maioria porque representavam, em grande parte, os filhos gerados

pelos africanos trazidos pelo tráfico, e também pelos crioulos em idade adulta; a

população crioula era constituída em sua maioria por crianças porque tratava-se

àquela região de uma localidade onde a população escrava era relativamente jovem e

sobretudo onde o tráfico atlântico era a principal fonte de reposição (ou no caso,

composição, já que se tratava de uma região escravista em período de montagem) da

mão-de-obra; os velhos eram poucos porque assim era característico da escravidão

e da própria situação da época, posto que a mortalidade era bastante alta em meio a

todo o povo colonial e sobretudo entre os escravos. Robert Slenes identificou, por

exemplo, que entre os escravos de Campinas, no período de 1870-1880, a expectativa

de vida não passava, em média, dos 30.4 anos, tanto para homens quanto para

mulheres'.

A presença do tráfico realmente contribuía para que o pêndulo da maioria

populacional recaísse sobre uma superioridade masculina. A relação homem/mulher

registrada entre a população adulta arrolada nos inventários é de 1.4, ou seja, 1.4

homem para cada mulher em cativeiro, o que muito difere dos índices freqüentemente

alardeados pela historiadores da escravidão que afirmavam que a alta desproporção

5 Cf. R.Sltnes, EstabilId.6e Fasilier e Xort.lIdade entre escravos... pss51s.

138



entre os sexos era a principal razão para a instabilidade familiar normalmente

encontrada entre os escravos'. Note ainda que essa taxa de masculinidade

registrada, tendo por base nosso conjunto de inventários post-mortem, é muito

próxima daquela registrada no recenseamento de Conto Reis, em especial se

considerarmos a faixa de plantel de seis a dez escravos em São Gonçalo, cuja relação

homem/mulher foi de 1.41, e a faixa de plantel de um a cinco escravos em São

Salvador, onde a relação entre os sexos foi de 1.54 (ver tabelas 9 e 10 no capítulo 3).

Observe também nesse sentido que a média de escravos por plantel identificada com

base nos inventários foi de 10 cativos por proprietários.

Os africanos contribuíam certamente com uma sensível maioria masculina

nesses índices relativos à desproporção entre os sexos, posto que a relação

homem/mulher entre eles era 1.48 e essa mesma relação entre os crioulos era de

apenas 1.08. Conforme evidenciado na tabela 16, a população adulta crioula

demonstrava uma forte tendência para o equilíbrio entre os sexos, o que era bastante

normal de se esperar da demografia de um povo que só dependesse da procriação

natural para o seu crescimento. Entre os africanos, por outro lado, é nítida a

presença da migração forçada, que importava preferencialmente indivíduos do sexo

masculino, atuando sobre a desconformidade entre o número de homens e de mulheres

entre eles existente.

Recompondo então todos os dados que temos até agora, é-nos possível portanto

identificar que a demografia do povo cativo local pendia fortemente para uma

acentuada maioria masculina que, como vimos, tinha nítidas feições africanas. O

desequilíbrio entre os sexos era seguido de perto ainda por um outro de influências

igualmente graves no que diz respeito às condições disponíveis para procriação e

6 Eeflia Vioti por .x.aplo afirsou que a desproporç5o entre os tetos podia chagar por 'asse a ralaçso de

4:1 e. es vasas até, de 5:1. ou se j a, cinco honens pare ceda mulher as cativeiro cf- E. Vioti da Costa, op.cit.,
p.257. A autora só neo tencionou entretanto peca que r.giao a Coa base as que fontes ela foi buscar estes dedos.
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reprodução natural dessa população, que era o desequilíbrio entre as faixas etárias.

A dinâmica demográfica da população cativa por nós estudada em muito se assemelha

aquela encontrada por Manolo Florentino, com base em aproximadamente 400

inventários post-mortexn para as freguesias rurais do Rio de Janeiro, entre os anos

de 1790-1835 - A pirâmide etária da população por ele estudada assim é composta: uma

base formada por crianças, de até 14 anos de idade, que seriam responsáveis por

aproximadamente 27.1%; um setor intermediário majoritário, formado pelos adultos,

que englobaria uma média de 58.1%; e um pico de tamanho reduzido, relativo aos

cativos idosos, que comportaria por volta de 14.8% da população cativa arrolada'.

Tais dados se assemelham bastante àqueles por nós encontrados tendo por base nosso

pequeno, embora representativo, conjunto de inventários. Ou seja, nossa pirâmide

é assim composta: crianças, 29.2%; adultos, 57.8%; idosos, 13%. Tal composição,

Tabela 16: Proporção entre os sexos na população adulta e origem étnica.

Homens	 143 59.806
Africanos Mulheres 	 96	 40.2%

TOTAL	 239 100%

Homens	 65	 52%
Crioulos	 Mulheres	 60	 48%

Relação homem/mulher
1.48

Relação homem/mulher
1.08

TOTAL	 125 100%

Fonte: Idem.

7 Cf. M.Flor.ntino, op.cit. , p.318. Essas médias foram estraidas dos núaaroa brutos relativos ê variaçio

atina presentes na tabela de número 37.

vele, no entanto, esclarecer que florentino trabalha co. as •aguintea laiass etõriae: crianças, os -afloras

da 14 anos: adultos -aqueles coa idades entre 15 e 49 anos: e idosos -todos os outros seis velhos. A faixa etaria
por nôa trabalhada classifica coso criança os setores da 15 anos, coso adultos aquelas coa idades entre IS a 45
anos e coso velhos todos os desais. Acreditaeos, entretanto, que qualquer diferença que esses distintas
classificaçbes possas causar de forma alguma invalidas es cosperações dos dedos.
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segundo Florentino, caracterizaria uma população cujo conjunto demográfico era

claramente recessivo, e que dependeria de um fluxo externo de indivíduos para

suprir sua necessidade de reprodução. Embora tenham sido os escravos adultos

sempre majoritários em meio à totalidade dos escravos coloniais, eram somente as

mulheres em idade adulta, aquelas com todo o vigor do período reprodutivo, as

verdadeiras responsáveis péla reprodução natural desse povo. Sendo assim, os

índices que explicitavam a possibilidade de reprodução natural da escravaria, e por

conseguinte as possibilidades que tinham os escravos homens de compor pares e

formar famílias, se veriam reduzidos apenas a uma ínfima parcela que representava

as mulheres adultas em meio à população cativa como um todo. Na Capitania da

Paraíba do Sul, por exemplo, tomando por base nosso pequeno conjunto de

inventários, o percentual de mulheres em idade fértil era de aproximadamente

24.8%, ou seja, 156 mulheres identificadas dentro de um universo de 630 indivíduos,

dentre os 709 cativos arrolados nos inventários, para os quais se faz alguma menção

à idade. Era sobre esse pequeno percentual portanto que repousava todo o potencial

reprodutivo que tinha a população cativa de Campos colonial para se auto-reproduzir

naturalmente.

Na primeira metade do século XVIII, grosso modo, devido às próprias

características da atividade econômica lá estabelecida, Ou seja, a pecuária, pode-se

supor que a composição sexual da escravaria fosse bem mais equilibrada que os

índices observados na segunda metade do século. Sheila de Castro Faria, por

exemplo, identificou, com base em registros de aforamento de terras firmados entre

os anos de 1659 e 1693, na Capitania da Paraíba do Sul, que o assentamento da

escravaria nos sítios e currais de gado dava clara preferência ao estabelecimento do

casal escravo que era, segundo a autora, célula sobre a qual se dava a exploração
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do trabalho naquela atividade econômica 9 . Se todos os curraleiros assim se

comportaram, é de se supor pois que a relação homem/mulher, durante os anos nós

quais a criação do gado impulsionou a economia local, tendeu sempre ao equilíbrio e

forneceu ocasião e oportunidade para que a escravaria se auto-reproduzisse

naturalmente. Os frutos desse equilíbrio sexual, ou seja, os filhos tidos pelos casais

escravos, eram normalmente integrados às unidades das quais seus pais eram

cativos, posto que os produtores locais, até mesmo os pequenos escravistas, tinham

interesse na manutenção de seus plantéis'°. Durante a vigência do tráfico

transatlântico de escravos, que oferecia mão-de-obra africana a preços razoavelmente

baratos, a colônia brasileira não viu nascer um mercado interno de cativos forte o

suficiente para suprir de braços escravos as novas regiões escravistas em

expansão". Dito isto pois, a conclusão é óbvia: o estabelecimento da atividade

açucareira na região de Campos se deu basicamente mediante a uma forte vinculação

com o tráfico atlântico enquanto veículo primordial para a composição da escravaria.

A lógica empresarial dos senhores de engenhos e fazendeiros, então com suas

propriedades numa fase de franca expansão, favoreceu a importação de escravos

adultos do sexo masculino, tendo em vista uma maior produtividade imediata de suas

empresas. A importação maciça de homens ao tráfico resultou portanto nessa situação

demográfica anteriormente visualizada, que era em tudo contrária à integração do

africano via sexualização/formação de famílias em cativeiro. Os índices de

reprodução natural da escravaria eram portanto marcados por um duplo obstáculo que

impunha restrições em relação à distribuição sexual e à composição etária da

população.

9 Cf. Shelia de Castro Feria. øp-cit. • p.31$.

10 Ibid. p.275.

13 Cf. )l.Plortntlno, op.cit., pa.a1a-
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Muitos eram os homens, poucas as mulheres, e acrescente-se a isso ainda o fato

de que as condições de vida da população cativa também em muito pouco favoreciam

à reprodução natural da escravaria. Os baixos índices de natalidade característico

deste povo eram testemunhos reais da ação das duras condições de trabalho sobre as

possibilidades de procriação que tinham as mulheres cativas. Com base no livro de

registros de batismos de escravos da freguesia de São Gonçalo, para os anos de 1770-

1786, tentamos recuperar o intervalo médio entre as gestações das mulheres cativas

com vistas à medição da freqüência de sua contribuição para a reprodução natural da

escravaria. O que conseguimos foi, no entanto, uma média apenas aproximada, na

medida que sobre as mulheres cativas que tiveram seus filhos registrados na paróquia

de São Gonçalo, não sabemos todos os dados acerca da duração de sua vida fértil,

mas apenas os filhos que elas tiveram registrados nesse período de 16 anos.

Consideramos para nosso cômputo todas as mães, casadas e solteiras, que tiveram

pelo menos três filhos batizados na paróquia. Dentre as casadas, a média de

intervalo entre as gestações era de 34.2 meses, ou seja, aproximadamente três anos,

tendo sido encontrada nessa média um intervalo mínimo de 11 meses e máximo de 77

meses. O casal Estevão Barcelos e Angélica Eufrásia, cativos da propriedade dos

frades beneditinos, batizaram no dia oito de novembro de 1781, um menino de nome

Manoel. Quando o garoto contava apenas com dois meses de idade, Angélica

engravidou novamente e deu à luz, nove meses depois, a um outro bebê, dessa vez

menina, que chamaram Luzia. O maior intervalo genésico observado encontramos

entre um casal escravo de propriedade dos Viscondes de Asseca, de nomes André

Correa e Joana Correa, que registraram o batizado de seu terceiro filho com um

espaço de quase sete anos de diferença para com o segundo que, no entanto, havia

sido batizado comum período de 24 meses de diferença da primeira criança. Tal fato

talvez nos revele um outro dado, bastante comum à época, que era a imensa
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mortandade de infantes, em especial daqueles chamados natimortos. Ou seja, talvez

o casal André e Joana tenham tido outros filhos nesse espaço de sete anos que

entretanto não resistiram com vida até mesmo o momento do batismo.

Entre as mães solteiras, o intervalo entre as gestações era de 35.4 meses, ou

seja, um pouco maior do que aquele registrado entre os casais, na medida que a elas

parecia faltar oportunidade mais freqüente para encontros mntinos e intercursos

sexuais. Todavia, a constância com que algumas dessas mulheres levavam crianças

à pia batismal nos faz acreditar que também elas viviam relações que, embora não

sacrarnentalizadas pela Igreja Católica, podiam ser estáveis e duradouras. No

próximo capítulo, retomaremos essa questão.

Os intervalos genésicos observados entre os escravos podem ser caracterizados

como bastante alto tendo em vista o que era normalmente padrão entre as demais

populações coloniais. Sheila de Castro Faria, por exemplo, identificou entre os

libertos da freguesia de São Salvador, no período de 1748 a 1798, um intervalo entre

as gestações de aproximadamente 33 meses e entre a população livre, da mesma

região, um intervalo médio de 27 meses12.

A reprodução da escravaria, com base na procriação natural, se via ainda mais

prejudicada por conta das altas taxas de mortalidade entre os escravos, em especial

entre as crianças. t4anolo Florentino observou, em sua pesquisa para as regiões

escravistas do mundo agro-fluminense, entre os anos de 1790-1835, que apenas

metade das crianças nascidas em cativeiro sobreviviam até os 14 anos de idade '3.

Uma vez atingindo essa idade, no entanto, poucos conseguiam chegar até os 30 anos.

Sheila de Castro Faria identificou, por exemplo, que o percentual de crianças que

fl Ibtd, P.280-

13 Ib.
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conseguiam chegar aos 30 anos com vida era de apenas 24%". As duras condições

de vida a que estavam expostos os escravos lhes cerceavam as possibilidades de

procriação ao mesmo tempo ainda que tirava a vida da grande maioria dos infantes

nascidos em cativeiro.

Diante de tal situação, fica evidente que a reprodução endógena da escravaria

se via profundamente prejudicada. O tráfico de escravos com a África impunha-se

pois como a maneira preferencial de reprodução da mão-de-obra escrava, embora, por

outro lado, seja certo também que a grande maioria dos senhores não devam ter

encarado com maus olhos as aquisições naturais de novos escravos, filhos de sua

escravaria original.

Não obstante à essa específica demografia em tudo contrária à

sexualização/composição de famílias em meio a escravaria, em especial nas áreas

escravistas em processo de montagem, os pares se formaram e os índices de relações

de parentesco entre os escravos se apresentaram, na maior parte das vezes, dentro

de patamares bastante significativos. Com base em nosso conjunto de inventários

post-mortem, por exemplo, identificamos que pelo menos 311 (ou 43.9%) pessoas dos

709 escravos arrolados estavam unidos por laços de parentesco imediato, quero dizer,

eram pais, mães e filhos, tendo sido aí computados tanto a mulher casada e seus

filhos como a mãe solteira e suas crianças. Digo pelo menos porque, conforme

evidenciado no plantel de Francisco Lopes, muitas vezes os arranjos familiares

existentes entre a escravaria passavam desapercebibos para os avaliadores do espólio

pie, ao que parece, não tinham nenhuma preocupação em fazer registrar qualquer

informação acerca da vida familiar dos cativos.

Também os livros de batismo de escravos das freguesias de São Salvador e São

Gonçalo, entre os anos de 1786-1792 e 1770-1786, respectivamente, nos revelam uni

1	 Ib., p.215.
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pouco das possibilidades que tinham os escravos de formarem famílias em cativeiro.

