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RESUMO

Esta tese analisa a prática da alforria e as formas de re-inserção social dos libertos e de seus

descendentes na região dos Campos dos Goitacases, entre 1750 e 1830, período em que se

verificou a montagem e expansão da atividade açucareira voltada para a exportação.

Argumento que a prática da alforria exercia um papel estrutural para a manutenção da ordem

escravista, ao considerar que - como um fenômeno de longa duração - a escravidão produzia

e reiterava procedimentos socialmente determinados que visavam amortecer os conflitos

inerentes à relação senhor-escravo. Deste modo, o tráfico atlântico (responsável pela

introdução contínua de estrangeiros desenraizados), a escravidão (produto da socialização que

transformava o cativo num escravo cujo objetivo final era fazer com que o mesmo

reconhecesse a autoridade do senhor) e o horizonte da alforria devem ser entendidos como

partes de um processo que produzia e reproduzia a ordem escravista.



ABSTRACT

The thesis analyses the manumission and the ways of freed siaves' social reinsertion in

Campos dos Goitacases during the process of establishment and expansion of the sugar

activities. 1 argue that manumission has been structural te maintain the social order, 1 consider

that - as a long duration process - the slavery has produced social practices which aiming

deaden the conflicts between masters and slaves. In that perspective, the Atlantie siave frade;

slavery and manumission should be understood as parts of a process that produced and

reproduced the slavery order.
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INTRODUÇÃO



Aos 30 dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de

1795, na Vila de São Salvador Paraíba do Sul, Sebastião Martins da Mota foi até o escritório

do tabelião para registrar uma Escritura de Alforria e Liberdade. Declarou-se senhor e

possuidor de um escravo mulato por nome João, ao qual, com a condição de o servir e

acompanhar a ele outorgante enquanto vivo fosse e pelos bons serviços prestados pelo dito

escravo, dava pura, plena, geral e irrevogável alforria e liberdade pelo Amor de Deus. Assim,

pediu e rogou às Justiças de Sua Majestade Fidelíssima houvessem o dito escravo João depois

do falecimento dele outorgante por forro e liberto como se forro nascesse do ventre materno e,

como tal, o deixassem ir em paz para onde quisesse ir gozar desta sua Liberdade e Alforria

sem contradição de pessoa alguma (PROC 025).

Examinadas em série, as cartas de alforria dão a conhecer o perfil daqueles que

alcançaram a remissão do cativeiro, porém nem de longe revelam os intricados meandros

pelos quais se envolviam escravos e senhores em tomo da concessão da liberdade. João foi

um entre outros tantos escravos nascidos no Brasil que tiveram suas alforrias condicionadas à

morte do senhor. Porém, ele decidiu que não ia esperar por um momento tão incerto e

resolveu lutar pela antecipação da plenitude de sua liberdade.

O Libelo Cível movido por João contra seu senhor, em agosto de 1807 - em que se

encontra anexada a sobredita carta de alforria - permite conhecer um pouco melhor a própria

escravidão. Argumentava que o réu, Sebastião Martins da Mota, sendo morador no lugar do

Curral Falso contratou amizade ilícita por muitos anos com a parda Angélica, escrava que era

de Domingas de Senra e durante este concubinato nasceu o autor a quem o mesmo réu não só

reconheceu como seu filho, como também por tal sempre o tratou.

Falecendo da vida presente a dita Domingas de Senra e fazendo-se inventário dos seus

bens, veio o escravo João a pertencer por meio de legítima materna ao herdeiro Antônio

Gomes. Em virtude da execução de uma dívida, João passou ao domínio do capitão mor José

Francisco da Cruz que desejava levá-lo a leilão. Foi nesse momento que Sebastião Martins da

Mota - homem peão, morador na fazenda de Antônio Pereira Rabelo, situada na paragem

denominada o Ganguela - pelo conhecimento que tinha de ser o escravo João seu filho, o

resgatou e lhe passou carta de alforria (PROCO25).

Pelo caráter condicional da referida escritura, somado ao fato de ser público e notório

que Sebastião Martins da Mota reconhecia sua condição de pai do mulato João, criou-se uma

situação em que o senhor, ao mesmo tempo em que admitia a paternidade de um escravo,

conservava seu filho em cativeiro. Esta co-incidência entre as condições de pai-senhor e de

filho-escravo, publicamente reconhecida pelo primeiro, figurava inadmissível aos olhos do



segundo e de seu advogado e, portanto, encontrava algum eco naquela sociedade. Pois foi

com base nessa contradição moral que se tentou revogar aquela cláusula condicionante da

alforria. A estratégia adotada foi primeiramente o reconhecimento legal de que o escravo João

era mesmo filho natural de Sebastião Martins. As cinco testemunhas arroladas no processo -

entre elas um irmão do réu e tio do autor - asseguraram que, na época do concubinato, tanto a

escrava Angélica quanto Sebastião Martins da Mota eram solteiros, sem impedimento algum

para se casarem, como também nunca se soube que a manceba tivesse acesso com outro

varão. Tanto, argumentava o Autor, que

o Réu pela certeza que tinha de ser seu pai procurou comprá-lo como com efeito o fez para o fim
de o libertar do cativeiro em que se achava, cuja liberdade lhe conferiu pela Escritura f. ainda que com
o ônus de a gozar depois de sua morte, cuja condição conforme o Direito não deve produzir efeito por
adquirir o mesmo A. tacitamente a mesma liberdade lo go que o R. seu pai passou a ter nele domínio
de senhor sem que possa fazer dúvida o dizer-se que a liberdade tácita só ad quire aquele filho que é
havido de escrava própria e não alheia, porque sendo o mesmo filho próprio escravo de seu pai e este
peão havido com mulher solteira sem impedimento algum fica indubitável o gozar o próprio filho de
sua liberdade como se nascido fosse de escrava própria".(PROCO25) [grifo meu]

Liberdade tácita. Este é, sem dúvida, um argumento interessantíssimo, uma vez que o

advogado do autor estava conferindo uma interpretação parcial a um direito costumeiro

registrado nas Ordenações Filipinas. Trata-se do Título 92 do Livro IV - "Como o filho do

peão sucede a seu pai":

"Se algum homem houver ajuntamento com algumã mulher solteira ou tiver uma só manceba não
havendo entre eles parentesco ou impedimento porque não possam ambos casar, havendo de cada uma
delas filhos, os tais filhos são havidos por naturais. E se o pai for peão suceder-lhe-ão e virão á sua
herança igualmente com os filhos legítimos, se o os pai tiver.
E não havendo filhos legítimos, herdarão os naturais todos os bens e herança de seus pais, salvo a terça
se a o pai tomar, da qual poderá dispor como lhe aprouver. E isto mesmo haverá lu gar no filho que o
homem solteiro peão houver de alguma escrava sua ou alheia se por morte de seu pai ficar forro".
[grifo meu]

Embora o Libelo em questão não cuidasse de disputas sucessórias, foi com base

naquele título que se argumentava em favor da plenitude da liberdade de João. Contudo, pelo

referido título do Código Filipino, não havia nada que sugerisse a "liberdade tácita" daquele

escravo, já que seu pai ainda estava vivo e não havia decidido pela liberdade plena de seu



filho. Ao que parece, o advogado de João tentava interpretar o texto das Ordenações

conciliando uma tradição do Direito Romano - segundo a qual o filho de uma escrava própria

não dependia de qualquer espécie de declaração para ficar forro' - com um certo

constrangimento moral entre as pessoas livres em deixar parentes consangüíneos no

cativeiro 2.

Havia outros títulos que evidenciam claramente a existência de uma reprovação moral

da manutenção consciente de parentes no cativeiro. Trata-se dos Títulos 88 e 89 do Livro IV:

"Das causas porque o pai ou mãe podem deserdar seus filhos" e "Das causas porque poderá o

filho deserdar seu pai ou mãe", respectivamente.

Diz o Título 88 § 16:

"Outrossim, se o pai ou mãe vierem a ser cativos e o filho ou filha forem negligente em os remir do
cativeiro e esse pai ou mãe for posto em liberdade sem ajudado filho ou filha poderá o pai ou mãe
assim remido do cativeiro deserdá-los livremente.
E se o pai ou mãe morrerem em cativeiro por culpa ou negligência de seu filho ou filha, esse filho ou
filha assim negligente em os por em liberdade será excluído de toda a sua herança pela culpa e
negligência que cometeu".

De acordo com um dos comentaristas das Ordenações Filipinas publicadas por Cândido Mendes, "[ ... ] por
Direito Romano o filho da escrava própria não dependia para ficar livre ou forro da declaração - se por morte de
seu pai ficar forro - parecia a Ordenação correctoria [sic] daquele Direito e mais austera". Cf. Ordenações
Filipinas. Livro IV - Titulo 92. A proposta de: que "todas as escravas que concebessem de seus proprietários
ficariam, elas e as crianças nascidas dessa relação, imediatamente livres" só se tomou objeto de discussão entre
os juristas no Brasil na segunda metade do século: XIX, sem que um dispositivo legal sobre essa matéria tenha
sido, de fato, sancionado. Cf. SLENES, Robert. Senhores e Subalternos no Oeste Paulista. In: ALENCASTRO,
Luis Felipe (org.). História da Vida Privada no Brasil. SP, Cia das Letras, v.2, 1998, p. 260-262. Para urna
discussão mais detalhada do assunto Cf. PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos,
escravidão e a lei de 1871. Campinas, UNICAMP, 2001, p. 166-252. Conforme as observações de alguns
estudiosos, em matéria de regrar a relação senhor-escravo, sempre houve muita resistência da parte dos senhores
em deixar "a lei positiva invadir o terreno do favor", sobretudo no que diz respeito à alforria. Do ponto de vista
senhorial a eficácia da manumissão residia na possibilidade de que a mesma pudesse sempre ser representada
como urna dádiva, portanto, qualquer lei positiva que regulasse essa matéria restringiria o poder moral exercido
sobre os escravos. Cf. CUNHA, Manuela Carneiro da. Sobre os Silêncios da Lei: lei costumeira e positiva nas
alforrias de escravos no Brasil do século XIX. In: Antropologia do Brasil: mi/o, história e etnicidade. 2* ed., SP,
Brasiliense, 1987, p. 124-144. CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da
escravidão na corte. SP, Cia das Letras, 1990, p. 135 et passim. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio:
significados da liberdade .no sudeste escravista - Brasil século XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 191 et
qassim.

O estudo de caso que embasa o supracitado artigo de Robert Slenes também evidencia a força dessa reprovação
moral. Logo assim que atingiu a maioridade, em 1869, o liberto Isidoro Gurgel Mascarenhas - alforriado na pia
batismal, assim como seus três meios-irmãos - providenciou a alforria de sua mãe logo que veio a lhe pertencer
por herança paterna. Cf. SLENES, Robert. Senhores e Subalternos na Oeste Paulista. In: ALENCASTRO, Luis
Felipe (org.). História da Vida Privada no Brasil. SP, Cia das Letras, v.2, 1998, p.234, 251, 258-264.
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E o Título 89 § 4 autorizava os filhos a deserdarem seus pais no caso:

"[ ... ] se o filho ou filha fosse cativo e o pai ou mãe o não quisesse remir, sendo poderoso e bastante
para o fazer, segundo mais temos dito no título precedente, do filho ou filha, que não curou de remir
seu pai ou mãe". [grifo meu]

Esta é sem dúvida uma alusão ao tempo das lutas entre cristãos e mouros pelo domínio

da Península Ibérica que evidencia a força da reprovação moral sobre a manutenção de

parentes sob o cativeiro que, como será demonstrado ao longo desta tese, pesou bastante na

concessão da liberdade de vários escravos na América portuguesa.

De todo modo, como Sebastião Martins da Mota em momento algum se contrapôs ao

Libelo — corrido à revelia do Réu — o juiz responsável considerou que:

"[ ... ] por todas as testemunhas da inquirição do A. que o mesmo é filho do R. é de honestidade que
este o isente da escravidão em que o tem, cuja pretensão não impugnou, antes pela sua taciturnidade se
mostra ter aquiescido a ela". (PROCO25) [grifo meu]

Pelo teor da sentença, prevaleceu, nesse caso, o que rezava o célebre Título 11 do

Livro IV que em seu § 4 reconhecia que "em favor da liberdade são muitas outorgadas contra

as regras gerais".

Assim, com o resultado da interpelação judicial movida por um filho contra seu pai, o

escravo João tomou-se João Martins da Mota e pôde ir em paz e a salvo gozar sua nova

condição de homem forro. Mas viver como? Essa é uma questão que se pode colocar não só

para o caso dele, mas também para outros tantos homens e mulheres egressos do cativeiro.

* * *

Situações como aquela experimentada pelo mulato João Martins da Mota revelam a

enorme complexidade das regras do cativeiro, comprovando que as relações sociais

estabelecidas entre os senhores e seus escravos eram muitas vezes ambíguas. De fato, como
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sugeriu Giovanni Levi, as ações sociais são fruto de escolhas - por mais estreitas que sejam -

no seio das contradições inerentes a todo e qualquer sistema normativo, cujas ambigüidades

abrem espaços para múltiplas interpretações das regras sociais e geram um campo de luta

tanto em tomo dos recursos simbólicos quanto dos recursos materiais 3.

A história da alforria de João Martins da Mota, pela supressão do ônus que

condicionava sua liberdade, soma-se às experiências de muitos outros escravos e escravas que

viveram no Brasil e alcançaram a remissão do cativeiro. O objetivo da presente tese é

empreender um estudo da prática da alforria e das formas de re-inserção social dos libertos e

de seus descendentes na região dos Campos dos Goitacases, entre 1750 e 1830, período em

que se verificou a montagem e expansão da atividade açucareira voltada para a exportação.

Embora, ao longo do intervalo estudado, a Vila de São Salvador tenha sentido os

efeitos demográficos e econômicos da expansão açucareira, não enxergo nela nenhuma

espécie de "núcleo urbano" da localidade. No período em questão, ela sempre foi uma vila

política e economicamente vinculada às atividades agrárias praticadas em seu entorno. Sede

administrativa daquele Distrito, o movimento de suas poucas ruas era ritmado pelo vai-e-vem

de pessoas levadas à Matriz para batizar, casar ou ser sepultada, pela azáfama dos

ancoradouros de onde eram embarcadas as caixas de açúcar e recebidas as mercadorias

provenientes do porto do Rio de Janeiro; pelo burburinho das tendas dos oficiais mecânicos,

lojas e vendas - parte delas assenhoreadas por aqueles que financiavam a produção

açucareira, outras pelos que abasteciam os estabelecimentos rurais corri enxadas, foices,

machados e toda sorte de gêneros secos & molhados. Em 1829, a Câmara Municipal ainda

envidava esforços no sentido de tentar disciplinar o trânsito de boiadas, montarias, bestas,

canos, carroças e carretões que atravessavam a Vila em direção aos engenhos, assim como

também procurava estabelecer regras para a existência e funcionamento de currais,

matadouros, curtumes e proibir a criação de porcos dentro da demarcação da mesma 4. Isso

sem contar com a existência de pequenas roças de alimentos em seu interior e arrabaldes

atestada por alguns inventários post-mortem.

Cf. LEVI, Giovanni.. Sobre a Micro-Hisiaria. In: BURKE, Peter (org). A Escrita da História: novas
perspectivas. 5?, UNESP, 1992, p. 135-136.

APC - CMCG 123 - Posturas. Embora o assunto careça de pesquisas mais sistemáticas, as obras dos
memorialistas ioais dão a entender que o processo de urbanização da Vila de São Salvador teve início a partir
da década de 1830. Cli entre outros FEYDIT, Júlio. Subsídios para a História dos Campos dos Goytacazes. Ri,
Esquilo, 1979 e LAMEGO, Alberto Ribeiro, O Homem e o Brejo. RI, Conselho Nacional de Geografia, 1945.
Sobre a percepção diferenciada entre cidade, vila e aldeia no século XVIII Cf. LARA, Sílvia H. Fragmentos
Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa. Campinas, Tese de Livre Docência,
IJNICAMP, 2004, p. 25-34.



* * *

Os primeiros estudos sobre as alforrias no Brasil, efetuados na década de 1970,

privilegiaram as Minas Gerais do século Xviii e os centros urbanos oitocentistas, mais

notadamente as cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. Pressupunham que essas áreas

ofereciam melhores oportunidades econômicas para um escravo obter os recursos necessários

para comprar sua liberdade. Concluíram também que o recrudescimento das manumissões

estava diretamente vinculado às depressões e às crises econômicas. De um modo geral, partia-

se do princípio de que as alforrias pagas prevaleceram sobre as. gratuitas e que essas últimas

resultavam de um desencargo econômico dos senhores. Wilson Cano, por exemplo,

argumenta que, passado a auge minerador, a proporção de libertos na Capitania das Minas

Gerais se elevou, ao longo do século XVIII, justamente porque o escravo tomou-se "um

encargo por demais oneroso", então "valeria mais a pena alforriar os cativos do que sustentá-

ios"5 . Explicação idêntica foi construída por Kátia Queirós Mattoso e por Maria Inês Cortês

de Oliveira sobre a escravidão urbana em Salvador. Ambas admitiram que a "degradação" da

economia baiana, mais precisamente da cidade de Salvador, a partir dos anos 1830,

transformou a carta de liberdade em um "meio de se desfazer de um agente econômico que

tinha se tomado um ônus para seu proprietário, e quando a alforria era paga, ela permitia que

o senhor recuperasse parte do dinheiro investido na compra do escravo"6.

Ao analisar uma série de cartas de alforria passadas no recôncavo baiano, entre 1684 e

1745, Stuart Schwartz considerou que a.proporção de alforrias pagas elevou-se de 35,0% para

quase 50,0%. Tratava-se, segundo o autor, de uma época dificil para indústria açucareira em

particular e para economia baiana em gemi, levando-o a propor a hipótese de que o

recrudescimento das manumissões pagas seria resultado de uma política senhorial de estímulo

Cf. CANO, Wilson. Ensaios sobre a Formação Económica do Brasil. SP, UNICAMP, 2002, p. 22. (trata-se de
uma re-edição, sob a forma de coletânea, de vários textos publicados na década de 1970 pelo referido autor).
Esta hipótese foi encampada por Latira de Mello e Souza em seu trabalho clássico sobre a pobreza em Minas
Gerais, recentemente revista pela autora em face das pesquisas que puseram em xeque a propalada "decadência"
de Minas Gerais após a crise da mineração e os recentes e específicos estudos sobre as alforrias naquela
Capitania. Cf. SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 4' ed.
revista e ampliada. Ri, Graal, 2004 e Norma e Conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. Belo
Horizonte, UFMG, 1999, p.152-l53 e 170.
6 Cf. MATOSSO, Kátia Q . A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. in: Anais de História. Assis,
n. 04, 1972, p. 36; OLIVEIRA, Inês Côrtes de Oliveira. O Liberto: seu mundo e os outros. Salvador. 1790-1890.
SP, Corrupio, 1988, p. 26 e 42 e CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, Estrangeiros: os escravos libertos e
sua volta à Africa. 5?, Brasiliense, 1985, p.49.
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à produtividade7. Jacob Gorender, por sua vez, chegou a ponto de considerar a alforria como

"uma fonte de renda suplementar derivada do pecúlio dos escravos" [sic]. Para ele, a

proporção comparativamente maior dos alforriados no Brasil em relação aos EUA resultou,

sobretudo, do fato de que "o escravismo brasileiro foi o de mais longa duração nas Américas e

atravessou várias fases de depressão, quando não poucos senhores se viam obrigados a

libertar escravos, sem condições ou facilitando a alforria"8.

No entanto, outros estudos dedicados às Minas Gerais sustentaram o contrário, ou seja,

de que as alforrias recrudesciam, em períodos de prosperidade e conjunturas econômicas

favoráveis, como forma de estímulo senhorial ao aumento da produtividade do trabalho dos

escravos. Urbanização e diversificação econômica foram, para Russel-Wood os principais

fatores que propiciaram a acumulação de pecúlio por parte dos escravos e a aquisição da

alforria. Iraci dei Nero da Costa & Francisco Vidal Luna, por sua vez, argumentaram que as

alforrias eram prêmios senhoriais concedidos como estímulo aos escravos responsáveis pela

localização de pedras preciosas e partículas de ouro nas atividades mineratórias 9 . Estudos

mais recentes, dedicados especificamente à análise das alforrias em Minas Gerais no século

XVIII, também sublinham o dinamismo econômico e a urbanização como responsáveis pela

ampliação das oportunidades para a acumulação de pecúlio por parte das escravas com vistas

à alforria'0.

Todavia, há de se notar que, apesar da diferença de perspectiva que opõe "crise" ao

"dinamismo econômico" para explicar o fenômeno da manumissão, em ambas as linhas

interpretativas, os índices de alforria flutuariam ao sabor das oscilações do mercado. Não

escapam, portanto, de uma ótica acentuadamente economicista. De qualquer forma, não

obstante o aparecimento dessas novas pesquisas que questionaram a associação do incremento

das taxas de alforria às fases de crise ou recessão econômica, o exame da produção

Cf. SCI{WARTZ, Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colónia. SP, Cia das Letras,
1988, p. 275. Dentro dessa lógica de raciocínio uma crítica pertinente para os casos de alforrias pagas foi
formulada por Eduardo França Paiva ao sublinhar que nenhum desses autores explica de que maneira os
escravos conseguiriam juntar o pecúlio necessário para a aquisição da alforria numa conjuntura de "crise" e de
"refração dasoportunidades de trabalho". Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do
Século Xviii: estratégias de resistência através dos testamentos. 2 ed., SP, Annablume, 2000, p. 83.

Cf. GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. Y ed., SP, Ática, 1988, p. 352-357.
Cf. RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 59-

66; LUNA, Francisco Vidal & COSTA, Iraci dei Nero. A Presença do Elemento Forro no Conjunto dos
Proprietárias de Escravos. Ciência e Cultura, 32 (7), 1979, p. 836-837. Sobre as divergências entre os
especialistas quanto á associação entre a freqüência das alforrias e as fases de expansão ou retração da economia
Cf. EISENBERG; Peter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas no século XIX. Jn: Estudos Económicos; 17
(2); maio/agosto; 1987; p.I77-182.
° Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII: estratégias de

resistência através dos testamentos. 2' ed., SP, Annablume, 2000, p. 83-84 e HJGGINS, Kathleen J. "Licentious
Libery" in a BrazÜian Gold-Mining Region: slavery, gender and social contraí in eighteenth-century Sabará,
Minas Gerais. Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1999, p. 145-174.
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historiográfica revela que o manejo desse modelo explicativo prevalece na maior parte dos

estudos dedicados ao tema, tendo sido, por exemplo, recentemente reiterado por Manolo
11.

Por outro lado, e sem maiores evidências empíricas sistemáticas, alguns autores

argumentaram que, em relação às áreas rurais, sobretudo àquelas vinculadas a

agroexportação, os momentos de prosperidade tomavam a mão-de-obra escrava objeto de

muito apreço por parte de seus senhores que dificilmente estariam dispostos a "se desfazer,

mesmo a dinheiro, de um agente econômico de tal importância" 2 . Embora não se dedicassem

especificamente às alforrias nas áreas rurais, consideraram que a sociedade patriarcal de

plantation teria oferecido um grau de proteção e segurança social ao escravo, diminuindo,

assim o incentivo para este comprar sua : alforria, como aventou Russel-Wood em seu estudo

sobre Minas Gerais e Salvador 13 . Outro especialista que não cogitou maior relevância das

alforrias nas áreas rurais foi Jacob Gorender, certamente porque considerava incompatível a

preponderância "do trabalho não-qualificado nas plantagens" com o fato de que, em sua

opinião, as alforrias pagas terem sobrepujado as gratuitas ' 4 . Talvez em virtude desses

pressupostos, o estudo das alforrias em áreas rurais não tenha despertado até bem pouco

tempo o interesse dos pesquisadores da escravidão no Brasil, sendo ainda hoje muito

1 Cl'. FLORENTINO, Manolo. De Escravos, Forros e Fujc3es no Rio de Janeiro Imperial. In: Revista USP, SP,
n. 58,jun-ago 2003, p. 104-115 e FLORENTINO, Manolo. Sobre Minas, Crioulos e a Liberdade Costumeira no
Rio de Janeiro, 1789-1871. In: FLORENTINO, Manolo (org). Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro,
séculos XVIII-XJX. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 332-366.
12 Cf. MATOSSO, Kátia Q . A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. In: Anais de História. Assis,
n. 04, 1972, p. 35.
' Cf. RUSSEL-W001), A. J. R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Itt, Civilização Brasileira, 2005, p. 60.
Hipótese semelhante também foi sustentada por Stefano Fenoaltea, para quem "o senhor não precisava motivar
os escravos rurais com a expectativa da manumissão". Apud GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 5*

ed., SP, Ática, 1988, p. 356.
14 Cl'. GORENDER,iacob. O Escravismo Colonial. 53 ed., SP, Ática, 1988, p. 354-357. Embora sua obra magna
tenha sido publicada pela primeira vez na década de 1970, foi na re-edição de 1985 que o autor ampliou suas
considerações sobre "a alforria como elemento do sistema escravista" formulando um balanço das pesquisas até
então realizadas e propondo a existência de um "padrão" das alforrias no Brasil. Considerando a variação das
determinações históricas específicas no tempo e no espaço durante o regime escravista brasileiro, Peter
EISENBERG criticou a proposta de Jacob Gorender de estabelecer um padrão único das alforrias no Brasil,
aludindo à necessidade de maiores pesquisas sobre o tema. Cf. EISENBERG, Peter. Ficando Livre: as alforrias
em Campinas no século XIX. Estudos Econômicos; 17 (2); maio/agosto; 1987; p: 257. Recentemente, a pesquisa
efetuada por Sheila de Castro Faria reiterou essa critica ao constatar oscilações, ocorridas ao longo dos séculos
XVIII e XIX, entre o predomínio ora de alforrias onerosas, ora de gratuitas na cidade do Rio de Janeiro e em São
João dei Rei. Ademais, a referida autora também demonstrou que se no Rio de Janeiro do século XVIII os
escravos nascidos no Brasil compunham a maior parte dos alforriados, na primeira metade do oitocentos "cada
vez mais os [escravos] nascidos na África alcançavam percentual mais alto no acesso à liberdade". Cf. FARIA,
Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São
João dei Rei (1700-1850). Niterói, Tese apresentada ao Departamento de História da UFF; Concurso para
professor titular em História do Brasil, 2004, p. 94, 99, 100, 106 e 109.
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difundida a idéia de que, para os escravos rurais, as condições de trabalho e a possibilidade de

conseguir a alforria eram inferiores às de seus parceiros urbanos'5.

A presente tese se propõe a tratar do tema da alforria de um ângulo distinto. Ao

procurar romper com as dicotomias que opõem "expansão" versus "crise econômica" ou

expressividade das alforrias nas áreas urbanas versus insignificância das mesmas nas zonas

rurais, considero que - como um fenômeno de longa duração - a escravidão produzia e

reiterava procedimentos socialmente determinados que visavam, amortecer os conflitos

inerentes à relação senhor-escravo. Deste modo, o tráfico atlântico (responsável pela

introdução continua de estrangeiros desenraizados), a escravidão (produto da socialização que

transformava o cativo num escravo, cujo objetivo final era fazer com que o mesmo

reconhecesse a autoridade do senhor) e o 'horizonte da alforria devem ser entendidos como

partes de um processo que produzia e reproduzia a ordem escravista 16. Por conseguinte,

sustento a hipótese de que nas áreas altamente dependentes do tráfico de escravos, a alforria -

na escala em que era praticada em várias regiões do Brasil - assumia um papel estrutural de

grande relevo.

Decerto, argumentar que a alforria contribuía para atenuar os conflitos derivados da

relação senhor-escravo não é nenhuma novidade. Kátia Mattoso e Jacob Gorender, por

exemplo, já o fizeram 17. Contudo, como será discutido detalhadamente ao longo desta tese, na

opinião da primeira, a alforria não passava de um "engodo" senhorial maliciosamente lançado

sobre os escravos. Da obra de Jacob Gorender depreende-se que a alforria não era nada mais

que uma espécie de epifenômeno da escravidão, uma vez que - como uma prática tipicamente

urbana— não se desenharia no horizonte da maior parte dos cativos, posto que os mesmos

eram predominantemente alocados nas áreas rurais.

Diferentemente dos autores acima mencionados, a interpretação que proponho guarda

uma estreita afinidade com as formulações apresentadas por Robert Sienes, que considera a

prática senhorial de conceder incentivos e prêmios aos cativos como um elemento estrutural

Cf. SCHWARCZ, Li lia Moritz. Ser Peça, Ser Coisa: definições e especfici4ades da escravidão no Brasil. In:
SCHWARCZ, Lília Monta & REIS, Letícia Vidor de Sousa (org.). Negras Imagens: ensaios sobre cultura e
escravidão no Brasil. 5?, EDUSP, 1996, p. 16-17.0 único trabalho sistemático dedicado ao estudo da prática da
alforria numa região agrária que conheço é a pesquisa de doutorado realizada por Roberto Guedes Ferreira
recentemente apresentada Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade
social: Porto Feliz, São Paulo, c. - c. 1850. RI, UFRJ, Tese de Doutorado, 2005.
6 Inspiro-me na formulação teórica proposta por Orlando Patterson. Cf. PATFERSON, Orlando. Slavery and

Social Death: a comparative study. Cambridge, Harvard University Press, 1982 e MARQUESE, Rafael de
Bivar. A Dinâmica da Escravidão no Brasil: resistência escrava, tráfico negreiro e alforrias, séculos XVII a
XIX Comunicação apresentada ao Primeiro Encontro entre Historiadores Colombianos e Brasileiros promovido
pelo IBRÁCO.Bogotá, agosto de 2005.

Cf. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988, p. 174-175 et passim e
GORENDER, Jacob. A Escravidão Reabilitada. SP, Ática, 1990, p. 91-96.



lo

de uma política de domínio que visava assegurar a exploração escravista". Acredito, no

entanto, que o diferencial de minha análise é levar em conta o caráter ambivalente do tráfico

atlântico. Se por um lado o comércio negreiro desempenhava o papel estrutural de garantir, o

fornecimento e permitir a reposição de mão-de-obra, por outro, alimentava potenciais

conflitos e instabilidades ao despejar levas e levas de estrangeiros desenraizados a serem

socializados e submetidos à autoridade senhorial' 9.

No entanto, conforme observou Hebe Manos, não se trata evidentemente de sustentar

que o volume do tráfico e a incidência das alforrias guardassem a mesma relação de grandeza,

mas de estabelecer uma articulação entre tráfico, escravidão e alforrias para entender a lógica

de reprodução da ordem escravista no Brasil 20 . Dessa perspectiva, sou de opinião que o

cenário urbano ou rural importava menos do que as tensões sociais introduzidas pelo tráfico

para a compreensão do papel apaziguador representado pela possibilidade da alforria.

Além disso, creio que o encaminhamento do debate por meio de uma oposição binária

nos termos de "prosperidade" contra "depressão" econômica aprisiona a relação senhor-

escravo, expressa nos processos que conduziam à alforria, numa lógica extremamente

economicista. De minha parte posso afiançar que as principais fontes que utilizei para estudá-

las em Campos dos Goitacases (sobretudo os testamentos, inventários post mortem, os

registros de batismo e até mesmo as cartas de liberdade) permitem dizer que havia dimensões

de ordem política e moral-religiosa em jogo que tomavam bem mais complexa a prática da

manumissão. Por se tratar de uma sociedade impregnada de valores de antigo regime, é muito

pouco crível que os agentes sociais governassem suas ações movidos apenas por uma

racionalidade pautada pela "lógica de mercado". Estudos recentes comprovam que o que hoje

se considera fatores e motivações de ordem extra-econômica eram parte constitutiva da

racionalidade econômica presente nas sociedades pré-industriais 21 . A concessão das alforrias

não escapava a esses marcos.

' Cf. SLENES, Robert. The Demography anil Economics of Brazilian Slavery: 1850-1888. Stanford, PhD.

Thesis, Stahford University, 1975, p. 484-573.
Nesse sentido, tomei por empréstimo os pressupostos adotados por Manolo Florentino e José Roberto Góes em

sua análise sobre o tráfico negreiro e o papel pacificador desempenhado pela família escrava. Cf.

FLORENTINO, Manolo & GOES, José Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas e trafico atlântico, Rio

de Janeiro, c. 1790- e 1850. RJ, Civilização Brasileira, 1997, p. 31-37.
20 Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.