Neles identificamos, por exemplo, os percentuais de crianças nascidas em cativeiro

que eram fruto de relações que logravam unir um homem e uma mulher,

sacramentadas pela benção católica. Descobriu-se pois que apenas uma imperceptível

maioria (50.1%) das crianças nascidas em São Salvador eram resultantes de relações

ilegítimas, ou seja, de uniões nas quais um homem e uma mulher não eram casados

perante a Igreja e/ou não coabitavam juntos (ver tabela 17). As demais crianças

batizadas na freguesia, no entanto, que representavam a quase metade dos inocentes

levados à pia batismal nesse espaço de sete anos, era fruto de relações que

conseguiram se impor a todos os obstáculos impostos à composição dos pares, em

especial aqueles relativos à desproporção entre os sexos e as idades.

Na freguesia de São Gonçalo, por outro lado, a maioria dos inocentes (ou seja,

recém-nascidos) batizados eram filhos de mães solteiras (ver tabela 18), ou seja,

fruto de relações que, na maior parte dos casos, não se sustentavam por mais de

alguns encontros, alguns dias ou meses. Essa taxa de ilegitimidade em São Gonçalo

é ainda maior ao excetuarmos do cômputo as crianças nascidas nos três grandes

plantéis da região que, conforme descrito no capítulo 3, merecem um tratamento

especial por diferirem tamanhamente das demais propriedades da região. Sendo

assim, o número de crianças escravas fruto de relações ilegítimas na freguesia de São

Gonçalo sobe para um percentual de 64.1% contra um outro percentual de 35.9%,

representativo daqueles filhos de relações legítimas (ver tabela 19). Essa situação

de prevalência absoluta do número de ilegítimos sobre legítimos em São Gonçalo é

muito provavelmente decorrente de ser essa freguesia, nos idos da década de 70 e 80

do século XVIII, uma das mais modernas de toda a capitania, conforme assim informou

Couto Reis, o que nos faz pensar que ela tenha sido também alvo de grandes

investimentos, em especial no que diz respeito à compra de novos escravos ao tráfico,
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o que é certamente um seguro indicio de uma desproporção entre os sexos mais forte

em suas fazendas.

Diante desses dados significativos de constatação da ocorrência de relações de

família entre os escravos, mesmo submetidos eles aos limites impostos por sua

específica demografia, cabe-nos tentar esclarecer o significado que essas relações

podem ter adqwndo para senhores e cativos. De início, acredito que o fato de

estarmos lidando com uma população em sua maioria constituída por indivíduos de

origem estrangeira seja uma característica fundamental que não pode jamais ser

abstraída da análise. Manolo Florentino identificou no mundo agro-fluminense,

onde a região de Campos era sem dúvida a localidade de maior importância, que a

supremacia dos africanos sobre a população crioula atingia, na década final do século

XVIII, o percentual de 20%. O índice de africanidade da população cativa do sudeste

seria ainda duplicado em mais de uma vez, ao longo de quase toda a primeira década

do século XIX, quando a superioridade dos negros da África atingiria o percentual

de 148%.

Como vimos no capítulo 1, o condicionamento dessa estraixieidade vinha sendo

curtido já há muito tempo, desde a captura do africano de suas tribos situadas em sua

maioria no interior da Africa. Como nos diz Meiflassoux, o próprio processo de

captura e subjugação ao cativeiro servia ao propósito de preparar o africano para

esse "estado de estranho absoluto na nova sociedade à qual seria entregue". Em suas

palavras:

A distância geográfica preparava a distância social quase
absoluta, apesar de todas as aparências, que separaria o
escravo do senhor, e o imobilizaria em seu estado
irreversível de estranho. Esse espaço escravagista que,
sobre milhares de quilômetros, modelava um ser humano

15 CI. M.F2orentioo op.cit., p.329.
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Filhos legítimos
Filhos ilegítimos

TOTAL

730	 49.9%
731(*)	 50.1%

1461	 100%

Tabela 17: LegitlmlAade das crianças batizadas, São Salvador.

(*) Incluído nesse cômputo, duas crianças expostas, ou seja, abandonadas na porta
de outrem.
Fonte: Livro de Registros de Batismos de Escravos n25, 1786-1792. Arquivo da
Cúria Metropolitana de Campos, Campos, RJ.

Tabela 18: Legitimidade das crianças batizadas, São Gonçalo.

Filhos legítimos	 596	 46.1%
Filhos ilegítimos 	 696	 53.9%

TOTAL
	 1292	 100%

Fonte: Livro de Registros de Batismos de Escravos, 1770-1786. Arquivo da Cúria
Metropolitana de Niterói, Niterói, R3'6.

Tabela 19: Legitimidade das crianças batizadas em São Gonçalo excetuando-se
aquelas nascidas nos plantéis de Joaquim Vicente dos Reis, da Ordem de São Bento
e dos Viscondes de Asseca.

Filhos legítimos	 337	 35.9%
Filhos ilegítimos	 602	 64.1%

TOTAL
	 939	 100%

Fonte: Idem.

16 o livro de r.glstroa da freguesia de flo Gonçalo de Campos encontra-se na guardado na Cúria metropolitana
de Niterdi devido provevalsente a algo. .quivoco na catalogaçio do sesso, que csrtassnte foi confundido co. o livro
de registros da fraguesia de no Gonçalo: ao Hecbncavo da Guanabara. Graças 5 profa. Shsfla Paria, denso. 5 sua
lotalisaçso e 5 sua utilizado ao corpos dôcus.ntal dessa dissertaçeo.
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como mercadoria viva, era estruturado, organizado,
articulado para esse fim."

A própria produção social do cativo ainda no interior do continente africano

era marcada por uma profunda relação de alteridade que diferenciava e desqualificava

as populações que eram alvo decaptura de seus saqueadores. Aos olhos dos últimos,

as remotas comunidades freqüentemente saqueadas eram caracterizadas por "..

rusticidade vizinha da bestialidade, e que se manifestava - rudeza, pela

ignorância, pela Inferioridade Intelectual, pela amoralidade e pela prática de atos de

selvageria...", que pareciam predestiná-las "à captura e a uma explaraçào

semelhante à que os ani~R sofrem.'°' Era a alteridade, como nos diz Meillassoux,

a base da relação de produção escravagista e ainda da exploração do trabalho a ela

associado. A origem dessa exigência tinha raízes na maior exploração econômica dos

cativos que, apartados de todos os vínculos -de parentesco, de afinidade ou de

vizinhança, se veriam identificados então à única e exclusiva condição de mercadoria

na sociedade que os escravizava. Novamente • segundo Meiflassoux:

Pela captura, eles (os escravos) eram arrancados à
sua sociedade de origem e dessoclalizados; por seu modo de
inserção na sociedade recebedora, e pela ligação univoca
que mantinham com o senhor, eram descivllizados, e
eventualmente despersonalizados. Por esses processos,
definia-se o seu estado. Esse estado era original, e logo
permanente, definitivamente ligado ao cativo. Era em
razão desse estigma inicial e indelével que os escravos,
uma vez nas mãos de um senhor, podiam ser destinados a
qualquer tarefa, qualquer que fosse o seu sexo ou idade,
e sem que a sua condição, definida por essa destinação,
lhes conferisse um status.19

17 Cf. C.Mefllaaaou., A Antropoog3a da E.cra,Idao. 	 p.55.

IS 1h16, 9.59-

19	 1h., p.lS.
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Assim se definia portanto a situação e a condição do escravo estrangeiro

quando do momento de sua integração à nova sociedade que os iria explorar. Como

vimos, era da própria natureza, sobretudo econômica, da escravidão incorporar

paulatinamente Indivíduos que não apresentassem quaisquer vínculos com a nova

comunidade. Também do ponto de vista do controle social, acreditava-se ser mais

fácil lidar com cativos subtraídos de afinidades, na medida que tal situação

impossibilitava-os de forjar laços que pudessem por em cheque o próprio regime

escravista.

Todavia, era com base no trabalho desses homens, em princípio dPasrIa1hados
e descivllizados, que repousava a riqueza e a fortuna que poderiam almejar os

senhores de escravos no Brasil colonial. Cabia-lhes portanto, senão criar, ao menos

facilitar o surgimento e a existência de mecanismos que pudessem integrar esse povo

estrangeiro à nova terra e sua cultura. Era certamente a cultura do trabalho a

primeira a ser aprendida (ou ensinada), posto que, como logo descobriu o menino

Equiano, recém-desembarcado nas Américas, o que dos escravos se esperava era

trabalho, apenas trabalho, em sua melhor realização.

Paradoxalmente também, do ponto de vista do controle social, acredito que

devia ser urgente tentar integrar esse mar de estrangeiros importados, pois

( representavam eles, em algumas regiões, a grande maioria da população local.

Sabemos que aproximadamente 4 milhões de africanos foram introduzidos no Brasil ao

longo da vigência legal do comércio de cativos com a Africa. Em muitas regiões da

colônia, a presença africana era imensamente maior do que a dos livres, o que sempre

despertou a atenção e surpresa dos visitantes estrangeiros que por aqui passaram

em inícios do século XIX. Viajantes que desembarcavam nas cidades brasileiras

Unham a impressão muitas vezes que estavam em alguma cidade africana, tamanha a
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quantidade de negros que se via circulando pelas ruas. No Rio de Janeiro e em

Campos dos Goitacazes, conforme observamos, essa população negra escrava era

formada basicamente por homens, em sua maioria, e mulheres oriundos da África.

Se sua condição de estrangeiro servia à mais perfeita realização de sua dominação,

por outro lado também, urgia inseri-los à nova sociedade, na medida que sobre eles

repousava a manutenção e reprodução da mesma. Se há uma lição que a historiografia

da escravidão nos ensinou nos últimos anos é que o controle desse povo submetido ao

cativeiro de modo algum se sustentava unicamente no exercício cotidiano da violência,

essa mesma uma noção sujeita à condicionamentos históricos 20 . Não nos parece ter

sido também através da manutenção da continuidade desse estado inicial de

estrangeiro que se procedia a melhor utilização, inclusive econômica, do escravo.

A encararmos a questão sob essa perspectiva, é possível percebermos na

sociedade colonial a existência de inúmeros mecanismos, dos mais simples aos mais

rebuscados, que facilitavam a incorporação dos africanos recém-chegados à nova

terra e à sua cultura. Para os senhores de escravos certamente era muito mais

interessante que os africanos aprendessem o mais rápido possível as regras de

conduta local, até mesmo enquanto forma de garantir uma maior e melhor exploração

de seu trabalho. Recordando o relato de Equiano, sabemos por exemplo que alguns

negreiros tinham por pratica enviar um escravo ladino a bordo para esclarecer aos

recém-chegados o que deles se esperava num futuro imediato. Também os mercados

de escravos, a descontarmos a precariedade das estalagens, eram concebidos para

servir à recuperação física e emocional dos cativos e certamente também para

introduzi-los nos primeiros hábitos da colônia. Uma vez negociados, o novo senhor

se incumbia logo de início em agradar o africano recém-chegado e o fazia normalmente

dando-lhe algum tipo de presente de boas-vindas que podia ser, segundo Rugendas,

20 Ver, aobre Isso, s11v1a tara, capo. da ViolOacia, RiO de Janeiro, P0 • terra, 1988-
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algumas poucas roupas novas, tais como faixas de variegadas cores que lhes eram

atadas à cintura, paletós de lã azul, e bonés vermelho que muito contribuiam "para
tornar mais agradável ao negro essa passagem para a nova condiçâo." Durante o

trajeto que transportava os escravos até as fazendas, os novos senhores tentavam

manter os cativos sempre de bom humor, o que normalmente era feito através de um

tratamento e alimentação especial. Não era raro mesmo, segundo Rugendas, que

muitas vezes se visse chegar "ao rancho o colono, com o escravo cansado na garupa

ou conduzindo pela rédea o cavalo que o carrega." Uma vez instalados na

propriedade senhorial, os negros boçais eram confiados normalmente aos cuidados de

um cativo mais velho e já batizado, normalmente conterrâneo da mesma etnia que a

sua, que o receberia na sua cabana e o faria participar das suas próprias atividades

domésticas. Também com ele o boçal aprenderia as primeiras palavras em português

e logo estaria apto a tomar parte no conjunto das atividades da fazenda. De seis a

oito meses, segundo Rugendas, seriam necessários para que os negros se

acostumassem as tarefas mais comuns. Segundo o viajante, assim eram introduzidos

os novos escravos ao cativeiro:

£ somente quando o novo escravo se acha
completamente refeito das conseqüências da travessia, que
se começa a fazê-lo tomar parte nos trabalhos agrícolas dos
outros. É então o seu primeiro protetor que o instrui.
Durante muito tempo sua inabilidade e sua fraqueza são
consideradas com boa vontade. Todas essas precauções
tornam a entrada do escravo em sua nova condição mais
leve, não sendo por isso de estranhar que os negros em
geral se mostrem bastante contentes e logo esqueçam suas
desventuras anteriores. Isso é tanto menos surpreendente
quanto muitos deles foram escravos em sua pátria e eram
mais maltratados do que na América. 2

21 Cf. J.M.Rugsnds, o p .cit., p256-
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O primeiro tipo de vínculo estabelecido pelos africanos com a nova comunidade

surgia normalmente logo nesses primeiros tempos de cativeiro na colônia. Uma vez

superado o estranhamento da chegada, aquela sensação de ser estrangeiro entre

brancos e negros que sentiu Equiano ao ser levado como escravo para uma fazenda
da Virgínia, nos Estados Unidos, os africanos tendiam a estabelecer com seus

protetores, como assim os chamou Rugendas, fortes laços de amizade que tendiam a

perdurar por longos anos. Em alguns casos estes laços podiam ser alçados à

categoria de parentesco, pelo menos espiritual, com o boçal escolhendo para

introduzi-lo na nova fé e na nova cultura o mesmo negro ladino que estava sendo

responsável por iniciá-lo nas primeiras tarefas de produção.

Embora a Coroa portuguesa recomendasse que todos os africanos recebessem

os santos óleos do batismo católico logo ao serem embarcados nos negreiros com

destino às Américas, todo o povo da colônia sabia que essa determinação nem sempre

era cumprida e normalmente se preferia batizar novamente os negros novos a evitar

o risco de mantê-los pagãos. Segundo Rugendas, o batismo se dava então logo que

os boçais demonstrassem alguns ralos conhecimentos da língua portuguesa, o

suficiente apenas para recitar as principais orações do culto católico. Se o batismo

católico não era ardentemente desejado pelos africanos, que na maior parte dos casos

certamente desconheciam a dimensão e o significado do ato, este não era, por outro

lado, ferozmente refutado, posto que o viajante nunca tinha ouvido falar de nenhum

caso em que fosse preciso recorrer à violência para administrar o batismo aos

escravos. Muito pelo contrário, na maior parte das vezes, os negros encaravam essa

solenidade como um benefício, "pois os antigos, já batizados, tratam os novos com

uma espécie de desprezo, e como selvagens, até o momento de serem nivelados a ele

por esse sacramento. "22 Como vimos no capítulo 4, a aventura desses negros novos

22 Ibid, pp249-250.
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em terras coloniais era uma saga de sobrevivência, de adaptação, de predisposição

a descobrir modos de passar a vida. O batismo e essa nIVeIaÇ&O, como assim chamou

Rugendas, dos novos escravos à posição dos outros já longamente escravizados,

superava então, ao que parece, mais uma etapa de uma longa trajetória de construção

de um novo espaço de vida e de identidade para o africano boçal.