XIXRJ,ArquivoNacional, 1995,p. 141-142 e 161.
21 Cf. POLANY, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. 6' ed., RJ, Campus, 2000, p. 62-75.
Aliás, o próprio Manolo Florentino já havia chamado atenção anteriormente esse aspecto ao sustentar que "o

homo economicus é uma criação histórica do capitalismo, uma invenção humana posterior à maior parte da
história da escravidão moderna", sublinhando que o próprio fator de coerção sobre a mão-de-obra é de natureza
extra-econômica. Cf. FLORENTINO, Manolo & GOES, José Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas e

tráfico atlântico, Rio de Janeiro, e. 1790- e. 1850. RI, Civilização Brasileira, 1997, p 29-30 e, anteriormente,
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Cada vez mais os estudos disponíveis indicam que - guardadas as devidas

especificidades de época, lugar, características e significados, ora com maior ou menor

intensidade - as alforrias sempre estiveram presentes no horizonte dos cativos enquanto durou

o regime escravista no Brasil. Aliás, alforriava-se muito mais do que até bem pouco tempo se

pensava. Alguns autores estimaram uma taxa que variava numa faixa entre 0,5% a 2% do total

de cativos que obtiveram a liberdade no conjunto da população escrava 22 . Hoje se pode

afirmar que essas cifras estão subestimadas, uma vez que, quase sempre, foram calculadas

apenas a partir de uma análise quantitativa das cartas de alforria sem que se tenha levado em

conta que as outras formas legais de manumissão, tais como as ocorridas na pia batismal, as

testamentárias e os papéis particulares, posto que nem sempre-eram registradas em cartório.

* * *

Em consonância com o argumento proposto, a organização dos capítulos seguiu uma

abordagem que opera uma redução gradativa da escala de observação partindo da dimensão

macro à micro e vice-versa23 . Assim, os fragmentos de histórias de vida que aparecem ao

longo desta tese e as tramas sociais que eles encerram partem da premissa que uma estrutura

social é resultado de processos vivenciados pelos agentes envolvidos.

A presente tese foi dividida em quatro partes, contendo dois capítulos cada uma delas.

O primeiro capítulo analisa o crescimento populacional como um todo ao passo que o

segundo trata especificamente do impacto do tráfico atlântico sobre a demografia da

escravidão. O objetivo desses primeiros capítulos é delinear as estruturas demográficas locais

a fim de compreender as experiências de liberdade ali protagonizadas pelos forros e sua

FLORENTINO. Majiolo & FRAGOSO, João. O Arcaísmo Como Projeto: mercado atlântico, sociedade agrária

e elite mercantil no Rio de Janeiro. 42 ed.;RJ, Civilização Brasileira, 2001, p. 227-235.
22 Stuart Schwartz, por exemplo, considera 1% ao ano uma estimativa plausível para o recôncavo baiano no
século XVIII. Cf. SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. 5V, Cia
das Letras, 1988, p. 275. Indice semelhante para a região de Campinas foi estimado por EISENBERG, Peter.
Homens Esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil . séculos XVII e XIX. Campinas, UNICAM?,
1989, p. 248. De acordo com os cálculos efetuados por Robert Slenes, no início da década de 1870,
aproximadamente seis escravos em cada 1.000 obtinham a alforria no Império. Cf. SLENES, Robert. Senhores e

Subalternos no Oeste Paulista. In: ALENCASTRO, Luís Felipe de. (org) História da Vida Privada no Brasil: a

corte e a modernidade nacional.. 5V, Cia. das Letras, v. 2, 1997, p277.
23 Sobre a abordagem multiscópica proporcionada pelo jogo de escalas Cf. REVEL, Jacques. Microanâlise e

História Social. In: REVEL, Jacques (org.). Jogas de Escalas: a experiência da microanálise. Ri, FGV, 1998, p.

15-38 e ROSENTAL, Paul André. Construir o "Macro" pelo "Micro ": Fredrik Barth e a "microstoria ". In:

REVEL, .lacques (org.). Jogos de Escalas: a experiência da microanálise. Ri, FGV, 1998, p. 150-172.
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descendência, uma vez que condicionavam as possibilidades de escolha de senhores e

escravos.

O terceiro capítulo tem por objeto a prática da alforria por meio da pia batismal e o

quarto aborda a concessão da liberdade nos testamentos e nas escrituras públicas. Tanto em

um quanto no outro procurei examinar o perfil dos senhores e dos escravos alforriados,

atentando para as motivações senhoriais - sublinhando a importância dos fatores de ordem

extra-econômica -, as condições que tomavam possível a concessão da liberdade e os efeitos

provocados por semelhante prática no sentido de reforçar a autoridade senhorial e a

obediência das escravarias.

O quinto e sextos capítulos aprofundam a discussão sobre .a face eminentemente

política da prática da alforria, seus desdobramentos e a possibilidade de revogação da

liberdade como elementos cruciais na sustentação da ordem escravista. Creio ter sido bastante

proveitoso o aporte teórico da antropologia social de Marcel Mauss e Maurice (iodelier em

suas análises sobre o dom. Não só porque elas dão conta de explicar a lógica presente na

concessão da alforria, como também os vínculos que uniam os ex-escravos aos seus antigos

senhores.

Por fim, nos dois últimos capítulos cuido da questão do estigma e da re-inserção social

enfrentados pelos libertos numa sociedade que permanecia escravista. Por meio de estudos de

caso, analiso os limites e as possibilidades de mobilidade social ascendente ao alcance dos

forros e de sua progênie.

Ao fim e ao cabo, estabelecer uma articulação entre tráfico, escravidão e alforria -

como um fio condutor para investigar as formas de acesso à liberdade e as possibilidades de

re-inserção social dos forros e de seus descendentes - revelou-se fundamental para entender

melhor o vigor e a longevidade das relações escravistas no Brasil.



PARTE 1

A PORTA LARGA DO CATIVEIRO

"[...] porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz
à perdição, e muitos são os que entram por ela".

Evangelho de Mateus - 7:13



Capítulo 1

ESCRAVOS, LIVRES E LIBERTOS
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A POPULA ÇÁ'O ESCRA VA EM CAMPOS NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XVIII

O conturbado processo de ocupação dos Campos dos Goitacases, iniciado com a

pecuária no século XVII e marcado por intensas lutas pelo domínio da Capitania da Paraíba

do Sul - que se estenderam até meados do século XVIII - é bastante conhecido'. O

apaziguamento dos ânimos entre os poderosos confrontantes após a intervenção definitiva

Coroa propiciou aos ocupantes uma maior segurançá em relação à posse e domínio sobre a

terra. A partir de então, a atividade açucareira começa a se intensificar provocando sensíveis

modificações na paisagem agrária e no contingente populacional da região 
2.

Embora seja uma área de ocupação antiga, as estimativas populacionais disponíveis

iniciam-se no final do século XVIII, quando o rush açucareiro já estava em franca aceleração.

As primeiras informações que permitem traçar as principais características da população

escrava e livre referem-se ao ano de 1785, fruto do mapeamento agrário elaborado por

Manoel Martins do Couto Reis, responsável por um minucioso quadro econômico e

demográfico da localidade naquele momento, por ordem do então Vice-Rei Luiz de

Vasconceilos.

Cf. entre outros LAMEGO, Alberto Ribeiro. A Terra Goitacá à luz de documentos inéditos. RJ, Livraria

Garníer, sld; HARRISON, Williàn. A Srruggle for .Land in Colonial Brazil: theprivate captaincy of Paraíba do

Sul, 1533-1753. PhD Thesis, The University of Ncw Mexico, 1970; LARA, Silvia IHlunold. Campos da

Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro. 1750-1808. RJ, Paz e Terra, 1988 e FARIA,

Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamiia no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998.
2 De acordo com Sheila de Castro Faria, o desenvolvimento das atividades açucareiras se deve à pacificação das
disputas locais associadas à queda da produtividade do fabrico do açúcar no Recôncavo da Guanabara - o que
permitiu a liberação de capitais para serem investidos em outras áreas - como também à dinamização da

economia da capitania do Rio de Janeiro após a transferência da capital da Colônia de Salvador para o Rio de

Janeiro. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Ri,

Nova Fronteira, 1998, p. 32. Sobre os investimentos de comerciantes residentes na cidade do Rio de Janeiro no
financiamento da produção açucareira em Campos Cf. FRAGOSO, João Luís. Homens de Grossa Aventura:

acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. 2 ed., Ri, Civilização Brasileira,

1998.



Quadro 1.1 - Estimativas Populacionais e Quantidade de Engenhos para os Campos dos
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FREGUESIAS

São Salvador

São Gonçalo

Santo Antônio de
Guarulhos
N3 s De4steno Capivari

S' Neves

São João da Barra

Goitacases em 1785

ANO 1785
LIVRES	 ESCRAVOS*

%
1.396	 22,8	 4.726	 77,2

1.156	 20,2	 4.556

151	 9,2	 1.493	 90,8

254
	

25,9	 726	 74,1

40
	

28,2	 102	 71,8

1.266
	

83,0	 259	 17,0

4.263
	

26,4	 11.862	 73,6

TOTAL	 Engenhos e
	% 	 Engenhocas
	6.122	 100	 129

	

5.712	 100	 68

	

1.644	 100	 31

	

980	 100	 07

	

142
	

100	 02

	

1.525
	

100	 08

	

16.125
	

100	 245

Fonte: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri,
APERJ, 1997.
* O autor do mapeamento não computou os escravos pertencentes a outros escravos, aos negociantes nem
aos moradores da Vila-

Se os números absolutos já demonstram a presença marcante da escravidão, as cifras

proporcionais revelam, não é demais repetir, uma das maiores concentrações de escravos de

que se tem notícia no Brasil até 1850, mormente nas três primeiras freguesias que juntas

abrigavam nada menos do que 90,8% do total de cativos da região 
3. Para se ter uma idéia do

significado dessas proporções, e das que serão mostradas mais adiante, é necessário comparar

com outras áreas. /€m Paraty, por exemplo, também localizada na Capitania do Rio de Janeiro

- e que a partir do final do século XVIII se destacou pela produção de aguardente, em grande

Embora os moradores da Vila de São Salvador (livres e escravos) não tenham sido computados por Couto Reis,
é bastante provável que ainda assim a quantidade de pessoas livres esteja bastante sub-registrada, o que significa
dizer a proporção de escravos talvez fosse menor. Couto Reis era capitão de Infantaria do Primeiro Regimento
da Praça do Rio de Janeiro, logo, é plausível supor que suas perquirições tenham despertado o temor do
recrutamento militar. Em ocasiões como essa era comum que homens livres menos afortunados se furtassem ao
escrutínio dos recenseadores. De todo modo, como se verá mais adiante, os mapeamentos posteriores confirmam
as elevadas proporções que os escravos assumiam no conjunto da população. Escusado dizer que se desconhece
como esses números foram produzidos e os critérios adotados por seus respectivos autores para a contagem de
pessoas e a circunscrição dos limites entre as freguesias. Portanto, os dados dos mapeamentos desenham uma
imagem aproximada das caracteríticas populacionais e a comparação entre esses dados ao logo do tempo
apontam para tendências do movimento demográfico. A se dar crédito a esses mapeamentos, também nas áreas
algodoeiras da Capitania do Maranhão parece ter ocorrido proporções semelhantes. A população escrava -
estimada, no ano de 1805, em 1 ,1.775 almas - corresponderia a 86,1% do total. Cf. GORENDER, Jacob. O

Escravismo Colonial. Y ed., SP, Atica, 1988, p. 317.
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parte destinada ao comércio com a África e com o Reino - 34,6% foi o percentual que os

escravos alcançaram, em 1790, no conjunto da população4.

No final do século XVIII a área açucareira paulista também apresentava proporções

bem menos elevadas do que Campos. Em 1798, os escravos eram 19,1% da população de

Sorocaba; 13,1% de Mogi Mirim e 18,0% de Jundiaí 5 . Porto Feliz, localidade situada no

perímetro daquele quadrilátero, apresentou uma proporção maior, uma vez que em 1798, os

escravos perfaziam 35,9% da população 6 . No Oeste Paulista, onde o destaque pela produção

açucareira foi assumido por Campinas, estima-se que a proporção de escravos era de 29,0%

em 1800, a se dar crédito às listas nominativas 7 . Entretanto, a produção açucareira e a

presença de escravos africanos em São Paulo no final do século XVIII eram pequenas se

comparadas às áreas agroexportadoras.

As proporções que a população escrava apresentava em Campos no final do século

XVIII e início do XIX eram semelhantes à Bahia. Segundo Stuart Schwartz, em princípios do

oitocentos, os escravos perfaziam cerca de um terço da população baiana, chegando a atingir

até 70,0% nas regiões dos engenhos8 . Naquele ano de 1785, a freguesia de São Salvador

reunia mais da metade do número de engenhos e engenhocas. Em São Gonçalo - área de

ocupação mais antiga por onde se iniciou e concentrou a criação de gado - estavam situadas

três das quatro maiores unidades escravistas locais9 . E, por fim, a freguesia de Santo Antônio

de Guanilhos que, proporcionalmente, apresentava a maior concentração de escravos

justamente por ser uma área de ocupação recente onde estavam sendo montados grandes

engenhos' °.

4 Cf.KIERNAN, James Patrick. The Manumission ofSlaves in Colonial Brazil: Paraty, 1789-1822. New York,

1976, p. 29. Aproveito a oportunidade para esclarecer que utilizo os vocábulos "África" e "africanos" apenas por
razões operacionais, posto que no período em questão a "África" não era percebida como uma unidade territorial
e tampouco ninguém se reconhecia ou era reconhecido como "africano". Conforme alguns historiadores
enfatizam, a construção da categoria africano no Brasil se dá a partir da segunda metade do oitocentos. Cf.

SLENES, Robert W. "Malungo, Ngoma vem!": África coberta e descoberta no Brasil. In: Revista USP, N. 12,

dez/janifev, 1991-92, p. 48-73.
Cf. RABELLO, Elizabeth Darwiche. As Elites na Sociedade Paulista na segunda metade do século XVIII. 5?,

Safady, 1980, p. 56.
6 Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. Fardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São

Paulo, c. - C. 1850. RJ, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 8.
'Cf. COSTA, Iraci dei Nero da. Arraia Miúda: um estudo sobre os não-proprietárias de escravos no Brasil. SP,

MGSP, 1992 e MARTINS, Valter. Nem Senhores, nem Escravos: os pequenos agricultores em Campinas, 1800-

1850. Campinas, UNICAM?, 1996, p. 32.
8 Cf. SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). SP, Cia

das Letras, 1988, p. 280.
Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri, APERJ, 1997.

10 Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamiia no cotidiano colonial. Ri, Nova

Fronteira, 1998, p. 296.



Figura 1.1 - Mapa Topográfico do Distrito de Campos dos Goitacases elabor
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Os números seguintes referem-se ao ano de 1789, 
quando um autor anônimo houve

por bem sistematizar algumas informações sobre a Capitania do Rio de Janeiro, também em

favor do Vice-Rei Luiz de VasconcelloS 11 . Em que pese o caráter impreciso desses dados,

observa-se que, em apenas quatro anos, o quadro geral apresenta modificações significativas

(Quadro 1.2 e Quadro 1.3). Embora no cômputo geral a quantidade de escravos aumente em

termos absolutos, há uma sensível diminuição na proporcionalidade.

É sabido que, a partir dos anos de 1750, 
graças à efervescência econômica provocada

pela expansão açucareira, Campos converteu-se num pólo de atração de muita gente livre que,

recém-chegada e muitas vezes sem escravos, determinou essa redução proporcional dos

cativos nas freguesias mencionadas' 2 . Além disso, as oscilações negativas observadas nos

números absolutos de escravos de São Salvador e São Gonçalo e, sobretudo, Capivari podem

estar vinculadas aos deslocamentos espaciais das escravarias conforme as fronteiras se

expandiam e se fechavam ou às prováveis margens de erro dos mapeamentos. No entanto, é

muito pouco provável que a população livre tenha crescido tanto em tão pouco tempo, mesmo

que, desta vez, os moradores cia Vila de São Salvador tenham sido contabilizados. Mas, seja lá

como for, a semelhança das estimativas entre os mapeamefltos de 1789 e 1790 apontam para

proporções elevadas de escravos nas freguesias locais.

Como o documento em questão diz abranger o decênio entre 1779 e 1789, não há Consenso entre os
pesquisadores sobre a qual ano se referem as informações: alguns postulam 1780, outros 1789. Optei por este
último porque, como sé verá pouco mais adiante, existe outra estimativa populacional para Campos datada de
1790 em que os números totais de livres e escravos são muito próximos. Considerando que a região estava em
franco processo de expansão econômica e demográfica, custa acreditar que, num intervalo de 10 anos, a
população local tenha permanecido no mesmo patamar. Sobre as discordâncias da datação Cf. MARCONDES,
Renato L. O Evolver Demográfico e Económico nos Espaços fluminenses (1780-1840). 

In: Estudos Econômicos,

Si', v- 25, n. 2, p, 235-270.
12 A mobilidade econômica e espacial é, por sinal, o Ieitmotiv da tese de doutorado de Sheila de Castro Faria Cf.
FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna efamÜia no cotidiano colonial. 

RI, Nova Fronteira,

1998.



Quadro 1.2 - Estimativas Populacionais para os Campos dos Goitacases em 1789

ANO 1789
FREGUESIAS	 LIVRES	 ESCRAVOS

%
São Salvador	 3.925	 47,8	 4.283	 52,2	 8.208	 100

São Gonçalo	 2.384	 37,9	 3.900	 62,1	 6.284	 100

Santo Antônio Guarulhos 	 705	 22,1	 2.492	 77,9	 3.197	 100

N 5 Desterro Capivari 	 315 49,5	 321	 50,5	 636	 100

NSNeves	 910	 51,5	 856	 48,5	 1.766	 100

São João da Barra	 1.378	 70	 436	 14,0	 1.814	 100

SOMA	 9.617	 43,9	 12.288	 56,1	 21.905	 100

Fonte: Memórias Públicas e Económicas da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro para uso do
vice-rei Luiz de Vasconceilos por observação curiosa dos anos de 1799 até o de 1780. RIHGB, 47,
1884, p. 29.

As informações relativas ao ano de 1790 são um pouco mais detalhadas, apresentando

a população livre divida por sexo e faixa etária; a população escrava apenas dividida por sexo

e o número de engenhos. Para efeito de comparação, apresento a seguir os dados sem a

categoria da divisão em faixas etárias porque elas não constam nas demais estimativas.

20



Quadro 1.3 - Estimativas Populacionais e Quantidade de Engenhos para os Campos dos Goitacases em 1790

FREGUESIAS	 LIVRES	 ESCRAVOS	 TOTAL	 Engenhos

H	 M	 %	 H	 M	 #	 %escr.

São Salvador	 2.243	 48,8	 2.354	 51,2	 4.597	 100	 3.337	 61,9	 2.058	 38,1	 5.395	 100	 9.992	 54,0	 132

São Gonçalo	 1.066	 46,4	 1.232	 53,6	 2.298	 100	 2.144	 56,0	 1.683	 44,0	 3.827	 100	 6.125	 62,5	 67
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Santo Antônio	 306	 49,0	 318	 51,0	 624	 100	 1.216	 - 65,6

Guarulhos
N 5 Desterro	 355	 47,7	 390	 52,3	 745	 100	 407	 57,0

Capivari 
N 5 Neves	 31	 50,8	 30	 49,2	 61	 100	 74	 72,5

São João da Barra	 641	 47,4	 712	 52,6	 1.353	 100	 144	 44,3

637	 34,4	 1.853	 100	 2.477	 74,8	 93

307	 43,0	 714	 100	 1.459	 48,9	 5

28	 27,5	 ïõY	 100	 -- 62,6	 2

181	 55,7	 325	 100	 1.678	 19,4	 9

SOMA	 4.642	 48,0	 5.036	 52,0	 9.678	 100	 7.322	 59,9	 4.894	 40,1	 12.216	 100	 21.894	 55,8	 308

Fonte: UNIU - Seção Manuscritos: 1-29-19-42 Mapa do Total da População do Distrito dos Campos dos Goitacases de que é Mestre de Campo José Caetano de

Barcelos Coutinho em 30 de agosto de 1790.
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Como se pode observar, tanto os somatórios dos números absolutos dos livres e

escravos quanto a distribuição proporcional entre as freguesias são muito próximos entre as

estimativas dos Quadros 1.2 e 1.3, embora, como era de se esperar, haja uma certa

discrepância em relação aos números brutos das freguesias, mormente nos que se referem a NU
52 das Neves e Capivari.

No geral, entre as pessoas livres, a população feminina era levemente superior à

masculina, mesmo quando se excluem do cálculo as mulheres menores de 14 anos. Neste

caso, o número de homens só supera o de mulheres em São João da Barra, onde havia 23

homens e 19 mulheres acima dos 15 anos 13. Porém, esse quadro muda um pouco quando se

considera apenas a parcela da população com idade superior a 25 anos, quando, no cômputo

total, a população masculina corresponde a 52,4% .De todo modo, nota-se que o equilíbrio

foi a tônica na divisão de sexo entre as pessoas livres como foi observado em outras regiões

por diversos estudiosos' 4.

No que diz respeito à divisão de sexo entre os escravos a situação se inverte. As

diferenças apresentadas pelas freguesias quanto a maior ou menor proporção de homens nas

escravarias podem ser explicadas pelo processo de ocupação e expansão das atividades

açucareiras locais. A freguesia de São Salvador abrigava quase 43,0% dos engenhos, já em

São Gonçalo aquela quantidade era menor. Em que pese a expansão açucareira nessa

freguesia, a criação de gado permanecia bastante expressiva. Como se verá mais adiante e

detalhadamente, nas grandes escravarias situadas em São Gonçalo havia um considerável

contingente de crianças, onde o desequilíbrio entre os sexos era bem menor, o que deve ter

contribuído para uma redução na relação homem / mulher naquela freguesia. Santo Antônio

dos Guarulhos, por sua vez, era uma fronteira aberta recentemente pelos canaviais. Em apenas

cinco anos haviam sido montados 62 novos engenhos, daí apresentar uma maior proporção de

homens em suas escravarias. Ou seja, nas freguesias onde os canaviais avançavam e que

detinham os maiores contingentes de escravos, maiores eram as desproporções entre homens e

mulheres. Embora N8 52 das Neves apresente a concentração masculina mais elevada, não se

pode perder de vista que era a freguesia que não só possuía a menor quantidade de engenhos

como também o menor número de escravos.

3 Os números proporcionais de mulheres acima dos 14 anos são respectivamente: 52,7%; 53,5%; 54,0%; 50,9%;
52,6%; 45,2% e, no total, .52,9%. O documento divide a população livre em 5 faixas etárias: 1 a 7; 7 a 14; 14 a
25; 25 a 50; e mais de 50 (sic). Para efeito de cálculo considerei como crianças aqueles que foram computados
nas duas faixas iniciais.
' 4A existência de proporções equilibradas entre homens e mulheres livres, nos séculos XVIII e XIX, foi
constatada por vários estudiosos era regiões. Cf. entre outros MARCILIO, Maria Luiza. Crescimento
Demográfico e Evolução Agrária Paulista, 1700-1836. SP, HUCITEC, 2000 e BACELAR, Carlos de Almeida
Prado. Viver e Sobreviver em uma Vila Colonial: Sorocaba, séculos XVII e XIX. SP, Annablume, 2001.
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Passados nove anos o quadro populacional apresenta novos contornos (Quadro 1.4). A

proporção de escravos elevou-se, chegando à beira dos 57,0% da população total. Se, em

termos absolutos, a quantidade de escravos cresceu em todas as freguesias os números

proporcionais evidenciam um crescimento em São Salvador, N S° das Neves e São João da

Barra e, em contrapartida, uma relativa queda em São Gonçalo e Santo Antônio dos

Guarulhos.
Creio que essas oscilações estejam vinculadas às nuances da distribuição espacial e do

porte dos engenhos na região 15 . Embora nesse intervalo de quase dez anos tenham sido

edificados mais 70 estabelecimentos, em São Gonçalo a quantidade foi reduzida de 67 para 60

unidades enquanto que em Santo Antônio dos Guarulhos a diminuição foi ainda mais

acentuada: de 93 para 52 engenhos. Por outro lado, em São Salvador saltou-se de 132 para

221; Capivari de cinco para 15; Neves de dois para 13 e, por fim, São João da Barra de nove

para 17. Há diversas explicações para isso. Anos antes, em 1778, o Mestre de Campo José

Caetano de Barcelos informava a existência de nove fogos mortos, uns por falta de lenhas,

outros por terem sido os escravos arrematados em razão das dívidas de seus senhores. Quando

viúvas recasavam e possuíam filhos do primeiro matrimônio em idade adulta, era comum que

esses herdeiros cobrassem, de fato, o pagamento de suas legítimas paternas. Isso podia

resultar na abertura de novos engenhos em outras paragens. Havia ainda aqueles casos em que

viúvos faleciam deixando filhos muito pequenos ou, por não terem mais filhos vivos,

distribuíam seus bens em forma de legados diversos e em beneficio de suas próprias almas,

parentes, credores, escravos, irmandades ele que, além das arrematações, provocavam a

dissolução dos estabelecimentos 16.

Utilizo a idéia de região em seu aspecto administrativo, o que significa dizer que me refiro a uma área
delimitada por todas as freguesias que compunham o Distrito dos Campos dos Goitacases sob a jurisdição da

Vila de São Salvador.
Tudo isso foi muito bem documentado e explicado por Sheila de Castro Faria. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A

Colônia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. RJ, Nova Fronteira, 1998, p. 253, 256 et

passi7n.
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Quadro 1.4 - Estimativas Populacionais para os Campos dos Coitacases em 1799

LIVRES	 ESCRAVOS	 TOTAL

FREGUESIAS	 brancos % mulatos % pretos % # livres %	 pretos	 % mulatos % # escravos %	 #	 % escravos

São Salvador	 3.184	 72,4	 890	 20,2	 323	 7,3	 4.397	 100	 5.082	 83,7	 990	 16,3	 6.072	 100 10.469	 58,0

São Gonçalo	 3.054	 77,4	 728	 18,5	 163	 4,1	 3.945	 100	 4.311	 83,6	 846	 16,4	 5.157	 100 9.102	 56,7

Santo	 nioAntó Guarlhuos 465 40,9 -37-5 -53,0-

	

7533,0	 298	 26,2	 1.138	 100	 1.812	 87,9	 249	 12,1	 2.061	 100	 3.199	 64,4

N' S' Desterro Capivari 	 395	 39,3	 594	 59,1	 16	 1,6	 1.005	 100	 714	 77,4	 209	 22,6	 923	 100 1.928	 47,9

' 5' N	 1.0eves	 73	 63,5	 214	 12,7	 404	 23,9	 1.69!	 100	 3.200	 87,9	 440	 12,!	 3.640	 100 5.331	 68,3
N 

São João daBarra	 1.935	 85,2	 291	 12,8	 45	 2,0	 2.271	 100	 879	 72,9	 326	 27,1	 1.205	 100 3.476	 34,7

Soma	 10,106 70,0	 3.092	 21,4 1.249	 8,6	 14.447	 100	 15.998	 83,9	 3.060	 16,1	 19,058	 100 33.505	 56,9

Fonte: APC - Coleção Alberto Lamego - 19-69 . rolo 3. Mapas Relativos às Vilas da Capitania da Paraiba do Sul, um trazendo os nomes das ruas e número de
casas de São Salvador e São João da Barra no ano de 1799; outro, a população, fábricas e escravos das diferentes freguesias de São Salvador dos Campos dos

Goitacases no mesmo ano.
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De qualquer modo, a presença dos escravos continuava bastante expressiva - agora em

todas as freguesias locais - tanto em termos absolutos quanto relativos. O destaque para o

crescimento absoluto fica por conta de N2 5a das Neves cuja população em cativeiro saltou

enormemente de 102 para 3.640 almas. Ao que parece, além dos possíveis erros, o

mapeamento de 1799 flagrou o momento de instalação das grandes unidades produtivas

naquela freguesia.

O acentuado crescimento da população livre pode ser explicado em parte pela

migração. Em 1785 e 1799, os solteiros - que formavam a maior parte da população - eram

62,9% e 59,5% respectivamente ' 7. 
Por outro lado, pelos cálculos de Sheila de Castro Faria, ao

se levar em conta o total de 1.967 matrimônios de pessoas livres realizados entre 1754 e 1798

na freguesia de São Salvador, verifica-se que 39,0% dos noivos eram forasteiros (25,0%

haviam nascidos na Europa e os demais 14,0% em outras partes do Brasil). Por sua vez, as

noivas de fora que ali casaram somaram 22,0%, onde apenas 1,0% era d'além-mar

O mapeamento de 1790 apresenta a população livre dividida em cinco faixas etárias 
19.

Em que pese o relativo equilíbrio entre homens (48,0%) e mulheres (52,0%) nesse conjunto,

quando se observam apenas aquelas pessoas situadas entre os 15 e 50 anos, a proporção de

mulheres se eleva ao patamar de 55,3%. Portanto, outro fator que deve ser considerado é a

presença marcante de crianças nesse segmento populacional. Meninos e meninas até os 14

anos de idade perfaziam nada menos do que 37,2% do total, ainda que a morte se

20encarregasse de ceifar a maior parte delas antes que pudessem completar os 15 anos.

Por fim, há que se levar em conta o papel desempenhado pelas alforrias, sobretudo

porque, como é fartamente documentado, os senhores libertavam preferencialmente as

mulheres. E pelo princípio do paflus sequitur ventrem, .as forras e seus filhos passavam a

fazer parte do conjunto de pessoas livres, ampliando essa parcela da população.

11 Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri, AFERi, 1997
e APC - Coleção Alberto Lamego - 19-69 - rolo 3. Mapas Relativos às Vilas da Capitania da Paraíba do Sul,
um trazendo os nomes das ruas e número de casas de São Salvador e São João da Barra no ano de 1799, outro,
a população, fábricas e escravos das diferentes freguesias de São Salvador dos Campos dos Goitacases no

mesmo ano.	 -
IS Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Ri, Nova

Fronteira, 1998, p. 381.
' As respectivas faixas etárias contidas no mapeamento são as seguintes: 1 a 7; 7 a 14; 14 a 25; 25 a 50 e mais
de 50. Para efeito deste cálculo considerei as duas primeiras faixas como crianças.

'0 . Os meninos situados na primeira faixa eram 1.074 e na segunda, tão somente -707. Por sua vez as meninas

eram 1.230 e 590 respectivamente.



O CONTINGENTE POPULACIONAL DE FORROS E PARDOS LIVRES (1750-1831)

Pelos mapeamentos de 1785 e 1799, é possível dimensionar a participação dos ex-

escravos e seus descendentes no conjunto da população. De acordo com os dados fornecidos

por Couto Reis, pretos e pardos forros/livres correspondiam a 6,7% da população de Campos.

Todavia, representavam 25,6% da população livre, lembrando que se trata de uma cifra

subestimada posto que não considerou os ex-escravos e seus descendentes que moravam na

Vila de São Salvador. Em 1799 esse quadro se modifica bastante, uma vez que pretos e

mulatos livres passaram a responder por 12,9% do conjunto da população e por 30,1% quando

computadas apenas as pessoas livres. Mais uma vez, as dimensões elevadas dessas

proporções, considerando-se que se trata de uma área agroexportadora, só podem ser

percebidas por meio da comparação com outras paisagens agrárias. Em 1790, os pardos e

pretos forros/livres de Paraty correspondiam a 6,0% dos que ali viviam e tão somente a 9,2%

do total de livres21 . As listas nominativas de Campinas indicam que, em 1829, o contingente

formado por pardos e negros era de 31,0% entre a população livre 22 . Em Sergipe, essas

proporções eram radicalmente mais elevadas. Pretos e pardos egressos do cativeiro e sua

descendência representavam 52,4% dos 115.418 habitantes daquela Província, entre 1825 a

1830, totalizando a impressionante cifra de 72,0% de todas as pessoas livres 23 . Em Minas

Gerais, onde o número de alforrias sempre foi bastante elevado no século XVIII, estima-se

que nada menos do que dois terços da população livre era composta por descendentes de

escravos 24.

O mapeamento de 1799 também demonstra claramente a inversão da

proporcionalidade da cor existente entre o segmento formado pelos forros e seus descendentes

e a população cativa 25 de Campos. Minoritários entre os escravos, os mulatos (16,1%)

representavam 71,2% dos livres não considerados como brancos. Já os pretos - esmagadora

Cf. KIERNAN, James Patrick. The Manumission of 5/aves in Colonial Brazil: Paraty, 1789-1822. New York,

1976, p. 23-24.
22 Cf. SLENES, Robert. Senhores e Subalternos no Oeste Paulista. In: ALENCASTRO, Luis Felipe de (org.).
História da Vida Privada no Brasil. SP, Cia das Letras, v,2,1998, p. 248.
23 Cf. MOTT, Luiz. Sergipe dei Rei: população, economia e sociedade. Aracaju, FIJNDESC, 1986, p. 36-37.
24 Cf. SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 4' ed. revista e

ampliada, RI, (iraal, 2004, p. 203-204 e PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do
Século XVIII: estratégias de resistência através dos testamentos. 2' ed., SP, Annablume, 2000, p. 13.
25 0 mapeamento de 1785 não faz distinção de cor entre os escravos.
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maioria entre os cativos (83,9%) - correspondiam a somente 28,8% da população descendente

de escravos computada como livre26.

É possível constatar que - além do expressivo crescimento percentual da população

preta e parda ocorrido em (juarulhos e N 5' das Neves, observado por Sheila de Castro Faria

- a maior parte dela buscava e tentava permanecer nas áreas mais prósperas. Juntas, as

freguesias de São Salvador, São Gonçalo e Guarulhos agregavam 53,5% daquele segmento

populacional em 1785 e 64,0% em 1799.

É interessante ressaltar as nuances entre as freguesias no que diz respeito à proporção

que a população livre descendente de escravos assumia em cada uma delas. Quando

comparamos os dados disponíveis para aqueles- dois anos, -nota-se não só o crescimento

absoluto da quantidade de pretos e pardos forros/livres como também o significativo aumento

do peso proporcional em quase todas elas. A se dar crédito aos números contidos nesses

mapeamentos, nas freguesias de SantoAntônio de Guarulhos e Nossa Senhora do Desterro de

Capivari cerca de 60,0% da população livre, em 1799, era constituída por pessoas que não

eram consideradas brancas.

26 Em Sergipe também foi detectada uma inversão semelhante. Entre os escravos, os pretos totalizavam 81,3% e
os pardos 18,7%. Já entre os forros e sua descendência, os pretos eram 25,3% enquanto os pardos somavam
74,7%. Cf. MO1T, Luiz. Sergipe dei Rei: população, economia e sociedade. 

Aracaju, FUNDESC, 1986, p. 36.

Nos engenhos do recôncavo baiano, analisados por Stuart Schwartz, os cativos de ascendência mestiça
compunham apenas 8,4% das escravarias. Infelizmente o referido autor não menciona o percentual de mulatos na
população livre e, tanto João José Reis quanto Kátia Matoso, quando o fazem, referindo-se ao 

"Cadastro da

População da Província da Bahia coordenado no ano de 1808", 
agregam pretos e pardos sob uma única rubrica,

possivelmente porque é assim que aparece no respectivo documento. De qualquer modo, pretos e pardos livres e
alforriados, juntos, eram nada menos do que 66,7% da população livre- Cf. SCHWARTZ, Stuart. 

Segredos

Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). SP, Cia das Letras, 1988, p. 288; REIS, João

José. Rebelião Escrava no Brasil: a istória do levante dos ,nalês (1835). 2' ed., SP, Brasiliense, 1987, p. 14 e

MATTOSO, Kátia Q. Bahia, século XIX: uma província no Império. RJ, Nova Fronteira, 1992, p. 86. para a

região de Campinas Cf. EISENBERG, Peter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas no século XIX. In:

Estudos Econômicos; 
17(2); maio/agosto; 1987; p. 186-188. De acordo com as estimativas de Herbert Klein, no

final do século XVIII e início do XIX a população livre descendente de escravos oscilava entre 20,0 % a 30,0
% "nas regiões agrícolas de mão-de-obra escrava do Maranhão, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio de

Janeiro". Cf. KLEIN, I-Ierbert S. Os Homens Livres de Cor na Sociedade Escravista Brasileira. In: Dados. Ri, n.

17, 1978, p. 5-9.
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Quadro 1.5 - Proporção e Distribuição da População Preta e Parda Livre por Freguesias em

1785 e 1799

1785

Proporção

Freguesias	 DE	 %	 TL	 %

São Salvador	 302	 21,6	 1.396	 100

São Gonçalo	 228	 19,7	 1.156	 100

Sto Antônio Guarulhos 	 54	 35,7	 151	 100

Na 5a Desterro Capivari 	 113	 44,5	 254	 100

Na Sa Neves	 -	 -	 40	 100

Distribuição

	

DE	 %

	

302	 27,7

	

- 228	 20,9

	

54	 4,9

	

113	 10,4

São João da Barra	 394	 -31,1	 1.266	 100	 394	 36,1

Soma	 1.091	 25,6	 4.263	 100	 1.091	 100

1799

Proporção	 Distribuição
Freguesias	 DE	 %	 TL	 %	 DE	 %

São Salvador	 1.213	 27,5	 4.397	 100	 1.213	 28,0

São Gonçalo	 - 891	 22,6	 3.945	 100	 891	 20,5

Sto Antônio Guarulhos 	 673	 59,2	 1.138	 100	 673	 15,5

Na sa Destenocapivari	 610	 60,7	 1.005	 100	 610	 14,0

Na sa Neves	 618	 36,6	 1.691	 100	 618	 14,2

São João da Barra	 336	 14,8	 2.271	 100	 336	 7.8

Soma	 4.341	 30,1	 14.447	 100	 4.341	 100

Fonte: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Mordaz do Couto Reys. 1785- Ri,

APERJ. 1997 e ÀPC - Coleção Alberto Lamego - 19-69-rolo 3. Mapas Relativos às Vilas [.1•
DE - descendentes de escravos
TL - total de livres

E, ao que tudo indica, esse crescimento marchou célere ao longo do oitocentos. Ainda

no século XIX, a freguesia de São Salvador, por exemplo, guardou algo de uma fronteira

aberta para as pessoas pretas e pardas forras/livres, pelo menos naquelas áreas menos

cobiçadas pela lavoura canavieira. Tanto ao sul - numa região próxima ao rio Ururaí

conhecida como o "Sertão do Calhambola" - quanto à oeste, nas imediações da Lagoa de

Cima e do Rio Preto.

Atendendo a uma solicitação feita pelo Senado da Câmara em outubro de 1825, o

Reverendo Cônego Vigário Eduardo José de Moura apresentou, em fevereiro do ano seguinte,
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um mapa da população residente na freguesia de São Salvador elaborado com base no Rol de

Desobriga. A diligência do vigário nos dá a conhecer não só a quantidade de moradores livres

e escravos daquela freguesia com idade superior a sete anos, como também permite avaliar o

peso proporcional representado por brancos, pardos, pretos e índios.

Quadro 1.6 - População Residente na Freguesia de São Salvador com idade superior a Sete Anos

em 1826

LIVRES

#	 %nogrupo

4.600

1.806	 21,3

% do grupoCor / Condição

brancos

pardos

pretos

índios
	 85

soma
	 8.491

Cor / Condição

pretos
	 8.630

pardos
	 875

soma	 9.505

Fonte: APC - CMCG 70 - Registro Geral

	

23,6
	 47,2

1,0

100

ESCRAVOS

% no grupo
	 do grupo

90,8

	

9,2
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O padre advertiu ao Senado da Câmara que não entraram em seus cálculos os

moradores do Curato de São Fidélis nem os de Santa Rita de Lagoa de Cima, assim como

admitiu que o resultado apresentado "[ ... ] nunca pode ser exato pela dificuldade de chamar os

povos aos seus deveres". Não obstante as ressalvas apresentadas pelo Cônego, a quantidade

de escravos e livres guarda certa coerência com um mapeamento populacional feito

anteriormente e concluído em 1821 que será apresentado mais adiante (Quadro 1.8). O que

mais impressiona nas cifras coligidas pelo vigário é o crescimento proporcional dos

descendentes de escravos entre os livres naquela freguesia, uma vez que pretos e pardos

correspondiam a nada menos do que 44,9% daquele segmento da população.

Mas quanto desse contingente era composto por forasteiros ou por libertos e sua

descendência das próprias freguesias locais? É difícil precisar, mas as informações relativas

às origens de 18 mães solteiras e 534 casais de forros e pardos livres que celebraram seus
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matrimônios e/ou batizaram seus filhos na Matriz de São Salvador, entre 1748 e 1798,

oferecem algumas respostas indiretas.

Entre os 534 homens, 248 eram naturais de Campos (46,4%); 47 haviam nascido no

continente africano (8,8%); 68 eram forasteiros (12,8%) e sobre 171 ignora-se a• origem

(32,0%). Em relação às 552 mulheres, verifica-se que nada menos do que 294 delas haviam

nascido na região (53,2%); 43 procediam da África (7,8%); 28 eram forasteiras (5,1%) e 187

tinham origem ignorada (33,9%). Embora a abrangência das uniões conjugais sancionadas

pela Igreja variasse muito de uma região para outra, é preciso sublinhar que, conforme apurou

Sheila de Castro Faria, os índices de legitimidade assinalados nos registros de batismo em

Campos eram bastante elevados. Ainda que no conjunto da população as forras fossem as

maiores responsáveis pelos nascimentos ilícitos, mesmo assim a proporção de filhos legítimos

entre elas era alta 27.

Na tentativa de identificar a origem dessa crescente parcela da população composta

por forros e pardos livres que tiveram seus filhos batizados em Campos, prossegui com o

exame dos registros paroquiais da freguesia de São Salvador relativos às três primeiras

décadas do século XIX. Embora a quantidade de registros sem informações seja relativamente

elevada, pude constatar que mesmo que todos aqueles forros e pardos livres cuja origem é

ignorada tivessem nascido em outras plagas e escolhido levar a vida nos Campos dos

Goitacases, mais de 60,0% daquele contingente populacional composto por ex-escravos e

descendentes por ali nasceu e permaneceu, pelo menos até batizar o primeiro filho.

Quadro 1.7 -Origem dos Pais e Mães Forros e Pardos Livres (1799-1830)

Origem	 PAI	 •MAE
%4	 %

Freguesias Locais	 627	 64,5	 860	 66,2

Africanos	 63	 6,5	 74	 5,7

Forasteiros	 39	 4,0	 54	 4,2

Ignorado	 243	 25,0	 311	 24,0

Total	 972	 100	 1.299	 100
Fonte: Batizados de Livres - Livros n. 7 ao 12 e Casamentos de Livres - Livros n. 4 e S.

* Excluídas as mães naturais homônimas.

2' Do total de batizados celebrados na freguesia de São Salvador entre 1748 e 1798, as pardas livres responderam

por 92,3% de nascimentos legítimos, as mulheres brancas 92,8% e as forras 66,6%. Cf. FARIA, Sheila de

Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 157.



O deslocamento de forros e pardos livres no sentido da Corte para Campos, entre 1809

e 1833, pode ser acompanhado pela análise dos passaportes emitidos pela Intendência de

Polícia da cidade do Rio de Janeiro 28 . De um total de 2.473 documentos emitidos para pessoas

consideradas não brancas 29, apenas 191 transeuntes declararam que estavam saindo da Corte

em direção a Campos. Eram oficiais mecânicos e soldados em sua maioria 30. Tratava-se de

163 homens e 28 mulheres. Mas não seguiam sós. Levavam consigo 21 escravos; dois

parceiros; sete camaradas e 34 parentes (23 esposas; cinco filhos; três irmãos; dois primos e

uma nora). Somavam, portanto, excluídos os escravos, 234 pessoas.

É possível identificar a origem de 160 requerentes, onde se constata que 73 deles

declararam ter nascido em Campos (ou seja, na realidade não se tratava de forasteiros, mas de

pessoas residentes em Campos que foram á Corte e solicitaram permissão para voltar); 20

eram forros de origem africana e cinco crioulos. Naturais de outras partes do Rio de Janeiro

saíram 27 pessoas. Baianos epernambucanos somavam 15; os capixabas eram sete e seis os

mineiros 31 . Em suma, essa documentação indica que a maior parte dos ex-escravos e seus

descendentes que viviam nos Campos dos Goitacases era mesmo composta por gente do

próprio lugar. Evidentemente que muitas pessoas pretas e pardas poderiam chegar em Campos

sem passar pela Corte, porém os registros paroquiais são categóricos no sentido de indicar que

a maior parte daquele segmento populacional era formado por pessoas da região.

Mas os movimentos populacionais não são feitos apenas de chegada. Há que se

considerar também aquele contingente da população descendente de escravos que deixava a

região de Campos. É muito dificil apreender esse tipo de fluxo migratório, uma vez que não

existe documentação específica sobre o assunto. No entanto, algumas tentativas indiretas

podem ser feitas, cujos resultados dão a conhecer apenas um quantum mínimo do fenômeno.

De acordo com Sheila de Castro Faria, um indício do abandono da região poderia ser

sugerido pelo elevado percentual de casais formados por forros e pardos livres, cujos

matrimônios foram celebrados em São Salvador, sem terem batizado nenhum filho, ou no

máximo apenas um rebento, além do fato de seus óbitos não terem sido assinalados nos

registros paroquiais daquela freguesia 
32.

28 Cf. FRAGOSO, João Luis Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. Trafico Interno de Escravos e Relações

Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasília. IPEAJ LIPHIS, 2001. CD-ROM.

'9 Não considerei os casos em que aparece a designação de cor trigueiro, isso porque embora indique algum tipo

de mestiçagem, havia algumas pessoas nascidas em Portugal entre eles.
Apenas 53 pessoas tiveram sua ocupação declarada.

' Havia mais quatro pessoas, cada uma delas de um lugar diferente.
32 A autora calculou 60,5% do total de casais. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e

família no cotidiano colonial. RI, Nova Fronteira, 1998, p. 104.
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Essa tendência tomou-se ainda mais acentuada nas três primeiras décadas do

oitocentos entre os 968 casais que se uniram ou se estabeleceram na freguesia de São

Salvador entre 1799 e 1830 e ali batizaram seus filhos até dezembro de 1840. Nada menos do

que 498 (51,4%) deles não tiveram filho algum ou somente um batizado na igreja matriz, sem

mais nenhuma referência ao casal nos registros paroquiais de óbito assentados até 1835. Na

verdade, aquele percentual de casais com apenas um rebento ou sem nenhum analisados por

Sheila de Castro Faria é bem menor, posto que algumas daquelas famílias, constituídas no

final do século XVIII, tiveram seus filhos na primeira década do oitocentos ou vieram a

falecer anos mais tarde. Assim, dos 534 casais de foros e pardos livres, somente 180 (33,7%)

tiveram apenas um ou nenhum filho batizado na paróquia de São Salvador sem que nenhum

dos cônjuges tivesse o falecimento registrado na mesma freguesia até dezembro de 1835.

Ademais, é plausível supor que uma parte daqueles casais sem filhos batizados na Igreja

Matriz pode ter-se estabelecido em outras freguesias das redondezas, pois os registros

paroquiais de São Salvador indicam que era bastante comum o trânsito de pessoas entre as

freguesias locais.

Ao analisar 72 testamentos de ex-escravos e descendentes falecidos na região,

constatei que 40 testadores declararam não ter tido filho algum e 17 afirmaram ter gerado

apenas um filho. Ou seja, aquelas 57 pessoas permaneceram em Campos até o fim de suas

vidas, o que significa dizer que a quantidade de filhos batizados não é um bom indicativo para

capturar o êxodo de forros na região. Fenômeno semelhante já havia sido notado por Kátia

Mattoso ao analisar 200 testamentos de libertos registrados na cidade da Bahia entre 1790 e

1890. Embora reconheça que é muito dificil precisar as idades com as quais os escravos eram

manumitidos, a autora arrisca a hipótese de que essa baixa fecundidade ou total ausência de

filhos pode ser atribuída ao fato de boa parte das mulheres ser alforriada em idade adulta,

responsável pela redução de seu potencial reprodutivo. Numa recente pesquisa sobre as

mulheres foras em áreas urbanas, Sheila de Castro Faria também constatou que a maioria

esmagadora das foras e forros que ditou testamentos declarou não ter tido filho algum e

sugeriu que, no caso das pretas minas, se tratava muito mais de uma opção culturalmente

determinada do que de uma combinação exclusiva de fatores demográficos33.

A expansão das atividades açucareiras e o dinamismo econômico delas decorrentes

faziam de Campos mais um pólo de atração de migrantes do que de expulsão. Creio, portanto,

B Cf. MATTOSO, Kátia M de Queirós. Testamentos de Escravos Libertos na Bahia no Século XIX., uma fonte

para o estudo de mentalidades. Salvador. Centro de Estudos Baianos, 1979, P. 18-19 e FARIA, Sheila de Castro.
Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-

1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF, 2004, p. 182 e seguintes.
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que a intensidade do fluxo migratório da população considerada como não branca, no sentido

do abandono dos Campos dos Goitacases fosse maior por parte dos forasteiros que não

conseguiam tecer ou se inserir em redes de sociabilidade suficientes para garantir sua

permanência na região. Além do mais, não deixava de ser arriscado para aqueles que

estampavam na cor da pele as marcas de um (ante)passado escravo chegar num lugar em que

sua condição de estranhos pudesse levantar dúvidas quanto ao seu estatuto jurídico.

Em suas andanças pelas capitanias do nordeste no início do oitocentos, Henry Koster

notou que, uma vez alforriados, os africanos continuavam "[ ... ] residindo nos arredores da

propriedade onde serviram como escravos, de maneira que quando um desses tipos, isto é, um

africano, se estabelece num lugar onde não é conhecido, a opinião geral é que ele não é

livre"34 . Mas esse risco não incidia apenas sobre os africanos como sublinhou o viajante, visto

que crioulos forros e pardos livres também não estavam de todo isentos de serem tomados

como escravos fugidos.

Sílvia Lara menciona um caso bastante emblemático nesse sentido e que, por isso,

merece ser recontado 35 . Em agosto de 1759, Manoel Pedroso, oficial mecânico, morador em

São Gonçalo do Recôncavo da Guanabara, Distrito da Cidade do Rio de Janeiro, peticionava

ao Tesoureiro dos Defuntos e Ausentes da Vila de São Salvador em favor da liberdade do

pardo José da Cruz, rapaz de 19 anos, nos seguintes termos:

"Diz Manoel Pedroso morador no distrito da cidade do Rio de Janeiro, ora estante nesta Vila de São
Salvador que fugindo-lhe [sic] de seu poder um rapaz pardo chamado José filho natural do Suplicante
pelo ter havido de uma parda forra chamada Micaela da Assunção, vindo parar a esta dita Vila
entendendo-se ser escravo que havia fugido daquelas partes do Rio de Janeiro, por este Juízo da
Provedoria dos Defuntos e Ausentes se fez apreensão do dito rapaz pardo por nome José o qual por

não ter neste tempo quem o conhecesse e por não apresentar documento algum para constasse de sua
liberdade, por este Juízo e em virtude das ordens de Sua Majestade Fidelíssima que Deus guarde se
pôs em praça e o arrematou como escravo Manoel Ribeiro dos Santos que do mesmo fez venda a um
José Francisco Caldas morador na povoação de Macaé e sendo o Suplicante passados alguns tempos
ciente deste procedimento e de que o dito seu filho sendo forro se achava na escravidão, perante o
Ouvidor Geral e Corregedor daquela comarca da cidade do Rio de Janeiro justificou esta verdade
como também a liberdade do dito seu filho como se prova do instrumento que junto oferece e da
certidão do batismo, incorporando em o mesmo [sic] e como o dito seu filho de presente se acha preso
na cadeia desta Vila por nela o haver metido como se diz o dito José Francisco [ ... ]"(PROC003). [o
grifo é meu]

" Cf. KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. Recife, Massangana, 2002, p. 649, v. 2.
" Cf. LARA, Silvia Hunoid. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-

18O8. RJ, Paz eTerra, 1988,p. 153.

/	 cc'Àr- :srpa
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O processo não esclarece os motivos que levaram José a fugir do pátrio poder, contudo

os Autos de Justificação apresentados por Manoel Pedroso ao Corregedor da cidade do Rio de

Janeiro de fato comprovam que Micaela da Assunção era parda forra solteira e que vivia em

posse de sua liberdade sem contradição de pessoa alguma, "sem fama e rumor em contrário",

desde 1725 em virtude de uma carta de alforria registrada em Nota - cuja cópia foi anexada

ao processo - que lhe passou sua senhora que foi dona Josefa Pereira da Assunção. Pela cópia

do registro de batismo apresentada consta que, de fato, aos 16 de outubro de 1740 um

inocente chamado José filho de Micaela parda forra recebera aquele sacramento e, além disso,

todas as testemunhas afiançaram ao Corregedor que Manoel Pedroso vivia concubinado com

a dita Micaela da Assunção da qual tivera dois filhos, entre os quais o desafortunado José.

O Corregedor deu-se por satisfeito diante das certidões e dos depoimentos das

testemunhas e, em março daquele mesmo ano de 1759, ordenou que se desse o instrumento

necessário para Manoel Pedroso encaminhar o processo às autoridades estabelecidas na Vila

de São Salvador. No entanto, todo esse empenho de pai não foi suficiente para devolver a

liberdade ao pardo José da Cruz. Após o exame dos Autos de Justificação corridos na cidade

do Rio de Janeiro, o Juiz dos Ausentes de Campos não se deu por convencido de que o José

da certidão de batismo fosse o mesmo apreendido e vendido como escravo. Ademais,

asseverou que no Auto de Perguntas que sucedeu àquela apreensão o mulato José teria

confessado ser cativo e ter senhor ausente. Por isso, ditou sentença negativa à suplica de

Manoel Pedroso nos seguintes termos:

se achar arrematado o escravo José por confessar judicialmente ser cativo e ter senhor ausente e
estar em poder de terceiro que o possui em virtude da dita arrematação, o qual não foi ouvido nem
citado para se perguntarem as testemunhas da Justificação junta; julgo incurial e impróprio o presente
meio para ser restituído à liberdade que diz lhe compete e lhe deixo Direito salvo para usar dos meios
que por Direito se lhe permitam" (PROCO03). [o grifo é meu]

Embora a confissão judicial tenha pesado bastante na decisão judicial, juntamente com

o fato de José já ter sido vendido por duas vezes, havia chances de recuperar a liberdade desde

que outra peça processual fosse aberta e que o comprador fosse citado e ouvido. De todo

modo, os dissabores vividos por pai e filho comprovam que o estigma de um antepassado

escravo, exibida por um forasteiro, era o suficiente para suscitar a descõfiança quanto à

condição jurídica de um estranho. Ao romper com seus laços de origem para tentar a vida
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numa nova comunidade, na qual foi identificado como homem pardo, José da Cruz teria que

comprovar a condição de livre. Quando seu pai conseguiu finalmente localizá-lo, o rapaz já

estava seriamente emaranhado nas malhas do cativeiro. Certamente por isso que alguns

migrantes egressos da escravidão, atraídos pelo desejo de se fixar em Campos, tiveram o

cuidado de fazer registrar nos Livros de Notas dos Cartórios locais traslados de Cartas de

Alforria ou de verbas testamentárias passados em seus locais de origem, como prova de sua

condição de forros 36.

A POPULAÇÃO ESCRA VÁ EM CAMPOS NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO Xix

Avançando a análise sobre o crescimento da população livre e escrava, os próximos

dados disponíveis referem-se ao ano de 1821, constantes de um mapeamento gemi da

população da Província do Rio de Janeiro 37 . A distribuição da população residente em

Campos naquele ano é apresentada no quadro abaixo. Passados 22 anos observam-se

mudanças significativas. As freguesias de N a das Neves e Capivari foram desmembradas e

passaram a integrar o Distrito de Macaé. Em contrapartida, Campos teve a população

residente em São Fidélis agregada a sua circunscrição e contava com uma nova freguesia: São

Sebastião, fruto de um desmembramento da freguesia de São Gonçalo.

36 Esse tipo de precaução adotada por forros também foi observada tanto em Campinas quanto em Porto Feliz na
primeira metade do oitocentos e certamente ocorria em outras tantas paragens. Cf. DAMASIO, Adauto. Alforrias

e Ações de Liberdade em Campinas na Primeira Metade do Século XIX. Campinas, Dissertação de Mestrado,
UNICAMP, 1995, p.l 1 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social:

Porto Feliz, São Paulo, c. - c. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 176-177. Sobre a importância do
reconhecimento social como condição necessária para o exercício da liberdade Cf., além da citada tese de
Roberto Guedes, MATTOS, Flebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista -
Brasil séc. XIX. RJ, Arquivo Nacional, 1995, especialmente o capítulo IX e ALENCASTRO, Luís Felipe de. O
Trato dos Viventes: formação do Brasil no atlântico sul. SP, Cia das Letras, 2000 3. p. 345.

Existe uma estimativa global para o ano de 1816, apresentada por Saint-Hila!ie, segundo a qual a população
dos Campos era composta por 17.357 escravos e 14.560 livres, o que significa dizer que os primeiros perfaziam
54,3% do total. Cf. SAINT-1-HLAJRE, Auguste de. Viagem Pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil.Belo

Horizonte, Itatiaia, 1974, p. 202,
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ANO 1821
FREGUESIAS
	 LIVRES	 ESCRAVOS

%
São Salvador
	 7.610	 47,8	 8.305	 52,2

São Gonçalo	 2.404	 3	 3.712

TOTAL
%

	

15.915	 100

	

6.116	 100

São Sebastião
	 2.516

	
56,8	 1.911
	

43,2	 4.427
	

100

Santo Antônio Guarulhos
	 1.026
	

25,4	 3.018
	

74,6	 4.044
	

100

São João da Barra
	 3.022
	

70,6	 1.260
	

29,4	 4.282	 100

São	 -	 702	 1.73	 100

SOMA
	 17.280	 47,3	 19.234	 52,7	 36.514	 100

Fonte: ANRJ - Códice 808 - v.4 - Mapa da População da Província do Rio de Janeiro em 1821.

A população escrava só permaneceu praticamente no mesmo patamar absoluto em

relação a 1799 devido à perda das mencionadas freguesias, sobretudo N a S2 das Neves, o que

38também explica a redução do número proporcional de escravos no conjunto da população.

Mas a tendência geral era de crescimento, o que pode ser observado comparando-se os

números absolutos de escravos por freguesia. No que se refere à proporção na Capitania /

Província como um todo, verifica-se uma ligeira queda. Se em 1789 Campos detinha 14,9%

dos escravos da Capitania, em 1821 essa proporção desce para 11,0% o que pode estar dentro

da "margem de erro" dos mapeamentos. De todo modo, trata-se de um percentual elevado que

se toma ainda maior ao se levar em conta apenas a população cativa do agro-fluminense

excluindo-se o núcleo urbano composto pela cidade do Rio de Janeiro. Neste caso, verifica-se

que, em 1789, o percentual era de 18,7% e de 14,0%, em 182

Por fim, examino o perfil apresentado pela população em 1836. Desta vez foi a

freguesia de São Salvador que teve uma área desmembrada dando origem à Santa Rita de

Lagoa de Cima. A essa altura, a Vila de São Salvador já havia adquirido oficialmente o

Naquele ano de 1821, a freguesia de 
Na 

5 das Neves contava com 360 moradores livres e 1.095 escravos e

Capivari com 1.428 e 877 respectivamente.
Considerei como núcleo urbano da cidade do Rio de Janeiro as freguesias de Santa Rita, Santana, Sacramento,

Candelária e São José, conforme aparece especificado nas fontes utilizadas para a realização dos cálculos. Cf.

Memórias Públicas e Econômicas da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro para uso do vice-rei Luiz de

Vasconcellos por observação curiosa dos anos de 1799 até o de 1780. R1HG13, 47, 1884 e ANRJ - Códice 808 -

v.4 - Mapa da População da Província do Rio de Janeiro em 182 1.
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estatuto de cidade, razão pela qual não aparecem mais dados sobre São João da Barra. Em

contrapartida têm-se informações sobre a população residente na Aldeia da Pedra40.

A proporção de escravos mais uma vez se elevou, atingindo os 59,2%. O destaque

mais uma vez ficou por conta das freguesias de São Salvador e Santo Antônio dos (juarulhos.

Quadro 1.9 - Estimativas Populacionais para os Campos dos Goitacases em 1836

ANO 1836
FREGUESIAS	 LIVRES	 ESCRAVOS	 TOTAL

%
São Salvador	 6.586	 35,7	 1.1.837	 64,3	 18.423	 100

Santa Rita	 1916	 52,6	 2.632	 47,4	 5.548	 100

São Gonçalo
	 3.296	 45,3	 3.976	 54.7	 7.272	 100

São Sebastião	 .4.595	 59,0	 3.188	 .41,0	 7.783	 100

Santo Antônio Guarulhos
	 1.714
	

20,7	 6.559	 79,3	 8.273	 100

São Fidélís
	 1.241

	
38,3	 2.002	 61.7	 3.243	 100

Aldeia da Pedra
	 775	 65,9	 401

	
34,1	 1.176	 100

SOMA
	 2	 40,830.595

	
jj	 lÕõ____

Fonte: Ata da Sessão da Câmara Municipal de Campos de 22 de janeiro de 1836. Apud FEYDIT, Júlio.

Subsídios para a História dos Campos dos Goytacazes. Ri, Esquilo, 1979, p. 275.

Se comparadas a outras áreas, as proporções de escravos na população em Campos

permaneceram bastante elevadas nessas primeiras décadas do século XIX, se assemelhando

com algumas regiões e se distanciando de outras. Na localidade de Porto Feliz,. por exemplo,

os escravos atingiram o patamar de 51,3% em 1829
41 Num mapeamento realizado em 1808,

abrangendo a cidade da Bahia e 13 freguesias rurais de seu recôncavo, os escravos totalizaram

37,3% da população rura142 . Proporção semelhante a que os dados de Couto Reis permitem

40 Trata-se da antiga redução indígena de São José de .Leonissa da Aldeia da Pedra (atual município de ltaocara)
que, em 1836, integrava a Comarca de Campos. CÊ CANDIDO MENDES, Atlas do Império do Brasil (1868).

Agradeço ao Professor Aristides Arthur Sofiatti pela informação.
Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São

Paulo. e. - c. 1850. RJ, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 8.
42 Cf. REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: a história do levante dos malés (1835). ? ed., SP,
Brasiliense, 1987 p. 14. Mieko Nishida sistematizou as estimativas populacionais para a cidade de Salvador,
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entrever foi encontrada na freguesia açucareira de Santiago do Iguape na Bahia. Lá, os

escravos totalizaram, em 1825-1826, 73,3% de seus moradores 43 . Já nas freguesias rurais da

cidade do Rio de Janeiro, essa proporção era de 57,0% em 1821 e de 54,0 1/0 em 1838 segundo

as estimativas apresentadas por Manolo Florentino 44 . Por sua vez, na primeira metade do

século XIX, a Província de Pernambuco apresentava percentuais de escravos bem mais

modestos ao serem comparados aos de Campos. Em 1819, os escravos eram 35,7% da

população, decrescendo para 31,3 %, 28,0% e 23,6% em 1823, 1829 e 1839,

respectivarnente45 . Já na Província de Sergipe - área açucareira sem grandes vínculos com o

mercado externo - os cativos representavam, entre 1825 a 1830, apenas 27,2% dos seus

115.418 habitantes46.

Como se.vê,.pelas elevadas proporções de escravos nas principais freguesias da região

dos Campos dos Goitacases ao longo do período estudado, muito largas eram as portas pelas

quais milhares de escravos atravessaram para viver suas vidas em cativeiro e, por certo,

acalentando o sonho de um dia alcançar a liberdade por meio da alforria.

apresentadas por diversos pesquisadores, segundo as quais os escravos perfaziam, em 1724, 48,1% da população
soteropolitana, atingindo os 42,0% em 1775 e 1835. Cf. NISHIDA, Mieko. As Alforrias e o Papel da Etnia na

Escravidão Urbana: Salvador, Brasil, 1808-1888. Estudos Econômicos, SP, v. 23, n.2, maio-agosto de 1993,

p232.
° Cf. BERICKMAN, 8.1. Um Contraponto Baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no recôncavo, 1780-

/860. RJ, Civilização Brasileira, 2003, p. 214-215.
Cf. FLORENTINO, Manolo. Alforrias e Etnicidade no Rio de Janeiro Oitocentista: notas de pesquiso. Ri,

Topoi, 2002, p. 10-11.
Cf. EISENBERO, Peter L. Modernização sem Mudança: a indústria açucareiro em Pernambuco, 1840-1919.

Ri, Paz e Terra 1977, p. 170. Tanto os números absolutos quanto as proporções apresentadas por Peter
Eisenberg referem-se à Província como um todo.
46 Cf. MOTE, Luiz. Sergipe dei Rei: população, economia e sociedade. Aracaju, FUNDESC, 1986, p. 22-37.

Para maiores comparações com outras áreas desvinculadas da agroexportação em diversos períodos dos séculos
XVIII e XIX Cf. COSTA, Iraci dei Nem, da. Arraia Miúda: um estudo sobre os não-proprietários de escravos

no Brasil. 5?, MaS?. 1992, p. 27-34.