Os registros de batismo de escravos adultos das freguesias de São Salvador

e São Gonçalo nos revelam um pouco dessa trajetória de construção de um grupo de

apoio e solidariedade por parte dos novos cativos. Em São Gonçalo foram poucos os

batizados de escravos adultos de que temos registros para os anos de 1770-1786.

Apenas 17 negros boçais (que representavam 1.3% do total dos batizados registrados

no livro) tiveram sua iniciação na nova fé registrada na paróquia local. Destes, 11

eram homens e 6 eram mulheres. Sobre 11 indivíduos, nada se informou acerca de

sua região de origem, o que põe em risco qualquer tabulação que possa ser feita.

Entre os padrinhos e madrinhas escolhidos (ou arranjados) pelos boçais, a imensa

maioria era composta por indivíduos também escravos (ver tabela 20). Em São

Salvador, a tendência dos boçais na escolha de padrinhos é melhor visualizada em

decorrência do maior número de escravos adultos lá batizados e também, em especial,

devido ao fato das informações anotadas serem mais minuciosas quanto ao batizando.

Ao longo dos anos de 1786-1792, 85 escravos adultos, que representavam 5.5% do

total de batizandos, foram batizados na paróquia, sendo 56 homens e 29 mulheres,

o que dava uma relação homem/mulher de quase 2:1, ou seja, quase dois homens

trazidos pelo tráfico contra apenas uma mulher importada. Esses números foram

bastante semelhantes aos encontrados por Manolo Florentino ao trabalhar com

registros de saída de cativos negociados pelo mercado do Valongo, no Rio de Janeiro,
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durante a primeira metade do século XIX. Segundo esse autor, dentre os negros

boçais negociados pelo Valongo três eram homens e apenas um era mulher`

Com relação à faixa etária dos negros importados, em apenas três casos o padre

responsável pela realização do batismo se incumbiu de registrar alguma informação.

Em 30 de novembro de 1788, foram levados à pia batismal os pretos de Angola

Gervásio e Serafim, ambos escravos de José Francisco da Silva Faria, com 12 e 10

anos de idade, respectivamente. Em 17 de maio de 1792, batizou-se João, de nação

Mina, escravo de João Furtado Pereira, com apenas dois anos de idade, o que

significa que era ele então não muito mais do que apenas uma cria de peito24 , como

assim se costumava chamar as crianças dessa faixa etária importadas pelo tráfico.

O fato do padre ter se sentido compelido a registrar a idade que apàrentavarn essas

três crianças muito provavelmente se deveu ao fato delas destoarem tamanhamente

dos outros africanos por ele batizados. Segundo Horácio Gutiérrez, o total de

crianças escravas negociadas pelo tráfico não superavam o percentual de

aproximadamente 9.5% e 6.4%, para a primeira e a segunda metade do século XVIII,

respectivamente.

Desse grupo de 85 "adultos" batizados em Campos, 67 tinham vindo de Angola,

8 da região da Costa da Mina, 5 de Benguela, 1 de Cabinda, 1 de Cassange, 1 de

Guiné e 1 de Rebolo. Dentre os padrinhos escolhidos, a imensa maioria (por volta de

60%) era composta de indivíduos também escravos, embora em São Salvador se

observasse também uma forte presença de libertos e livres entre os padrinhos

escolhidos pelos negros novos. Certo é, todavia, que era esse um momento de

23 Cf. M.Florentino, op.cit., p333.

24 Por cria de peito entende.-.e se crianças escravas e.barcadae nos negreiros que ainda nao cesinheva..
Pare efeito de tazações,elas saterisa livrem de todo e qualquer imposto P.i. serias coaputeõae c~ usa só cabeça
junto co. suas saca. Existia alada outra categoria de crianças, chamadas de crias de pé, que seria, aquelas que
16e e que cedia. até quatro pal.oa de altura, o que quer dizer aproximadamente um astro. cf. Horócio
Gutiárres, "O Tráfico de crianças Escravas pare o Brasil...', p.ó?.
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estabelecimento de vínculos pie seriam importantíssimos para os boçais ao longo do

cativeiro na nova terra. A escolha de indivíduos fora do seu universo de convivência

diária poderia indicar uma tentativa por parte dos africanos em criar relações com

sujeitos hierarquicamente melhores situados do que eles, no intuito de terem a alguém

recorrer em caso de uma necessidade futura. Como nos diz Rugendas, a figura do

padrinho tinha se enraizado na opinião pública da época como aquele que exercia

salutar influência sobre a sorte do escravo e que lhe era também um amigo, um

conselheiro, que lhe ouviria todas as queixas e que se "n&o pode protegê-lo em todas

as clrscunst3nclas, pelo menos o consola em todas as suas dores." A existência desse

indivíduo era tão importante para os boçais que raros foram os casos em que o ato de

batismo prescindia de sua figura. Em São Salvador, por exemplo, todos os 85

africanos batizados contaram com um padrinho para testemunhar a sua entrada na fé

católica e, em apenas 10 casos, não se contou com a presença da madrinha. O

estabelecimento desse vínculo de solidariedade e parentesco, pelo que parece, se

dava mais fortemente entre os sexos, na medida que nove, dentro os dez casos em

que não se contou com a presença da madrinha, os batizandos eram do sexo masculino

e ainda outros dez casos, onde a madrinha era alguma protetora (santa) celeste, algo

muito comum à época, os batizandos eram também todos homens.

Dentre os padrinhos escravos escolhidos pelos boçais, a maioria era formada

por cativos de outro plantel que não aquele nos quais os negros novos se

encontravam (ver tabela 22). Tal situação provavelmente era decorrente do fato

da freguesia apresentar um expressivo conjunto de pequenos ou médios proprietários

(ver capitulo 3), o que naturalmente favorecia uma maior aproximação entre os

cativos de diferentes plantéis. Se o padrinho era aquele que introduzia o boçal na

nova fé e na nova cultura, era ele também certamente quem primeiro aproximava o

africano da comunidade de negros já formada na região. Não surpreende portanto
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que numa freguesia formada basicamente por plantéis escravistas de pequeno e médio

porte, os boçais tenham escolhido majoritarimente cativos de fazendas vizinhas para

os apadrinharem e os protegerem nesses primeiros tempos.

A socialização dos cativos recém-chegados necessariamente passava também

pela sua sexualização, que normalmente ocorria pouco tempo depois de sua introdução

no plantel. Manolo florentino observou nesse sentido um "impressionante

paralelismo" entre as variações do número de homens africanos inseridos em alguns

plantéis e a maior ocorrência de nascimentos de inocentes nos mesmos. Com  base em

aproximadmente quatrocentos inventários pcst-mortem de algumas regiões agrícolas

situadas no interior do Rio de Janeiro, entre os anos de 1790-1835, florentino

identificou que o movimento de entrada de africanos nos plantéis correspondia a um

acréscimo, quase equivalente, da taxa de natalidade dos mesmos. As relações que

nesse momento se estabeleciam necessariamente não tinham por propósito durar pela

vida afora, o que é evidenciado pelo fato da maior parte das crianças delas

resultantes serem identificadas como ilegítimas, ou seja, fruto de ligações não

sancionadas dentro dos moldes que a nova sociedade apresentava como estáveis. Tal

situação não significa dizer entretanto que o impacto causado pelo tráfico fomentava

um comportamento promíscuo e amoral em meio aos escravos, como assim já

descreveram muitos historiadores da escravidão. O incremento da natalidade era

fruto da maior ocasião que se oferecia ao intercurso sexual e à procriação devido ao

aumento do universo de escolha de parceiros que se apresentava as mulheres

escravas em idade fértil para a gestação. Segundo florentino, as mulheres cativas

"Impossibilitadas (mas não de todo) de manter relaçøes mais Intimas com cativos de

outros plantéis, (..) nem por Isso necessariamente estabelec(Iam) Intercursos

indiscriminados com os homens de seu próprio plantel."25

25 Cf M. Florentino, op.cit.. p.362.
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Tabela 20: Freqüência de padrinhos escolhidos para batizado de escravos adultos,
freguesia de São Gonçalo:

Padrinhos	 Madrinhas

Ausente	 1	 5.9%	 -	 -
Livre	 2	 11.8%	 3	 17.6%
Liberto	 -	 -	 1	 5.9%
Escravo	 14	 82.4%	 13	 76.5%

TOTAL	 17	 100%	 17	 100%

Fonte: Livro de Registro de Batismo de Escravos, da freguesia de São Gonçalo,
1770-1786. Arquivo da Cúria Metropolitana de Niterói, RJ.

Tabela 21: Freqüência de padrinhos escolhidos para batizado de escravos adultos,
freguesia de São Salvador:

Padrinhos	 Madrinhas

Ausente	 -	 -	 10(*) 11.8%
Livre	 22	 25.9%	 20	 23.5%
Liberto	 11	 12.9%	 4	 4.7%
Escravo	 52	 61.2%	 51	 60%

TOTAL	 85	 100%	 85	 100%

(*) Em nove desses casos, o adulto batizando era do sexo masculino.

Fonte: Livro de Registro de Batismo de Escravos, da freguesia de São Salvador,
1786-1792. Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos, RJ.

Tabela 22: Procedência dos padrinhos escravos, freguesia de São Salvador:

Padrinhos	 Madrinhas

Escravos do mesmo	 24	 46.2%	 19	 36.5%
plantel
Escravos de plantel	 28	 53.8%	 33	 63.5%
diferente

TOTAL	 52	 100%	 52	 100%

Fonte: Idem.
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Se achar uma parceira sexual nos primeiros tempos na colônia não parecia ser

tarefa de todo impossível para os africanos, o mesmo não se podia dizer de sua união

efetiva com um par e, por conseguinte, da constituição de famílias duradouras. A

demografia da escravidão muito pouco favorecia o parentesco entre os escravos. O

principal empecilho que se colocava era a imensa quantidade de homens em relação ao

número de mulheres em cativeiro, em especial nas fases de montagem da empresa

escravista. Tendo por interesse o aumento da produtividade de suas empresas, os

senhores de escravos realmente preferiram, ao longo de todo o período colonial e

monárquico, importar majoritariamente homens adultos, visando com Isto "Incorporar

força de trá Jho Imediatamente capaz de produzir." O resultado decorrente desse

movimento foi um forte desequilíbrio etário e sexual entre os escravos, sendo que

entretanto tal fato, de modo algum, fechou aos cativos todas as possibilidades que

eles podiam ter em reorganizar suas vidas com base em agrupamentos familiares.

Como nos diz Florentino, a demografia não é nunca um terreno socialmente neutro,

nem tampouco está condicionada unicamente por injunções de caráter econômico. Ela

se constitui sim num "topos de consenso tenso, onde a Implementação de tal ou qual

lógica populacional será o resultado de uma permanente concorrência entre a lógica

demográfica empresarial e a dos escravos." Novamente citando esse autor,

No entanto, nem mesmo esse movimento de expansão
da empresa por meio do tráfico, embora exarcebe a
reificação social do escravo, não conseguirá impedir que
parcela substancial dos cativos anteriormente existentes,
ainda que marcada por desequilíbrios entre homens e
mulheres, etários e étnicos, se sociaiize/sexualize através
de estruturas familiares bem definidas."

26 Ibid., pp.310-311

159



Ao meu ver, acrescento ainda que também os senhores de escravos tiveram que

acomodar e facrztazr a existência de mecanismos e comportamentos para conviver com

essa específica demografia da escravidão, que incentivada pela natureza econômica

de suas empresas, despejava constantemente em terras coloniais um mar de homens

estrangeiros exa idade adulta e, portanto, social/sexualmente ativos, das mais
diversas etnias. Se a lógica empresarial do senhor de engenho e do fazendeiro lhe

ensinava que a reposição de sua mão-de--obra se fazia mais rentável via tráfico

transatlântico, a convivência diária com seus cativos, uma vez instalados nesses

plantéis visivelmente desequilibrados sexual e etariamente, provavelmente fê-los

perceber desde muito cedo a urgência de criar mecanismos de integração para essa

população estrangeira. O escravo não era nem nunca poderia ter sido unicamente

uma peça da engrenagem econômica da empresa escravista, de quem se podia

facilmente abstrair suas características e necessidades humanas com o intuito de

melhor explorar suas potencialidades produtivas. Se boa parte da historiografia da

escravidão insistiu nessa afirmação durante tanto tempo, tenho certeza que os

senhores de escravos demoraram muito pouco para perceber a insustentabijidade

dessa situação.

Os donos de escravos que lograram obter algum sucesso em suas fazendas e

engenhos, movidos em sua quase totalidade por braços africanos, devem ter desde

muito cedo tomado ciência da verdadeira arte que era bem administrar a escravaria.

Por um lado, visava-se obviamente extrair o máximo do trabalho dos escravos, posto

que deles dependia a produtividade e o lucro da empresa econômica. Nesse momento,

então, o cativo se assemelhava em alguns aspectos as demais peças integrantes da

intrincada engrenagem econômica que podia ser uma fazenda ou engenho colonial.

Por outro lado, no entanto, era fundamental que os senhores escravistas encarassem

o cativo revestido de todas as suas carências e potencialidades humanas. Segundo



Meiflassouz, o apelo à razão e à inteligência do escravo era garantia certa de uma

maior e melhor produtividade e utilidade do mesmo. Em suas palavras:

Uma boa gestão do escravo implica o reconhecimento,
em diversos graus, das suas capacidades de forno sapiens,
e conseqüentemente uma tendência constante para as
noções de obediência, de dever, que o tornam
indiscernível, em direito estrito, de outras categorias de
dependentes 21

Retomando novamente o plantei de Francisco Lopes da Silva, percebemos que

a maioria dos cativos lá agrupados era de origem africana e quase todos

estavam em idade adulta. Francisco Lopes, pelo que demonstra a situação dos seus

escravos, parece ter percebido desde muito cedo a importância que era facilitar a

existência de caminhos e possibilidades para o africano se integrar à nova terra. Do

seu plantel de 69 cativos, a maior parte (59.4%) se encontrava reunida em torno de

relações de família que certamente foram fundamentais para que os africanos

abandonassem à sua condição de estrangeiros e boçais. A importância que dava o

senhor de escravos para a legitimação das uniões entre seus cativos era evidenciada,

por exemplo, nas ocasiões em que Francisco Lopes favoreceu verdadeiras "campanhas

casamenteiras", nas quais fazia casar de uma só vez vários escravos ao mesmo

tempo".

Se por um lado os senhores de escravos olharam com bons olhos e podem até

mesmo ter procurado facilitar a existência de mecanismos que auxiliassem a integração

dos africanos ao cativeiro, é certo também que eles somente o fizeram na medida que

27 Cf. C.Meiile..ous, opcit, p.9-

28 pio dia 16 de outubro de 1782, do pintei a. Frsticieco tope. se casara» os escravos L.I. e Rosa, pianoel
Iesbsi, Joao e autbnia, 3os8 • Prencisca, e Menoel e Teodbaia; no dia 28 de abril de 1793, ee casares Paulo e

iria, 4an0e1 e Dionisie, pianoel e Maria, e Sebastiao e Isabel cf. Livro de Casnento de Escravos n92, 1760-1792
rqoi,o de Cúria Metropolitana de Caspas, Ri.
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não prejudicavam sua posição de controle sobre seus cativos. É evidência clara desse

comportamento a quase não ocorrência de relação de família que unisse escravos de

dois proprietários diferentes. Pode-se antever facilmente os conflitos latentes que

tais situações poderiam gerar, no que diz respeito à moradia, repartição do trabalho,

também da propriedade e utilização dos filhos nascidos da união etc. Na paróquia de

São Salvador, apenas 1.1% de todas as crianças batizadas eram fruto de relações que

uniam escravos de diferentes proprietários. Em São Gonçalo, a mesma situação é

observada e apenas 1.7% dos casais respondiam às ordens de senhores diferentes

(ver tabelas 23 e 24).

A inexistência de casamentos entre escravos de diferentes plantéis de modo

algum quer dizer a não ocorrência de namoro ou intercurso sexual entre escravos de

fazendas vizinhas. O que os senhores procuravam evitar era o sancionamento legal

de uniões que pudessem lhes criar problemas e conflitos com seus cativos. Muito

provavelmente, as crianças nascidas de relações que uniam cativos de diferentes

proprietários poderíamos encontrar, se fosse possível, entre os inocentes que as

mães solteiras da paróquia fizeram batizar. Sheila de Castro Faria encontrou

evidência dessa situação num livro de registro de batismo de escravos do século

XVII, época na qual ainda não havia nenhum interdito imposto pela Igreja Católica em

relação à explicitação das uniões ocorridas fora do âmbito religioso. Era facultado

às mulheres daquela época nomear os pais mais prováveis de seus filhos e, não

surpreendentemente, as cativas nomearam, em grande número, homens escravos de

proprietários que não os seus. Do total das 373 crianças que tiveram seus pais

nomeados, 35.6% das mães nomearam cativos de propriedade vizinhas como os pais

mais prováveis de seus filhos. Solta aos olhos também a nomeação de homens libertos
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Tabela 23: Uniões mais comuns ente os casal a escravos, So Salvador.

Cativos do mesmo plantel
Cativos de plantéis diferentes
Homem forro-mulher escrava
Homem livre-mulher escrava
Homem índio-mulher escrava

TOTAL

703	 96.3%
8	 1.1%
18

1	 0.1%

730	 100%

Fonte: Livro de Registros de Batismos de Escravos nQ5, 1786-1792. Arquivo da
Cúria Metropolitana de Campos, Campos, RI.

Tabela 24: Uniões ITIMA comuns entre os casa escravos, Sào Gonçalo.

Cativos do mesmo plantel
Cativos de plantéis diferentes
Homem forro-mulher escrava
Homem livre-mulher escrava
Homem índio-mulher escrava

TOTAL

559	 93.8%
10	 1.7%
24	 4%

3	 0.5%

596	 100%

Fonte: Livro de Registros de Batismos de Escravos, 1770-1786. Arquivo da Cúria
Metropolitana de Niterói, Niterói, Ri.
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(39.7%) enquanto parceiros mais constante de algumas dessas uniões não sancionadas

pela benção católica". Esse cotidiano de encontros furtivos no meio da noite, de

escravos entrecruzando as estradas escuras em busca de algumas poucas horas com

parceiras vizinhas, roubadas do escasso tempo de descanso que tinham, de maneira

alguma devia fugir do conhecimento de seus senhores que, multo provavelmente,

debitavam o aborrecimento que isso certamente causava num outro cálculo, que não

o econômico, que era o custo social que implicava ter plantéis majoritariamente

constituídos por homens.

Se tudo isso dito até agora não fugia do conhecimento senhorial e podia, por

vezes, contar com o seu beneplácito ou quando multo com a sua tolerância,

certamente o significado que essas relações de família e solidariedade assumiram entre

os escravos e as características específicas que eles lhas deram eram um imenso

enigma para os senhores de escravos, do qual diga-se, eles não tinham a menor

curiosidade em decifrar, posto que trazia consigo as raízes e memórias de um povo

"vencido" e submetido ao cativeiro. Como nos diz Meiliassouz, o outro lado da moeda

da alteridade é a desqualificação e a negação cultural dos povos vencidos e

escravizados. Em suas palavras:

A alteridade, combinada com a relação de classes que
se estabelecia pela exploração no seio da sociedades
escravagista, gerou uma reação do tipo racista para com os
escravos. Racista, pois ao estado de escravos são sempre
associados traços somáticos (feiúra, deselegância...) e
traços de caráter (estupidez, preguiça, dissimulação...).
Por sua origem estrangeira, os escravos eram
definitivamente seres de uma espécie diferente, e
naturalmente inferior.

29 Cf. 5h2I18 6. Castro Feria. Op.Clt., p.303.
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Veremos a partir de agora o significado e dimensão que as relações de família

e solidariedade assumiram entre os escravos. A primeira aproximação se fará

possível com base em três livros de registros de casamentos de escravos, firmados

entre os anos de 1733-1800, que fazem parte de nosso c&yua documental. Neles são

listados, pelo menos, 11 diferentes procedências para os escravos africanos

encontrados na Capitania da Paraíba do Sul, ao longo do século XVIII. A saber:

Angola, Benguela, Guiné, Mina, Rebolo, Cabinda, Cabo, Calunga, Congo, Monjolo

e Moçambique. Conforme descrito no capítulo 2, a primeira grande leva de africanos

a aportar na região era proveniente da Costa da Guiné que, como dito anteriormente,

se referia à época a uma vasta e imprecisa região do continente africano, situada

próxima aos rios Senegal e Orange. Os negros de Angola se fizeram mais presentes

na região a partir da segunda metade do século XVIII, quando as cifras relativas à

sua importação foram bastante altas para toda a região sudeste do Brasil colonial.

Devido a tal situação achamos melhor dividir as tabelas que se seguem em dois

específicos momentos, primeira e segunda metade do século XVIII, aproximadamente,

tendo em vista uma melhor visualização das preferências em relação à composição

matrimonial entre os escravos registrados.

Com base nesses livros descobrimos, por exemplo, que a união dos pares

sancionada pela benção católica, dentro dos moldes que a sociedade dominadora

oferecia como estáveis, se dava preferencialmente entre indivíduos que

compartilhavam de uma mesma herança cultural. Angolas casavam com Angolas,

Guinés com Guinés, crioulos com crioulos, assim por diante, posto que parecia ser

a família o local preferencial onde se conservava e repassava a memória de um povo.

A tabela de número 25, embora evidencie uma imensa maioria de casamentos entre

escravos de Guiné, muito pouco nos informa na medida que faz parecer que a quase

totalidade dos negros da freguesia procediam dessa mesma região. A partir da
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segunda metade do século, como se evidencia na tabela 26, a lista de procedências

dos negros da África era bem mais complexa e variada, e portanto esclarece-nos

melhor acerca dos arranjos preferenciais dos escravos. Fica evidente a preferência

absoluta de casamentos dentro do mesmo grupo étnico, uniões endogâmicas para

usarmos o temo certo, tanto para Angolas como para Guinés e crioulos. Os homens

de Angola preferencialmente se uniam às mulheres de sua mesma etnia, na medida que

a oportunidade se lhes apresentava. Na falta delas, no entanto, eram as escravas

crioulas, aquelas em segundo maior número na região, suas parceiras mais prováveis.

Também os escravos de Guiné preferencialmente se uniam às mulheres de sua mesma

(indefinida) etnia e os escravos minas, em número bastante reduzido na capitania,

não podiam gozar do privilégio de escolher parceiras dentro de seu mesmo grupo

étnico e, portanto, casavam-se majoritariamente com mulheres de Angola e crioulas,

em maior número na região.

Tal preferência por estabelecimento de relações de família duradouras dentro

de um mesmo grupo endogâmico foi comportamento comum a quase todos os cativos

coloniais, como assim nos fala Stuart Schwartz, que identificou a mesma dinâmica

entre os escravos do Recôncavo Baiano, no século xvm 30 . Também Manolo

Florentino e José Roberto Góes, ao trabalharem com um inventário de uma grande

propriedade escravista no interior de São Paulo, na segunda metade do século XIX,

identificaram essa mesma preferência endogâmica e a viram ser somente preterida

quando o interesse pela procriação dentro do casamento falava mais alto. Os

africanos, escravos da fazenda Resgate em Bananal, só desposavam mulheres outras

que não as de sua nação quando não podiam tê-las em idade reprodutiva'.

30 Cf. Stuart Schnrt., Segreõoe Intertos. . . , pessia.

1 Cf Menolo Plorentito e Jos& Roberto Góes, p ertntssco e Fasfile entre os escravos de ValHa', p.152.
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Tabela 25: Composições étnicas maia freqQentes ente os casais escravos que
contralram matrimónio até  ano de 1757, freguesia de São Salvador.
Origem/noivo

Angola
Angola
Crioulo
Guiné
Guiné
Mina

Origem/noiva

Angola	 2
Mina	 1
Crioula	 4
Crioula	 3
Guiné	 309
Crioulo	 1

Fonte: Livro de Casamento de Escravos, nQOl, 1733-1757, freguesia de São Salvador.
Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos, Campos, RI.

Tabela 26: Composições étnicas mais freqüentes entre os casais escravos que
confrafram matrimónio entre os anos de 1760-1800, freguesia de São Salvador.
Origem/noivo

Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
Angola
Crioulo
Crioulo
Crioulo
Crioulo
Crioulo
Crioulo
Crioulo
Guiné
Guiné
Guiné
Guiné
Mina
Mina
Mina

Origem/noiva

Angola
Benguela
Crioula
Guiné
Mina
Rebolo
Angola
Benguela
Crioula
Guiné
Moçambique
Mina
Monjolo
Angola
Benguela
Crioula
Guiné
Angola
Crioulo
Mina

763
2
126
1
4
1
91
3
73
6
1
3
2
1
1
5
159
6
8
2

Fonte: Livros de Casamentos de Escravos, n202 e 03, 1760-1792 e 1792-1800,
freguesia de São Salvador. Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos, Campos, RI.
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A tabela de número 27, ao agrupar todas essas diversas etnias dentro de um

único rótulo "africano", esclarece-nos mais ainda sobre a preferência matrimoniai

dos negros de "nação" e sobretudo acerca do comportamento dos homens e mulheres

crioulas. Era provavelmente sobre as mulheres que repousava o poder de escolha de

seus parceiros, posto serem elas em menor número. As africanas, como se evidencia,

buscaram majoritariamente estabelecer relações com homens estrangeiros como elas,

sendo que as crioulas, no entanto, casaram-se majoritariamente com homens de

origem africana em detrimento de seus parceiros de cativeiro.

Tal situação é também evidenciada na tabela 28 feita com base nos registros das

crianças batizadas em São Salvador. A composição dos pais mais freqüente era a que

unia homens e mulheres africanas, a maior parte da população adulta local, sendo a

segunda combinação majoritária a que unia mulheres crioulas e homens africanos. Ao

lembrarmos que o desequilíbrio sexual e etário era mais caraterístico da população

africana e não da crioula, -lembre-se nesse sentido que, com base nos inventários

post-mortem, a relação homem/mulher entre eles encontrada foi de 1.08, ou seja,

bastante equilibrada-, a predileção das moças da terra em relação aos homens

africanos não encontraria portanto nenhum fundamento em condicionantes de ordem

demográfica. Sheila de Castro Faria, que estudou detalhamente o mercado

matrimonial da Capitania da Paraíba do Sul ao longo do século XVIII, explicou a

ocorrência de tal comportamento por conta da própria existência da família entre os

crioulos. Em suas palavras:

Nascidos provavelmente no mesmo plantel em que
viviam, no momento de casar, muitos elementos deveriam
estar interditados, para crioulos/pardos, não só pelas
regras canônicas como, muito provavelmente, pelas regras
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rituais de origem africana, tornando ainda mais complexa
a possibilidade de escolha.3'

Talvez daí o fato das moças crioulas terem se voltado preferencialmente para

os negros de nação na hora do casamento. Outra característica marcante do

comportamento sexual dos crioulos, das mulheres crioulas em especial, é-nos

evidenciado na tabela 29, que informa acerca da origem étnica das mulheres que

tiveram filhos batizados na paróquia de São Salvador, entre os anos de 1786-1792.

As mulheres africanas, por representarem a maioria da população feminina adulta

local, aparecem em ambas as colunas, de legítimos e ilegítimos, com maior

destaque. Percentualmente, no entanto, elas batizavam mais filhos legítimos do que

bastardos. As crioulas, no entanto, percentualmente se destacam mais por batizarem

crianças tidas fora do casamento. As razões para tal situação residem no difícil e

complexo universo de escolha de parceiros que se lhes apresentava, como assim

propõe Sheila de Castro Faria. Mas também pelo fato delas, por já terem situações

e grupos de família definidos -pais, irmãos, tios, etc-, poderem dispor de mais tempo

e ocasião para buscar um parceiro que melhor as agradasse. Os primeiros filhos,

portanto, elas podiam ter fora do casamento, um comportamento que era relativamente

comum entre as mulheres cativas, como assim identificou Herbert Gutman entre os

escravos do sul dos Estados Unidos 33 . Talvez fossem os africanos recém-chegados

os parceiros sexuais mais constantes dessas moças, posto que com homens dessa

procedência as vemos mais freqüentemente se casando, em detrimento dos seus

próprios parceiros crioulos.

32 Cf. Sbtllb d• Ceatro Pane, øp,clt.

33 Cf. flerbert Gut.an, op.clt. • p.61.
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Tabela 27: Composição étnica (africano z crioulo) mais freqüente entre os casais
escravos que contralram matrimônio entre os anos de 1760-1800, freguesia de São
Salvador.

Mulher	 Homem

Africana	 Africano	 940
Africana	 Crioulo	 106
Crioula	 Africano	 139
Crioula	 Crioulo	 73

Fonte: Livros de Casamentos de Escravos, n202 e 03, 1760-1792 e 1792-1800,
freguesia de São Salvador. Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos, Campos, 1W.

Tabela 28: Composição étnica (africano x crioulo) mais freqüente entre os casais
escravos que tiveram filhos batizados, freguesia de São Salvador.

Mulher	 Homem

Africana	 Africano	 286
Africana	 Crioulo	 38
Crioula	 Africano	 57
Crioula	 Crioulo	 34

Fonte: Livro de Batismo de Escravos, nQOS, 1786-1792, freguesia de São Salvador.
Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos, Campos, RI.

Tabela 29: Origem étnica das mães a índices de ilegitimidade.

Africanas Crioulas	 TOTAL

Filhos legítimos	 332 76.9% 100 23.1% 432 100%
Filhos ilegítimos	 292 63.4% 169 36.6% 461 100%

Fonte: Idem.
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As mulheres africanas, por outro lado, por não poderem contar com nenhum

grupo de apoio e solidariedade, em especial para lhes auxiliar nos cuidados com filhos

tidos fora do casamento, devem ter buscado construir tal suporte de vida, talvez o

mais rápido possível, através do casamento com homens de sua própria étnia, em

primeira opção, ou com crioulos (ver tabela 27). Iraci Costa, Robert

Slenes e Stuart Schwartz, que encontraram essa mesma situação entre as cativas de

Lorena em 1801, assim se expressaram sobre essa situação:

E ... ] é possível que a maior incidência de casamento
entre as africanas fosse uma forma de encontrar, no meio
adverso para o qual haviam sido deslocadas, o refúgio no
seio do qual se procurava preservar elementos culturais
trazidos do outro continente; este refúgio poderia
significar, também, um mínimo de segurança num mundo
praticamente desconhecido e possivelmente hostil."