Capítulo II

A DEMOGRAFIA DA ESCRAVIDÃO
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O FLUXO DE ESCRA VOS NO VOS PARA OS CAMPOS DOS GOITA CASES

Os estudos sobre o tráfico de escravos revelam que os negociantes luso-brasileiros

enfrentaram grandes reveses no comércio de almas da África para a América portuguesa ao

longo do século XVII. Primeiramente porque o império português perdeu o monopólio do

comércio negreiro exercido na costa ocidental africana e passou a sofrer a concorrência

exercida por ingleses, holandeses, franceses - entre outras nações européias - que se

mostravam interessadas no fornecimento de mão-de-obra cativa para outras partes da

América. Além disso, a expansão de remos africanos do interior para o litoral, cada vez mais

interessados no controle do tráfico, e as guerras derivadas desse movimento provocaram

alterações na oferta na medida em que redefiniam as relações entre os mesmos e as nações

européias envolvidas naquele rentável negócio'. Outro duro golpe sofrido pelos interesses

radicados no tráfico de escravos de Angola para América portuguesa foi a dominação

holandesa em Luanda, responsável pela interrupção da oferta entre 1641 e 1648, agravando

ainda mais a desorganização do comércio de almas entre os dois pólos 2 . E acrescente-se ainda

que, até o final do século XVII, a regularidade dos desembarques no porto do Rio de Janeiro

era por vezes seriamente atravancada em virtude dos conflitos de interesse envolvendo os

governadores do Estado do Brasil e de Angola; os contratadores de impostos, as Companhias

de Comércio e os negociantes avulsos desejosos de participar do tráfico.

De acordo com Mariza de Carvalho Soares, o aumento da procura por braços na

capitania do Rio de Janeiro e a descoberta do ouro na região das Minas no final do século

XVII coincidiram com o aparecimento de uma epidemia de varíola em Angola na década de

1680 responsável pela interrupção do fluxo de cativos daquela região para o Brasil. Assim,

para atender àquela crescente demanda, no início do século XVIII estabeleceu-se um

comércio regular entre a capitania do Rio de Janeiro e aquelas áreas da Costa da Mina em que

os traficantes luso-brasileiros ainda tinham alguma penetração. Embora boa parte dos pretos

minas fosse encaminhada para as áreas de mineração, uma parcela expressiva desse cativos

Sobre a incorporação da Guiné no universo cognoscitivo lusitano e as alterações na geografia do tráfico Cf.

SOARES, Marizà de Carvalho. Descobrindo a Guiné no Brasil Colonial. In: RJHGB, Rio de Janeiro. 161 (407)

71-94, abr./jun. 2000.
2 Cf. SOARES, Mariza de Carvalho- Devotos da Cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de

Janeiro, século XVIII. Ri, Civilização Brasileira, 2000, p. 65-92 e CAVALCANTI, Nireu Oliveira. O Comércio

de Escravos Novos no Rio Setecentista. In: FLORENTINO, Manolo (org). Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio

de Janeiro, séculos XVII-XIX. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 15-77. 4
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era retida na cidade do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do setecentos 3 . Ao que parece,

foi a partir da década de 1740 que a rota comercial entre o Rio de Janeiro e a Costa da Mina

começou a definhar até se tomar praticamente inexpressiva após a proibição, em 1815, do

tráfico de escravos ao norte do Equador4. Todavia, a explicação para o declínio do comércio

de escravos entre o Rio de Janeiro e Costa da Mina não reside naquela proibição, uma vez

que, oficialmente, os comerciantes baianos estabelecidos em Salvador continuaram a traficar

escravos daquela região até 18305.

Tudo indica que a explicaçãó para a primazia assumida do porto de Luanda como

fornecedora de escravos para o centro-sul do Brasil reside na consolidação de interesses

mercantis de traficantes residentes na cidade do Rio de Janeiro, no comércio de almas com

Angola, ao passo que os traficantes baianos praticamente passaram a monopolizar o tráfico

dos pretos minas 6 . Paralelamente ao declínio do comércio entre o Rio de Janeiro e a Costa da

Mina, assiste-se ao fortalecimento da rota que ligava o porto carioca a Angola, beneficiado

pela proibição da participação de Governadores no tráfico e graças à abertura do porto de

Luanda aos comerciantes estabelecido no Brasil após 1715, ambos por decisão régia 7 . Foi,

portanto, nesse contexto de fortalecimento do circuito atlântico que ligava Angola ao Rio de

Janeiro no comércio de almas que se processou a montagem e expansão das atividades

açucareiras nos Campos dos Goitacases, a partir da segunda metade do século XVIII.

As adversidades dos elementos estruturais de cunho demográfico que impediam o

crescimento natural da população escrava determinavam que a manutenção e, sobretudo, a

Cf. SOARES, Mariza de Carvalho. Devo/os da Cor. identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de

Janeiro, século XVII). Ri, Civilização Brasileira, 2000, p. 77-80.
Cf. SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da Cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de

Janeiro, século XVIII. Ri, Civilização Brasileira, 2000, p. 83-85 e FLORENTINO, Mando. Em Costas Negras:
uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). RI,

Arquivo Nacional, 1995, p. 85-89.
CL RIBEIRO, Alexandre Vieira. O Tráfico Atlântico de Escravos e a Praça Mercantil de Salvador, 1680-

1830. RJ, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2005, p. 55-60.
6 Segundo Pierre Verger, as relações comerciais estabelecidas entre a Bahia e a Costa da Mina a partir do século
XVII foram favorecidas por três fatores básicos: "Em primeiro lugar, a Costa da Mina era o único local em que
os baianos conseguiam despachar.seu fumo de terceira qualidade (refugo), proibido de ser mandado para o reino
português, que só importava o fumo baiano de primeira e segunda qualidades. Em segundo lugar, a Holanda, que
dominava esta região e possuía o monopólio de comércio de produtos europeus com a mesma, via Companhia
Holandesa das Índias Ocidentais, só permitia a negociação de tabaco, favorecendo assim os baianos em
detrimento dos comerciantes remóis e demais brasileiros que não produziam o fumo. Por fim, um terceiro fator,
favorecendo os baianos: a proibição dos comerciantes das praças do Rio de Janeiro e das demais regiões
brasileiras não produtoras de tabaco de irem comercializar na Costa da Mina". Apud RIBEIRO, Alexandre
Vieira. O Tráfico Atlântico de Escravos e a Praça Mercantil de Salvador, 1680-1830. RI. Dissertação de
Mestrado, UFRI 2005, p. 50. Sobre a consolidação dos interesses mercantis baianos na Costa da Mina ao longo
dos séculos XVIII e XIX. Cf. RIBEIRO, Alexandre Vieira. O Tráfico Atlântico de Escravos e a Praça Mercantil

de Salvador, 1680-1830. Ri, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2005, p. 60-73
Cf. FERREIRA, Roquinaldo. Dinâmica do Comércio Intracolonial: geribitas, panos asiáticos e guerra no

tráfico angolano de escravos (século XVIII). In: FRAGOSO, João et alli (org). O Antigo Regime nos Trópicos: a
dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). RJ, Civilização Brasileira, 2001, p. 343.
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ampliação das escravarias fosse solucionada pelo comércio negreiro s . Nesse sentido, tanto a

expressividade do volume quanto o crescimento da população escrava em Campos, já

observados na segunda metade do século XVIII, indicam a incursão dos senhores locais no

mercado de almas 9.

A expansão das atividades açucareiras em Campos incrementou uma demanda cada

vez maior por braços, o que fez com que, nas três primeiras décadas do oitocentos, os

produtores ali estabelecidos se transformassem nos maiores compradores dos cativos que

permaneceram na Capitania / Província do Rio de Janeiro. Isso pode ser empiricamente

demonstrado pela análise dos despachos e passaportes de escravos emitidos pela Intendência

de Polícia da Corte. Por ordem de Sua Alteza Real, a partir de 1809, a saída de qualquer

pessoa livre ou escrava da cidade do Rio de Janeiro para qualquer lugar pressupunha a

emissão de um passaporte, ou seja, uma autorização por parte da Polícia 10 . Entre muitas

possibilidades de pesquisa, essa documentação permite a análise do comércio interno e

distribuição de negros desembarcados no Rio de Janeiro até o ano de 1831, uma vez que essa

medida acabou englobando as remessas de escravos que se faziam a partir da Corte.

É justamente a análise do conjunto de passaportes e despachos dos chamados

"escravos novos" - leia-se, cativos recém-desembarcados - que permite acompanhar o

volume e as variações do fluxo de entrada de negros procedentes da África em Campos. Ou,

melhor dizendo, que se tenha uma idéia aproximada desse movimento, em função dos sub-

registros em larga medida resultantes dos ardis das partes envolvidas com uma plausível

conivência dos funcionários da Intendência e das inevitáveis lacunas da documentação. Não

há registros para 1812 e pouquíssimos para 1810 e 1814. Montada a série, constatou-se que a

Capitania / Província de Minas Gerais foi a que mais adquiriu escravos novos. Como as taxas

cobradas sobre os despachos para Minas eram maiores em relação aos cativos que ficavam no

Rio de Janeiro, 48,5% dos condutores de tropas mineiros que saíram da Corte, entre 1815 e

1821, levando ou não escravos declararam Resende como destino, o que certamente não era

Cf. FLORENTINO, Manolo, Em Costas Negras: uma história do tráfico atlántico de escravos entre a África e

o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Ri, Arquivo Nacional, 1995.
Além das expressivas proporções de africanos, que serão demonstradas mais adiante, entre os escravos

inventariados na segunda metade do século XVIII, existem ainda alguns indícios pontuais sobre o comércio de
escravos novos trazidos do Rio de Janeiro para Campos naquele período. Cf. LARA, Sílvia I-lunold. Campos da

Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. RI, Paz e Terra, 1988, p. 148-152.

0 Cf. FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. 
Tráfico Interno de Escravos e Relações

Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasília. IPEA/ LIPHIS, 2001. CD-ROM.
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verdade. De lá esses escravos provavelmente seguiam para Minas. Conseqüentemente, o

volume real de escravos que permaneceram no Rio de Janeiro deve ter sido menor".

Segundo os passaportes, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os mercados que mais

absorveram cativos aportados na Corte, com exceção dos anos 1809 e 1823 quando a maior

parte dos escravos teria rumado para São Paulo. A proeminência de Minas Gerais como

destino da maior parte dos escravos coaduna-se com o fato daquela região ter-se tomado a

maior província escravista do Império do Brasil na esteira do gradativo rearranjo da economia

nos centros0 mais dinâmicos, sobretudo em torno da produção de alimentos, após a crise da

mineração' 2 . Isso posto, o próximo quadro permite dimensionar a participação dos senhores

estabelecidos em Campos no mercado de almas.

Cf. FRAGOSO, Jogo Luís Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. Tráfico Interno de Escravos e Relações

Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasília. IPEA/ LIPFHS, 2001. CD-ROM.
2 Para uma síntese deste debate Cf. BRÜGGER, Sílvia M. Jardim. Minas Patriarcal - Família e Sociedade (São

João dei Rei, séculos XVII! e XIX). Niterói, Tese de Doutorado, 0FF, 2002, p. 25- 28.



Quadro 11.1 - Participação de Campos no Mercado de "Escravos Novos" (1809-1830)

Minas Gerais	 Rio de Janeiro	 Campos	 Total Geral

	

Anos	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 II

	

%	 9	 %	 %

	

1809	 377	 22.3	 87	 5.1	 7	 8.0	 1.692	 100

	

1811	 512	 40,1	 377	 29,5	 150	 39,8	 1.276	 100

	

1813	 1.558	 56,1	 782	 28,2	 389	 49,7	 2.776	 100

	

1814	 469	 53,4	 361	 41,1	 84	 23,3	 878	 100

	

1815	 1.116	 41,5	 1.340	 49,8	 139	 10,4	 2.690	 100

	

1816	 1.929	 47,9	 1.739	 43,2	 795	 45,7	 4.028	 100

	

1817	 1.678	 48,2	 1.620	 46,5	 1.067	 65,9	 3.482	 100

	

- 1818	 803	 25,8	 2.130	 68,5	 890	 41.8	 3.110	 100 -

	

1819	 375	 14,7	 2.074	 81,3	 978	 47,2	 2.550	 100

	

1820	 573	 .279	 59,9	 412	 32,2	 2.136	 100

	

1821	 435
	

546	 48,8	 106	 19,4	 1.119	 100

44

27,3
625	 13,4

3.617	 28,8
2.598	 28,4
5.760	 31,0
4.118	 31,5

473	 17,	 9.724

137	 21,9	 4.678
1.217	 33,6	 12.546
1.032	 39,7	 9.155
2.897	 50,3	 18.553
2.431	 59,0	 13.088

1823
	

o
	

o
1824
	

4.112	 .32,8
1825
	

5.641
	

61,6
1826
	

6.038
	

32,5
1827
	

6.152
	

47,0

100
100

100
100
100

1828	 10.610	 41,0	 9.506	 36,7	 5.464	 57,5	 25.883	 100
1829	 9.318	 44,9	 7.039	 33,9	 3.570	 50,7	 20.755	 100
1830	 32.053	 44,0	 10.735	 39,2	 6.232	 58,1	 27.420	 100

TOTAL	 66.255	 39,5	 58.989	 35,2	 28.470	 48,3	 167.539	 100
Fonte: FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. Trafico Interno de Escravos e
Relações Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasília. IPEA/ LIPFIIS, 2001. CD-ROM.

A- escravos remetidos para Minas Gerais
8- %deA sobre G
C- escravos distribuídos no Rio de Janeiro
D- %deC sobre G
E- escravos remetidos para Campos
F- %deE sobre C
G- total geral de escravos despachados

Na tentativa de flagrar possíveis distorções provocadas pelos presumíveis sub-

registros na documentação da Intendência, estabeleço uma comparação entre a quantidade

anual de "escravos novos" remetidos do Rio de Janeiro para Campos com os batizados de

cativos adultos registrados na Matriz de São Salvador' 3 . Considerando que, em termos

absolutos, aquela fréguesia abrigava o maior número de escravos no oitocentos, a comparação

entre as informações contidas nos dois conjuntos documentais pareceu-me um procedimento

pertinente.

' Foram computados 7.038 batizados de escravos adultos (39,1%) num total de 17.993 registros anotados entre
março de l800e dezembro de 1831.
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Alinhando as duas séries (Quadro - 11.2) verifica-se que o número de batizados de

adultos procedentes da África foi sempre menor que o de escravos recém-chegados, com

exceção dos anos de 1809 (13 escravos); 1821(30 escravo) e 1823 (47 escravos). Ou seja,

essas diferenças podem ser creditadas às lacunas da documentação e/ou às inevitáveis

margens de erro na construção das duas séries ' 4 . E a diferença para menos entre os que foram

batizados e os que foram remetidos? Como explicá-la? Considero muito pouco provável que

os demais cativos já viessem para Campos sem a nódoa do pecado original. Tudo me faz crer

que - em que pesem os inevitáveis sub-registros nos livros paroquiais - os demais "escravos

novos" tenham sido direcionados para as outras freguesias, mormente para atender à demanda

por braços dos senhores de engenho estabelecidos em Santo Antônio dos Guarulhos e São

Gonçalo, além daqueles que faleceram antes de receber o sacramento do batismo.

4 Pelo exposto na nota antecedente, para efeito de comparação não se deve levar em conta o ano de 1814, uma
vez que só há registros de passaportes entre 14 de outubro e 30 de dezembro. Ao que tudo indica, a "falsidade"
dos números da documentação da Intendência deve mesmo ser debitada na conta dos arranjos entre os
funcionários e os tropeiros mineiros que "rumaram para Resende".
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Quadro 11.2 - "Escravos Novos" Despachados para Campos e Batizados de Escravos Adultos
Freguesia de São Salvador (1800-1830)

Escravos Despachados Escravos Batizados
7
12
12
13
Ii
II
8
19---9
13

Anos
1800
1801
1802

1804
1805
1806
1807
1808

1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
18)8
1819
1820
1821

7

150

- 389
84
'39
795

1.067
890
978
412
106

--	 1822	 473	 163

1823	 137	 184

-	 -	 1824	 1.217	 - 218

1825	 1.032	 196

1826 	 2.897	 ____	 412

1827	 2.431	 547

1828	 5.464	 824

1829	 3.570	 1.080

-	 1830 	 6.232	 997

Total	 - 28.470	 6.469

Fonte: FRAGOSO, João Luis Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. Tráfico Interno de Escravos e

Relações Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasília. IPEA/ LIPI-1JS, 200.1. CD-ROM e
Registros Paroquiais de Batizados de Escravos - Livros n. 7 ao 11. (ver fontes manuscritas)

Foi Charles Boxer quem popularizou a idéia de que os cativos traficados das

possessões portuguesas para a América já saíam do continente africano tendo recebido

coletivamente o sacramento do batismo 15 . Pode ser que até meados do século XVIII os

"No dia do embarque eram levados a uma igreja das proximidades, ou outro local adequado, para que um
pároco os batizasse, algumas centenas de cada vez. Não era cerimônia muito demorada. A cada escravo, quando
chegada a sua vez, dizia o padre: seu nome é Pedro, o seu é João, o seu é Francisco, e assim por diante, dando a

II
20
42
115
182

133
188
298
311
190
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missionários portugueses dessem conta dessa empreitada. Se bem que a edição de seis Cartas

Régias endereçadas aos portos situados na costa da Guiné, ao longo do século XVII,

reiterando as ordens de Sua Majestade quanto ao batismo dos negros antes do embarque,

sugerem algumas dificuldades ou um certo desleixo no cumprimento da vontade régia. Seja lá

como for, o vertiginoso incremento do comércio de almas que se operou a partir das últimas

décadas do setecentos tomou a tarefa praticamente impossível de ser executada, sobretudo em

virtude da pequena quantidade de padres residentes em Luanda e pelo fato de raras

embarcações levarem sacerdotes a bordo 16 . Há de se levar também em conta o possível

desinteresse de alguns traficantes em mandar batizar os cativos nos portos de embarque para

fugir à tributação, pois além de arcar com os impostos devidos aos contratadores sobre os

escravos exportados de Luanda, os negreiros deveriam pagar uma espórtula à igreja angolana

pelo batismo de cada escravo a ser embarcado17.

Os registros paroquiais de batismo da freguesia de São Salvador relativos às três

primeiras décadas do oitocentos confirmam que os cativos aportavam no Rio de Janeiro como

cada qual um pedaço de papel com o nome por escrito, e pondo-lhes na língua uma pitada de sal, antes de
aspergir com um hissope água benta em toda a multidão". Cf. BOXER, Charles R. Salvador de Sá e a Luta pelo
Brasil e Angola, 1602-1686. SP, Cia Editora Nacional, 1973, p. 243; SOARES, Mariza de Carvalho.
Descobrindo a Guiné no Brasil Colonial- In: RJHGB, Rio de Janeiro, 161 (407), abr./jun. 2000, p. 81-82. Ao
analisar alguns livros de batizados de escravos da cidade do Rio de Janeiro relativos à primeira metade do
setecentos, Mariza de Carvalho Soares encontrou evidências de que, até aquele momento, os cativos procedentes
da África Central já chegavam batizados, dado o pequeno número de registros de batismos de adultos
procedentes daquela região. Cf. SOARES, Matiza de Carvalho. Devotas da Cor: identidade étnica, religiosidade
e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII- RJ, Civilização Brasileira, 2000, p. 24, 77-85 e 110-113. Os dados
relativos aos Campos dos Goitacases sugerem a mesma coisa, haja vista que, segundo Sheila de Castro Faria,
entre 1753 e 1788, foram anotados apenas 221 batizados de escravos adultos na freguesia de São Salvador num
total de 4.558 registros. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano
colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 341.
16 Sobre as Cartas Régias editadas no século XVII Cf. LARA, Sílvia I-Iunold. Campos da Violência: escravos e
senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Ri, Paz e Terra, 1988, p. 217. Com relação às enormes
dificuldades enfrentadas pelos missionários em fazer batizar os cativos nos portos de embarque e nos negreiros
Cf. RODRIGUES, Jaime. De Costa a Costa: escravos, marinheiros e intermediários do tráfico negreiro de
Angola ao Rio de Janeiro (1780-1826). SP, Cia das Letras, 2005, p. 60-62. A respeito das estimativas do tráfico
atlântico para o Brasil, estipuladas com base nos cálculos efetuados por Philip Curtin e David Eltis, que atestam
o estupendo crescimento do volume de escravos traficados a partir do final do setecentos. Cf. FLORENTINO,
Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro
(séculos XVIII e XLIQ. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 71-76 e ALENCASTRO, Luís Felipe de. O Trato dos
Viventes: formação do Brasil no atlântico sul. SP, Cia das Letras, 2000, p. 69. Há de se levar também em conta o
possível desinteresse de alguns traficantes em mandar batizar os cativos nos portos de embarque para fugir à
tributação.

Segundo Jaime .Rodrigues, o batismo de escravos a serem exportados era a principal fonte de rendimentos para
o clero de Luanda. A administração do sacramento tornou-se alvo de conflito entre os traficantes e o clero local.
Negociantes havia que se recusavam a fazê-lo alegando prejuízos, posto que muitos escravos morriam antes de
serem embarcados ou durante a travessia. Cf. RODRIGUES, Jaime. De Costa a Costa: escravos, marinheiros e
intermediários do tráfico negreiro de Angola ao Rio de Janeiro (1780-1826). SP, Cia das Letras, 2005, p. 61.
Sobre os impostos devidos aos contratadores Cf. FERREIRA, Roquinaldo. Dinâmica do Comércio
Intracolonial: geribitas, panos asiáticos e guerra no trafico angolano de escravos (século XVIII). In:
FRAGOSO, João e! alli (org). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-
XVIII). RI, Civilização Brasileira, 2001, p. 343.
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"pagãos", haja vista que, segundo as prescrições da Igreja, o batismo é um sacramento que

não pode ser ministrado mais de uma vez à mesma pessoa. Tanto que os registros que

consultei não se referem a batizados sub conditione, isto é, realizados em caso de dúvida

quanto à validade do sacramento ministrado anteriormente por terceiros' 8. Ademais, conforme

os cânones da Igreja, a administração do sacramento do batismo em adultos deveria contar

com a aquiescência do batizando e, em se tratando de escravos "brutos e boçais", carecia de

uma rápida e prévia instrução dos mistérios da fé católica'9.

Por outro lado, pode-se dizer que o cuidado senhorial em mandar batizar seus escravos

inocentes e adultos repousava menos no zelo espiritual e mais na preocupação de evitar

contestações sobre a posse e domínio de bens tão preciosos. Isso porque as Ordenações

Filipinas ditavam

"[ ... ] que qualquer pessoa, de qualquer estado ou condição que seja, que escravos de Guiné tiver, os
faça batizar e fazer cristãos do dia que a seu poder vierem, até seis meses, sob pena de os perder para
quem os demandar [ ... ] e as crianças, que em nossos remos e senhorios nascerem das escravas que das
partes da Guiné vierem, seus senhores as façam batizar aos tempos que os filhos das cristãs naturais do
Reino se devem e costumam batizar, sob as ditas penas"20.

É interessante observar que, não obstante a ilegalidade do tráfico atlântico após a lei

de novembro de 1831, houve senhores estabelecidos em Campos que insistiram em continuar

batizando os africanos adquiridos clandestinamente. A combinação entre o apego senhorial à

propriedade escrava e a preocupação de certos párocos no cumprimento do dever de batizar

era maior que o temor do desrespeito à lei. Em 1832, por exemplo, foram batizados cerca de

190 escravos adultos, ao passo que, em 1835, apenas 45 africanos receberam o sacramento.

Cinco anos depois, 170 adultos foram batizados até que, a partir de 1845 os registros se

escasseiam até desaparecerem totalmente. Em virtude de flagrante irregularidade, os senhores

que arriscaram a se expor ao descumprimento da lei lançavam mão do subterfúgio de declarar

aos párocos que haviam comprado os batizandos em data anterior à referida lei de 1831.

S Cf. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 1707 - Livro 1 - Títulos 10 ao 18. Assim como o
ocorrido em Campos, esse quadro se altera substancialmente na cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX.
Num estudo sobre família e compadrio entre escravos na freguesia de São José da cidade do Rio de Janeiro na
primeira metade do oitocentos, Roberto Guedes Ferreira constatou que os africanos eram batizados na cidade.
Entre setembro de 1802 e janeiro de 1821, foram batizados 2.344 adultos (3 9,6%) num total de 5.909 registros
de batismos ministrados. Cl'. FERREIRA, Roberto Guedes. Na Pia Batismal: família e compadrio entre escravos
na freguesia de São .José do Rio de Janeiro (primeira metade do século XIX). Niterói, Dissertação de Mestrado,
13FF, 2000, p. 99-102.

Cf. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. 1707 - Livro 1 - Título 14.
20 Cl'. Ordenações Filipinas - Livro V - Título 99.



Mediante esse estratagema senhorial, alguns padres, por sua vez, tomaram o cuidado de por

vezes exigir a assinatura dos senhores e ou de testemunhas nos registros de batismo e com

isso se precaverem contra quaisquer acusações de irregularidade.

Por se tratar de cativos procedentes da África, a esmagadora maioria dos 7.038

escravos adultos batizados em São Salvador entre março de 1800 e dezembro de 1831 era do

sexo masculino, respondendo por 69,7% do total. Esse expressivo percentual observado em

Campos, certamente resultava da combinação entre uma oferta já em si bastante

desequilibrada e a preferência dos senhores estabelecidos nas áreas agroexportadoras por

braços masculinos 21.

O fluxo de entrada de "escravos novos" nos Campos dos Goitacases apresenta um

contorno muito interessante ao se levar em conta as flutuações do tráfico de cativos

desembarcados no porto do Rio de Janeiro e a distribuição de escravos no interior da mesma

Capitania / Província como um todo. De acordo com Manolo Florentino & José Roberto

Góes, dada as oscilações do volume de cativos aportados, o período entre 1810 e 1825 pode

ser considerado como uma fase de aceleração da oferta de braços, ao passo que o intervalo

entre 1826 e 1830 é caracterizado por uma sensível crise da mesma conforme pode ser

observado no gráfico abaixo 22.

21 Incorporo aqui a perspectiva adotada por Manolo Florentino de que a demanda por braços tinha precedência
sobre a oferta. Cf. FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráfico atlântico de escravos
entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Ri, Arquivo Nacional, 1995. Para uma interpretação
oposta Cf. ALENCASTRO, Luís Felipe de. O Trato dos Viventes: formação do Brasil no atlântico sul. SP, Cia
das Letras, 2000, p. 41-42. Para uma síntese desse debate Cf. RIBEIRO, Alexandre Vieira. O Trafico Atlântico

de Escravos e a Praça Mercantil de Salvador. 1680-1830. Ri, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2005, p. 11-15.
22 Cf. FLORENTINO, Manolo & GÕES, José Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico,

Rio de Janeiro, c. 1790 - c. 1850. Ri, Civilização Brasileira, 1997, p.48-49.



Gráfico 11.1

Estimativas do Volume de Africanos Desembarcados no Rio de Janeiro (1809-1830)
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Fonte: FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África
e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 59.

A timidez apresentada pela curva do gráfico que ilustra a flutuação da remessa de

"escravos Novos" para Campos (gráfico 11.2), entre 1809 e 1814, é na verdade aparente,

levando-se em conta que dos 1.607 cativos distribuídos na Capitania do Rio de Janeiro, os

senhores de Campos adquiriram nada menos do que 39,2 %. Nos quatro anos seguintes a

curva se eleva, mantendo um certo equilíbrio, para, em seguida, voltar a cair até 1823.

Lembre-se o leitor que o intervalo entre 1815 e 1821 foi o período em que as tradicionais

áreas consumidoras de escravos do Rio de Janeiro passaram a sofrer a "concorrência de

Resende "23 . Ainda assim, dos 10.728 cativos aportados, que supostamente teriam

permanecido na Capitania, 40,9% foram remetidos para Campos. Dito de outra forma, a

23 Somente nesse intervalo de seis anos, teriam sido remetidos para Resende, entre novos e ladinos, nada menos
do que 14.171 escravos. Ressaltando-se que, no geral, o percentual de ladinos sempre foi muito pequeno,
atingindo a casa dos 3,7% em relação ao total de escravos novos despachados no período aludido. Cf.
FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FERREIRA. Roberto Guedes. Tráfico Interno de Escravos e Relações
Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasília. IPEAJ LIPHIS, 2001. CD-ROM.



5'

prõporção real de cativos destinados às lavouras campistas deve ter sido bem maior do que

aquela assinalada pela documentação da Intendência.

Gráfico 11.2

Flutuação da Remessa de "Escravos Novos" para Campos (1809-1830)
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Fonte: FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. Tráfico Interno de Escravos e Relações
Comerciais no Centro-Sul, séculos XVII! e XIX. Brasília. IPEA/ LIPI-IIS, 2001. CD-ROM.

Passada a crise provocada pela Independência, assistiu-se a uma incursão vertiginosa

dos senhores da planície goitacá no comércio negreiro em face à crise da oferta atlântica.

Frente às incertezas sobre a continuidade do tráfico, quando a demanda por braços aumenta

como um todo, os escravocratas campistas sozinhos abocanharam quase a metade dos

"escravos novos" transacionados no do mercado de almas na Província do Rio de Janeiro.

No que diz respeito às procedências dessa enorme onda de cativos que inundou os

Campos dos Goitacases, sabe-se que - como era de se esperar - a esmagadora maioria dos

negros aportados no Rio de Janeiro veio da África Central Atlântica. Pelas estimativas

calculadas por Manolo Florentino, entre 1795 e 1830, as embarcações provenientes daquela
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macro-região responderam por 81,8% do total de negreiros atracados, seguidos por 16,2% da

África Oriental e apenas 2,0% da África Ocidental24.

Entre 1 800 e 1831 foram batizados na Matriz de São Salvador 4.362 escravos

procedentes da África Central Atlântica: 4.085 angolas; 208 cabindas; 62 congos; três

benguelas; dois rebolos e dois monjolos. Da África Ocidental, apenas 42 minas e 12 guinés.

E, por fim, da África Oriental somente 39 moçambiques receberam aquele sacramento na

freguesia de São Salvado? 5 . Ou seja, no início do século XIX, os cativos recém-chegados

identificados pelos párocos como angolas constituíam a maioria esmagadora dos escravos

adultos da região. Essa enxurrada de "escravos novos" despejada em Campos, no alvorecer do

oitocentos, só fez confirmar a tendência iniciada a partir da segunda metade do século XVIII

de que maior parcela da população adulta escravizada na região era composta pelos pretos de

nação angola, conforme pode ser percebido pelo exame das procedências assinaladas nos

inventários post-rnortem.

Note-se que, levando em conta as flutuações do tráfico de cativos desembarcados no

porto do Rio de Janeiro, os escravos procedentes da África Central Atlântica, sobretudo os de

nação angola, superavam amplamente os da costa ocidental e oriental. Esse predomínio de

cativos de origem centro-africana a partir de 1750 corresponde, portanto, às transformações

operadas na geografia do tráfico atlântico de escravos entre a praça mercantil do Rio de

Janeiro e a África.

24 Cf. FLORENTINO, Manolo Em Costas Negras: uma história do tráfico atlántico de escravos entre o África e
o Rio de Janeiro (séculos Xviii e XIX). Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 263.
23 Dentre os 7.038 adultos batizados entre 1800 e 1831 havia cinco crioulos capturados num quilombo, sendo
que em 2.578 registros a procedência do escravo não foi mencionada.



Gráfico 11.3

Procedências Africanas (1750-1789)
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Gráfico 11.4

Procedências Africanas (1790-1808)
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Fonte: Inventários Pos/-Mortem
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Gráfico 11.5

Procedências Africanas (1809-1825)
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Fonte: Inventários Pos/-Mortem

A queda do percentual de cativos procedentes da África Central Atlântica observada

entre 1826-1831 (Gráfico 11.6) é muito mais aparente do que real, posto que decorre da

imprecisão dos avaliadores dos espólios que passaram a diferenciar os estrangeiros dos

escravos nascidos no Brasil, quando o faziam, apenas com a fórmula "de nação". Todavia, os

registros de batismo não deixam a menor dúvida: a maior parte dos escravos, cuja procedência

não foi especificada, era composta pelos pretos de nação angola.
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Gráfico 11.6

Procedências Africanas (1826-1831)

774 escravos
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Fonte: Inventários Pos/-Mor/em

Todos esses matizes relativos à população escrava de origem africana são importantes,

na medida em que se transformam em variáveis que precisam ser levadas em conta ao se

avaliar o perfil dos alforriados. Para avançar nesse detalhamento, faz-se necessária a análise

da posse de cativos em Campos. Meu propósito é o de a aferir a distribuição - e.

conseqüentemente, os níveis de concentração da posse - as estruturas etárias, os

desequilíbrios entre homens e mulheres e, por fim, as proporções entre os escravos nascidos

na África e os nascidos no Brasil. Como não há escravos sem senhores, aproveito a ocasião

para também analisar o perfil dos escravocratas do lugar.
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A VARIAÇÃO DA POSSE DE ESCRA VOS EM CAMPOS DOS GOITA CASES (1750-1831)

Dada a natureza diversa das fontes que serão utilizadas nesta seção, a análise da posse

de escravos assume três cortes distintos. O primeiro constitui um corte vertical abrangendo

apenas os senhores de engenho e de engenhocas produtores de açúcar e/ou aguardente,

arrolados em 1778. Em seguida, apresento mais um corte vertical para o ano de 1785

envolvendo as 1.531 unidades agrárias mapeadas por Couto Reis. Por fim, uma análise

longitudinal feita com base nos inventários posi-mortem.