Um dado que se depreende indiretamente dessas tabelas é ainda a suprema

dificuldade que devia ter sido para os homens crioulos encontrar uma companheira

junto a qual pudessem passar a vida. Se os limites impostos à formação dos pares

atingia a todos os homens indiscriminadamente, posto que era escasso o número de

mulheres no cativeiro, a eles tal situação devia tocar de maneira mais aguda, na

medida que as africanas preferencialmente se casavam com homens de sua própria

etnia e as moças da terra comportavam-se de maneira avessa ao matrimônio, e quando

finalmente se casavam, o faziam com negros da nação.

Se os pares, sobretudo de origem africana, se uniam porque buscavam

compor esse 1'refúglo cultural num mundo praticamente hosUl", como nos disse Iraci

Costa, Robert Sienes e Stuart Schwartz, o que dizer da legalização de suas uniões

dentro dos moldes que a sociedade dominadora oferecia como estáveis?

34 Cf. Iraci Costa, Bobart SisAsa & Stuart Sch-arta, A FealIIe Escrava te Lorena ... ', p.286.
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Em primeiro lugar, acredito que seja interessante buscar novamente o que nos

disse Rugendas a respeito do ato de batismo a que se submetiam os negros boçais logo

nos primeiros tempos na nova terra. Segundo o viajante, esse primeiro sacramento

era por eles recebido quase como um benefício, "pois os antigos, lã batizados, tratam

os novos com uma espécie de desprezo, e como selvagens, até o nwn%anto de serem

nivelados a ele por esse sacramento. Se o batismo era pois a primeira nivelaçào

de uma trajetória de construção de um espaço de vida e de identidade para o africano

boçal, não há porque duvidar que tenha sido o casamento religioso, para os bem-

aventurados que tiveram acesso a ele, mais uma etapa desse longo e tortuoso

caminho.

A crermos no relato dos viajantes, os escravos e seus parentes pareciam

normalmente conferir a cerimônia toda uma gama de simbolismo que os padres da

época, no entanto, ignoravam e menosprezavam. Luiz e Elizabeth Agassiz ficaram

atônitos ao ver a grosseria e arrogância de um padre português ao realizar uma

cerimônia de casamento de escravos por eles assistida. Segundo os viajantes, assim

se deu o acontecimento:

A noiva, preta como piche, estava vestida de
musselina branca e trazia um véu dessa renda grosseira
que as próprias negras fazem; o noivo vinha vestido de
tecido branco. A jovem nubente parecia, e realmente
estava, penso eu, muito pouco à vontade, porque havia
muitos estranhos, e a sua posição não deixava de ser
embaraçosa. O padre, um português de ar arrogante,
olhar ousado, interpelou os noivos, e, com a precipitação
menos respeitosa, lhes dirigiu algumas rudes palavras
sobre os deveres do matrimônio, interrompendo-as várias
vezes para censurar a ambos, e principalmente a ela,
porque não praticava os ritos com tanta rudeza e
brutalidade como ele. Mais com tom de imprecação do que
de prece, ordenou-lhes que se ajoelhassem diante do altar;
depois, tendo dado a benção, rugiu um amém, jogou

35 Cf. 3.ugend6s, cp.clt., pp.249-250.
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ruidosamente o livro das orações sobre o altar, apagou os
círios e despediu os recém-casados da mesma fora que teria
expulsado um cão para fora da capela. A moça saiu,
sorrindo através de lágrimas, e sua mãe aproximando-se,
espargiu-lhe na cabeça uns punhados de pétala de rosa.
Assim se cumpriu esse sacramento, no qual a graça única
que me pareceu descer sobre a novel esposa foi a benção
materna.

Sheila de Castro Faria nos revela ainda que o casamento religioso era, na

sociedade colonial do século XVIII, uma prática corriqueira e desejada por todos os

grupos sociais, inclusive pelos escravos. O objetivo específico dos cativos ao lançar

mão desse sacramento era, segundo a autora, fazer com que a sociedade reconhecesse

e respeitasse as suas uniões, dentro dos moldes que ela mesmo estipulava como

próprios, ao mesmo tempo que se buscava também a mediação de terceiros na relação

de dominação existente entre eles e seus senhores".

Uma vez tendo reconhecida sua união pela sociedade dominadora, os cativos

podiam então contar com os privilégios que ela normalmente reservava aos recém-

casados. Segundo Rugendas, por exemplo, os noivos podiam contar, após o

casamento , Mcoxci um pedaço de terra para conafruir sua cabana e plantar, por conta

própria, em certos dias"". O primeiro ganho advindo com a legalização da união

seria pois um maior controle sobre o espaço de moradia e sobre as possibilidades de

estabelecimento de uma atividade econômica que pudessem ajudá-los a formar pecúlio.

Robert Sienes identificou ainda, com base em amplo conjunto de relatos de viajantes,

que a moradia dos cativos casados era normalmente muito mais confortável, posto que

36 Cf. Lati e Ellsabetb Cery Agassi.. Viagem ao Brasil, p.95

37 Cf. Sheila de Castro Feria, op.cit., pp.331-332.

3e Cf. J.Rugendes, op.cit., p.266.
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reunia um número menor de pessoas, do que os pavilhões destinados ao abrigo dos

cativos solteiros. Além do mais, segundo o autor:

[ ... ] mais importante, era uma habitação dividida
com um parceiro de vida, não apenas de roça; [ ... ], o
casar-se significava ganhar não só mais espaço construido,
mas sobretudo se apoderar do controle desse espaço, junto
com o cônjuge, para a implementação de seus próprios
projetos.39

Ainda segundo Sienes, o casamento religioso e o acesso a um local de moradia

próprio podia possibilitar ao escravo maiores chances de atingir algumas finalidades

materiais e culturais de outra maneira a eles limitada. Recriava-se, através dessa

maior independência advinda como matrimônio, um conjunto de rituais de convivência

familiar que trazia consigo heranças e memórias africanas. Dormir junto com

privacidade, se alimentar de uma comida feita por eles próprios, a partir de receitas

e prescrições culturais africanas, cultuar seus ancestrais sem a interferência intrusa

dos senhores etc, tudo isso representava apenas uma parte do ganho simbólico que

era para os africanos submeter suas uniões à legalização da sociedade dominadora

pois, paradoxalmente, assim seria possível garantir-lhes a sobrevivência africana.

39 cr. pobert Sisues, $a Senzala, usa flor..., p8ssi.-
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Além da demografia do cativeiro, que impunha limites sexuais e etários à

sexualizaçâo dos escravos, também outra dinâmica, interna da sociedade escravista,

mas obviamente de maneira alguma típica a ela, qual seja, a hierarquia de fortunas

entre os senhores de escravos, atuava como mais um fator de complicação às

possibilidades que tinham os cativos de achar modos de passar a vida com base na

composição estável de famílias em cativeiro.

O matrimônio, como vimos antes, unia preferencialmente cativos de uma mesma

propriedade, na medida que os senhores de escravos buscavam desfavorecer o

estabelecimento de relações que, à priori, sabiam não poder controlá-las com

plenitude. No entanto, a grande maioria dos senhores de escravos na colônia

possuíam unidades escravistas que reuniam apenas poucos escravos. Stuart

Schwartz identificou, por exemplo, entre os senhores de engenho e lavradores de

cana do Recôncavo baiano no período colonial, que poucas eram as propriedades que

agrupavam grande escravaria. Dos 165 engenhos de açúcar existentes na região,

apenas 15% possuíam plantéis escravistas de grande porte, que reuniam mais de 100

escravos, e apenas um totalizava mais de 200 cativos na propriedade. A grande

maioria, no entanto, reunia em média vinte escravos por proprietário, tendo sido

encontrado inclusive alguns engenhos nos quais só se identificava a existência de 4

cativos'.

Também a região das Minas entre os anos de 1718 e 1804, segundo Francisco

Vidal Luzia, se caracterizava por apresentar a grande maioria de seus escravistas (de

70% a 80%, aproximadamente) com unidades produtivas de pequeno porte, que

1 Cf. Stuart Scbwarte, PadrÕes de propriedade de ecravoa nas A*&ricee: evidências para o Brasil.', pesei..
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reuniam em média apenas 5 escravos. As grandes lavras eram, segundo Vidal Luna,

a exceção e não a regra, posto que a estrutura produtiva da região encontrava-se

assentada fundamentalmente nessas unidades escravistas de pequeno porte. No que

se refere à distribuição da riqueza nas Minas, que era medida pela quantidade de

escravos concentrada, Vidal Lima identificou-a concentrada nas mãos dos pequenos

e médios proprietários, que detinham sob seu controle grande parte da escravaria

local'.

Também Horácio Gutiérrez, que pesquisou a estrutura de posse de escravos

em algumas localidades do Paraná dedicadas à agricultura e à pecuária, em inícios do

século XIX, identificou que grande parte dos escravistas locais (65%,

aproximadamente) possuíam de 1 a 4 cativos, sendo 5.6 a média obtida por

propriedade'.

Dentre as propriedades que lançavam mão do braço escravo no Rio de Janeiro,

Iraci Costa identificou, com base no relato do Marquês de Lavradio, para o ano de

1778, que a grande maioria dos engenhos fluminense reunia em média 35.98 cativos

por propriedade'.

Com base no recenseamento de Couto Reis, é-nos possível identificar que a

estrutura de posse de cativos na região de Campos, na segunda metade do século

XVIII ' em muito se assemelhava àquela evidenciada nas demais regiões do Brasil

Colonial. Com base nas tabelas Se 6 do capítulo 3, percebemos que 87.6% e 92.1% dos

senhores de escravos da região, das freguesias de São Salvador e São Gonçalo,

respectivamente, possuíam unidades escravistas que reuniam no máximo vinte

2 Cf. Francisco Vidal Lona, -Estrutura da Poses de Escravos', pasei..

3 cf. Morado Gutiérres, 	 Grandss e pequenos senhores de •scravoe no Paranr, pasale spud Jose PlisSo da
tta, Corpos Escravos, Voatades Livres..., pasai..

4 Cf. Iraci Costa, 'Nota sobre a posse de escravos nos saqenhos e engenhocas flueloense. (1778)' 1 pa..i..
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cativos. Juntas, esses sítios, fazendas e engenhos agrupavam mais da metade dos

escravos dessas freguesias, sendo 47.8% para São Salvador e 71.7% para São

Gonçalo' (ver tabelas 5 e 6 no capítulo 3).

Com base em dados parciais das tabelas 7 e 8 do capítulo 3, que reproduzimos

abaixo, é-nos possível identificar ainda os desequilíbrios sexuais e etários

específicos a que estavam submetidos esses cativos, que representavam, grosso

modo, a maior parte da população cativa local. Como evidenciado nas tabelas 30 e 31,

a desproporção entre os sexos era mais aguda nos plantéis caracterizados como

pequenos, que contavam com até 20 escravos, e também nos outros caracterizados

como médios, e que contavam entre 21 e 70 escravos. A maior parte deles era

constituída por homens, numa média aproximada de quase 50%, as mulheres

representavam aproximadamente menos do que 1/3 e as crianças apenas um pouco

mais que 1/5. A relação homem/mulher entre eles era também bem mais acentuada,

sendo 1.73 em São Salvador e 1.46 em São Gonçalo, ou seja, 1.46 homens para cada

mulher. Os médios plantéis apresentavam uma desproporção sexual ainda mais

marcante, com um número de homens mais de duas vezes superior ao de mulheres em

suas propriedades (ver tabela 32).

Marcados profundamente por sensíveis desequilíbrios sexuais e etários e ainda

por cima prejudicados pelo fato das fazendas e sítios nas quais eram cativos agrupar

um reduzido conjunto de pessoas, esses escravos, reunidos em unidades escravistas

de pequeno porte, se viam quase que impossibilitados de estabelecer relações

amorosas e/ou de família, estáveis ou não, a menos que expandissem, para além dos

limites geográficos de suas senzalas, o universo de pessoas que podiam ser

associadas ao seu grupo de família e solidariedade. Os arranjos daí decorrentes,

5 Foi ertraido do cG.puto para Sio Gonçalo, o aú*ero de cativos agrupado, nas trea grandes fa.enda» da regiao,
datadas todas da época da donataria particular.
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Mulheres

466
29.7%

144
23.2%

697
29.3%

Crianças

419
26.7%

166
26.8%

1.027
43.2%

TOTAL

1.570
100%

620
100%

2.375
100%

Tabela 30: Composição sexual e "etária" da ~avaria local conforme o tamanho do
plantel, freguesia de São Salvador.

Homens	 Mulheres Crianças TOTAL

Pequenos Proprietários	 1046	 603	 487
(até 20 escravos)	 49%	 28.2%	 22.8%

Médios proprietários	 861	 379	 415
(21 a 70 escravos)	 52%	 22.9%	 25.1%

Grandes proprietários	 272	 222	 187
(mais de 70 escravos) 	 39.9%	 32.6%	 27.5%

Fonte: Manoel M . Couto Reis, Descripção Geográphica, Política...

2.136
100%

1.655
100%

681
100%

Tabela 31: Composição sexual e "etária" da ~avaria local conforme o tamanho do
plantel, freguesia de São Gonçalo.

Homens

Pequenos Proprietários 685
(até 20 escravos) 	 43.6%

Médios proprietários 	 310
(21 a 70 escravos)
	

50%

Grandes proprietários 651
(mais de 70 escravos)
	 27.4%

Fonte: Idem.

Tabela 32: Relação homem/mulher entre a população adulta conforme o tamanho do
plantel.

Relação homem/mulher
São Salvador	 São Gonçalo

Pequeno plantel
(até 20 escravos)
Médio plantel
(21 a 70 escravos)
Grande plantel
(mais de 70 escravos)

Fonte: Idem.

1.73

2.27

1.22
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no entanto, deveriam passar pelo crivo da aprovação ou, pelo menos, da anuência

senhorial.

Vejamos primeiro como se dava esta questão nas relações de compadrio

estabelecidas entre pais de batizando de pequenos/médios e grandes plantéis. De

início, cabe-nos informar que as relações de compadxio assumiram, no Brasil colonial

e dos oitocentos, local de extrema importância em meio ao conjunto de relações de

solidariedade e afinidade estabelecida entre os povos da colônia, tanto livres como

escravos6 . Ao escolher um indivíduo para batizar seus filhos, os escravos estavam

realizando claras opções que obedeciam à específicos interesses na composição de um

grupo de apoio, mas também dependiam eles das possibilidades que se lhes

apresentavam. As composições preferenciais de padrinhos escolhidos por pais e mães

de crianças que foram batizadas na paróquia de São Salvador, entre os anos de 1754-

1766, nos informa melhor sobre essa situação.

Os pais de crianças nascidas em pequenos plantéis' tiveram majoritariamente

que se associar a pessoas livres da comunidade, primeira opção, e a cativos de

fazendas vizinhas para compor seu grupo de apoio. Na medida que a possibilidade

de compor vínculos dentro de sua própria fazenda se lhes apresentava, no entanto,

sua preferência era de estabelecê-los com seus próprios parceiros de cativeiro, em

detrimento, em especial, das pessoas livres (ver tabela 30). Entre as madrinhas

escolhidas, eram as escravas de fazendas vizinhas as opções preferenciais de pais

e mães de batizandos de pequenos plantéis em detrimento das mulheres livres locais.