O rol de 1778 é parte integrante das Relações Parciais apresentadas ao Marquês de

Lavradio no ano seguinte 26. Ele só permite a verificação da distribuição dos números brutos

de escravos e sua concentração, levando-se em conta o tipo de estabelecimento.

Quadro 11.3 - Posse de Escravos nos Engenhos e Engenhocas em 1778

estabelecimentos	 escravos
Faixas de tamanho 	 -	 -- %_ -
1-9	 57	 32,6	 297	 5,8
10-19	 62	 35,4	 861	 - 16,7
20-49	 46	 26,3	 1.289	 25,0
Mais de 50	 lO	 5,8	 2.710	 52,5
total	 175	 100,0	 5.157	 100,0

Fonte: Relações Parciais apresentadas ao Marquês de Lavradio em 1799.
R1l-1OB. 76. 1913. p. 285-355.

Para efeito desta análise foram considerados somente aqueles estabelecimentos em

atividade. Esse conjunto era composto por 52 engenhos; 115 engenhocas e oito engenhocas

exclusivamente voltadas para a produção de aguardente". A maior parte dessas unidades

26 Cf. Relações Parciais apresentadas ao Marquês de Lavradio em 1799. RIHGB, 76, 1913, p. 285-355. Esse
documento foi anteriormente utilizado por Iraci dei Neto da Costa para analisar a estrutura da posse de escravos
nos estabelecimentos de toda a Capitania do Rio de Janeiro. Aqui utilizo apenas os dados relativos aos senhores
de engenho e engenhocas estabelecidos em Campos. Cf. COSTA, Iraci dei Nero. Nota Sobre a Posse de
Escravos nos Engenhos e Engenhocas Fluminenses em 1778. SP, USP, Revista do Instituto de Estudos
Brasileiros (28), 1988, p. 111-113.
27 Para efeito desta análise sigo o critério de classificação adotado por diversos pesquisadores que consideram
como pequenos escravistas os senhores que detinham até nove cativos; médios os que possuíam entre 10 e 19;
grandes os situados na faixa de posse de 20 a 49, reservando a caracterização como a nata da elite escravista
para aqueles que possuíam mais de 50 cativos. C£ entre outros GÓES, José Roberto Pinto de. Escravos da
Paciência: estudo sobre a obediência escrava no Rio de Janeiro (1790-1850). Niterói, Tese de Doutorado, 13FF,
1998,p.120.
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(68,0%) possuía no máximo 19 escravos, ou seja, pequenos e médios escravistas que tocavam,

17 engenhos, 94 engenhocas e as oito engenhocas de aguardente. Juntos eram senhores e

possuidores de 22,5% de toda a escravaria e responsáveis pela produção de 673 caixas de

açúcar e 33 pipas de aguardente o que correspondia, respectivamente, a 38,2% e 24,0% do

total.

Como era de se esperar, verifica-se uma acentuada concentração da posse de escravos

quando se compara o contraste entre a proporções que os grandes senhores assumiam no

conjunto dos proprietários com o expressivo percentual de escravos por eles possuídos 
29.

Eram 26 engenhos e 20 engenhocas de açúcar, cuja produção rendeu 798 caixas de açúcar e

44 pipas de aguardente, ou seja, respectivamente 45,3% e 32,1% do total.

Por fim, o reduzido grupo composto pelos 10 maiores senhores do lugar com 52,5%

dos escravos, sendo que a fazenda seqüestrada aos jesuítas, sozinha, reunia 27,1% daquelas

5.157 almas. Eram nove engenhos e um estabelecimento classificado como engenhoca,

embora reunisse 52 escravos. Apesar de abrigarem um enorme contingente de escravos,

aquela seleta dezena produziu 60 (43,7%) pipas de aguardente e apenas 289 (16,4%) caixas

açúcar. Seriam eles também os mais incompetentes no manejo de suas fábricas? Ou

estaríamos diante de informações sonegadas? Nem uma coisa nem outra. O engenho de dona

Maria do Nascimento contava com 100 cativos, mas "se reduziu em desordem" depois do

falecimento de seu marido. Aqueles quatro titulares com mais de 200 escravos: a antiga

fazenda dos jesuítas (1.400); o Mosteiro de São Bento (432); o Mestre de Campo José

Caetano de Barcelos Coutinho (210) e o Visconde de Asseca (200) eram também os maiores

criadores de gado daquele continente. Pelo mapeamento agrário efetuado em 1785, verifica-se

que, juntos, possuíam 17.706 cabeças de gado vacum; 92 currais separados no campo; 5.608

cabeças de gado cavalar e 22 manadas no campo 29. Provavelmente os senhores de unidades

menores podiam contar eventualmente com os serviços de escravos alugados durante a safra.

28 Conforme sublinharam Manolo Florentino & João Fragoso, é o grau de concentração da posse de cativos o
elemento que distingue uma sociedade possuidora de escravos de uma sociedade escravista. Esta última é
definida como "aquela em que o principal objetivo da renda extraída ao escravo é e reiteração da diferença
socioeconômica entre a elite escravocrata e todos os outros homens livres". Cf. FLORENTINO, Manolo &
FRAGOSO, João. O Arcaísmo como Projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma
economia colonial tardia. Rio de Janeiro. c. 1790 - c. 1840. 4 ed., RJ, Civilização Brasileira, 2001, p. 88.
29 Desde o século XVII que os beneditinos sediados em Campos exportavam parte dos seus rebanhos para a
cidade do Rio de Janeiro. Conforme uma petição dos vereadores, assinada em 20 de fevereiro de 1802,
reclamando contra a falta de carne fresca, aqueles monges eram os que tinham "mais abundância de gado do que
qualquer criador deste continente" e continuavam a exportar seus rebanhos para aquela cidade supostamente em
prejuízo do abastecimento local. APC - CMCG 56-Registros Gerais (1785-1809), p. 75. Para maiores detalhes
sobre a conjugação entre a produção de açúcar e a criação de gado em Campos no século XVIII, Cf. FARIA,
Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamiia no cotidiano colonial. RI, Nova Fronteira, 1998, p.

244-246.
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Além disso, por maiores que fosses as escravarias daqueles grandes senhores, nem todos os

escravos estavam ocupados diretamente no fabrico do açúcar, sem contar que a proporção de

crianças nessas grandes unidades era bastante elevada. Embora menor, tratava-se da produção

de 5,9% dos engenhos num total de 167 unidades açucareiras30.

Ao analisar como se apresentava, em 1816-1817, a posse de escravos entre 165

senhores de engenho no recôncavo baiano, Stuart Schwartz aferiu que os mesmos possuíam,

em média, 65 cativos, sendo que 71,7% do total de escravos vivam em unidades com 5 a 99

escravos. Na Bahia, os senhores de engenho com mais de 100 cativos totalizavam 15,1% do

grupo . 31 . Em 1778, os engenhos de Campos apresentavam uma média de 17 escravos;

infinitamente mais modesta do que a baiana, porém o nível de concentração entre os senhores

de engenho mostrou-se mais acentuado, posto que, em 1799, os escravos que viviam em cinco

unidades com mais de 100 cativos somavam 45,4% do total e elas eram apenas 2,9% daquele

conjunto. É necessário frisar que aquelas quatro unidades detentoras de mais de 200 escravos

eram os estabelecimentos mais antigos da região, fundados em meados do século XVII e

encabeçados por poderosos potentados locais, capazes de consolidar avultadas fortunas ao

longo do tempo 32. Portanto, fugiam em quase tudo aos padrões de posses locais: quer fosse na

quantidade de cativos, terras, gado e volume de produção.

30 Segundo Couto Reis, a seca que atingiu Campos no ano anterior ao mapeamento prejudicou bastante a
economia local. Portanto, o volume de açúcar, aguardente e alimentos normalmente produzidos devia ser bem
maior do que ele pôde registrar em 1785. Mesmo assim, aquelas maiores unidades conseguiram produzir grandes
quantidades de açúcar. A antiga fazenda dos jesuítas - arrematada em 1781 por Joaquim Vicente dos Reis & Cia
- rendeu 8.618 arrobas; o Visconde produziu 1.105 arrobas e os monges Beneditinos responderam por 700
arrobas. A exceção ficou por conta do Mestre de Campo que não produziu uma arroba sequer naquele ano. Cf.
COUTO REIS, Manoel Martins Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. RI, APERJ, 1997. Em
1797 foram registrados, pelo Senado da Câmara, todos os bens das instituições religiosas estabelecidas em
Campos, assim como os rendimentos alcançados no ano anterior. Os beneditinos declararam ter produzido: "68
caixas de açúcar que renderam 6:840$600 réis; que das aguardentes vendidas em caldo 307$200 réis; no gado
que venderam 338$840 réis; em queijos fabricados na mesma fazenda 128900 réis; dos arrendamentos que
pagaram 277 arrendatários 1:2978740 réis. Apud FEYDIT, Júlio. Subsídios para a História dos Campos dos
Goytacazes. RJ, Esquilo, 1979, p. 244
' Cf. SCFIWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). SP,

Ciadas Letras, 1988, p. 361-364.
32 Cf. FIARRINSON, William. A Struggle for Land in Colonial Brazil: the private cap/aincy of Paraíba do Sul,
1533-1753. PhD Thesis, The University of New Mexico, 1970, p. 54 ei passim e SILVA, José Carneiro da.
Memória Topográfica e Histórica sobre os Campos dos Goitacases com uma Notícia Breve de suas Produções e
Comércio oferecida ao muito Alto e Poderoso Rei D. João VI. Ri, Impressão Régia, 1819, p. 23 e 73-74.
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A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS UNIDADES AGRÁRIAS EM 1785

As análises subseqüentes facultam uma visão muito mais ampla da posse de escravos

no último quartel do século XVIII, uma vez que o mapeamento agrário contempla nada menos

do que 1.531 unidades produtivas situadas nas seis freguesias que, no ano de 1785,

compunham aquele Distrito dos Campos dos (joitacases. Advirto, no entanto, que estarei

tratando de estabelecimentos rurais e não de produtores, uma vez que havia aqueles que

possuíam mais de uma unidade. Assim, por exemplo, Antônio Aranha apareceu como titular

de três estabelecimentos: um situado em terras próprias e dois arrendamentos ao Visconde.

Em terras de sua propriedade contava com o trabalho de quatro escravos, onde criava algum

gado produzia açúcar e alimentos. Num dos arrendamentos havia apenas um casal de escravos

que cuidavam de três cavalos e produziram 19 alqueires de alimentos 33 . No outro, sem

escravo algum, não havia produzido nada. Antonio Aranha é um dos casos em que foi

possível identificar mais de uma titularidade, no entanto, o responsável pelo mapeamento, não

foi muito rigoroso ao registrar os sobrenomes de muitos possuidores. Por conseguinte,

proliferam os casos onde são mencionados os José da Silva e as Rosa Maria para os quais é

impossível saber se trata-se ou não das mesmas pessoas.

Em contrapartida, no que se refere â posse de escravos, as anotações de Couto Reis

são um pouco mais detalhadas do que a relação apresentada ao Marquês de Lavradio. Isso

porque ele discriminou os escravos pelas categorias de sexo e, digamos, de "faixa etária" da

seguinte forma: machos e fêmeas, grandes e pequenos.

No entanto, antes de analisar a distribuição dos escravos pelos estabelecimentos rurais,

cuido ligeiramente do reverso do fenômeno, ou seja, daquelas unidades em que não existia

escravo algum. Ao todo, abrangiam 35,2% do total. Não se trata de um percentual elevado,

pois ele é bem menor quando comparado com outras regiões 34
, o que demonstra o quanto a

escravidão estava arraigada naquelas paragens que compunham o Distrito dos Campos dos

Goitacases. Porém, no contexto local, havia áreas mais apegadas ao cativeiro do que outras.

Para melhor abalizar o significado da posse de escravos e da ausência dela, é preciso que se

Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. RJ, APERJ, 1997.
Percentuais elëvadíssimos de domicílios sem escravos foram detectados em diversas localidades paulistas e

mineiras nos séculos XVIII e XIX. Cf. COSTA, Iraci dei Nero da. Arraia Miúda: um estudo sobre os não-
proprietários de escravos no Brasil. SP, MGSP, 1992, p. 16,20 et passim. Na região açucareira paulista de Porto
Feliz, por exemplo, entre 1798 e 1843,0 percentual máximo de fogos com escravos foi de somente 37,5%. Cf.
FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, c.
- c. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 231.



mostre como se distribuía aquele conjunto formado pelas 1.531  unidades. A freguesia de São

Salvador abrigava a maior parte dos estabelecimentos. Logo em seguida, vinha São Gonçalo

que contava com uma proporção menor, embora fosse a sede das maiores unidades. Santo

Antônio dos Guarulhos, Na sa do Desterro de Capivari e São João da Barra praticamente se

equivaliam na distribuição proporóional, deixando a retaguarda para W a das Neves com

menos de 1,0% do total de unidades.

A distribuição proporcional dos estabelecimentos sem escravos pelas freguesias

acompanhava, grosso modo, o perfil da distribuição geral. Todavia, o panorama muda

sensivelmente de figura quando se observa o peso relativo que essas mesmas unidades

assumiam no interior de cada freguesia.

Quadro 11.4 - Distribuição Espacial das Unidades Agrárias em Campos em 1785

Distribuição Gemi das Unidades 	 Distribuição das Unidades	 % das Unidades
sem escravos	 sem escravos por

freguesias
Freguesias	 %	 %	 %

São Salvador	 745	 48,7	 277	 51,4
	

37,2

São Gonçalo	 437	 28,5	 148	 27,5
	

33,9

StoAntonioGuarulhos	 116	 7,6	 30	 5,6 -
	

25,9

NS Desterro de Capivari	 97	 6,3	 18	 3,3
	

18,6

NS das Neves	 14	 0,9	 02	 0,4	 14,3

São João da Barra 	 122	 8,0	 64	 11,9	 52,5 -

Total	 1.531 100,0	 539	 100,0	 35,2
FONTE: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. RI,
APERJ, 1997.

Em São João da Barra, por exemplo, não obstante existirem 122 unidades, em mais da

metade delas não havia escravo algum. Essas últimas estavam ocupadas por uma pecuária de

pequeno porte - uma vez que seus rebanhos totalizaram 788 cabeças de gado vacum; três

currais; 245 cavalos e éguas e três manadas no campo - e pela produção de alimentos, que

rendeu 88 alqueires de milho; nove de feijão; 26 de arroz e 586 de farinha. Além das 27

arrobas de algodão colhidas, em apenas um desses estabelecimentos houve produção de

açúcar e de aguardente: 120 arrobas do primeiro e 40 medidas do segundo. Em contrapartida,
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das 14 unidades estabelecidas em Na sa das Neves, em apenas duas não havia escravo algum,

onde foi informada a existência de apenas uma novilha em uma delas.

Convém lembrar que, na verdade, nem todos os donos desses estabelecimentos

estavam de fato destituídos da posse de escravos como no exemplo de Antônio Aranha, citado

anteriormente. Isso é particularmente mais visível e mais seguramente identificável entre os

médios e grandes criadores de gado de São Gonçalo, fruto de uma estratégia adotada,

sobretudo entre aqueles que também se dedicavam a outras atividades e preferiam, ou podiam

produzir açúcar e alimentos num lugar e manter seus rebanhos noutro. Selecionei os criadores

de mais de 20 cabeças de gado vacum e cavalar que somaram 25 pessoas. Entre eles estavam,

por exemplo, o alferes João Luiz Machado, que em terras próprias e sem cativos criava seus

639 animais em São Gonçalo, ao mesmo tempo em que era senhor e possuidor de um engenho

fincado em Santo Antônio dos Guarulhos onde reunia nada menos do que 100 escravos. A

mesma estratégia foi adotada por Amam Monteiro Cruz que tocava seu engenho, situado no

Campo Limpo, com seus 11 escravos e criava parte de seu gado em Geribá, paragens

localizadas na freguesia de São Gonçalo. Fora casos como esses, tudo leva a crer que quase

todos aqueles estabelecimentos eram mesmo tocados por pessoas que não contavam com a

posse de escravo algum.

Passo adiante a tratar da posse de escravos propriamente dita ou, melhor dizendo,

como ela se apresentava, em 1785, naquelas 992 unidades onde labutavam 11.862 escravos.

Não obstante sejam mais seguramente identificáveis, entre os escravistas, os casos de dupla

ou até mesmo tripla titularidade, preferi manter o critério de análise da posse por unidades

produtivas, pelas razões já expostas anteriormente.

Para efetuar a contagem e classificação dos escravos, Couto Reis adotou os critérios de

sexo e a "faixa etária", agrupando-os da seguinte forma: machos e fêmeas; grandes (adultos) e

pequenos (crianças). Portanto, os dados contidos no mapeamento só permitem que se avalie

bem a distribuição / concentração desses escravos e as proporções entre homens e mulheres.

Em contrapartida, impõe sérios limites à análise da estrutura etária da população cativa e

silencia completamente no que se refere às origens dos escravos.

O quadro abaixo demonstra a distribuição dos cativos pelos estabelecimentos

conforme as quatro faixas de tamanho das escravarias que adotei. Essa divisão objetivou,

sobretudo, matizar o padrão de posse daqueles que detinham mais de 50 escravos, posto que

nove unidades com mais de 100 cativos detinham quase 27,0% dos escravos.
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Quadro 11.5 - Posse de Escravos em Campos em 1785

Escravarias	 Estabelecimentos	 Escravos

1-9	 714	 72,0	 2.566	 21,6

10-19	 151	 15,2	 2.036	 17,2

20-49	 98	 9,9	 2.801	 23,6

Mais de 50	 29	 2,9	 4.459	 37,6

Soma	 992	 100,0	 11.862	 100,0

Fonte: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel
Martinz do Causo Reys, 1785. Ri, APERJ, 1997.

Salta aos olhos o fato de que a maioria esmagadora das unidades contava com, no

máximo, 19 escravos. Eram nada menos dos que 87,2% dos estabelecimentos, sendo que

metade possuía, no máximo, apenas quatro cativos. São números que, conforme várias

pesquisas já demonstraram, confirmam que o comprometimento com o sistema escravista não

era apanágio exclusivo dos grandes produtores rurais. Mas se, por um lado essas cifras

revelam o expressivo alcance da distribuição da posse de escravos, por outro não escondem o

quão elevado era o grau de concentração da mesma. Note-se que 29 unidades (2,9%)

contavam com mais de 50 cativos; juntas detinham nada menos do que 37,6% de toda a

escravaria.

A concentração da posse de escravos estruturava bem as hierarquias entre os senhores.

Todavia, isso não significa dizer que todos aqueles situados na menor faixa fossem pobres ou

que não pudessem fazer parte das elites econômicas locais. Comerciantes, em geral - e

nenhum deles aparece listado por Couto Reis - eram senhores de pouquíssimos escravos e, no

entanto, conforme demonstrou Sheila de Castro Faria, os mais abastados eram responsáveis

pelo financiamento de alguns engenhos". Valentim da Silva Rangel foi um deles. Seu

inventário, aberto em 1787, revela que ele era senhor de cinco escravos, porém 74,3% do

montante de sua fortuna, avaliada em 2:420$640 réis, provinham de créditos (INV2I4). Usura

era sua principal atividade e bastava apenas uma execução de uma dívida mais avultada para,

num só golpe, um homem como ele fazer ruir um empreendimento rural com vários cativos.

Por sinal, alguns historiadores localizaram aqui e ali algumas petições formuladas por

Cf'. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Ri, Nova

Fronteira, 1998, p. 186-195.
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senhores de engenho solicitando mercês às autoridades coloniais e metropolitanas para que

seus escravos não fossem arrematados em função de dívidas 
36.

Havia ainda o caso dos criadores de gado. Manoel da Costa Leal, por exemplo, teve

seu inventário aberto em 1797. Assim como vários outros que se dedicavam àquela atividade,

era senhor de apenas três escravos adultos. Jamais poderia ser considerado uma pessoa pobre,

pois a maior parte de sua fortuna estava investida sobretudo em terras e algumas cabeças de

gado vacum. O conjunto de seus bens foi avaliado em 1:845$180  réis dos quais deveriam ser

abatidos tão somente 297$824 réis para solução de dívidas (INV 171). Por fim, há de se levar

em consideração o caso daqueles, digamos, nobres arruinados. Filhos das melhores famílias

da terra que tiveram suas riquezas dilapidadas - por sucessivas partilhas ou má fortuna no

trato com a terra - a quem restava, como bem mais precioso, o prestígio social". Não vejo,

portanto, sentido algum falar em pobreza ou penúria para um membro da elite com poucos

escravos (ou mesmo para aqueles cujas dívidas superassem o valor de seus bens) numa

sociedade em que, para as elites, o prestígio, o foro de nobreza e a ostentação eram os valores

dominantes.

Não menos importante do que avaliar a distribuição e o grau de concentração da posse

de escravos é também examinar seu arranjo espacial. A freguesia de São Salvador não só

abrigava grande parte das unidades como também era ali que estava a maioria daqueles que

contavam com, no máximo, nove escravos. Aliás, exceto pelos estabelecimentos com mais de

200 escravos, era em São Salvador que se concentrava a maior parte em todas as faixas.

Em 1775 os senhores de engenho estabelecidos em Campos, por meio do Senado da Câmara Municipal da
Vila de São Salvador, moveram uma representação a El Rey solicitando a concessão do privilégio para que suas
fábricas não fossem penhoradas. Cf. FEYDIT, Júlio. Subsídios para a História dos Campos dos Goytacazes. RJ,

Esquilo, 1979, p. 266-267. Iniciativa semelhante foi tomada pelos produtores rurais baianos de Santo Amaro e de
Maragogipe. Cf. BERICKMAN, B. J. Um Contraponto Baiano: açúcar, fumo, mandioca e escravidão no
recôncavo, 1780-1860. RI, Civilização Brasileira, 2003, p. 213.

Este foi, entre outros, o caso da família Alvares Peçanha cuja trajetória foi detalhada por Sheila de Castro
Faria. Cf. FARIA, Sheilã de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova
Fronteira, 1998, p. 282-286.
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Quadro 11.6 - Distribuição Espacial das Escravarias em 1785

Freguesias	 Faixas de Tamanho das Escravarias

1-9	 10-19	 20-49	 Mais de 50

_#	 %

5 Salvador	 333	 46,6	 68	 45,0	 52	 53,1	 IS	 51,7

SGonçalo	 210	 29,4	 53	 35,1	 21	 21,4	 5	 17,2

S. Antônio	 43	 6,0	 20	 13,2	 16	 16,3	 7	 24,1

Capivari	 67	 9,4	 4	 2,6	 6	 6,1	 2	 6,9

Neves	 8	 LI	 2	 1,3	 2	 2,0	 O	 O

SJB	 53	 7,4	 4	 2,6	 1	 1,0	 O	 O

Soma	 714	 100	 151	 100	 98	 100	 29	 100

Fonte: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do

Couto Reys, 1785. Ri, APERJ, 1997.
sJB- São João da Barra

São Gonçalo contava com quase 30,0% das pequenas escravarias, em contrapartida,

era lá, sobretudo em suas grandes unidades, que viviam 38,4% de todos os escravos. Essa

cifra dimensiona bem o nível de concentração de escravos naquela freguesia, uma vez que,

embora 39,8% dos cativos estivessem em São Salvador, ela sediava mais que o dobro dos

estabelecimentos rurais.

O PERFIL "ETÁRIO" DA POPULA ÇÃO ESCRA VA EM 1785

O quadro abaixo estabelece o tamanho das escravarias e as "faixas etárias" dos

cativos, conforme a classificação genérica proposta por Couto Reis. Ele confirma a maior

presença proporcional de adultos nas escravarias menores verificada por vários

pesquisadores 38.

JS Cf. entre outros GÕES, José Roberto Pinto de. Escravos da Paciência: estudo sobre a obediência escrava no

Rio de Janeiro (1790-1850). Niterói, Tese de Doutorado, UFE, 1998, p. 126-127 e FERREIRA, Roberto Guedes.
Na Pia Batismal: família e compadrio na freguesia de São José do Rio de Janeiro (primeira metade do século
XIX). Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 2000, p. 91



Quadro 11.7 - "Faixa Etária" e Tamanho das Escravarias em 1785

"FAIXA ETÁRIA"
GRANDES	 PEQUENOS	 TOTAL

escravanas	 %	 #r%
1-9	 2.013	 78,4	 553	 21,6	 2.566	 100
10-19	 1.521	 74,7	 515	 25,3	 2.036	 100
20-49	 2.118	 75,6	 683	 24,4	 2.801	 100
Mais de 50	 2.963	 66,4	 1.496	 33,6	 4.459	 100
Soma	 8.615	 72,6	 3.247	 27,4	 11.862	 100
Fonte: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto
Reys, 1785. RJ, APERJ, 1997.

O menor percentual de adultos aparece justamente nas maiores unidades, sobretudo

naquelas quatro escravarias com mais de 200 cativos, onde os pequenos correspondiam a

41,7%. No entanto, havia sensíveis diferenças entre aquelas antigas fazendas. No Mosteiro de

São Bento - considerada pela historiografia uma ordem religiosa que, sempre que pôde,

procurou minimizar o desequilíbrio entre homens e mulheres adultos 39 - a proporção de

crianças era de 18,1%. Na fazenda do Mestre de Campo João Caetano de Barcelos Coutínho

esse percentual era ainda maior, atingindo o patamar de 23,9%. Isso talvez parcialmente se

explique porque parcela da fortuna dessa família era formada por bens vinculados em

Morgadio e, portanto, não poderiam ser partilhados 40, o que possivelmente garantiu uma

maior estabilidade às famílias dos escravos. Mas impressionantes mesmo são os percentuais

de crianças pertencentes ao Visconde de Asseca e a Joaquim Vicente dos Reis com 44,0% e

51,6% respectivamente. Salvo engano do recenseador, em ambos estabelecimentos, a

quantidade de "escravas grandes" era superior aos homens. Ou seja, ambas eram exceções não

só pelo tamanho das escravarias como também por fugirem à regra do desequilíbrio entre os

sexos em favor dos homens. Na época do mapeamento, o Visconde possuía 95 "escravos

grandes" e 121 "escravas grandes", ao passo que na Fazenda do Colégio viviam 340 homens e

377 mulheres adultos escravizados. Esses números poderiam sugerir erro no mapeamento,

Sobre as proporções de crianças nas escravarias dos beneditinos na Bahia e em Pernambuco Cf. SCHWARTZ,
Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). SP, Cia das Letras, 1988, p.
292-293.
40 Cf. SOARES, Márcio de Sousa Fortunas Mestiças: perfilhação de escravos, herança e mobilidade social de
forros em Campos dos Goitacases no alvorecer do oitocentos. In: Estudos de História, Franca, v. 9, n. 2, p. 174.
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mas o grande número de batizados de escravos inocentes pertencentes ao Visconde e a

Joaquim Vicente dos Reis, entre. 1771 e 1786, parece confirmar aquela proporção41 .

De qualquer modo, pesquisas relativas à população escrava na região cafeeira do Vale

do Paraíba fluminense constataram que as grandes fazendas, mais antigas e estáveis,

apresentavam um menor desequilíbrio entre os sexos entre os cativos mais jovens, assim

como elevadas razões de dependência, isto é, uma quantidade de crianças e de idosos superior

à de adultos. Ou seja, tratava-se de estabelecimentos que, ao favorecerem a formação de

famílias escravas mais estáveis, apresentavam uma configuração demográfica bastante

distinta daquelas plantations recém-criadas42.

A DIVISÃO DE SEXO ENTRE OS ESCRA VOS EM 1785

A menor ou maior presença de crianças no seio das escravarias estava diretamente

relacionada com as proporções da divisão de sexo entre os adultos existentes nas mesmas.

Embora não seja possível aferir a quantidade de escravos oriundos da África no mapeamento

de Couto Reis, é possível constatar que o desequilíbrio estrutural da proporção entre os sexos,

provocado pelo tráfico, era bastante visível.

' Cf. FARIA, Sheila. A Colônia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. RJ, Nova Fronteira,

i998, p. 332.
42 Cf. FRAGOSO. João & FLORENTINO, Manolo. Marcelino, Filho de Inocência Crioula, Neto de Joana
Cabinda: um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (1835-1872). In: Estudos Econômicos,

17(2):151-173, maio/ago. 1987 e RIOS, Ana Maria Lugão. Família e Transição: famílias negras em Paraíba do

Sul, 1872-1920. Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 1980, p. 33-40.
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Quadro 11.8 - Divisão de Sexo por "Faixa Etária" e Tamanho das Eseravarias em 1785

"Faixa Etária"
GRANDES	 PEQUENOS

escravanas	 H	 M	 total % H	 II	 M	 total % E

Jo 1-9	 1.215	 798	 2.013	 60,3	 317	 236	 553	 57,3

10-19	 973	 548	 1.521	 64,0	 281	 234	 515	 54,6 -

20-49	 1.463	 655	 2.118	 69,1	 394	 289	 683	 57,7

Mais de5ü	 1.673	 1.290 2.963	 56,4	 801	 6951.496	 53,5

Soma	 5.324	 3.291	 8.615	 61,8	 1.793	 1.454	 3.247	 55,2
Fonte: COUTO REIS, Manoel Marfins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys,
1785. RI, APERJ, 1997.

A proporção de homens entre os adultos era, no geral, bastante elevada. Todavia, ela

se mostrou ainda mais acentuada naquelas 98 unidades em que viviam de 20 a 49 escravos.

Não se tratava de estabelecimentos recentes, já que das 91 unidades com data de fundação

conhecida, apenas 16 iniciaram suas atividades a partir de 1780 - a mais antiga datava de

1740 e as três mais novas haviam sido fundadas em 1784. Formavam um conjunto bastante

produtivo visto que foram responsáveis por 39,8% do total de 129.402 arrobas de açúcar

fabricados nas unidades escravistas e por 33,1% das 47.012 medidas de aguardente. Isso

sugere que seus titulares recorreram um tanto mais intensamente ao tráfico negreiro do que os

demais para a manutenção e/ou ampliação de suas produções.

No geral, entre os "escravos pequenos", o desequilíbrio entre os sexos era menor, se

comparado aos adultos, com exceção daqueles situados na primeira faixa. Isso se explica não

só pela inexpressiva importação de crianças africanas associada ao equilíbrio natural entre os

sexos na hora do nascimento. Entre 1800 e 1831 foram batizados, na paróquia de São

Salvador, 10.875 escravos inocentes sobre os quais se conhece o sexo; destes, 50,5% eram

meninas e 49,5% meninos43.

Na freguesia de São José da cidade do Rio de Janeiro, entre 1802 e 1821, foram batizados 3.565 escravos
inocentes dos quais 50,6% eram meninas e 49,4% meninos e o percentual de homens entre as crianças
inventariadas também era maior entre as mulheres, sobretudo a partir de 1810. Cf. FERREIRA, Roberto Guedes
Na Pia Batismal: família e compadrio na freguesia de São José do Rio de Janeiro (primeira metade do século
X7X9. Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 2000, p. 95.
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AS VARIA ÇÔES DA CONCENTRAÇÃO DA POSSE DE ESCRA VOS (1750-1831)

As análises subseqüentes - realizadas com base nos inventários post mortem -

permitem que se acompanhe a evolução da estrutura da posse de escravos no tempo. Como as

informações relativas aos escravos contidas nos inventários são mais completas, pude não só

verificar a variação do grau de concentração da posse como também o impacto que o tráfico

atlânticd provocava na estrutura da população escrava.

Antes, porém, é necessário explicar os critérios para a periodização adotada. O

primeiro período (1750-1789) - findas as grandes sublevações e confrontos entre os grandes

criadores de gado e os produtores de açúcar - corresponde à montagem e início da expansão

das atividades açucareiras em larga escala. Os demais períodos obedecem às flutuações do

tráfico atlântico de escravos, identificadas por Manolo Florentino & José Roberto Góes: 1790-

1808 como período de estabilidade dos desembarques; 1809-1825 como fase de expansão e,

por fim, 1826-1831 marcado pela crise da oferta de negros. Deste modo procurei conjugar

as mudanças do perfil econômico com as variações no fluxo de entrada de cativos como pano

de fundo para avaliar o comportamento da estrutura da posse de escravos na região. Para

tanto, apresento os dados de forma agregada, englobando todos os períodos, para que melhor

se possam avaliar as mudanças ali ocorridas.