6Ver, sobre isso, Stuart Schnrtz, Purgando o Pecado original: coapadrio e batiseo de eacra.oa na Rabia
do século nhlr ia JoSo Reis (org.). Eacravidao e Inenflo da Liberdade. flo Paulo: Brasiliense, 1986; Eliana
Maria Rée Goldscheidt, 5 Co.padrio de Escravos e. 550 Paulo colonial.' Sociedade Brasileira de Pesquise Histórica,
Aneis de VIII Reuniso; Maria de Pétisa Bodriguea dasNesse, 'A.pliando a Paeilia Escrava: cospadrio de escravos
es São Paulo do aéculo XIX', Congrasso sobre História da Populaçso da Asórics Latina; Tsnia Maria Coses Nsry
tjsrfvs e Silvia Mina .Jardia 81099er, co.padrio: relaçeo social e libertado espiritual si sociedades escrevistes
(Canos. 1754-1766)', Estudos &fro-Aaisticoa, 20, 223-238, 1991.

7 A cosposiçao por tamanho dos plantéis rsaliaeda nas tabelas 30 e 31, feita coa base nos assentos firsados
no livro de registro de batismo de escravos de tio Salvador, obedecem a quantidade de sessa gu. os senhor teve seus
escravos batisados na paráqule. Isso nos Informo aprozisadeasute acerca do tamanho de sua escreveria,
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Tabela 33: Preferência por padrinho conforme tamanho do plantei.

1-3	 4-6	 7-21

Escravo	 13	 6	 13
mesmo plantel	 5%	 5%	 27%

Escravo outro	 102	 47	 17
plantei	 39.4%	 39.5%	 35.4%

Liberto	 7	 3	 3
2.7%	 2.5%	 6.3%

Livre	 137	 63	 15
52.9%	 52.9%	 31.3%

TOTAL	 259	 119	 48
100%	 100%	 100%

Fonte: Tânia Kjerfve & Silvia Brügger, "Compadrio: relação social e libertação
espiritual...", p.233.

Tabela 34: Preferência por madrinhas conforme tamanho do plantei.

1-3
	

4-6
	

7-21

Escrava
	

16
	

13
	

15
mesmo plantei
	

6.2%
	

10.8%
	

31.9%

Escrava outro
	

123
	

45
	

20
plantel
	

47.9%
	

37.5%
	

42.6%

Liberta
	

14
	

7
5.4%
	

5.8%

Livre
	

104
	

55
	

12
40.5%
	

45.8%
	

25.5%

TOTAL
	

257
	

120
	

47
100%
	

100%
	

100%

Fonte: Idem.
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No caso das relações amorosas, o estabelecimento de ligações com parceiras

vizinhas era, por vezes, mais uma necessidade do que na verdade uma preferência.

Nesses plantéis notadamente masculinos, a sexualização dos homens cativos passava

necessariamente pela Integração ao seu universo de ação de todas as mulheres

disponíveis na região, e que normalmente obedecia a essa ordem, em primeiro lugar,

suas próprias parceiras de cativeiro, posto que poderiam contar com o beneplácito

do seu senhor; em segundo, as cativas das fazendas vizinhas, em maior número na

região; e, por fim, algumas poucas mulheres libertas que se dispusessem a namorar

e casar com escravos em detrimento de homens de sua própria condição.

As relações sexuais e amorosas entre escravos de propriedades vizinhas eram

provavelmente tão freqüentes quanto eram combatidas. A crermos no relato de Henry

Koster, um viajante que se tornou senhor de engenho no Jaguaribe, em Recife, por

volta de 1812, os senhores de escravos se viam obrigados a conviver diariamente com

as saídas furtivas de seus negros para visitar parceiros de outras propriedades e

também com escravos vizinhos deslizando imperceptivelmente, durante a treva, para

o interior de suas fazendas. Segundo Koster, era nessas ocasiões que ele, também

senhor de escravos, refletia sobre essas manobras secretas e verificava a inutilidade

de todos os regulamentos e de toda a sua própria orientação. A opressão criava o

desejo do ato contrário a quem oprime e era do pendor natural do escravo, sabia

Koster, criar artíficios para ludibriar a quem o subjugava'.

Os processos-crime da região estão repletos de estórias de morte e agressões

cometidas contra escravos que procuravam, na calada da noite, companheiras com as

quais pudessem passar algumas horas, na impossibilidade de tê-las de maneira mais

estável. O crioulo Manoel, escravo de Custódio José Nunes, por exemplo, foi

8 a. flenry 1cstet Viapsa ao )Iordsste do Brasil, p.295.
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agredido, no meio da noite, por um outro Manoel, de alcunha Ganso, e seus

companheiros, todos escravos de Manoel Leite Faria, quando ia visitar na fazenda

daquele, uma negra com a qual andava tratando Ilicitamente há algum tempo. Em

várias outras ocasiões, Manoel Ganso teria visto o crioulo entrar e sair da fazenda

com tanta desfaçatez que o fez finalmente se queixar ao seu senhor sobre a existência

de "vultos desconhecidos andando pela fazenda em tempo noturno" • Faustina

Oliveira, parda forra que morava de agregada na fazenda de Manoel Leite, revelou

em juízo que os dois Manoéis tinham zelos e rixas por causa de uma escrava, que teria

preferido o crioulo ao seu companheiro de plantel. Para vingar-se então, Ganso

reuniu seus companheiros no meio da noite e emboscou o crioulo, dando-lhe umas

porretadas9.

Também Pedro mulato, escravo de Manoel Correa Aguiar, foi agredido e morto

por dois escravos da fazenda onde morava sua namorada, de nome Faustina, escrava

do padre Francisco das Chagas. Os assassinos de Pedro, Paulo e Antônio Ganguela,

o encontraram ceiando com Faustina dentro dos limites da fazenda e o atacaram com

um foice de arrasto. A rixa dos negros era, segundo relato daítestemunhas, por

causa da negra Faustina e eles, antes do crime, já teriam tido "umas desordena num

dia de domingo na aldeia de São FidéUs."1°

Os senhores de escravos, embora de forma alguma aprovassem essas andanças

noturnas de seus cativos, muito provavelmente se viam forçados a com elas conviver

e tolerar, na medida que fosse possível mantê-las dentro dos limites de seu controle.

Os limites talvez fossem dados (e alertados) pelos outros cativos da fazenda que se

Translado de Auto de Devasse a que o es-oficio procedeu o Juiz Ordinerio Luis Partira Saspalo pelo.
ferimentos feitos es !anoe], crioulo escrevo de Custódio José Nunes. Cartório do Segundo Oficio de Caspoe, seço
104 (1800).

10 Translsdo de Auto de Devassa a que o es-oficio procedeu o Juiz Ordinério António Santos Colares pelo sorte
acontecida es Pedro sulato escravo de Nanoel corres Aguiar. Cartório do Segundo Oficio de Caspos, caço 104 (1800).
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viam preteridos ou prejudicados pela maior concorrência que se via fazer de repente

no próprio interior do seu plantel. A aqueles que vinham de fora, importava

portanto contar com a complacência e certa cooperação de cativos e feitores para que

seus encontros amorosos pudessem se realizar com constância e sem problemas.

Exemplo que nos informa acerca dessa situação foi a devassa que se procedeu

pela morte do feitor Manoel João, do engenho de Dona Inácia Maria, viúva de

Francisco Ribeiro Cardoso, por Teotônio pardo, escravo do capitão José Joaquim

Pereira. Teotânio teria morto ao feitor por ele estar "mexericando" a Joaquim

Teixeira, filho de Inácia Maria que estava à frente dos negócios do engenho, que o

pardo estava amigado com a crioula Agostinha, de propriedade da fazenda, e que a

"estava desencaminhando." Num dia de domingo, com a situação já bastante tensa

entre os dois, Teotônio foi tirar satisfações com o feitor que então descansava na

mesa do engenho. A conversa acabou em briga com o pardo usando das próprias

peças do engenho para golpear o feitor na cabeça e com a faca furar-lhe por duas

vezes o "sangradouro"". Segundo depoimento do escravo Teotônio ao coronel de

milícias responsável por sua prisão, foi a própria Agostinha que o incitou a matar o

feitor e lhe deu inclusive a arma do crime. Depois do assassinato, o pardo teria ido

as roças da fazenda procurar pelas negras, Agostinha e umas parceiras, que o

persuadiram ainda a brutalizar o corpo de Manoel João. Teotônio voltou então à cena

do crime e arrancou a língua e os beiços do feitor, que guardou na algibeira. Aos

que vinham ver a cena, Teotônio falava aos berros que era assim "que se ensinavam

marinheiros e a quem tinha má língua"".

li Era coto se cost,.ava cbasar na epoca e regiso do braço oposta ao cotovelo onde se aplicava, as sangrias.

12 Translado de Auto de Devesse e Que o ex-oficio procedeu o Juiz Ordinario Luis Pereira flspeio pela aorta

econtecida es Manoel Joeo boseebranco morador na outro banda do rio. Cartório do Segundo Oficio de campos, 'aço
104 (1000).
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Alguns senhores, procurando evitar todos os contratempos que essa andanças

noturnas deviam causar, pareciam ter por política evitar, a todo custo, que cativos

estranhos andassem adentrando suas propriedades. José Caetano Peixoto, senhor

de escravos no Sertão de Nogueira, freguesia de São Salvador, foi acusado e preso,

junto com seu feitor e dois agregados, pelos ferimentos causados a Gregório e

Antônio, cativos de Alexandre Teixeira Meio, que teriam ido à sua fazenda para

visitar alguns amigos 13 . Também José Lopes, administrador da fazenda do

Desembargador Manoel Carlos, foi acusado e preso pela surra que deu em José

Angola, cativo do capitão José Homem do Amaral, pelo africano ter-lhe invadido a

fazenda' 4 . Feitores de fazendas vizinhas, em especial, e escravos pareciam estar

num constante pé-de-guerra, na medida que sobre os primeiros recaía a

responsabilidade e o controle do trânsito de estranhos nas propriedades. Bernardo

de tal, pardo feitor de José Inácio Vieira Guimarães, foi também acusado e preso

pelos ferimentos feitos no escravo João, preto Angola, de propriedade de Manoel

Francisco dos Santos, por este andar transitando na fazenda de José Inácio'5.

Outro processo que informa acerca da reação de senhores e escravos a respeito

desse trânsito freqüente de negros na região foi movido por Manoel do Prado

Riscado, por cabeça de seu escravo Luciano. Manoel relata que Luciano estava indo

pela Estrada Geral, "que é (era) geral do povo", conforme fez questão de frisar,

manso, quieto e pacífico, como convinha a todo bom escravo, quando foi a partir dali

perseguido por outro Luciano e seus companheiros, todos escravos dos Viscondes de

13 Auto 6s Devassa que saudou proceder o Doutor Juiz de Fora José de Azevedo Cobrei pelos ferimentos feitos
es Çregório e Antâoio escravo, de Alesandre Teizeira Y4tlio do tarso desta vila. Cartório do Segundo Oficio, maço
168 (1001).

14 Auto de Devasse que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora Ssbaatiso Luis tinoco da Silve pelo feri.ento
feito e. José de naflo Angole escravo do Capitio Jose Botes do Atarei no lugar chasado o Murieé. Cartório do
Segundo oficio, caço 135 (1804)

IS Auto de Devaees que saudou proceder o Doutor Juiz de Fora Sebastilo Luis Tinoco de Silva pelos feri..ntoa
feitos 5 Jogo preto Angola .ecrevo de !enoel Francisco doa Bentos. Cartório do Segundo Oficio, caço 118 (1805).
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Asseca, até próximo ao rio Ururai, num local que era "muito além" da fazenda dos

Viscondes e mais próximo do "caminho para a fazenda do suplicante". Chegando lá,

Luciano, escravo de Manoel do Prado, teria sido agredido e maltratado pelos outros

negros que, ainda por cima, o fizeram prender e entregaram-no ao coronel de milícias

do continente, que o recolheu à cadeia. Manoel Prado argumentava que seu escravo

nada de mal tinha feito, não estava a andar na propriedade dos Viscondes de Asseca,

e encontrava-se preso já há oito dias, sem que a justiça tenha formalizado contra a

ele culpa alguma. Manoel do Prado parecia lamentar sobretudo a ausência do trabalho

especializado do escravo Luciano, que era mestre carpinteiro do engenho e

trabalhava ainda no serviço da roça".

Um outro processo bastante similar a esse anterior foi movido pelo Ajudante

Leandro José Ferreira Faria, por cabeça de seu escravo Joaquim Benguela, contra

o Tenente Antônio da Silva Carvalho e seus agregados, Salvador de tal e Baltazar de

tal, que teriam ferido gravemente o negro por conta de um conflito tido alguns dias

antes quando um outro escravo, de nome Antônio, adentrou acidentalmente os limites

da fazenda do Tenente Antônio Carvalho para tanger o gado de seu senhor. Segundo

o ajudante, Antônio, que também ia manso, quieto e pacifico, foi perseguido e

espancado pelos agregados do tenente, até atingir os limites da fazenda, próximo ao

Brejo Fundo. Quando lá chegaram, outros escravos do ajudante acorreram para

acudir o parceiro e também foram vítimas dos maltratos dos agressores, em especial,

Joaquim Benguela que foi "seriamente ferido na cabeça." Leandro José se decidiu

16 Autos de Crias de Agravo de injusta priséo entre as partes, e. que é agravante Manoel do Prado Piscado,

por cabaça de seu escravo Luciano e agravado o Procurador do Eaao. Visconde da Aaeece. Cartório do Segundo Oficio,

ø5Ç0 111 (1001).
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então por entrar em juízo para reclamar as despesas tidas com assistência do

cirurgião e também com os dias de serviço perdidos".

O trânsito de escravos, de uma fazenda a outra, e também de suas fazendas até

às vilas e vendas da região, era bastante freqüente e parecia quase incontrolável.

Quando se encontravam, em especial nos dias santificados, a escravaria normalmente

resolvia, no espaço neutro das vilas, as rixas normalmente curtidas por longo tempo.

Lembre-se que antes da morte de Pedro, amante de Faustina, escrava do padre

Francisco das Chagas, seus assassinos Pedro e Paulo Ganguela tinham confrontado

o mulato, num dia de domingo na aldeia de São Fidélis. Numa outra ocasião, Manoel

Ganso, escravo de Manoel Leite Faria, junto com outros seus companheiros, mataram

a João, cabra escravo de Custódio José Nunes, num dia santo de fevereiro, junto à

Misericórdia da vila de São Salvador, Os escravos de Manoel Leite e Custódio Nunes

já há muito tempo vinham curtindo uma séria rixa e costumavam-se "aoqaftar de urna

parte a outra TM , segundo era de conhecimento de alguns. Lembre-se que pouco tempo

antes, o mesmo Manoel Ganso, junto com seus parceiros, teria dado umas porretadas

em Manoel crioulo, também escravo de Custódio Nunes, por este andar tratando

ilicitamente com uma escrava do plantel de Manoel Leite Faria. A vila de São Salvador

se apresentava então como o palco ideal para mais uma etapa do conflito entre os

negros, que culminou então com a morte à pauladas do escravo João18.