Cf. FLORENTINO, Manolo & GÜES, José Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico,

Rio de Janeiro, c. 1790-e. 1850. RJ, Civilização Brasileira, 1997, p. 47-49.
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Quadro 11.9 - Posse de Escravos em Campos, 1750 - 1831

Escravarias	 1750-1789	 1790-1808
senhores -	 escravos	 senhores	 escravos

%	 %	 #

1-9	 115	 69,7	 450	 29,8	 95	 60,1	 410	 14,2

10-19	 29	 17,6	 383	 25,4	 25	 15,8	 342	 11,8

20-49	 19	 11,5	 548	 36,4	 24	 15,2	 743	 25,7

mais de 50	 2	 1,2	 126	 8,4	 14	 8,9	 1.397	 48,3

Soma	 165	 100	 1.507	 100	 158	 100	 2.892	 100

Escravarias	 1809-1825	 1826-1831
senhores	 escravos	 . senhores	 escravos -

1-9	 92	 61,7	 360	 17,2	 50	 70,4	 205	 11,7

10-19	 23	 15,4	 312	 15,0	 8	 11,3	 110	 6,3

20-49	 27	 18,1	 830	 39,9	 7	 9,9	 223	 12,7

mais de5ø	 7	 4,7	 580	 27,9	 6	 8,4	 1.215	 69,4

Soma	 149	 100	 2.082	 100	 71	 100	 1.753	 100

Fonte: inventários Posi-Morlem (ver fontes manuscritas)

O início da produção açucareira em larga escala foi marcado por um acentuado

processo de concentração da posse de escravos, posto que essa concentração era ainda mais

brutal no último quartel do século XVIII - conforme demonstram os dados de Couto Reis -

do que a revelada pelos inventários,, sobretudo no que se refere àqueles que possuíam, no

máximo, até nove escravos.

No período seguinte (1790 a 1808) caracterizado pela estabilidade do tráfico atlântico

de escravos, restringiu-se ainda mais a participação dos pequenos escravistas, tanto no

conjunto dos senhores quanto na proporção de escravos possuídos. As , 14 pessoas

inventariadas com mais de 50 escravos (8,9%) concentravam 48,4% do total de cativos. Isso

se explica facilmente pelo verdadeiro rush açucareiro vivido na região. As unidades

produtoras (engenhos e engenhocas), que em 1778 somavam 175 estabelecimentos, tiveram

sua quantidade ampliada, em 1785, para 245 fábricas. Esse número continuou a subir,
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atingindo, em 1799, o patamar dos 378 estabelecimentos, ou seja, mais que o dobro em 20

anos45.

Durante a fase de expansão do tráfico (1809 a 1825) os pequenos senhores

aumentaram um pouco sua participação no mercado de escravos. Aqueles que possuíam até

nove cativos (61,7%) eram donos de 17,2% do total das escravarias. Pelos passaportes

expedidos pela Intendência de Polícia da Corte, pesse período haviam sido remetidos 7.876

escravos novos para Campos. A maior parte deles adquirida por pessoas como o alferes Julião

Batista de Souza Cabral que, entre agosto de 1819 e outubro de 1821, fez batizar 25 negros

adultos na Capela Santa Cruz, filial da Matriz de São Salvador, situada em sua fazenda.

Contudo, dada a elasticidade da oferta de braços - afinal aquele volume correspondia a 36,0%

dos escravos até então distribuídos no Rio de Janeiro - houve espaço também para aqueles

como Manoel Nunes da Costa recorrerem à mão-de-obra de origem africana. Em 1814,

passados quatro anos do falecimento de sua mulher, o dito Manoel Nunes tocava suas roças

de mandioca com o trabalho de José angola, 30 anos, com uma ferida na perna direita e de

Tereza, também angola, 17 anos, além da mão-de-obra familiar representada por ele próprio e

seus filhos (INV503). Observe-se que, pelas idades dos cativos, Manoel Nunes havia

freqüentado o mercado de escravos muito recentemente.

Foi durante a crise da oferta de mão-de-obra de origem africana, entre 1826 a 1831,

que o nível de concentração da posse de escravos atingiu seu nível mais elevado. Dada a

iminência da extinção oficial do tráfico atlântico, as incertezas do futuro e dependência

estrutural de escravos novos para a reprodução ampliada das atividades açucareiras, os

grandes produtores locais praticamente absorveram a maior parte da oferta disponível. Dos 13

inventariados com mais de 20 cativos mantinham em seu domínio nada menos do que 82,1%

do total de escravos.

Se os batizados coletivos de adultos já se faziam notar antes da crise da oferta de mão-

de-obra, tornaram-se avassaladores após 1826, agregando expressivas quantidades de

escravos de um mesmo senhor numa única cerimônia. Antes daquele ano, alguns senhores

chegaram a batizar até 12 escravos de uma só vez. Já em 1830, em meio à busca frenética por

As quantidades de engenhos e engenhocas foram extraídas das seguintes fontes: Relações Parciais
apresentadas ao Marquês de Lavradio em 1799. RIHGH, 76, 1913, p. 285-355; COUTO REIS, Manoel Martins.

Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri, APERJ, 1997 e APC - Coleção Alberto Lamego - 19-

69 - rolo 3. Mapas Relativos às Vilas da Capitania da Paraíba do Sul; um trazendo os nomes das ruas e número
de casas de São Salvador e São João da Barra no ano de 1799; outro, a população, fábricas e escravos das
diferentes freguesias de São Salvador dos Campos dos Goitacases no mesmo ano.
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escravos novos, casos ocorreram como o do capitão mor Manoel Antônio Ribeiro de Castro

que, em 17 de março daquele ano, batizou 29 escravos adultos numa única cerimónia46.

A crise da oferta correspondeu ao incremento da demanda e pode-se dizer que os

produtores estabelecidos em Campos foram muito bem sucedidos na disputa por braços. De

1826 a 1830 foram remetidos para Campos 20.594 escravos novos, o que corresponde a

72,3% do total de cativos oficialmente despachados para a região, desde 1809, representando

55,4% dos escravos distribuídos na Província do Rio de Janeiro naqueles quatro anos.

Impressionante mesmo era a quantidade de escravos possuídos pelo capitão Paulo

Francisco da Costa Viana, cujo inventário, aberto em agosto de 1831, listou uma escravaria

composta por 665 cativos (11W630). Junto com dona FranciscaHunhiliana da Mota - falecida

em março de 1829 e senhora de 223 cativos (1NV547) - concentravam pouco mais da metade

dos escravos inventariados naquele período É preciso considerar que, em ambos os casos,

trata-se de fortunas bastante antigas. Dona Francisca Humiliana da Mota, viúva do capitão

Jerônimo Martins Ferreira, faleceu com 70 anos de idade. Era senhora de dois engenhos,

herdados de sua mãe, dona Ana Maria da Mota, estabelecidos em Santo Antônio dos

Guarulhos (1754) e em São Salvador (1757), conforme as informações de Couto Reis47.

Juntas, as duas unidades contavam, na época do mapeamento, com 59 cativos e ambas com

uma quantidade muito superior de homens. Portanto, a reprodução ampliada dessas

escravarias, ao longo desses 75 anos, só foi possível graças à incursão ao mercado de escravos

novos. Tanto que, antes de falecer, em 17 de março de 1819, aos 60 anos de idade, o capitão

Jerônimo Martins Ferreira batizou 22 adultos e sua mulher prosseguiu adquirindo mais

escravos, tendo batizado 45 adultos, entre setembro de 1819 e fevereiro de 1829, pouco tempo

antes de morrer.

Todo especial era o caso do capitão Paulo Francisco da Costa Viana, falecido em 22

de maio de 1831, aos 72 anos de idade. Pode-se dizer que boa parte de sua fortuna era bem

velha mesmo, uma vez que ele era um dos três co-herdeiros do coronel Joaquim Vicente dos

Reis, de quem era sobrinho e genro. A origem dessa fortuna remonta, portanto, ao século

XVII, quando a fazenda que lhe deu origem pertencia aos jesuítas.

Após a morte de Joaquim Vicente, em 1813, descontada a terça, seus avultados bens

foram divididos entre suas três filhas e genros. Pelas características sui generis que aquela

46 Cf. Registros Paroquiais de Batizados de Escravos - Livro li. Fenômeno constatado por Sheila de Castro

Faria. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova

Fronteira, 1998, p. 341.
Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. RJ, APERJ, 1997.

A noção de "fortunas velhas" de que me sirvo não se vincula necessariamente às idades de sues titulares, mas à

antiguidade de sua formação.
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escravaria apresentava em 1785 - composta em sua maioria por crianças e com

predominância de mulheres entre os adultos - era de se esperar uma proporção expressiva de

escravos nascidos no Brasil entre as escravarias do capitão Paulo Francisc0 48. De fato, isso se

confirma, como se verá mais adiante, porém não significa dizer que o capitão prescindisse do

tráfico de almas, posto que batizou nada menos do que 155 adultos entre abril de 1828 e maio

de 1831, poucos dias antes de falecer.

De todo modo, mesmo quando se excluem aqueles enormes senhores, o nível de

concenfraçãõda posse se mantém elevado, ao se considerar que apenas 11 inventariados

detinham 31,4% dos escravos. No sentido oposto, a conseqüência desse fenômeno foi a

drástica redução do acesso ao mercado de cativos para os pequenos e médios senhores de

escravos, sobretudo ao se considerar que aqueles que possuíam até nove escravos constituíam

a maioria dos proprietários.

FAIXA ETÁRIA E TAMANHO DAS ESCRA VARIAS

A evolução do perfil apresentado pela população escrava local e os seus desequilíbrios

demográficos podem ser acompanhados quando se procede a combinação de algumas

variáveis. Passo, em primeiro lugar a analisar as relações que podem ser estabelecidas entre as

faixas etárias e o tamanho das escravarias, assim como as modificações ocorridas ao longo do

tempo. Para efeito de análise, foram consideradas crianças os escravos que possuíam de O a 13

anos; adultos, aqueles situados entre os 14 e 49 anos e velhos, todos os que tivessem 50 anos

•ou mais49.

4S Os 665 escravos do capitão Paulo Francisco da Costa Viana estavam distribuídos pelas suas quatro fazendas e
casas na Vila.

Utilizo as idades limites conforme os critérios adotados por Stuart Schwartz e Sheila de Castro Faria. Cf.
SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). SP, Cia das

Letras, 1988, p. 286 e FARTA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano

colonial. TU, Nova Fronteira, 1998, p. 297.



Quadro 11.10 - Distribuição dos Escravos conforme as Faixas Etárias e o Tamanho das Escravarias em Campos (1750-1831)

1750-1789	 1790-1808
Escravarias	 crianças	 adultos	 velhos	 crianças	 adultos	 velhos

-- W 	 %
1-9	 lOS	 26,2	 269	 65,3	 35	 8,5	 88	 25,1	 232	 66,1	 31	 8,8

10-19	 103	 28,9	 212	 59,6	 41	 11,5	 82	 26,0	 198	 62,9	 35	 11,1

20-49	 105	 21,7	 285	 58,9	 97	 19,4	 128	 19,9	 427	 66,5	 87	 13,6

Mais de 50	 38	 30,2	 81	 64,3	 7	 5,6	 283	 21,4	 848	 64,0	 194	 14,6

soma	 354	 25,7	 847	 61,5	 177	 12,8	 581	 22,1	 1.705	 64,8	 347	 13,2

Escravarias	 1809-1825	 1826-1831

crianças	 adultos	 velhos	 crianças	 adultos	 velhos

1-9	 60	 20,4	 193	 65,6	 41	 13,9	 31	 19,1	 105	 64,8	 26	 16,0

1ÕT9,2	 143	 54,8	 T	 230	 23	 21,7 	 63	 59,4	 i
20-49	 162	 20,2	 467	 58,2	 173	 21,6	 41	 19,3	 152	 71,7	 19	 9,0

Mais de 50	 88	 15,7	 363	 64,8	 109	 19,5	 219	 19,5	 694	 61,8	 210	 18,7

soma	 368	 19,2	 1.166	 60,8	 383	 20,0	 314	 19,6	 1.014	 63,3	 275	 17,2
Fonte: Inventários Post-Morze'n (ver fontes manuscritas)
OBS: Não foram considerados os casos em que no foi possível identificar a faixa etária. Os mesmos corresponderam 8,5% no
primeiro período e; 8,9%; 7,9% e 8,5% nos demais, respectivamente
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O desequilíbrio etário provocado pela presença maciça de adultos permeou todos os

períodos demarcados, cuja proporção nunca foi inferior aos 60,0%. Tomava-se, por via de

regra, sempre mais elevado nos extremos, ou seja, nas escravarias de pequeno e grande porte.

Como se verá mais adiante, a presença de dois ou três cativos de origem africana nas

escravarias de menor porte era suficiente para projetar o percentual de adultos a níveis

bastante elevados. Já no caso das grandes unidades produtivas, voltadas para agroexportação,

a elevada proporção de adultos estava diretamente vinculada à carência sempre e cada vez

maior de braços para manutenção e/ou ampliação de suas atividades. Adicionem-se, além

disso, os níveis avassaladores de mortalidade infantil e a baixa expectativa de vida - em

grande parte fruto da rudeza das condições de trabalho - que agravavam ainda mais aquele

desequilíbrio provocado pelo tráfico atlântico.

Os chamados escravos velhos, responderam, no máximo, pela proporção de 20,0%.

Visto que, assim como as crianças, poucos deles eram traficados, sua discreta participação no

conjunto das escravarias se deve, sobretudo, àqueles cativos que, além de conseguirem

sobreviver aos rigores da travessia do Atlântico, ultrapassavam a fronteira dos 49 anos de

idade não obstante a dureza de viver as agruras do cativeiro.

A maior ou menor presença de crianças dependia intrinsecamente das variações no

quantitativo de mulheres, do tamanho e antiguidade das unidades, em razão do fato de

pouquíssimos cativos situados nessa faixa etária terem sido traficados 50 . No geral, o patamar

mais elevado que a infância escravizada alcançou foi de 25,7%, entre 1750 a 1789, perdendo

cada vez mais espaço na medida em que o tráfico e a entrada de escravos novos se

avolumavam. Ainda assim, era um segmento populacional significativo, tanto que foram as

crianças as maiores responsáveis pelo relativo equilíbrio entre africanos e crioulos no

cômputo geral da população escrava da região, como se verá a seguir.

50 FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamiia no cotidiano colonial. RI, Nova
Fronteira, 1998, R. 294-299 e FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma história do trafico atlântico de
escravos entre a Africa e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). RI, Arquivo Nacional, 1995,p. 64-70
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A PRESENÇA AFRICANA

A forma como a presença maciça de escravos de origem africana determinava o

desequilíbrio etário da população escrava, bem como o acesso a esse tipo de mão-de-obra,

pode ser dimensionado no próximo quadro.

Quadro 11.11 - Tamanho, Faixa Etária e Naturalidade das Escravarias (1750-1831)

-	 1750-1789
escravarias	 crianças	 adultos	 velhos	 soma

af	 br %af af	 br %af af	 br %af #	 %af
1-9	 5	 103	 4,6	 171	 90	 65,5	 23	 9	 71,8	 401	 49,6

10-19	 2	 101	 1,9	 113	 91	 55,4	 29	 9	 76,3	 345	 41,7
20-49	 O	 105	 0	 165	 109	 60,2	 67	 21	 76,1	 467 49,6
mais desø	 O	 38	 O	 68	 10	 87,1	 7	 O	 100	 123 60,9
Soma	 7	 347	 2,0	 517	 300	 63,3	 126	 39	 76,4 1.336 48,6

1790-1808
escravarias	 crianças	 adultos	 velhos	 soma

af	 br %af af	 br %af af	 br %af #	 %af

1-9	 2	 86	 2,2	 150	 66	 69,4	 19	 8	 70,3	 331	 51,6

10-19	 4	 78	 4,9	 14!	 56	 71,6	 24	 8	 75,0	 311	 54,3

20-49	 3	 125	 2,3	 300	 98	 75,4	 .64	 17	 79,0	 607	 60,4

mais de 50	 19	 264	 6,7 	 551	 245	 69,2	 141	 32	 81,5 1.252 56T8
Soma	 28	 553	 4,8	 1.142 465	 71,1	 248	 65	 79,2 2.501 56,7

1809-1825
escravarias	 crianças	 adultos	 velhos	 soma

af	 br %af	 af	 br %af af	 br %.af	 #	 %af

1-9	 O	 58	 O	 112	 74	 60,2	 31	 6	 83,8	 281	 50,8

10-19	 2	 56	 3,4	 77	 58	 57,0	 36	 9	 80,0	 238 48,3
5	 157	 3,0	 273	 143	 65,6	 124	 16	 88,5	 718	 56,0

mais de 50	 O	 88	 O	 153	 123 55,4	 58	 5	 92,0 427 49,4

Soma	 7	 359	 1,9	 615	 398 60,7 24936	 87,3 1.664 52,3
1826-1831

escravarias	 crianças	 adultos	 velhos	 soma
af	 br.%af	 af	 br %af af	 br %af	 #	 %af

1-9	 4	 27	 12,9	 54	 44	 55,1	 22	 2	 91,6	 153	 52,3

10-19	 4	 19	 17,4	 34	 18	 65,3	 14	 3	 82,3	 92	 56,5

20-49	 4	 31	 11,4	 75	 29	 72,1	 12	 O	 100	 151	 60,2

mais de 50	 9 •. 209	 4,1	 326	 265	 55,1	 100	 61	 62,1	 970	 44,8

Soma	 21	 286	 6,8	 489	 356 57,9	 148	 66	 69,1 1.366 48,1
Fonte: Inventários Posi-Mortem (ver fontes manuscritas)
aí- nascidos na África br- nascidos no Brasil
OBS: Não foram considerados os casos em que não foi possível identificar a origem e a faixa etária dos
escravos, visto não terem ultrapassado o índice de 10,0% nos quatro períodos analisados.
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Não obstante a antiguidade da ocupação da freguesia de São Gonçalo - e até mesmo a

de São Salvador - e a quantidade expressiva de crioulos nas grandes unidades produtivas, a

escravidão em Campos foi predominantemente, adulta, masculina e africana. Todas as faixas

de tamanho de escravarias sempre se mostraram, entre adultos e velhos, enormemente

africanizadas. Assim sendo, aquela expressiva presença de crianças - que equilibra a

proporção entre africanos e nascidos no Brasil na contabilização geral - de modo algum

sugere que houvesse uma reprodução natural da população escrava, na medida em que grande

parte delas não chegava à idade adulta s '. O ritmo acelerado de expansão da produção

açucareira exigia sempre, e cada vez, mais braços de africanos adultos.

A íntima relação entre o acesso ao tráfico atlântico de escravos e a agroexportação

determinou as expressivas proporções de africanos nas escravarias locais em todos os

períodos estudados. Mesmo entre aqueles pequenos produtores voltados para o cultivo de

alimentos que, sempre que podiam e julgavam conveniente adquirir um cativo, decerto se

beneficiavam daquela enxurrada de negros que passou a inundar a região anualmente.

Se, pelas cifras apresentadas, o percentual de escravos novos entre a população adulta

contraditoriamente decresce nos períodos de expansão e crise da oferta, isso não deve ser

atribuído tão somente ao relativo crescimento do contingente de crioulos, mas também a uma

maior frouxidão no rigor dos avaliadores na descrição dos escravos inventariados 52 . Contudo,

tanto a documentação da Intendência quanto os registros de batismo não deixam nenhuma

margem de dúvida: a maioria esmagadora daqueles escravos vinha de Angola. Dito de outra

forma, se as proporções de centro-africanos entre os adultos já se mostravam

significativamente elevadas até 1825, certamente que, ao contrário do que os inventários dão a

conhecer, elas aumentaram ainda mais a partir daquele ano. Enquanto a proporção de pretos

de nação era extremamente alta naquele segmento da população escrava com mais de 50 anos,

o inverso acontecia com as crianças pelas razões sobejamente conhecidas. Adulta, africana e

Vale lembrar que, no período colonial, a mortalidade infantil sempre foi bastante acentuada
independentemente da condição social de livre ou escravo. Ao examinar os registros de óbito de escravos
assentados na Igreja Matriz de São Salvador, entre 1798 e 1800, Sheila de Castro Faria totalizou 2.149 registros,
dos quais 1.464 (68,0%) haviam nascidos no Brasil. Considerando somente esses "crioulos", verificou que nada
menos do que 63,3% faleceram antes de completar os 11 anos de idade. XVIII Cf. FARIA, Sheila de Castro. A

Colónia em Movimento: fortuna efamiia no cotidiano colonial. RJ, Nova Fronteira, 1998, p. 301. Embora eu
não tenha pesquisado os registros de óbito de escravos do século XIX, duvido muito que esse impressionante
q2uadro de mortalidade infantil entre a população cativa tenha diminuído sensivelmente.

De 1750 até 1808, os escravos inventariados sem origem identificada não ultrapassaram a casa dos 10% do
total. Entre 1809 e 1825 havia duas crianças; 153 adultos e 98 velhos sem identificação de procedência. Por fim,
entre 1826 e 1831, contou-se sete crianças; 169 adultos e 61 velhos com origem ignorada. É bem provável que a
maior parte desses adultos e velhos fosse composta por africanos.
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masculina eram as características que determinaram o «dias do perfil demográfico da

população escrava nas áreas agroexportadoras e, como tal, Campos não fugiu a essa regra.

Tudo leva a crer que a elevada concentração de escravos de uma "mesma" nação que

tanto inquietava governantes locais, autoridades metropolitanas e viajantes estrangeiros não se

converteu em objeto de maiores preocupações dos senhores estabelecidos em Campos 53 . Haja

vista a presença esmagadora dos pretos de nação angola entre os escravos da região, é

provável que os senhores locais tenham se valido das rivalidades e disputas entre crioulos e

africanos, o que certamente não exclui a possibilidade da existência de dissensões étnicas

ocultadas pelo rótulo senhorial "nação angola" entre os cativos de origem africana.

Não creio que as fortes afinidades lingüísticas e cosmológicas entre os povos centro-

africanos tenham sido suficientes para cimentar uma identidade política entre os escravos

como sugeriu Robert Slenes. Se, por um lado, a imagem proposta por Manolo Florentino e

José Roberto Góes da existência de um virtual "estado de guerra" entre os escravos me parece

um tanto quanto exagerada, por outro, as divergências e a competição pelo acesso a recursos

escassos - entre os quais o casamento e a alforria - parecem ter, de fato, rendido uma

eficiência política muito grande em favor dos senhores no que diz respeito à reprodução da

ordem escravista 54 . De todo modo, a questão do investimento senhorial na diversidade étnica

das escravarias sugerida por governantes e observadores estrangeiros merece maiores

investigações, até mesmo porque, dependendo da época ou lugar, a realização de eventuais

projetos senhoriais dessa natureza esbarrava nos limites impostos pelo tráfico atlântico.

Sobre a aposta de várias autoridades na dissensão étnica para o governo dos escravos Cf. LARA, Silvia
Hunold. Fragmentos Setecentistas: escravidão , cultura e poder na América portuguesa. Campinas, Tese de

Livre Docência UNICAMP, 2004,p. 170-178.
54 Nessa matéria, adoto a interpretação proposta por Hebe Mattos. Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio:
os significados dá liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. RJ, Arquivo Nacional, 1995, especialmente
o capitulo VII. O assunto tornou-se objeto de acirrada polêmica entre os historiadores. Para um resumo das
principais linhas de interpretação do assunto propostas por Robert Sienes, Hebe Mattos e Florentino & Góes Cf.
FARIA, Shei Ia de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e
de São João de! Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), 15FF,

2004, p. 35-61.
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SEXO, TAMANHO E FAIXA ETÁRIA DAS ESCRA VARIAS

Por meio da combinação entre as variáveis: sexo, tamanho das escravarias e faixa

etária é possível constatar, nos inventários, que, no geral, somente entre as crianças houve um

relativo equilíbrio entre os sexos, com uma leve vantagem em favor das mulheres. Note-se

que, o único período em que os meninos superaram por pouco as meninas escravizadas foi

entre 1750 e 1789, coincidindo, portanto, com os dados de Couto Reis, o que confere

confiabilidade a esses números.

Era entre os adultos, e mais ainda entre os velhos, que os desequilíbrios das

proporções entre os sexos tomavam-se mais acentuados. Como a historiografia tem

demonstrado, os efeitos mais perversos deste aspecto estrutural da população cativa eram a

dificuldade para muitos homens adultos encontrarem parceiras e as taxas negativas de

crescimento natural das escravarias55.

Se durante a fase de estabilidade dos desembarques de negros no Rio de Janeiro, o

desequilíbrio entre homens e mulheres (adultos e velhos) já era alto, foi durante a fase de

expansão do tráfico, com era de se esperar, que se verificaram as proporções masculinas mais

elevadas entre aqueles cativos adultos que viviam nas médias e grandes unidades produtivas.

Cf. entre outros, SCHWARTZ, Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-

1835). SP, Cia das Letras, 1988, p. 286 elpassim e FLORENTINO, Manolo & GOES, José Roberto. A Paz das

Senzalas: famílias escravas e trafico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790 - c. 1850. Ri, Civilização Brasileira,

1997,p. 148-150.
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SEXO, NATURALIDADE, FAIXA ETÁRIA E CASAMENTOS ENTRE OS ESCRA VOS

O desequilíbrio entre homens e mulheres mostrava-se mais profundo quando se

observam, em conjunto, as procedências e as faixas etárias. A tendência apontada pelos

inventários indica que essa desproporção era bem menor entre os escravos nascidos no Brasil,

muito embora também entre eles a proporção de homens adultos (entre 14 e 49 anos) fosse

ligeiramente superior à de mulheres na mesma faixa etária 56 . Mas era entre os africanos que

essa desproporção atingias níveis avassaladores, como pode ser observado no quadro abaixo:

56 Na amostragem relativa ao período situado entre 1826 e 1831, a proporção de escravos nascidos no Brasil,
naquela mesma faixa etária, chega a ser inferior à de mulheres, o que deriva do fato de a escravaria do capitão
Paulo Francisco da Costa Viana contar com 359 escravos nascidos no Brasil; 180 africanos e 126 de procedência
ignorada. Ainda que supuséssemos que todos os escravos de origem desconhecida fossem africanos, o número de
escravos nascidos no Brasil seria ligeiramente superior.



Quadro 11.13 - Sexo, Naturalidade e Faixa Etária dos Escravos (1750-1831)

IDADES
	

1750-1789
ÁFRICA	 NASCIDOS NO BRASIL

1-1	 M	 tot	 %H	 H	 M	 total	 %H
0-13	 6	 1	 7	 85,7	 178	 169	 347	 51,3
14-49	 343	 170	 513	 66,7	 160	 140	 300	 53,3
+de50	 87	 39	 126	 69,0	 .18	 21	 39	 46,1
Soma	 436	 210	 646	 67,5	 356	 330	 686	 51,9

IDADES	 1790-1808

81

NASCIDOS NO BRASIL
H	 M	 total %H

253	 299	 552	 45,8
256	 209 - 465	 55,0
38	 128	 66	 57,5

547	 536	 1.083	 50,5

H
	

M
	

total
	

%H
0-13
	

18
	

lo
	

18
	

64,3
14-49
	

788	 -354
	

1:142
	

69,0
+ de 50
	

196
	

52
	

248
	

79,0
Soma	 1.002
	

416
	

1.418
	

70,7
IDADES
	

1809-1825
ÁFRICA	 NASCIDOS NO BRASIL

H	 M	 total	 %H	 .H	 M	 total %H
0-13	 6	 . 1	 7	 85,7	 175	 184	 359	 48,7
14-49	 473	 144	 615	 76,6	 216	 182	 398	 54,3

+de50	 188	 61	 249	 75,5	 24	 12	 36	 66,7
Soma	 665	 206	 871	 76,3	 415	 378	 793	 52,3

IDADES	 1826-1831
NASCIDOS NO BRASIL

H	 M	 total	 %F1
141	 144	 285	 49,5

169	 187	 356	 47,5
37	 29	 66	 56,0

347	 360	 707	 49,0

Ii	 M	 total	 %Fl
0-13	 11	 10	 21	 52,4
14-49	 349	 140	 489	 71,4
+deSO	 112	 36	 148	 75,7
Soma	 472	 186	 .658	 71,7
Fonte: Inventários Posi-Monem (ver fontes manuscritas)

Essa estrutura mostrava-se ainda mais adversa aos nascidos na África quando se

observam as razões homem 1 mulher, nesse segmento da população cativa. Note-se que os

inventários sugerem que, entre os escravos nascidos no Brasil, o desequilíbrio entre os sexos

era sempre muito menor com relação aos africanos - salvo nas duas escravarias com mais de

50 escravos do primeiro período - chegando a ponto de haver mais mulheres do que homens

nas pequenas escravarias. Em contrapartida, a situação não só era extremamente desfavorável

aos africanos, como se gravou bastante ao longo do tempo, na medida em que cada vez mais
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os senhores recorriam ao tráfico atlântico para a montagem de seus empreendimentos e/ou

reposição da mão-de-obra.

Quadro 11.14 - Razão Homem / Mulher entre os Escravos maiores de 15 anos conforme a
Naturalidade (1750-1831)

- Nascidos no Brasil
- Razão H / M

95
100
117
400
41
128
153
140
67
134
136
134

91
26
106

África
Período	 Escravarjas	 Razão  / M

- 1-9	 152

	

1750-1789	 10-19	 169
(165 inventários)	 20-49	 - 313

mais de 50	 248
191

	

1790-1808	 10-19	 224
(158 inventários) 	 20-49	 245

mais de 50	 262
1-9	 218

	

1809-1825	 10-19	 335
(149 inventários)	 20-49	 j67__67

mais de5o	 331
1-9	 168

	

1826-1831	 10-19	 243
(71 inventários) 	 20-49	 295

mais de 50	 279
Fonte Inventários Pos/-Moi-tem (ver fontes manuscritas)

OBS: Para efeito de cálculo só foram considerados os escravos cuja procedência era conhecida.

Os estudos sobre a família escrava no Brasil têm ressaltado as vantagens do parentesco

para os cativos, assim como os enormes obstáculos que os mesmos tinham que enfrentar para

a constituição de laços conjugais. No terreno das dificuldades, sublinham-se não só o

acentuado desequilíbrio estrutural entre os sexos em relação aos africanos, como também a

interferência senhorial que restringia as uniões sacramentadas ao âmbito interno de cada

escravaria57 . Dos 2.946 casamentos de escravos, celebrados entre 1800 e 1831, em que há

informação sobre quem eram os senhores, nada menos do que 2.912 pertenciam ao mesmo

dono (98,8%), enquanto apenas 34 referiam-se a escravos de senhores diferentes (1

" 
Para uma síntese da produção historiográfica sobre as dificuldades e vantagens do casamento entre escravos.

Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. Fardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São
Pau/o. c. - c. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 134-136.

Esses percentuais são extremamente semelhantes aos verificados na segunda metade do século XVIII. Cf.
FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira,
1998, p. 314 e 316.
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Como a Igreja desaprovava a separação de casais, até mesmo aqueles poucos forros ou livres

que se casaram com escravos tinham que, além de obter a autorização senhorial do cônjuge

cativo, cumprir uma exigência informal da Igreja e assinar um termo de seguimento à

escravidão durante o processo que antecedia ao matrimónio 59.

Por conseguinte, os africanos adultos enfrentavam enormes dificuldades para

encontrar parceiras disponíveis ao casamento sacramentado pela Igreja e até mesmo para as

uniões consensuais estáveis com escravas de outros senhores. Há diversos processos-crime

para a região sobre agressões e assassinatos de escravos que se arriscaram a ultrapassar os

limites das fazendas e sítios alheios em busca de companhia feminina 60 . Todos eles revelam a

existência de uma enorme competição e rivalidade entre os cativos por conta da escassez de

mulheres.

Todavia, para além dos limites impostos pela demografia e pela vontade senhorial,

deve-se também levar em conta as preferências dos escravos. Refiro-me, especificamente, à

fortíssima tendência para a endogamia conforme as procedências. Do total de 1.741

casamentos registrados entre 1750 e 1799, não foram considerados os casos em que se ignora

a procedência dos nubentes, o que significa dizer que o universo de análise abarca 81,5% das

uniões. Com relação aos 2.949 matrimônios registrados entre 1800 e 183 1,  descontando-se os

casos em que a procedência dos noivos é ignorada, chegou-se a um percentual de 80,8%. Uma

vez constatado que a maioria esmagadora dos escravos africanos em Campos era composta

pelos pretos de nação angola, para efeito de análise dos casamentos, agreguei todos eles sob a

rubrica de "africanos", assim como os pardos, mulatos e cabras foram classificados

"crioulos".

9̀ 0 título 71 do Livro 1 das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia rezava o seguinte: "Conforme o
direito divino e humano os escravos e escravas podem com outras pessoas cativas ou livres e seus senhores não
podem impedir o matrimônio nem o uso dele em tempo e lugar conveniente, nem por esse respeito os pode tratar
pior, nem vender para onde o outro por ser cativo ou ter outro justo impedimento o não possam seguir e fazendo
o contrário pecam mortalmente [ ... ]". Como o casamento pressupunha a coabitação, presumo que os párocos
exigiam do cônjuge livre o compromisso de seguir seu par cativo. Cito como exemplo apenas um processo -
datado de li de maio de 1819 - no qual se lê: Termo de Seguimento á Escravidão: Aos 11 dias do mês de maio
de 1819 nesta Vila de São Salvador e residência do Reverendo Cônego Vigário da Vara Eduardo José de Moura
aonde eu escrivão de seu cargo abaixo declarado fui vindo e sendo ai presente Antônio de Magalhães a quem o
mesmo Reverendo Ministro deferiu o juramento dos santos evangelhos [ ... ] disse que ele era o próprio
contraendo Antônio dõ Magalhães preto livre que por este termo se obrigava a seguir a escravidão de sua futura
esposa Ascensa escrava de Maria Francisca da Silva para qualquer parte que sua senhora a mandasse e de como
assim se obrigõu e disse assinou. Vila de São Salvador 11 de maio de 1819. ACMC - Processo de Banhos de
Casamento de Antônio de Magalhães, preto liberto e Ascensa, preta cativa, 1819.
60 Cf. KJERFVE, Tánia Maria Gomes Nery. Família e Escravidão no Brasil Colonial - Campos, século XVIII.

Niterói, Dissertação de Mestrado, 0FF, 1995, p. 182-185. Infelizmente a autora não atentou para as
naturalidades das vítimas nem dos agressores.
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Em todo o período estudado, a endogamia sempre apresentou índices bastante

elevados, cujo patamar mínimo nunca foi inferior a 77.8%, atingindo o percentual de 83,1%

no período em que os senhores recorreram com maior intensidade ao tráfico atlântico 
61. Os

inventários indicaram que, corri exceção do intervalo compreendido entre 1826 e 1831, o

número de africanas adultas superava a quantidade de escravas nascidas no Brasil, o que

certamente, e em larga medida, explica os elevadíssimos percentuais de endogamia entre os

africanos e africanas. Contudo, o fenômeno não pode ser reduzido exclusivamente aos

imperativos de ordem demográfica, uma vez que, no final da década de 1820, a quantidade de

"crioulas" superava o número de africanas e, mesmo assim, a endogamia atingiu o patamar de

87,5% entre os homens africanos. Ou seja, havia espaço para a escolha, o que significa dizer

que as preferências e restrições por parte dos escravos também tinham sua parcela de

responsabilidade na produção da endogamia62.

Uma vez considerada a combinação entre a desproporção elevada entre africanos e

africanas; as restrições senhoriais aos casamentos para além de seus domínios e as

idiossincrasias dos escravos, concluí-se que o casamento era um recurso acessível a um

número bastante limitado de homens africanos 63 . Tanto que, entre 1800 e 1831, foram

registrados 4.902 batizados de escravos homens africanos na Matriz de São Salvador e apenas

1.953 se casaram na mesma igreja, o que equivale a somente 39,8% daquele total.

No geral, os escravos nascidos no Brasil eram um pouco menos avessos à exogamia

do que os africanos, embora a endogamia também fosse a regra entre eles. Todavia, nota-se

uma sensível diferença de comportamento entre os sexos, considerando-se que, ao longo do

tempo, assiste-se a uma tendência de queda da endogamia entre as "crioulas".

Ao que parece, em matéria de casamento, africanos e africanas nutriam um forte

desprezo contra os escravos nascidos no Brasil, haja vista os enormes percentuais de

endogamia entre eles. Embora a recíproca também fosse verdadeira, os "crioulos" tinham

61 É importante frisar que, além dos angolas, os escravos das demais nações também apresentaram uma forte
tendência para a endogamiade acordo com os grupos de procedência, tanto no século XVIII quanto no XIX.
Sobre a endogamia por grupos de procedência em Campos em todo o setecentos Cf. KJERFVE, Tânia Maria
Gomes Nery. Família e Escravidão no Brasil Colonial - Campos, século XVIII. Niterói, Dissertação de

Mestrado, UFF, 1995, p. 167.
62 Sobre a forte tendência para a endogamia entre os escravos em regiões e períodos distintos Cf.
FLORENTINO, Manolo & GOES, José Roberto. A Paz das Senzalas.' famílias escravas e tráfico atlântico, Rio
de Janeiro, c. 1790 - c. 1850. RJ, Civilização Brasileira, 1997, p. 147-152 e FERREIRA, Roberto Guedes.

Pardos: trabalho, família) aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, e. - C. 1850. RJ, Tese de

Doutorado, tJFRJ, 2005, p. 155-158.
63 Florentino & Góes ainda chamam a atenção para o fato de que os escravos mais velhos regravam o acesso às

mulheres mais jovens em seu favor, limitando a margem de escolha dos escravos mais jovens, para os quais
sobravam as mulheres mais velhas. Cf. FLORENTINO, Manolo & GOES, José Roberto. A Paz das Senzalas:
famílias escravas e trafico atlântico, Rio de Janeiro, e. 1790 - c. 1850. RI, Civilização Brasileira, 1997, p.152-
159.
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menos dificuldades para aparar suas arestas com os africanos. Observe-se que, entre os

escravos nascidos no Brasil, o desequilíbrio entre homens e mulheres era bem menor - a

ponto de, por vezes, a quantidade de mulheres superar o número de homens - e, mesmo

assim, no geral, 41,7% dos homens "crioulos" uniram-se às mulheres africanas.

Possivelmente, esses escravos nascidos no Brasil viam-se obrigados a procurar seus consortes

entre os de origem africana, por conta da combinação entre o limite do raio de escolha de um

cônjuge estar circunscrito à escravaria a qual se pertencia e as interdições impostas pela Igreja

ao casamento entre pessoas aparentadas até o quarto grau de consangüinidade ou vinculadas

pelo compadrio64 . Nesse terreno, os crioulos certamente encontravam maiores dificuldades do

que os africanos para encontrar parceiros desimpedidos e, portanto, aptos ao casamento,

embora alguns contraentes obtivessem da Igreja a dispensa dos impedimentos canônicos para

se casar, sobretudo em decorrência da "cópula ilícita"65.

Com tudo e por tudo, diante de tamanhas dificuldades para a composição dos arranjos

matrimoniais, o casamento tomou-se um dos fatores que promoviam a hierarquização entre os

escravos. Se, como sublinhou Hebe Mattos, o matrimônio era um privilégio que aproximava

os escravos mais antigos de uma experiência de liberdade que potencializava a obtenção de

outros favores senhoriais - tais como a roça ou a habitação numa senzala separada - então a

família e o parentesco dela decorrente podem ser considerados esteios importantes para os

escravos conseguirem transitar do cativeiro para a liberdade66.

E, por falar em alforrias, é necessário atentar para dois aspectos fundamentais da

estrutura da posse de escravos-em Campos: a maior parte dos senhores exercia seu domínio

sobre escravarias com no máximo até 49 escravos. Além disso, deve-se sublinhar que, ao

longo do período estudado, a média mais elevada de escravos possuídos na faixa de tamanho

de escravaria entre 20 e 49 foi de 32 cativos. Isso acarretava implicações cruciais na vida de

ambos: os pequenos e médios senhores conheciam muito bem seus escravos e vice-versa. A

proximidade fisica não era, portanto, apanágio exclusivo da escravidão urbana, embora

Os registros de batizados de escravos na freguesia de São Salvador, assentados entre 1753 e 1788, revelam que
14,2% dos compadres eram escravos do mesmo dono, ao passo que na freguesia de São Gonçalo esse percentual
era de 16,9% entre 1770 e 1786. Cf. FARIA, Sheila de Castro- A Colónia em Movimento: fortuna e família no
cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 321. Todavia, Ana Lugão Rios demonstrou por meio do
cruzamento de dados dos registros paroquiais com os inventários de grandes proprietários que nessas unidades -
nas quais a princípio eram maiores as chances dos escravos se casarem - o percentual de cativos aparentados
espiritualmente era bem maior. Cf. RIOS, Ana Maria Lugâo Família e Transição: famílias negras em Paraíba
do Sul, 1872-1920. Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 1980, p. 55.
65 Sobre as dispensas dos impedimentos matrimoniais franqueadas pela Igreja Cf. FARIA, Sheila de Castro. A

Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 58-61 e 312-314.
66 Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.
XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 140-142 etpassim.
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inegavelmente fosse maior nas cidades do que nas áreas rurais. Por certo que o grau de

dependência e o tipo de relacionamento entre senhores e escravos variavam conforme o

tamanho da posse, porém o trabalho na lavoura e o beneficiamento da produção criava uma

proximidade espacial muito grande com os escravos para a maioria dos senhores67.

Em sua passagem pelos Campos dos Goitacases, ocorrida entre 1816 e 1822, Saint-

1-lilaire comentou que os lavradores do lugar tinham a estranha mania de querer se tomar

senhores de engenho. Criados por "mal entendida ambição [ ... } os proprietários são obrigados

a renunciar a uma vida ociosa; o pai de família, sua mulher e seus filhos participam da cultura

da terra ou da fabricação do açúcar; e o trabalho terminará, é de esperar-se [sic], por

enobrecer-se [sic] inteiramente" 68 . [o grifo é meu]

Assim, era no transcurso da vida cotidiana, ritmado principalmente pelo trabalho, que

os senhores decidiam a quem e quando agraciar com a alforria, e os escravos, por sua vez,

tinham a possibilidade de avaliar as chances de obtê-la e pensar sobre quais seriam os

procedimentos necessários para se fazerem merecedores da liberdade aos olhos senhoriais.

Para maiores detalhes sobre a proximidade espacial entre senhores e escravos em Campos no século XVIII Cf.
FARIA. Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna eJàmilia no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira,

1998, p. 368-373.
68 Cf, SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem Pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do BrasiL Belo Horizonte,
ltatiaia, 1974, p201.



PARTE II

A PORTA ESTREITA DA ALFORRIA

e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que
conduz à vida, e poucos há que a encontrem—.

Evangelho de Mateus, 7:14



Capítulo III

A ALFORRIA NA PIA BATISMAL
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PECADOS DA cARNE. ESCRA VIDÃO E ALFORRIAS

Ao legitimar a escravidão moderna, a expectativa da igreja Romana era incorporar ao

seio da cristandade aqueles povos infiéis resgatados do paganismo por meio das guerras

justas. Entretanto, uma vez desencadeada a empresa da colonização do Novo Mundo, para

onde era remetida a maior parte dos africanos reduzida ao cativeiro, não tardou muito para

que os missionários comprometidos com a conversão e a divulgação do evangelho

enfrentassem enormes dificuldades na execução de semelhante obra. Em meio a um contexto

que julgavam adverso aos seus propósitos, logo cuidaram de cunhar um discurso moralizante

à moda tridentina, associando o "desregramento mora!" vigente na América portuguesa à

escravidão, mais especificamente atribuído à suposta "lascívia" das escravas, as quais eram

acusadas de estar freqüente e indistintamente envolvidas em "tratos ilícitos" quer com seus

parceiros de infortúnio quer com seus senhores ou demais homens livres. Convicção

posteriormente manifestada por viajantes e moralistas do oitocentos e absorvida por alguns

estudiosos hodiernos'.

Conforme os preceitos da Santa Madre igreja, o intercurso sexual estava limitado aos

leigos casados e sujeito a uma série de restrições que visavam dissociá-lo do pecado capital da

Luxúria. De acordo com antigos Manuais de Confissão, a luxúria englobava uma série de

comportamentos sexuais que atentavam contra o sexto e o nono Mandamentos da Lei de

Deus: fornicação; adultério; incesto; defloração forçada; rapto e atos comi-a nalura (molície;

sodomia e bestialidade)2.

Na qualidade de pecado capital, a luxúria podia implicar na danação eterna da alma

caso as faltas não fossem mitigadas pela administração do Sacramento da Penitência, do qual

são parte integrante a contrição (arrependimento perfeito), a confissão e a satisfação

(absolvição). Para que a reconciliação com Deus e com a igreja pudesse ser efetivamente

alcançada, o penitente tinha que rogar o perdão divino facultado pelo sacramento imbuído

Entre os que associavam a "lascívia" à "inferioridade da raça negra" Cl'. ABREU, Capistrano de. Capítulos de
História Colonial. SP. Editora Nacional, 1976, p. 205-206. Para Gilberto Freyre e para a "Escola Sociológica
Paulista" a "depravação moral" era conseqüência da escravidão. Cl'. FREYRE, Gilberto. Caça Grande &
Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcaL 5tY ed., SP, Global, 2005 e
FERNANDES. Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. SI', Ática, 1978, v. 1. Sobre as
opiniões de época das autoridades civis e eclesiásticas, viajantes, autoridades e moralistas Cíf entre outros
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: mora!, sexualidade e inquisição no Brasil. Ri, Campus, 1989, p. 76-
92; LONDONO, Fernando Torres. A Outra Família: concubinato, igreja e escândalo na colónia. SP, Loyola,
1999, p. 38-46.
1 Cf. LIMA, Lana Lage da Gama. Aprisionando o Desejo: confissão e sexualidade. In: VAI P4 FAS, Ronaldo
(org . ). História e Sexualidade no Brasil. RJ, Graal, 1986, p 67-88.



preferencialmente pela contrição (arrependimento sincero e amor a Deus) e não motivado pela

atrição (arrependimento imperfeito derivado da feiúra das faltas ou do amor a si por medo das

penas do inferno); confessar todos os pecados mortais que tivesse cometido, além de seguir à

risca as penitências prescritas pelos párocos .3.

Segundo a teologia católica, o confessor tem "o poder das chaves" 4 - isto é, o poder

de perdoar os pecados - entretanto, a absolvição e a restauração da comunhão com Deus

implicam somente na remissão das penas eternas (condenação ao inferno), posto que as penas

temporais permanecem. Isso porque, na concepção da Igreja, o pecado mortal tem a

capacidade de imprimir uma marca de impureza na alma do pecador, assim como a multidão

de pecados veniais acumulados ao longo da existência. Ambos exigem uma purificação, quer

no mundo, quer depois da morte, no estado chamado purgatório- É justamente essa

purificação que tem a capacidade de libertar da pena temporal do pecado. Assim, o perdão

sacramental livrava o eonfitente amedrontado e arrependido das chamas eternas do inferno e

facultava-lhe a benesse divina de purgas suas culpas após a morte.

De acordo com a doutrina romana, o Purgatório era um lugar de purificação pelo fogo,

portanto, local de sofrimentos e expiações necessários à completa remissão dos pecados

credenciando ingresso no Paraíso Celeste para que a alma completamente purificada pudesse

finalmente gozas da visão beatifica de Deus. Embora não implicasse na condenação eterna, as

penas purgatoriais eram terríveis e a duração desse sofrimento era sempre incerta, posto que

dependia sempre da extensão e, sobretudo, da gravidade das faltas de cada um. No entanto, o

período de purgação podia ser abreviado pela misericórdia divina sempre pronta a atender à

intervenção da Virgem, dos Santos e toda a coorte celeste, assim como a considerar a

intercessão dos vivos para corno os mortos por meio de sufrágios, orações e esmolas'.

Para uma história da instituição do sacramento da penitência Cf. DELUMEAU, Jean. A Confissão e o Perdão:
a confissão católica, séculos XIII a XVIII. SP, Cia das Letras, 1991. Seguindo as determinações tridentinas. o
Sínodo da Bahia alertava para a obrigatoriedade da confissão - ao menos uma vez ao ano - preferencialmente
durante a Quaresma. O descumprimento da Desobriga estava sujeito à ameaça de excomunhão, negação da
sepultura eclesiástica e, por conseqüência, à danação eterna. Cf. ALMEIDA, Angela Mendes de. O Gosto do
Pecado: casamento e sexualidade nos manuais de confessores dos séculos XVI e XVIL Ri, Rocco, 1992, p. 7-30.

Referência ao evangelho de Mateus ao qual a Igreja Católica lançou mão para legitimar sua existência e
autoridade na condição de herdeira de Cristo; o dogma da infalibilidade papal e o poder de perdoar aos pecados:
"Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Nades nunca
prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o
que desligares na terra será desligado nos céus". Ao que o discípulo João acrescentou: "Aqueles a quem
perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados; aqueles aos quais retiverdes ser-lhes-ão retidos". Cf Mateus
6:18-19 e João 20:23 In: Bíblia de Jerusalém. SP. Paulus, 2003.
Cf. LE GOFF, Jacques. O Nascimento do Purgatório. Lisboa, Editorial Estampa, 1981 e RODRIGUES,

Cláudia. Nas Fronteiras do Além: o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e
XIX). Niterói, Tese de Doutorado. UFF, 2002. p. 41-44.
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Embora as práticas relacionadas á Luxúria fossem severamente combatidas pela Igreja,

os "tratos ilícitos" grassavam na Colônia e no Império em decorrência da "fragilidade

humana", conforme admitiam muitos testadores ao ajustarem suas contas com o Criador.

Pecados da carne, cujo rastro mais visível eram, sem dúvida, os filhos ilegítimos 6. Ademais, o

perdão da Igreja facultado pela confissão sacramental era incapaz de fazer desaparecer, o que

aos olhos de uma pessoa livre e temente a Deus figurava como uma situação moralmente

reprovável: a prole ilegítima fadada ao cativeiro.

Embora não houvesse nenhuma prescrição formal da Igreja em sentido contrário, tudo

leva a crer que deixar filhos na condição de escravos era considerado uma falta grave, cuja

remissão completa estava fora do alcance da Igreja, posto que, ao envolver a posse e domínio

sobre um bem, dependia da vontade do possuidor em abrir mão dele na tentativa de reparação

do erro. Contudo, graças ao "poder das chaves", a absolvição poderia ser adiada pelo

confessor até que, aos seus olhos, o pecador tomasse emenda ou reparasse "um escândalo

público mediante uma satisfação apropriada", demonstrando com isso o propósito de não mais

pecar 7 . Assim, a alforria na pia batismal transformava-se na primeira oportunidade que uma

pessoa livre tinha para remediar semelhante falta e, desse modo, reduzir o tempo de

permanência nas chamas purificadoras do Purgatório.

Toma-se, nesse sentido, muito emblemático o caso de Baltazar Gonçalves, citado por

Sheila de Castro Faria8 . Ao ditar seu testamento, em maio de 1714, não só reafirmou o

reconhecimento da paternidade de um mulato chamado Pedro Dias, como também ameaçou

seus herdeiros com uma maldição caso tentassem prejudicar o rapaz:

"Declaro que tenho um mulato por nome Pedro Dias que desde que nasceu é forro por ser meu filho e
ter sua carta de alforria e em nenhum tempo os meus herdeiros poderão entender com ele com pena de
minha maldição" (TEST486). [o grifo é meu]

6 A filiação ilegítima se desdobrava em cinco variantes: a) Naturais - filhos de pais solteiros sem impedimentos
matrimoniais; b) Espúrios - filhos de pais solteiros com algum tipo de impedimento matrimonial; e) Sacrílegos -

frutos da união de uru sacerdote (regular ou secular) com um leigo ou de religiosos entre si; d) Adulterinos -

quando ambos ou um dos pais era casado; e) Incestuosos - resultantes da união entre parentes consanguíneos ou

afins até o quarto grau de parentesco. Cf. LOPES, Eliane Cristina. O Revelar do Pecado: os filhos ilegítimos na

São Paulo do século XVIII. SP, Annablurne. 1998, p. 76.

CL DELUMEAU, Jean, A Confissão e o Perdão: a confissão católica, séculos XIII a XVIII. SP. Cia das
Letras, 1991, p. 70.

Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Ri, Nova

Fronteira, 1998, p. 110.
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É como se, com semelhante ameaça, o testador cuidasse que seus herdeiros não

desarranjassem uma situação que ele julgava ter reparado. Ao que parece, sentia-se mais

vulnerável aos sofrimentos purgatoriais, caso aquele mulato viesse a ter problemas futuros em

virtude da ausência paterna.

O sacramento do batismo convertia-se assim num duplo ritual de purificação: para o

nascituro tratava-se da supressão do pecado original, ao passo que para o pai significava

atenuar as conseqüências de um pecado da carne, dando início a sua remissão. Convertia-se

também num duplo rito de passagem, posto que para o batizando representava não só a

entrada no seio da igreja como também a mudança da condição de escravo para a de forro.

Para que a alforria na pia batismal fosse alcançada logo após o nascimento, tudo

dependia da consciência culpada de um senhor por deixar um filho ou parente seu amargar as

agruras do cativeiro combinado com a habilidade das mães desses pequenos escravos, posto

que, como se verá mais adiante, a maior parte das crianças alforriadas na hora do batismo era

composta por filhos ilegítimos. Contudo, isso não significa dizer que todas as alforrias de pia

resultavam dos tratos ilícitos havidos entre senhores e suas escravas. Mulheres existiram que

concederam aquele tipo de beneficio, assim como alguns filhos de escravos casados também o

receberam.

Não encontrei nenhum caso em que o senhor declarasse abertamente estar alforriando

seu filho. Até mesmo porque a hora do batismo não era mesmo o momento apropriado para

revelações dessa natureza9- Os batizados eram cerimônias públicas e as igrejas vivam sempre

cheias de gente afeita às murmurações- Seria, pois, no mínimo constrangedor à decência das

famílias e uma afronta aos mandamentos da Igreja, um senhor solteiro, casado ou viúvo

admitir, abertamente, tratos ilícitos mantidos com suas cativas. No entanto, alguns deles o

fizeram em seus testamentos, ao sentirem o aproximar da morte e as incertezas quanto ao

destino de suas almas.

Assim procedeu, por exemplo, Timóteo de Almeida Rio. Nascido em Portugal, veio

para o Brasil em meados do século XVIII, ocupando-se com caixeiro na cidade do Rio de

Nos registros paroquiais de batismo da freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Vila Rica de Ouro Preto,
assentados entre 812-1810, foram encontrados dez casos em que as escravas nomearam seus sennores come
pais de seus filhos naturais. a. LIBBY, Douglas C. & BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: batismos de

crianças legítimas e naturais na paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, 1712-1810. In: Vária

História. Belo Horizonte, n 31, 2004, p. 74. Também não identifiquei nenhum caso em que mulheres nascidas
livres declarassem abertamente em seus testamentos terem libertado ou estarem alforriando seus próprios
parentes, o que não significa dizer que isso não ocorresse Sheila de Castro Faria encontrou dois testamentos de
mulheres falecidas no século XVII, na paróquia de São Gonçalo do Recôncavo da Guanabara que alforriavam
filhos de seus parentes. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamulia no cotidiano
colonial. Ri. Nova Fronteira, 1998, p. 91-92.
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Janeiro. Depois, mudou-se para Campos tomando-se caixeiro de Caetano José da Mota, na

casa de quem passou a viver..Nesta ocasião, achava-se solteiro e teve tratos ilícitos com uma

parda chamada Josefa, escrava de seu patrão. Deste relacionamento nasceu Manoel e as

circunstâncias que tinha para acreditar que o dito era seu filho é porque a dita parda não

era de fonte e rio por estar sempre em casa com sua senhora e também o tempo que o

comuniquei é o mesmo em que veio a parir" (PROCOI 8).

Ao que parece, no curso de sua vida, o caixeiro não cuidou do destino do primogênito,

vindo a tentar reniediar-lhe a sorte ao sentir a proximidade da morte. Porém, quando da

abertura do processo de inventário de seu pai, em 1804, Manoel já era liberto e contava com

cerca de 38 anos. O certo é que Timóteo de Almeida Rio conseguiu acumular prestígio e

fortuna nos Campos dos Goitacases. Tornou-se comerciante de varejo e arranjou casamento

com Quitéria Bernarda de Azevedo com quem teve cinco filhos e conviveu por 10 anos até a

morte dela. Não obstante seu passado de caixeiro e a dedicação ao trato comercial, exerceu

cargos "honrosos da República" de Almotacé, Vereador, Juiz Ordinário e algumas vezes

Ouvidor e mesmo depois - e, conforme diziam os filhos naturais, também durante - o

exercício de tão nobres cargos continuou a tocar seus negócios.

Depois de enviuvar, voltou novamente a ter tratos ilícitos com urna escrava, dessa vez

com a crioula Ana, uma de suas cativas. Desse relacionamento, nasceram-lhe cinco fi]hos, a

saber

•-[J Maria. Antônio e João, José e Joaquim estes dois últimos são mortos e suposto eu não tivesse
feito público serem meus filhos era Dor razão de escândalo e não ficar com preendido nas correições
dos Reverendos Visitadores e na indignação do meu Reverendo Vi gário, por cujo motivo mandei
batizar como meus cativos não porque duvidasse da paternidade e filiação que os ditos têm comigo e
como a defunta sua mãe nunca me saia de casa nem ia de fonte e rio e eu sabia a fidelidade que a dita
me guardava não tinha fundamento al gum por onde possa duvidar serem os escondidos meus filhos"
(PROCOI 8). [o grifo é meu]

Era mais um caso de um duradouro concubinato entre um senhor e sua escrava que

deve ter se conservado até a morte desta, posto que a mesma já era falecida no tempo em que

seu senhor e amásio ditara o testamento. Computando-se os intervalos dos batizados entre o

primeiro e o último membro daquela prole ilegítima, é possível estimar que o concubinato

entre ambos tenha durado, no mínimo li anos, pois Maria fora batizada aos 26 de agosto de

1781 e José recebera os santos óleos aos oito dias do mês de setembro de 1792. Destes cinco

filhos naturais, Timóteo cuidou de providenciar a alforria na pia batismal de João e de José.
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Maria fora libertada mais tarde, pois todos os três filhos vivos da crioula Ana já eram forros

quando o testamento foi redigido.

Embora vivessem junto a seu pai, não resta dúvida que os filhos da escrava Ana

recebiam um tratamento desigual em comparação aos seus meios-irmãos nascidos do legitimo

matrimônio' 6 . Todas as três filhas legítimas de Timóteo foram dotadas e se encontravam

casadas. O filho varão nascido do matrimônio estava "[ ..] na diligência de tomar ordens na

cidade de São Paulo" tornando-se, posteriormente, o Reverendo José de Almeida Rio, padre

coadjutor da Igreja Matriz de São Salvador. Ao deixar uni rico legado - constituído de casas,

jóias de ouro, algumas peças de tecido fino e uma escrava — para sua neta, filha de Úrsula de

Almeida Rio e de seu genro Amônio Alves de Souza Carqueja, favoreceu-os mais do que aos

outros, já que a neta passaria a usufruir diretamente do legado recebido somente depois que

tomasse estado de casada". Contudo, apesar de não reconhecê-los publicamente, diziam os

filhos naturais, seu pai trazia-os "[ ... ] com asseio e calçados, tanto assim que ele próprio os

ensinou a ler, escrever e contar" e mandou ensinar a Antônio e a João os oficios de alfaiate e

sapateiro. Atitude que, por sinal, tornou-se objeto de dupla interpretação no litígio

posteriormente havido entre os meios-irmãos em torno da habilitação dos herdeiros. Para os

filhos legítimos de Timóteo de Almeida Rio esse gesto comprovaria

"[ ... ] não serem os autores filhos do testador, que nascendo estes em casa do mesmo e reconhecendo
o testador que fossem seus filhos, de necessidade os trataria como tais e não os deixaria ficar na
escravidão até a hora da sua morte ainda mesmo depois de falecida a mãe dos autores sem que o
testador os denominasse por tempo algum por seus filhos e corno tais os tratasse, antes deles se servia
como escravos trazendo-os descalços e expostos a todo o serviço da rua de que são próprios aos
mesmos escravos e um mandou ensinar a alfaiate e a outro sapateiro" (PROCO 18).

Além disso, alegavam que

"L•i também se prova o pouco caso que o testador fazia dos autores que os mesmos escravos da casa
os tratavam como parceiros denominando-os por tu e quando faleceu a mãe dos autores melhor deu o
testador a conhecer a pouca confidência que dela fazia que a que sepultara embrulhada em uma esteira
se a piedade de algumas pessoas não instasse com o testador para consentir o ser cia amortalhada e
conduzida pela Irmandade dos Pretos de que a mesma falecida era irmã" (PROCOI 8).

Sobre o tratamento desigual dispensado pelos senhores brancos aos filhos mestiços Cf. FARIA, Sheila de
Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 87-95.

Sobre o privilégio de alguns herdeiros na divisão de bens por meio da distribuição desigual de legados Cf.
entre outros LOPES, Eliane Cristina. O Revelar do Pecado: os filhos ilegítimos na São Paulo do século XVIII.
SP, Ánnablume, 1998, p. 225 e BRÜGGER, Sílvia M. Jardim. Mina.ç Patriarcal - Família e Sociedade (São
.loão Dei Rei, séculos XVIII e XIX). Niterói. Tese de Doutorado, UFF, 2002, p. 352 etpassim.
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Os libertos, por sua vez, insistiam que o testador sempre os tratou

•'[...] como seus filhos de sorte que até mesmo ensinou aos autores Antônio e João a ler, escrever,
contar, tendo. aliás, com que pagar a mestres e não consentiu que a autora Maria andasse com mestra
senão enquanto pequena e logo a fez acabar de aprender a renda, costura em casa com suas irmãs [ ... ]
e por aprenderem seus oficios os autores Antônio e João conservando-se em tal estado por não serem
recrutados para soldados, isto mesmo era amor paterno e quando tudo faltasse basta a confissão de
filhos e herdeiros em testamento" (PROCOI 8).

Pela argumentação feita por ambas as partes é possível perceber claramente que, antes

da redação de seu testamento e de decidir sobre a habilitação dos herdeiros, o rico

comerciante teve o cuidado de mandar ensinar um oficio aos seus filhos nascidos no cativeiro,

proporcionando-lhes condições de, no futuro, ao menos, viverem de si. Sentindo, porém, o

aproximar da morte. Timóteo de Almeida Rio tratou de assossegar a consciência instituindo

tanto seus filhos legítimos quanto os ilegítimos por seus universais herdeiros. Além disso,

beneficiou a Maria, sua filha natural, com uni legado constituído de um lanço de casas e mais

os serviços de uma escrava a quem libertou com a condição de acompanhar a dita Maria

enquanto viva fosse.

Não obstante a visível desigualdade com que Timóteo tratava sua prole legitima e

ilegítima é inegável que a atenção dispensada aos filhos naturais os distinguia dos escravos da

casa. Foi certamente a contradição resultante da simultânea condição de pai e senhor que

levou aquele comerciante a providenciar a alforria de seus filhos naturais e, no fim de sua

vida, a tentar remediar-lhes a sorte futura ao instituí-los como seus herdeiros em pé de

igualdade com sua prole legítima.

Nem sempre eram as declarações in extreinis que revelavam as motivações ocultas de

urna alforria de pia. Escrituras de Perfilhação também traziam à tona de forma pública o que

quase sempre, veladamente, era de conhecimento geral. Foi o que aconteceu com o poderoso

Cavaleiro da Ordem de Cristo, o coronel João Antônio de Barcelos Coutinho, filho e herdeiro

dos bens vinculados ao mestre de campo José Caetano de Barcelos Coutinho. Em março de

1816, o ilustre potentado dera início a um processo de perfilhação de seus seis filhos naturais

havidos, no estado de solteiro, de três mulheres diferentes. O coronel era casado com uma

prima de quem não tinha filho algum e, sem esperar pelo momento derradeiro, desejava pôr

em ordem o destino de sua avultada fortuna.
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Esse processo, assim com aquele mencionado anterionliente. enfrentou urna forte

resistência por parte dos parentes legítimos. No caso do coronel João Antônio, sua tia e sogra

questionava o destino dos bens vinculados, já que o mesmo queria que a sucessão do vínculo

passasse em favor de seu único filho varão, enquanto que ela desejava beneficiar seu

primogênito evocando as antigas tradições que presidiam a transmissão de Morgados e

Capelas'2.

O curioso é que, em meio à réplicas e tréplicas que pautaram todo o processo, em

nenhum momento as partes envolvidas mencionaram a ascendência escrava dos filhos do

coronel João Antônio. A origem e a condição das mães só foi revelada porque, em processos

dessa natureza, era forçosa a apresentação dos registros de batismo, para que pudesse ser

apurado se o pai e a mãe das crianças eram livres e desimpedidos na época da geração, urna

vez que filhos espúrios, sacrílegos, adulterinos e incestuosos não podiam ser contemplados

com o beneficio da perfilhação13.

Felícia Joaquina, Anastácia Ferreira e Paulina de tal eram escravas do Mestre de

Campo José Caetano de Barcelos Coutinho, por conseqüência, senhor e avô dos batizandos.