Mais uma vez a vila de São Salvador, mais precisamente seu Largo do

Pelourinho, foi o palco de mais um conflito, dessa vez de grandes proporções, que

envolveu escravos e senhores por razão, em princípio, de um conflito havido entre

17 Auto de Criae de Libelo es que é autor o Ajudeate Leandro José F.rteira Feria por cabeça de seu escravo

Joaquie Beagusle e réu o tenente Antônio de Silva Carvalho e outro. Cartório do Segundo Oficio. seço 118 (1802).

18 Auto de fleveasa que nadou proceder o Jui. Ordinório Luis Pereira Ssspaio pela aorta acontecida a J.B.
escravo de Custdio José Nunee. Cartório do Segundo Oficio da Cespoe, cego 104 (leDo).
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negros. Numa noite de Páscoa, estando a vila tomada de todo povo que acorrera de

seus termos para celebrar a ressurreição, uns escravos do defunto Félix Vicente,

juntamente com os filhos do mesmo, tentaram furtar uma camisa de um outro escravo,

que teria clamado pela intercesão de um seu conhecido para "que o valesse e o

livrasse daq"°° bfls." Teodósio pardo, escravo de Manoel Antunes Moreira,

parece ter gritado então umas palavras fortes e injuriosas que conseguiram afastar

o grupo. Os homens, no entanto, perseguiram Teodósio até o Largo do Pelourinho,

onde aplicaram-lhe golpes de facas e porretes. O senhor de Teodósio conseguiu a

prisão e livramento dos senhores dos escravos, José Vicente da Silva e Simão José

Vicente da Silva, filhos do defunto Félix Vicente, pela responsabilidade dos

ferimentos causados no escravo. Argumentava Manoel Antunes que o pardo estava

de vez incapacitado para o exercício de seu ofício de mestre de carpinteiro, posto que

se encontrava completamente aleijado de um braço19.

Também defronte às vendas da região, algumas situadas nos termos da vila,

próximas aos sítios e fazendas da freguesia, os escravos encontravam ocasião e

circunstância para resolver suas altercações já há muito cultivadas. Na venda que

tinha Luiz Fernandes Benavides, situada em frente a fazenda do capitão José Pereira

Leite, dois escravos, de nomes Antônio Angola e Severino, o primeiro escravo de Ana

Maria de Jesus, viúva de Matias Gomes Codeço, e o segundo de Manoel Francisco Dias

tiveram uma séria altercação que acabou por resultar na morte do Angola".

Embora o trânsito de escravos significasse a iminência de conflitos latentes em

meio à escravaria, percebe-se, pelo cotidiano de ações que nos é narrado nas fontes,

19 Auto de Libelo crise se go. 4 autor Manoel Munes Moreira por cabeça de seu escrevo Teodósio e réus Joel
Vicente da Silve e Siaao Joel Vicente da Silva. Certdrio do Segundo Oficio de Ceepos, saço 116 (1002).

20 Auto de Devassa que •andou proceder o Doutor Juis de Fora Sebastiao Luis da Silva Tinoco pela sorte

acontecida es Antônio Angola .ecravo de Aos Maria de Jeeus. cartório do Segundo Oficio da Ca.poe, seço 130 (1804).
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que os negros transitavam incessantemente pela região e estabeleciam com cativos de

outros plantéis, e também com livres, relações de amizade, amor, solidariedade e

conflito. A demografia do cativeiro e a estrutura de posse de escravos na região

quase que forçava os escravos a estabelecer relacionamentos com pessoas fora de seu

universo de convivência diária, para além dos limites de seus plantéis. Embora não

aprovassem e de forma alguma encorajassem tais uniões, os senhores de escravos

muito provavelmente tiveram que se acostumar a essas andanças e tal como Henry

Koster, que deitado à rede fingia não ver seus escravos se esquivando em saídas

noturnas, tiveram que aprender que era esse o custo social que implicava ter plantéis

majoritariamente formado por homens.

lJrsula das Virgens, senhora de escravos em Campos de meados do século

XVIII, parecia conviver relativamente bem com o caso de amor existente entre sua

escrava Paula Pinto Melo e o capitão Manoel Moraes Cabral, a ponto de facultar a

Paula viver praticamente de portas adentro com o capitão. No ano de falecimento de

Manoel Cabral, Ursula das Virgens concedeu uma licença especial para Paula entrar

em juízo contra a Provedoria dos Ausentes, requerendo uma escrava negrinha que

me teria comprado o capitão para cuidar do filho que juntos tiveram. As testemunhas

arregimentadas por Paula para confirmar sua estória informaram alguns aspectos do

cotidiano de uma relação, que embora não sacramentalizada pelos ritos da Igreja

Católica, mesmo assim guardava em si alguns elementos típicos de convivência

familiar. Segundo o Sargento Mor Francisco Bernardo Azevedo, amigo do falecido

capitão, estava ele um dia na casa de Manoel Moraes quando viu entrar a escrava

negrinha carregando ao colo o menino pardo filho do capitão. Por algum descuido da

negrinha, a criança caiu no chão, a que logo acorreu o capitão "a gritar com a dita

moleca Custódia dizendo as pa]avras seguintes: que se daquele modo é que tinha

custado em seu senhor e que a advertisse que quando Se comprara ou rematara era
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para ser cativa da mesma criança." Também chamado para depor foi o frei Joaquim

São José Silva, ordinário da Ordem Terceira da Penitência, que em tudo confirmou

a estória de Paula e informou ainda acerca da conduta da escrava moleca. Segundo

ele, a menina era dada a desenvolturas e fugidas, o que muito incomodava a Ursuia

das Virgens, que com ele tinha se queixado havia mais ou menos um ano. O padre

então a orientou para que se livrasse de "semelhante peça", ao que ela logo

esclareceu que a negrinha não lhe pertencia e sim a sua escrava Paula". Na leitura

do processo causa espanto que tanto o padre quanto Ursula das Virgens tenham se

aborrecido muito mais com a conduta da escrava fujona do que com a vida, num

provável eterno vai-e-vem, que levava Paula, seu filho e sua escrava entre a casa

de sua senhora e de seu capitão. Pode-se argumentar que a complacência da senhora

se devia basicamente ao fato de Paula ter se unido a um homem livre, com algumas

posses pois era ele capitão, e não a um simples escravo de alguma fazenda vizinha.

Tal situação, no entanto, juntamente com os outros processos e a freqüência de

batizados de filhos de mães solteiras onde se percebem ligações entre escravos de

diferentes propriedades, como assim encontrou Sheila de Castro Faria para a

freguesia de São Gonçalo, no Recôncavo da Guanabara, no século XVII, nos faz

conjecturar a respeito de uma certa condescendência dos senhores de escravos em

relação à sexualização de seus cativos fora dos limites de suas fazendas.

Entre as escravas solteiras que batizaram seus filhos na freguesia de São

Gonçalo, entre os anos de 1770-1786, encontramos alguns casos nos quais, pela

freqüência com que essas mães levaram filhos à pia batismal, podemos imaginar que

também elas viviam relações, na medida do possível, relativamente estáveis com os

pais dessas crianças que, no entanto, devido a algum impedimento, não lograram

21 Autos Civeis de Ju.tificsçso entre as partes em que é j ustificante Peula Pinto Meio, co. licença de sua

senhora Ursule de. Virgens, e justificado o Licenciado Joso Leite de Silva Escobar coso promotor da Pro,sdoria das
Pssendes dos Defuntos e Aussotas. Cartório do Segundo Oficio, maço 31 (1787).
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receber o sancionamento legal da Igreja Católica. Eram casos, por exemplo, como o

de Luzia, escrava de Amador da Silva, que fez batizar na paróquia de São Gonçalo

três crianças tidas num espaço médio de 28.3 meses, bem inferior ao intervalo entre

as gestações típicos das mães solteiras, que era de 35.4 meses. Também outras como

assim se comportaram, a saber: Joana, escrava de Ana Maria José, intervalo de 25.5

meses; Quitéria, escrava de Francisco Nunes Carvalho, intervalo de 25.8 meses;

Rita, escrava de Francisco Pereira Borges, que batizou 7 filhos num intervalo médio

de 23.2 meses; Maria Francisca, escrava de Manoel do Prado Riscado, com um

intervalo entre quatro gestações de 28.7 meses; e ainda Serafina, escrava do

Visconde de Asseca, que batizou cinco filhos num espaço de 29.8 meses entre as

gestações. É bem mais provável crer que esses intervalos baixos correspondem à

iritercursos sexuais tidos com um mesmo homem, na medida que a reclusão pós-parto

provavelmente afastou essas mulheres por um bom tempo do "mercado" de namoros

e ligações livres para com a totalidade dos homens da região. Talvez isso, no

entanto, não passe de conjecturas, nunca saberemos. Certo é, todavia, que se acaso

a possibilidade de sexualização/formação de famílias não se apresentava aos cativos

no interior de seu próprio plantel, impossível seria vê-los abstraídos de toda e

qualquer sexualidade e de um mínimo de estabilidade em sua vida amorosa e familiar.

A família para eles talvez tenha sido outra bem diversa daqueles que lograram

estabelecer relações legais e que contaram com as vantagens que, como vimos, a

sociedade dominadora lhes reservava. De forma alguma, no entanto, essas relações

devem ter sido para esses escravos menos importantes.
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7.1 Os Cativos das Grandes Propriedades

Uma última palavra cabe-nos falar acerca dos escravos das grandes fazendas

da região, todas ainda da época da donataria particular, que representavam, na

freguesia de São Gonçalo, 52% do total de cativos arrolados por Couto Reis, no ano

de 1785.

A vida que levavam provavelmente em muito diferia da dos outros escravos da

região. Eram eles majoritariamente crioulos, posto que seus plantéis datavam de pelo

um século, quando lá tinham se estabelecido os três donatários, Viscondes de Asseca,

Religiosos Beneditinos e jesuítas, para, de início, dedicar suas produções à criação

bovina e cavalar com vistas ao abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e seu

recôncavo. Não se sabe ao certo quantos escravos foram então levados por esses

senhores para a região, mas, em finais do século XVIII, o crescimento vegetativo

respondia pela reposição da mão-de-obra, conforme se faz possível evidenciarmos com

base nos altos índices de legitimidade verificados nessas fazendas e também pelo fato

de nenhum batismo de africano ter sido registrado para essas propriedades.

O tráfico nessas fazendas não fazia nenhum estrago, posto que dele não se

recorria para a recomposição da escravaria. A demografia lá observada em tudo

favorecia o estabelecimento de relações de família, e o imenso número de escravos lá

agrupados oferecia inúmeras opções à composição dos pares. Em algumas fazendas,

o conjunto dessas características positivas acabou por criar condições para que a

maioria de sua escravaria fosse composta por crianças. As fazendas dos Viscondes

de Asseca e de Joaquim Vicente dos Reis, outrora propriedade jesuíta, por exemplo,

apresentaram em meio à sua escravaria uma maior parte infantil, embora fossem elas

as que detivessem os maiores índices de produtividade local (ver capítulo 3).
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As relações entre os sexos eram tão equilibradas que realmente fazia parecer

que os cativos dessas fazendas levavam uma vida nada parecida aos demais escravos

da capitania. A relação homem/mulher entre os escravos dos beneditinos era de

1.08, ou seja, 1.08 homem para cada mulher e, entre cativos dos Assecas e de

Joaquim Vicente dos Reis, a relação homem/mulher pendia para unta maioria feminina

com 1.27 e 1.11 mulheres para cada, respectivamente.

A esmagadora maioria das crianças nascidas nesses engenhos eram frutos de

uniões legítimas, ou seja, seus pais eram casados perante a Igreja Católica. Entre

os escravos dos Religiosos São Bento, a legitimidade registrada foi de 63.7%%, entre

os dos Visconde de Asseca e de Joaquim Vicente dos Reis foram de 69.1% e 77.1%,

respectivamente. Tendencialmente, os filhos de escravos, de pais casados e também

de mães solteiras, tinham por padrinhos indivíduos do próprio plantel, como se

evidencia na tabela 36 e 37. Os escravos dessas grandes fazendas conviviam

majoritariamente entre si, posto que o grande número deles reunidos oferecia ocasião

para estes arranjos.

A vida em tudo diferente que esses cativos levavam talvez os tenham feito

portar-se de maneira prepotente e arrogante 22 , segundo assim achavam os outros

escravos da freguesia que, muito provavelmente também, deviam invejá-los.

22 Ver, sobre Isso, Silela Lera, op.ctt. , pesei..
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Tabela 35: Composição sexual e "etária" dos trés grandes plantéis da freguesia de
São Gonçalo.

Visconde de Asseca
Religiosos Beneditinos
Joaquim Vicente

Homens	 Mulheres Crianças TOTAL

95	 24.6% 121 31.3% 170 44% 386 100%
216 42.6% 199 39.4% 92	 18.1% 507 100%
340 22.9% 377 25.4% 765 51.6% 1.482 100%

Fonte: Manoel M. Couto Reis, Descripçào Geographica...

Tabela 36: Padrinhos escravos do mesmo plantel entre os filhos legftlmos batizados
em São Gonçalo.

Padrinhos	 Madrinhas

Visconde de Asseca	 78	 62.9%	 93	 75%
São Bento	 7	 33.3%	 9	 42.9%
Joaquim Vicente dos Reis 	 57	 70%	 52	 46.6%

Tabela 37: Padrinhos escravos do ITWmTVY plantel entre os filhos de nAnn soitetras
batizados em São Gonçalo.

Padrinhos	 Madrinhas

Visconde de Asseca 	 31	 53.4%
	

33	 56.9%
São Bento	 4	 28.6%

	 5	 35.7%
1nrn,4m Vicente dos Reis	 7	 31.8%

	 7	 31.8%
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A escravidão, pelo que vimos, não conseguiu eliminar todas as possibilidades

que tinham os cativos de reconstruir suas vidas com base em organizações familiares.

Oriundos, em sua maioria, de regiões da Africa onde a família era a base

organizacional de suas sociedades, não era de surpreender que os escravos tenham

se esforçado ao máximo, não obstante todos os obstáculos existentes, para fazer

ressurgir, num novo território, modos de vida com os quais estavam milenarmente

acostumados. Se a sorte os brindava com a possibilidade de recompor suas vidas com

base nos mecanismos oferecidos pela sociedade dominadora enquanto estáveis, qual

seja, o matrimônio legal perante a Igreja, os africanos não exitaram em fazê-lo, posto

que também este podia representar mais um rito de passagem na trajetória de

reconstrução de uma nova vida em cativeiro.

O parentesco, sancionado ou não pelas vias legais, que lograram estabelecer

alguns cativos não foi de forma alguma arrancado à duras penas dos senhores de

escravos, ciosos tão somente do gerenciamento econômico de suas unidades

produtivas. Se, por um lado, o vínculo do senhor de escravos ao tráfico

transatlântico, enquanto caminho preferencial para composição e reposição de sua

mão-de--obra, respondia aos interesses econômicos que tinham estes em relação ao

sucesso de suas empresas, por outro lado, a convivência diária com um mar de

homens estrangeiros em idade adulta e, portanto, social/sexualmente ativos, das mais

diversas etnias, devem tê-los feito perceber desde muito cedo a urgência que era

acomodar e facilitar a existência de mecanismos de integração para essa população.

A demografia da escravidão e a estrutura de posse de escravos na colônia

forneceram os limites para o surgimento do parentesco no cativeiro mas, de forma
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alguma, impediram-lhe totalmente o surgimento, posto que era ele elemento essencial

no processo de integração dos novos escravos. Como nos diz Manoel Florentino e

José Roberto Góes:

[o parentesco] desestrangeirava, se nos permitem o
neologismo. Convertia Benguelas, Minas, Quiloas,
Quilimanes em africanos, mistrava-os aos crioulos.
Desarmava-os e convertia-os em presas facéis de uma rede
de sociabilidades (fora da qual a vida é humanament
impensável), cujo significado possuía algo de ardiloso.
Pois se por um lado voltava a centrá-los numa geografia
humana, por outro tornava complicado dizer não à
escravidão, excetos para os que tivessem dispostos a
pagar com a separação dos seus a recusa à vida comunitária
em cativeiro .23

23 Cl. Manolo Florentino e José Roberto "as, parente.co e Fa.flia entre os ,ecra,os de ValIl..", p.163

in sebe Castro & Eduerdo Schnoor (org4. Resgate. Usa janela pera o Oitocentos, Rio de Janeiro, Topboos. 39S-
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Fontes Manuscritas

Inventários Post-Mortem

Cartório do Primeiro Oficio de Campos

1. Ano 1720, maço 2
Inventariado: Sargento Mor Tomé Alvares Peçanha
Inventariante: Isabel Vieira
2. Ano 1722, maço 2
Inventariado: Domingos Aguiar
Inventariante: André Aguiar
3. Ano 1735, maço 3
Inventariada: Maria Mendes
Inventariante: Miguel da Silva Santos
4. Ano 1770, maço 10
Inventariado: Capitão Domingos Alvares Peçanha dos Ouros
Inventariante: Alferes Simiao Alvares dos Ouros Peçanha

Cartório do Segundo Oficio de Campos

5. Ano 1783, maço 47
Inventariado: Diogo Pinto, escravo
Inventariante: Vitória Pinto
6. Ano 1801, maço 113
Inventariado: Capitão João Rodrigues de Carvalho e Dona Ana Maria das Neves
Inventariante: Alferes Manoel Rodrigues de Carvalhc
7. Ano 1802, maço 117
Inventariado: Manoel Natos Henriques
Inventariante: Mariana Silva de Jesus
8. Ano 1802, maço 121
Inventariado: Antônio Mendes da Silva
Inventariante: Antônio Mendes da Silva
9. Ano 1802, maço 117
Inventariado: Manoel Nunes de Açular
Inventariante: Custódio José Nunes

Cartório do Terceiro Oficio de Campos

10. Ano 1698,
Inventariado:
Inventariante:
11. Ano 1706,
Inventariada:
Inventariante:
12. Ano 1714,
Inventariado:
Inventariante:
13. Ano 1722,
Inventariado:
Inventariante:

maço: 40
João Souza Colaço
Miguel Ferreira e Salvador Alvares

maço 01
Bárbara Brito
Antônio Mota

maço 1
Capitão Leandro Correa da Silva
Marcela da Veiga

maço 02
Joao Marques Teixeira
Dona Maria da Silveira e Manoel Teixeira da Silveira
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14. Ano 1731, Maço 02
inventariada Isabel Vieira
Inventari&lte Capitão Manoel Cordeiro Leal
15. Ano 1733, maço 03
Inventariada: Dionísia da Mota
Inventariante: Manoel Freire da Silva
16. Ano 1735, maço 03
inventariado: Manoel Francisco Bergalho
Inventariante: Joao Bittencourt Hergálho
17. Ano 1736, maço 03
Inventariado Juliao Duarte
inventariante: Ana Pereira
IS. Ano 1747, maço 05
Inventariada* Luzia Rodrigues do Prado
Inventariante: Joao Delgado Lemos
19. Ano 1747, maço 05
Inventariado: Jerônimo Couto
Inventariante: Maria da Silva
20. Ano 1748, maço 09
Inventariada: Domingas de Souza
Inventariante Gonçalo Gomes Alvarenga
21. Ano 1751, maço 05
Inventariada: Marcela de Jesus
Inventariaflte Amaro Souza Rodrigues
22. Ano 1752, maço 06
Inventariado: Luiz Menezes
inventariante: Teodósia Rosa
23. Ano 1752, maço 07
Inventariada : Luzia Pereira da Silva
Inventariante: Manoel Barbosa de Abreu
24. Ano 1752, maço 09
Inventariada: Valentina de Almeida
Inventariante: Joao Soares
25. Ano 1753, maço 06
Inventariada : Joana da Silva
Inventariante: Agostinho de Almeida
26. Ano 1754, maço 06
inventariado: José Mendes Pereira
Inventariante: Micaela dos Anjos
27. Ano 1755, maço 07
Inventariado: EuSébiO José de Aguiar
Inventariaflte Antônia Vieira
28. Ano 1755, maço 07
Inventariada: Tereza de Jesus
Inventariante: Mateus Ferreira
29. Ano 1755, maço OS
inventariado: Manoel de Meio Gaita
Inventariante: tJrsula das Virgens
30. Ano 1756, maço 03
Inventariado: Pedro Aranha
Inventariante: Catarina Sena
31. Ano 1757, maço 06



Inventariado: Joao Batista Maciel
Inventariante: Vitória da Encarnaçao
32. ?.no 1757, maço 06
Inventariado: Júlio Barreto
Inventariante: Maria Madalena
33. Ano 1757, maço 04
Inventariada: Josefa de Souza
Inventariante: Capitão Maurício Lemos
34. Ano 1760, maço 09
Inventariado: Manoel Luiz Lesta
Inventariante: José Luiz Martins
35. Ano 1760, maço 08
Inventariada: Dona Mariana Pedroza de Moraes
Inventariante: Pedro de Souza Barros
36. Ano 1760, maço 08
Inventariada: Marcela da Veiga
Inventariante: Leandro Correa
37. Ano 1761, maço 06
Inventariado: Manoel da Silva Tavares
Inventariante: Inácia Aranha
38. Ano 1761, maço 09
Inventariado: Vasco Fernandes Coutinho
Inventariante: José de Azeredo Coutinho
39. Ano 1762, maço 09
Inventariado: Bento Fernandes e Micaela Oliveira
Inventariante: André Furtado de Mendonça
40. Ano 1762, maço 09
Inventariado: Manoel Marfins
Inventariante: Isabel Ribeiro
41. Ano 1763, maço 10
Inventariado: Tomás Antunes
Inventariante: Benta Ferreira
42. Ano 1763, maço 21
Inventariada: Violante Arraes Mendonça
Inventariante: João Velho da Silva
43. Ano 1765, maço 11
Inventariado: Constantino Fernandes dos Santos
Inventariante: ilegível
44. Ano 1766, maço 12
Inventariado: José Pinto de Souza
Inventariante: Helena Maria Freitas
45. Ano 1766, maço 12
Inventariado: Manoel da Silva Riscado
Inventariante: Joana Teixeira
46. Ano 1766, maço 12
Inventariada: Páscoa da Ressurreiçao
Inventariante: José da Rocha
47. Ano 1767, maço 21
Inventariada: Dona Maria Coutiriho
Inventariante: Joao Ribeiro Cardoso
48. Ano 1768, maço 21
Inventariado: Pedro Santos
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inventariante: Benta Alvares de Souza
49. Ano 1770, maço 22
Inventariado Licenciado Manoel de Azevedo Henriques
Inventariante Luíza de Oliveira Maciel
50. Ano 1770, maço 22
Inventariado Domingos Marfins de Brito
Inventarlante Escolástica de Jesus
51. Ano 1770, maço 22
Inventariada: Vitória Malheira
Inventariante: Manoel Furtado de Mendonça
52. Ano 1772, maço 18
Inventariada: Francisca de Souza
Inventariante Joao Rodrigues da Costa
53. Ano 1773, maço 18
Inventariado: Manoel Antônio Sobreira
Inventariante: Joana da Silva
54. Ano 1773, maço 18
Inventariado: José Furtado de Barcelos
Inventariante: Domingas de Oliveira Silva
55. Ano 1773, maço 18
Inventariada: Maria Coelho
Inventariante: André dos Santos Pereira
56. Ano 1773, maço 41
Inventariado: Joao Francisco Lima
Inventariante: José Francisco Mençao
57. Ano 1773, maço 41
Inventariada: Clara Maria de Jesus
Inventariante: Martinho Silva Couto
58. Ano 1775, maço 10
Inventariada: Maria Rodrigues
Inventariante: Teodósio Moraes
59. Ano 1776, maço 10
Inventariado: Joao Batista Gonçalves
Inventariante: Jerônimo Fernandes Guimaraes
60. Ano 1780, maço 23
Inventariada: Maria Souza de Almeida
Inventariante: Luiz Gomes Crespo
61. Ano 1780, maço 24
Inventariado: Lourenço Teixeira de Barcelos
Inventariante: Francisco Sales de Araújo
62. Ano 1783, maço 03
Inventariado: Felipe da Silva Xavier
Inventaflante Francisca Rodrigues da Silva
63. Ano 1784, maço 31
Inventariado: Salvador Cerqueira
Inventariante Narcisa Palma
64. Ano 1784, maço 29
Inventariada: Dionísia Correa da Silva
Inventariante: Manoel Barbosa Fiúza
65. Ano 1786, maço 30
Inventariada: Maria de Souza Rangel
Inventariante: André Vicente de Brito

202



66. Ano 1786, maço 30
Inventariado: Inácio Ferreira dos Santos
Inventariante: Rita Maria de Oliveira
67. Ano 1786, maço 28
Inventariado: Manoel da Silva Ramos
Inventariante Manoel José da Fonseca
68. Ano 1789, maço 25
Inventariada Joana Anais de Mendonça
Inventariant Francisco Lopes da Silva
69. Ano 1790, maço 33
inventariado: José Nunes da Silva e Clara Ramos
Inventariante: Bento Cardoso
70. Ano 1792, maço 41
inventariada Luiza de Oliveira
Inventariante: Maria Inácia de Jesus
71. Ano 1793, maço 36
Inventariado: Féiix Antônio da Costa
Inventariante: Rosa Maria da Conceiçao
72. Ano 1793, maço 36
inventariado: José Correa de Brito
Inventariante: Maria do Nascimento
73. Ano 1793, maço 36
Inventariada: Rita Antôflia da Lapa
Inventariante: José Ferreira dos Santos
74. Ano 1794, maço 36
Inventariada Domingas da Rocha
inventanante Joao Domingues Carneiro
75. Ano 1794, maço 36
Inventariado: Pe . José Franco Leal
Inventariaflte Capitão Bento José Ferreira Rabelo
76. Ano 1795, maço 38
Inventariada: Quitéria Duarte Batista Pereira
Inventariante: Manoel da Costa
77. Ano 1796, maço 39
Inventariado: Manoel Alvares da Fonseca
Inventariante nao se declara
78. Ano 1798, maço 40
inventariada: Maria Rosa de Jesus
Inventariante Sebastiao Gomes de Andrade
79. Ano 1798, maço 39
Inventariado: Francisco Lopes da Silva
Inventariante Manoel Silva Dias
80. Ano 1799, maço 41
Inventariado: Luiz Pereira Gomes
Inventariante: Joana Maria de Almeida
81. Ano 1799, maço 41
inventariado: Capitão Bernardo José Codeço
Inventariante: Inácia Francisca Aranha
82. Ano 1800, maço 42
Inventariada: Maria Francisca de Lemos
Inventariante Francisco Costa Pereira
83. Ano 1800, maço 42
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Inventariado: José de Souza França
Inventariante: Maria Fernandes
84. Ano 1801, maço 42
Inventariado: Paulo Pereira de Oliveira
Inventariante: Maria Almeida Soares

Processos Crime

Cartório do Segundo Oficio de Campos

1. Auto de Apreensão em um escravo fugido de nome Antônio nação Congo. Maço
539. (1806).
2. Auto de AprrenSão e Perguntas feitas ao escravo Manoel moleque nação
Moçambique. Maço 539. (1807).
3. Auto Cíveis de Justificação entre as partes, em que é Justificante José Caetano
Peixoto e Justificado O Licenciado Promotor deste juízo João Leite da Silva Faria.
Maço 108. (1801).
4. Auto de Devassa que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora José de Azevedo
Cabral pela morte feita em si próprio pelo preto Manoel Angola escravo de Florentino
Alvares Peçanha morador na Quinta termo desta vila. Maço 147. (1806).
5. Auto de Devassa sobre a morte do escravo Joaquim de Bento José Ferreira
Rabelo. Maço 60. (1788).
6. Translado da Devassa a que ex-ofício procedeu o Juiz Ordinário Luís Pereira
Sampaio pela morte acontecida em Manoel João homem branco morador na outra banda
dono. Maço 104. (1800).
7. Auto de Devassa a que ex-ofício procedeu o Juiz Ordinário Luís Pereira Sampaio
pelos ferimentos feitos em Manoel crioulo escravo de Custódio José Nunes. (1800).
8. Auto de Devassa a que ex-oficio procedeu o Juiz Ordinário Antônio Santos
Coilares pela morte acontecida a Pedro mulato escravo de Manoel Correa Aguiar. Maço
104. (1800).
9. Auto de Devassa que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora José de Azevedo
Cabral pelos ferimentos feitos em Gregório e Antônio escravos de Alexandre Teixeira
Mello do termo desta vila. Maço 168. (1807).
10. Autos de Crime de Agravo de injusta prisão entre as partes, em que é agravante
Manoel do Prado Riscado, por cabeça de seu escravo Luciano e agravado o
Procurador do Exmo. Visconde de Asseca. Maço 111. (1801).
11. Auto de Crime de Libelo em que é autor o Ajudante Leandro José Ferreira Faria
por cabeça de seu escravo Joaquim Benguela e réu o Tenente Antônio da Silva
Carvalho e outros. Maço 118. (1802).
12. Auto de Devassa que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora Sebastião Luís
Tinoco da Silva pelo ferimento feito em José de nação Angola escravo do Capitão José
Homem do Amaral no lugar chamado o Muriaé. Maço 135. (1804).
13. Auto de Devassa que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora Sebastião Luís
Tinoco da Silva pelos ferimentos feitos em João preto Angola escravo de Manoel
Francisco dos Santos. Maço 138. (1805)
14. Auto de Devassa que mandou proceder o Juiz Ordinário Luís Pereira Sampaio
pela morte acontecida a João escravo de Custódio José Nunes. Cartório do Segundo
Ofício de Campos. Maço 104. (1800).
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15. Auto de Libelo Crime em que é autor Manoel Nunes Moreira por cabeça de seu
escravo Teodósio e réus José Vicente da Silva e Simão José Vicente da Silva. Maço
116. (1802).
16. Auto de Devassa que mandou proceder o Doutor Juiz de Fora Sebastião Luiz da
Silva Tinoco pela morte acontecida em Antônio Angola escravo de Ana Maria de Jesus.
Maço 130. (1804).
17. Autos Cíveis de Justificação entre as partes em que é justificante Paula Pinto
Meio, com licença de sua senhora Ursula das Virgens, e justificado o Licenciado João
Leite da Silva Escobar como promotor da Provedoria das Fazendas dos Defuntos e
Ausentes. Maço 31. (1787).
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