Todas as crianças foram alforriadas na pia batismal, exceto João Batista que já nascera livre

em virtude da alforria concedida à sua mãe 14 . Essa atitude parece confirmar que havia mesmo

um certo constrangimento do ponto de vista moral entre as pessoas livres em deixar parentes

consangüíneos no cativeiro. Dois dos futuros litigantes eram padrinhos da primeira filha

natural do coronel João Antônio: sua prima e futura esposa e o primo que arvorava o direito

de herdar os bens vinculados.

Embora sua extensa prole ilegítima resultasse dos "tratos ilícitos" havidos com três

mulheres diferentes, percebe-se claramente a relativa estabilidade do concubinato entre o

coronel e a escrava Anastácia, uma vez que o intervalo do batismo de seus três filhos foi de

praticamente oito anos. Tanto que, além da alforria de suas duas primeiras filhas logo ao

nascer, a própria Anastácia acabou sendo posteriormente libertada.

J-Iistórias como essas, e outras mais que aparecerão ao longo desta tese, sugerem que o

concubinato entre escravas e seus senhores - salvo os casos de violência sexual - pode

também ter sido, em alguns casos, resultado de uma atitude intencional empregada por essas

2 Maiores detalhes sobre o curso e o desfecho de ambos os processos serão objeto do último capitulo desta tese.
Conforme a legislação portuguesa somente os filhos naturais poderiam ser beneficiados com a perfilhação.

Sobre as determinações legais quanto aos direitos e impedimentos de herança da prole ilegítima Cf. LOPES,
Eliane Cristina. O Revelar do Pecado: os filhos ilegítimos na São Paulo do século XVIII. SP, Annablume, 1998,
p. 69-79 e 226-227.

Esses registros de batismo foram assentados nos livros da Igreja de Nossa Senhora do Desterro de Capivari,
cujos traslados integram o referido Processo de Perfilhação. ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço -
Legitimações - Caixa 774 - Pacote 02 - Documento 31.
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mulheres com o objetivo de conseguir favores, alforria e legados, melhor sorte, enfim, para si

mesmas e, sobretudo, para os filhos nascidos desses relacionamentos. Embora seja muito

difundida a idéia de que as escravas concubinas se alforriassem facilmente, parece ter sido

mais comum que essas cativas tenham conseguido, com maior sucesso, a liberdade para seus

filhos do que para elas próprias15.

A alforria na pia batismal era um ganho obtido no seio de uma relação, sem dúvida

alguma, extremamente desigual, mas ainda assim unia relação em que o poder de mando dos

senhores podia encontrar pela frente, como contrapartida, com a astúcia das escravas](>.

Mesmo passada a chance de obter, na pia batismal, a alforria de um filho, havido do

intercurso sexual com seus senhores, algumas escravas não abandonavam a esperança de

alcançá-la. Certamente que elas sabiam que o temor da danação eterna ou de uma estada

muito longa no Purgatório, por morrerem deixando filhos no cativeiro, rondava a consciência

dos senhores nos momentos derradeiros. Contar com esse medo, e tentar tirar proveito dele

era, portanto, mais um tortuoso e incerto atalho que poderia conduzir alguns escravos à

liberdade.

As disposições testamentárias feitas por Miguel Soares Chaves, em setembro de 1796,

são bastante esclarecedoras dos expedientes utilizados por algumas escravas em beneficio da

liberdade de seus filhos. O testador era um português solteiro, dono de um sítio localizado na

Freguesia de São Gonçalo. No intuito de organizar o destino de seus bens declarou

que não tenho herdeiros forcados senão duas cativas naturais as quais forrei e dei liberdade tendo
elas sido escravas, uma dos religiosos de São Bento e a outra foi escrava de Bento de tal, morador no
Queimado. Uma se chama Iria do Espírito Santo e a outra Ana Soares as quais chamo de filhas com
declaração que entrarão com os gastos que tenho feito com elas cuja quantia se achará em um codicilo
que eu farei e se dará cumprimento a ele como a um próprio testamento { ... ] Declaro que há dezoito
anos pouco mais ou menos forrei um rapaz por nome Vitorino na fé de que era meu filho e no fim
deste tempo declarou a mãe antes de falecer três dias [sic] temendo levar sua consciência carregada me
mandou chamar e diante das testemunhas me pediu perdão do engano que me fez e confessou
publicamente como consta do assinado que fizeram as testemunhas que se achavam presentes, por cuja
causa ando em demanda com o dito rapaz sendo que a sentença saia a meu favor meu cativo é e por
meu falecimento fica a pensão e obrigação de dar cinco doblas à Santa Casa em cada um ano dar um
dobra e senão der conta no fim de cinco anos sempre meus testamenteiros presentes e vindouros
favorecerão a liberdade e cumprido com o que ordeno logo que findar o último pagamento o dou por
forro e liberto e  deixem ir em paz"- ( TEST439) [o grifo é meu]

5 No entanto, vez ou outra; a concubina também conseguia se libertar. Este foi o caso de Anastácia Ferreira que
teve mais sorte do que suas companheiras de cativeiro (Felícia e Paulina) que permaneceram escravas. ANRJ -
Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações - Caixa 774 - Pacote 02 - Documento 31.

Sobre esse aspecto Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. /3ihiana, Maria, Ana, Micada Joaquina e outras
escravas: estratégias de mobilidade social de mulheres cativas. Porto Feliz e Rio de Janeiro (primeira metade
do século XIX). In: Estudos de História, Franca, v. 9, n. 2, p. 255-279, 2002.
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Nesse caso, a crise de consciência funcionou às avessas, onde urna mãe confessava

publicamente, à beira da morte, a mentira de urna falsa paternidade sustentada por quase vinte

anos em favor da alforria de seu filho. Uma liberdade gratuita que, depois de tanto tempo, se

via ameaçada a ficar sob condição, por conta de urna demanda judicial.

O importante é sublinhar que essas escravas sabiam muito bem calcular a hora certa de

agir, como fez a preta de nome Maria. Doente, temendo a morte e desejando colocar sua alma

no caminha da salvação, Salvador Nunes Viana - um rico senhor de engenho estabelecido em

Ururaí, freguesia de São Salvador — ditara seu solene Testamento em maio de 1801, onde se

declarou casado, porém sem ter filhos havidos do matrimônio. Por isso, dispondo da metade

de seus bens, instituiu seu filho natural, nascido quando ele ainda era solteiro, como seu único

herdeiro. Tratava-se do pardo Amaro nascido do ventre cativo de uma preta mina chamada

Tereza, escrava de Manoel Fernandes Ramos. Salvador havia providenciado a alforria de

Amaro há mais de quarenta anos e sempre o manteve perto de si no trato do engenho, além de

deixá-lo estabelecer um sítio em suas terras (PROCOI4).

Nenhuma dúvida pairava na consciência do testador e nem na de sua legítima esposa

quanto àquela paternidade, posto que em momento algum foi contestada e o pardo Amaro

tornou-se, de fato, herdeiro dos bens de seu pai corno revela o inventário daquele senhor.

Porém, as histórias dos envolvimentos sexuais de Salvador com escravas não findaram com o

matrimônio. Tanto que, pouco mais de um mês após a aprovação de seu testamento, ditara um

Codicilo i7 em que revelou ter sido procurado por uma escrava das redondezas e admitiu que

no estado de casado em que se encontrava tivera "[...] amizade ilícita com uma preta por

nome Maria, escrava que foi de Manoel Fernandes Ramos, a qual tendo uma filha parda por

nome Antônia me asseverou ser minha filha" (PROCOI 4). [o grifo é meu]

Tratava-se, portanto, nesse caso, de uma filha adulterina e, como tal, não poderia ser

instituída herdeira. Na dúvida, porém, de ser a escrava Antônia sua filha, e para desencargo de

sua consciência, determinou ao seu filho e testamenteiro que do remanescente de sua terça —

que no testamento estava destinado a ser repartido igualmente entre suas sobrinhas - forrasse

a "[ ... ] dita rapariga Antônia e depois de forra repartirá com a mesma os ditos remanescentes,

a saber, metade dos ditos remanescentes é para se dizer missas pela minha alma e outra

metade é para a dita rapariga Antônia [ ... ]". Além disso, incumbiu o testamenteiro de fazer

diligência para a casar dentro de dois anos depois de forra "[ ... ] e se não achar com quem se

case neste tempo lhe entregará a sua legitima ficando encostada a seu irmão Amaro dito meu

' 7 o Codicilo era uma disposição de última vontade sem que houvesse instituição ou destituição de herdeiros. CC.
Ordenações Filipinas. Livro Quarto. Titulo 86.
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testamenteiro [ ... .". Se não pôde beneficiá-la mais, ao menos - e isso não era pouco para um

escravo - cuidou de viabiliza sua alforria e arranjar-lhe meio de vida.

Revelou-se, pois, muito bem sucedida a intervenção da escrava Maria. A atribuição de

paternidade de escravos a homens livres abria a possibilidade de alforria e até mesmo de

herança de bens materiais expressivos, para além dos costumeiros legados. O capitão Manoel

de Moraes Cabral não só resgatou do cativeiro o filho que teve com a parda Paula Pinto de

Meio, escrava de dona Úrsula das Virgens, como também arrematou em hasta pública uma

escrava de menor idade chamada Custódia e a doou à Paula para ajudá-la na criação do

menino (PROCO07). Deixo a questão da herança e legados para o último capítulo desta tese

para prosseguir com a reflexão sobre como a relação entre concubinato e alforria é tratada

pela historiografia.

Um dos raros pontos em comum entre as interpretações de Gilberto Freyre e da

chamada "Escola Sociológica - Paulista" é que, para ambos, as escravas teriam sido tão

somente vitimas inertes do desejo/poder sexual desenfreado de seus senhores18.

Posteriormente muitos estudiosos reforçaram ainda mais essa argumentação' 
9. Apoiado nos

comentário de dois viajantes, na Representação Sobre a Escravatura apresentada por José

Bonifácio à Assembléia Nacional Constituinte de 1823 e no texto de Frederico Burlamaque

(ambos críticos ferrenhos da escravidão e de seus efeitos sobre a "moral e os costumes" da

sociedade), Jacob Gorender, ao admitir a existência do interesse senhorial "no incremento

vegetativo dos plantéis", sustenta que "do relativo interesse na procriação [dos escravos] diz

expressivamente o fato de não serem raros os senhores que mantinham na escravidão seus

próprios filhos, havidos corri escravas"20.

Longe de mim, negar a ocorrência de casos desse tipo. Afinal, pais insensíveis à sorte

de seus filhos sempre existiram nessa ou naquela época e sociedade. Todavia, duvido muito

que semelhante comportamento fosse a regra. Creio que outras fontes, sobretudo quando

' Cf. FREYRE. Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia
patriarcal. 50' ed., SP, Global, 2005, p. 399-400 et passim e, entre outros, FERNANDES, Florestan. A
Integração do Negro na Sociedade de Classes. SP, Ática, 1978, p. 152 ei passim, v. 1.
'9 Cf. GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 5' ed., SP, Ática, 1988,343-344.
20 Cf. GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 5' cd., SP, Ática, 1988, 343-344. Sobre esse aspecto a
opinião do referido autor coincide com a de Gilberto Freyre, para quem o intercurso sexual entre sinhozinhos e
escravas eram toleradas o estimuladas posto que se esperava de um rapazote "1 ... ] não tardasse em emprenhar
negras, aumentando o rebanho e o capital paternos". Cf. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação
da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 50' ed., SP, Global, 2005, p. 456. Calcados quase que
exclusivamente no exame de cartas de alforria, outros autores também compartilham a opinião de que raramente
um senhor alforriava os filhos que porventura tivesse com suas escravas. CÊ KARASH, Mary C. A Vida dos
&cravos no Rio de Janeiro (1808-1850). SP, Cia das Letras, 2000, p. 455 e SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá. A
Produção da Liberdade: padrões gerais das manumissões no Rio de Janeiro colonial, 1650-1750, In:

FLORENTINO, Manolo (org). Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII/-X/X. Ri,
Civilização Brasileira, 2005, p.318-319.
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menos carregadas de juízos de valor, são mais adequadas para embasar conclusões sobre esse

delicado aspecto das relações sociais estabelecidas entre senhores e escravos-

Custa-me crer na atitude compulsiva e generalizada de senhores fornicando com suas

cativas no intuito deliberado de gerar filhos com a expectativa de, quiçá, ampliar suas

escravarias. Como foi dito no capitulo precedente, os escravos identificados como mestiços

eram minoria entre os cativos. Dos 8-509 escravos listados nos inventários que analisei,

apenas 11,0% foram qualificados como cabras, mulatos e pardos. Hoje é sabido que nem

sempre o signilicante pardo era sinônimo de mestiçagem, posto que designava

preferencialmente a terceira geração de descendentes de africanos 21 . Isso significa dizer que

aquele percentual de mestiços era menor e quando se excluem os pardos da contagem, chega-

se a uma proporção de 8,4%, por coincidência, idêntica àquela encontrada nas esciavarias

baianas estudadas por Stuart Sehwartz, mencionada no capítulo anterior.

Salvo algumas variações regionais, quase todos os estudos sobre alforrias no Brasil

notaram a preferência senhorial na manumissão de mulatos, pardos e cabras em relação aos

pretos22 . Portanto é preciso dimensionar a proporção desses mestiços e pardos no conjunto

dos escravos nascidos no Brasil. Neste caso a proporção é 28,0% (quando se incluem os

pardos) e 21,9% (somente mulatos e cabras). É plausível acreditar que, entre os escravos

nascidos no Brasil, estivesse boa parte dos filhos nascidos de homens livres com mulher

escrava, manumitidos na pia batismal, em cartas de alforria ou testamentos tendo ou não a

paternidade reconhecida pelos pais. A despeito da inexistência de uma lei positiva que

obrigasse os senhores a alforriarem seus filhos nascidos de suas escravas, acredito que boa

parte dos senhores tomava espontaneamente as devidas providências para não "deixar seu

sangue na escravidão"23 . Pelo menos é o que as fontes que analisei me sugeriram.

João Francisco Lima, pequeno negociante, solteiro, natural de Portugal, ao testar em

1773, deixou sua modesta fortuna para seu filho, o pardo Manoel Francisco Lima, nascido da

crioula Rosa (1NV208). Procedimento semelhante foi adotado por Hilário Machado, abastado

comerciante português. Vivia concubinado com sua escrava Cecilia de quem teve uma filha

21 Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravisla - Brasil séc.

XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995. p. 104-107. e FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna

família no cotidiano colonial- Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 135-139.
2 Sobre o predomínio de africanos alforriados em relação aos nascidos no Brasil em Salvador e na cidade do Rio
de Janeiro em alguns momentos do século XIX. Cf. NISUIDA, Mieko. As Alforrias e o Papel da Etnia na

Escravidão Urbana: Salvador, Brasil, 1808-1888. In: Estudos Económicos, SP. v. 23, n.2, maio-ago 1993, p.

242 e FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de

Janeiro e de São João Dcl Rei, (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do
Brasil), UFE, 2004, p. 110.
2.' Cf. PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas,
UNICAMP. 2001. p. 179-198.
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alforriada instituída sua herdeira. em 1794, juntamente com uma meia irmã também forra

nascida de um relacionamento.anterior que Hilário manteve com outra escrava (INV 172). Aos

13 de dezembro de 1806 faleceu o alferes João Furtado Pereira, solteiro, igualmente

comerciante, tinha apenas urna filha chamada Esméria Furtado, mulatinha de sete anos de

idade - nascida de Engrácia, preta forra - a quem nomeou por sua única herdeira, não

obstante a existência de parentes colaterais ainda vivos (1NV471).

Assim também procedeu o português José Machado da Silva, homem solteiro, senhor

de oito escravos, dono de um curtume, loja e taberna que, em 20 de setembro de 1780, revelou

em seu testamento que

•'[] por fragilidade humana tive atos ilícitos com uma mulher parda que foi minha escrava e hoje se
acha liberta chamada Rita Maria da Assunção e dos atos que tive com ela na mesma minha casa
procederam dois filhos, um por nome José e outra por nome Paula que se batizaram por meu
consentimento por libertos e se necessário for por esta verba lha confirmo as mesmas liberdades e nas
duas partes dos meus bens os instituo herdeiros delas para desencargo da minha consciência"
(TEST3 16). [o grifo é meu]

De fato, como argumentaram Alfredo Bosi, Luciano Raposo Figueiredo e Júnia

Furtado, as escravas concubinas não gozavam do status de esposas mesmo que usufruissem

de certos mimos oferecidos por seus senhores amantes 24 . Casamento entre desiguais era coisa

rara de acontecer no Brasil de antanho. As concubinas estavam, pois, sempre numa posição

social inferior por não tomarem estado de casadas, porém havia espaços para que seus filhos,

em meio a enormes adversidades, conquistassem a liberdade e bens materiais quase sempre

bastante expressivos para quem emergia do cativeiro. Todavia, é importante sublinhar que não

se tratava de casos pitorescos com crêem alguns estudiosos25 . Eram, pelo menos, mais

comuns do que até bem pouco tempo se imaginava. Casos que se submetiam a certos

costumes que presidiam a transmissão de bens, às crenças sobre o além-túmulo cristão que

expõem ambigüidades, incoerências e contradições das normas vigentes naquela sociedade,

por meio dos quais os escravos interpretavam as situações vividas, faziam suas escolhas,

elaboravam suas estratégias de ação, forjando seus espaços de manobra social em meio às

24 Cf. BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. 2 ed., SP, Cia das Letras. 1994, p. 28-29; FIGUEIREDO,
Luciano Raposo. BarrocasFamílias: vida frui/lar em Minas Gerais no século XV//J. Sp, HUCITEC, 1997, p.
105-114. e FURTADO, Júnia. FURTADO, Júnia Ferreira. Chica do Silva e o Contratador de Diamantes: o
outro lado do mi/o. SP, Cia das Letras, 2003, p. 21-24.
' Cf. BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. r cd.. SP, Cia das Letras, 1994. p. 28-29.
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incertezas dos resultados de suas barganhas, afinal, cada caso era um caso onde o fracasso de

uns não significava necessarianiente o insucesso de outros e vice-versa26.

Indiscutivelmente, como argumentou Ronaldo Vainfas, o amancebamento entre

senhores e escravas era mais uma faceta da exploração escravista 27, porém as evidências

indicam que as cativas, mesmo debaixo de constrangimento, não se prostravam inertes diante

da situação. Ademais, é preciso levar em conta que o fato de ser a concubina do senhor rendia

vantagens e um tratamento diferenciado, o que se tomava uni elemento de distinção entre as

cativas, e nunca é demais lembrar que os escravos viviam, em geral, disputando entre si os

parcos recursos disponíveis para minorar a rudeza do levar a vida debaixo de cativeiro 
28

AS ALFORRIAS DE PIA NA FREGUESIA DE SÃO SALVADOR

Passo, doravante, a analisar de forma conjunta como essa modalidade de alforria se

manifestou em Campos e, paralelamente, a comparar com os pouquíssimos estudos

disponíveis sobre o assunto 29 . Não tratarei aqui da descrição do ritual 3 °, porém, gostaria de

enfatizar uma diferença importante no que se refere às personagens presentes durante a

realização de um batizado comum de uma criança escrava e a cerimônia em que a mesma era

também alforriada. Ao que parece, não era comum a presença dos senhores no batizados de

seus escravos, no entanto, naquelas cerimônias em que a criança seria também libertada do

cativeiro era necessária a presença do senhor ou de seu representante legal. Afinal, o mesmo

estaria demitindo sua posse e domínio sobre o escravo o que, pelo costume, tinha que ser

declarado expressamente ao pároco oficiante na presença de duas testemunhas, que

26 Sobre essa perspectiva de análise dos processos sociais Cf REVEL, Jacques (org.). Jogos de Escalas, a

cperiéncia da microanálise. RG. FGV,1998.
27 Cf VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e inquisição no Brasil. Ri, Campus, 1989,

p. 77.
28 Sobre as disputas dos cativos por recursos Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da

liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p.I 57-160.
Cf. KIERNAN, .lames Patrick. The Manumission ofSlaves in Colonial Brasil: Paraty, 1789-1822. New York,

1976, p. 194-215; LIMA, Lana Lage da Gama & VENANCIO, Renato Pinto. Alforria de Crianças Escravas no

Rio de Janeiro do século XIX. Ri, Revista Resgate. 1991, p. 26-34 e SILVA, Cristiano Lima da. Como se Livre

Nascera: alforria na pia batismal em São João dei Rei (1750-1850). Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF,
2004.
30 Para unia descrição detalhada da liturgia do batismo conforme preconizavam as Constituições Primeiras do

Arcebispado da Bahia, Cf. SILVA, Cristiano Lima da. Como se Livre Nascera: alforria na pia batismal em São

João dcl Rei (1750-1850. Niterói. Dissertação de Mestrado. UFF, 2004. p.33-37.
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necessariamente no eram os padrinhos do batizando. Isso demonstra que, nesses casos, o

registro de batismo era, de fato, o comprovante legal do novo estatuto jurídico da criança,

conforme pode ser exemplificado pelo registro abaixo:

"Aos vinte um dias do mês de setembro do ano de mil oitocentos e três nesta Matriz de São Salvador
batizei e pus os santos óleos ao inocente Manoel que nasceu a quinze deste digo do passado filho
legítimo de Alberto Antônio Ferro e Joaquina escrava de Manoel Correa de Aguiar o qual perante mim
e as testemunhas Joaquim Pereira de Azevedo e José de Souza Machado disse que desde já lhe dá
liberdade para nunca mais chamar à escravidão ao inocente Manoel e para clareza assinou. Foram
padrinhos José Gonçalves de Lima e Luzia Maria de Jesus de que para constar fiz esse assento que
assinei.

Antônio Pereira da Silva
coadjutor

A primeira chance de alforria para aqueles que já nasciam sob o jugo do cativeiro

aparecia, portanto, na hora do batismo. Possibilidade bastante restrita, por sinal. Porém, é

necessário frisar, que nenhuma modalidade de alforria era fácil. Embora tenha sido bastante

freqüente, a manumissão de escravos sempre foi uma prática extremamente seletiva. Isso

pode ser percebido claramente quando se comparam as proporções de alforriados na pia com

as de inocentes batizados como cativos31.

" Talvez por também se tratar de um instrumento legal que atestava a liberdade, as alforrias conferidas na pia
batismal em São Salvador eram assentadas nos Livros destinados às pessoas livres. Porém, lugares havia tais
como São João dei Rei ou, a pequena freguesia de Nossa Senhora das Neves em que os batismos de escravos e
livres eram anotados em um único livro. Já na cidade do Rio de Janeiro, nas duas primeiras décadas do século
XVIII, essas alforrias eram registradas ora nos livros dos escravos, ora nos livros dos livres. Segundo Mariza
Soares de Carvalho. "na passagem de escravo a forro deve-se não apenas conseguir a liberdade, mas também
passar de um livro a outro. Pode-se ser forro no livro no livro dos escravos ou no livro dos brancos o que, além
de registrar a liberdade, abre as portas para o 'embranquecimento' ". Cf. SOARES, Mariza de Carvalho.
Descobrindo a Guiné no Brasil Colonial. In: RIHGB, Rio de Janeiro, 161(407), abr./jun. 2000, p. 84-85.



Quadro 111.1 - Batizados de Escravos Inocentes e Alforrias na Pia Batismal por Décadas
na Freguesia de São Salvador (1753-1831)
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Períodos	 # Alforrias	 # escravos inocentes 	 % Alforrias

1753-1759
	

384

1760-1769
	

4
	

862
	

0,5

1770-1779
	

18
	

1.284
	

1,4

1780-1789
	

49
	

2.018
	

2,4

1790-1799
	

41
	

2.907
	

1,4

1800-1809
	

89
	

3.584
	

2,5

1 81 0-1 81 9
	

64
	

3.225
	

2,0

1820-1831
	

83
	

4.140
	

2,0

Soma
	

348
	

18.404
	

1,9

Fonte: Registros Paroquiais de Batizados de Livres e Escravos. (ver fontes manuscritas)
OBS: Os registros de batizados de escravos realizados na freguesia de São Salvador datam de 1753,
enquanto que o de livres iniciam-se em 1748. Todos os dados anteriores a 1799 me foram gentilmente
cedido por Sheila de Castro Faria.

Os índices proporcionais de alforrias na pia em relação aos batizados de crianças

escravas realizados na freguesia de São Salvador são semelhantes aos que os que foram

encontrados nas freguesias rurais de lnhaúma (1821-1825) e Jacarepaguá (1800-1870) da

cidade do Rio de Janeiro, analisadas por Lana Lage & Renato Pinto Venâncio 32 . Assemelham-

se também com aqueles calculados por Cristiano Lima para São João dei Rei, entre 1751 e

1850, muito embora a quantidade de escravos batizados naquela localidade mineira tenha sido

infinitamente menor do que os realizados na Igreja Matriz de São Salvador33 . Ao estudar as

manumissões em Paraty, James Kiernan localizou 27 alforrias de pia concedidas entre 1811 e

1822, porém o autor informa que não existem registros de batizados de escravos disponíveis

para que se possa avaliar o valor proporcional que as mesmas assumiam naquela década 34 . No

entanto, considerando as proporções que a população escrava, em geral, assumiam naquela

Em Inhaúma o percentual encontrado foi de 2,6 % e em lacarepaguá a proporção foi de 2,3%. CL LIMA, Lana
Lage da Gama & VENANCIO, Renato Pinto. Alforria de Crianças Escravas no Rio de Janeiro do século XIX.
Ri, Revista Resgate, v. 2, n. 1, 1991, p. 30.

As alforrias na pia em São João Dei Rei correspondem a 2,4% dos 12.776 batizados de crianças escravas
registrados na Matriz de N sa do Pilar de São João dei Rei entre 1751 e 1850. Cf SILVA, Cristiano Lima da.
Como se Livre Nascera: alforria na pia batismo! em São João de! Rei (1750-1850). Niterói, Dissertação de
Mestrado, UFF, 2004, p. 40.

Cf. KIERNAN; James Patrick. The Manumission ofSlaves in Colonial Brazi!: Paraty, 1789-1822. New York,
1976,p. 195-197.
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pai-agem, aquela quantidade de alforrias pode ser considerada de relativa monta, para um

intervalo de apenas li anos35.

O mesmo pode ser dito cm relação à freguesia de São Salvador, uma vez que aquelas

348 alforrias foram registradas num intervalo de 78 anos. Em termos comparativos, pode-se

dizer que se trata de uma quantidade elevada, pois na freguesia rural de Jacarepaguá, num

intervalo de 70 anos, registrou-se a alforria na pia de 148 crianças, enquanto 6.380 inocentes

foram batizados como escravos. Em São João dei Rei computou-se 309 casos num intervalo

de 100 anos. Ao longo do século XVIII, as paróquias de Nossa Senhora da Conceição de

Antonio Dias e de Nossa Senhora do Pilar, situadas em Vila Rica do Ouro Preto,

apresentaram proporções das alforrias de pia mais elevadas. Porém é necessário levar em

conta que a crise da mineração provocou a redução da quantidade de escravos na Vila na

segunda metade do setecentos, projetando conseqüentemente o índice de alforrias de pia

concedidas na primeira metade daquele século para cima- Assim, num conjunto de 3.873

escravos inocentes batizados entre 1712-1810 na freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro

Preto, as alforrias de pia representavam 5,6% do total de crianças nascidas escravas 
16. Com

relação à paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, foi computada uma

média anual de nove manumissões na pia entre 1719-1743, declinado para 1,8 no decênio

1809-1818, segundo os cálculos de iraci dei Nero da Costa37.

Situação totalmente diversa foi encontrada na Zona da Mata mineira, mais

precisamente em Juiz de Fora, durante a expansão da economia cafecira. numa época em que

o tráfico atlântico de escravos havia sido extinto. Ao examinar 1 .531 registros de batismo,

assentados entre 1851 e 1888, Rômulo Garcia Andrade encontrou apenas 11 crianças

alforriadas35 . De todo modo, a possibilidade da obtenção da liberdade por meio de cartas de

alforria e testamentos não deixava de figurar no horizonte daqueles escravos 
39.

" [mi-e 1780 e 1840, a proporção representada pela população escrava em Paraly oscilou entre o patamar
'ninimo e máximo de 34,4% e 41,2%. Cf. K1ERNAN, James Patrick. The Manu,n,ssion ofSlaves iii Colonial
Brazil: Paran', 1789-1822. New York, 1976, p. 29.
` Cf. LIBBY, Douglas C. & BOTELHO, Tarcísio R. Filhos de Deus: batismos de crianças legítimos e naturais
na paróquia de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Prelo, 1712-1810. la: Vária História Belo Horizonte. n. 31,

2004, p. 75-78.
Cf. COSTA, Iraci dei Nero da. Vila Rica: população (1719-1826). SP, IPE-USP, 1979.

Cf. ANDRADE, Rômulo Garcia. Ampliando Estudos sobre Famílias Escravas no século XIX - crianças
cativas em Minas Gerais: legitimidade, alforria e estabilidade fami/ial. ln: Revista da Universidade Rural, Série

Ciências Humanas. Seropédica-Ri, UFRRJ, 2002, p. 101-113. o tempo deu razão a Peter Einsenberg na medida
em que os novos estudos têm demonstrado que não faz o menor sentido tentar estabelecer um "padrão" de

alíorrias no Brasil.
Para um estudo sobre as cartas de alforria passadas em Juiz de Fora na segunda metade do século XIX Cf

LACERDA, Antônio Henrique Duarte. Os Padrões das Alforrias em Juiz de Fora, Um Município Cafeeiro em
Expansão (zona da mala de Minas Gerais, 1844-88). Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 2002.
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É importante observar que, ao longo do tempo, a média anual desse tipo de alforria

registrada na paróquia de São Salvador se elevou. Entre 1760 e 1799 as alforrias de pia

totalizaram 112 casos, o que equivale ao número médio aproximado de três manumissões ao

ano, ao passo que, entre 1800 e 1831, foram registradas 236 manumissões, o que elevou

aquela média para quase oito crianças alforriadas ao ano 
40.

No geral, entre os que foram libertados na pia, prevaleceram as alforrias gratuitas

incondicionais. Nas 348 manumissões, 293 (84,2%) não resultaram nenhuma espécie de ónus

ou condição para os cativos. Houve apenas seis casos de alforrias gratuitas condicionais e em

todos eles o gozo da liberdade foi atrelado ao falecimento do senhor 42 . As 49 restantes

exigiram, como contrapartida da liberdade, o pagamento em dinheiro: 28 foram saldadas

pelos padrinhos; seis por parentes (pais; mãe; avó); cinco por terceiros e para as outras dez

não há informação sobre o autor do pagamento. O valor mais baixo foi de uma dobla e

(19$200 réis) e o mais elevado foram as quatro doNas (51$200 réis) exigidos por duas

senhoras. Exceto por estes dois casos, a maior parte dos senhores exigiu o pagamento do justo

valor, algo entre 19$000 réis e 25$000 réis, preço pelo qual os escravos recém-nascidos

apareciam freqüentemente avaliados nos inventários-

'0 Existe urna lacuna na seqüência de batizados de livres nos anos de 1815, 1816 e parte de 1817 decorrente da
quase total ilegibilidade dos registros, o que fez diminuir o número total de alforrias de pia do período,
conseqüentemente o pekentual observado entre 1810-1819 deve ter sido, na realidade, um pouco maior.

O licenciado Domingos Fernandes Barbosa Pita Rocha, por exemplo, condicionou as alforrias de Antonio
(concedida em 1804) e de Domingos (batizado em 1807) à sua morte, o que veio a ocorrer em 17 de novembro
de 1813 aos 70 anos de idade. Ou seja, aquele senhor já era um homem velho quando alforriou o escravo
Antônio. Cf. ACMC - Registros de Batizados de Livres - Livros n. 7 e 8; ACMC -Registros de Óbitos de Livres
- Livro n. 6. O mesmo pode ser dito do capitão Francisco Franco Henriques de Miranda que, em novembro de
800, alforriou condicionalmente na pia a parda Delfina e veio a falecer em maio de 1808 com 60 anos de idade.

Cf. ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livros n. 7 e ACMC - Registros Paroquiais de óbitos
de Livres - Livro n. 6.



OS ESCRA VOS E A ALFORRIA NA PIA BATISMAL

Mas qual era o perfil apresentado pelos escravos envolvidos nesse tipo de

manumissão? Começo, pois pelas crianças. A maioria esmagadora era composta por filhos

ilegítimos, os quais corresponderam a 76,4 % daquele total. A magnitude dessa proporção

talvez não espante nenhum pesquisador afeito ao estudo da vida familiar dos cativos no

Brasil. Várias pesquisas sobre regiões e épocas diversas já apontaram para os elevados índices

de ilegitimidade, tanto na Colônia quanto no Império, quer entre livres quer entre escravos42.

Porém, esta é uma conclusão muito bem fundamentada e válida para áreas urbanas, portuárias

e de mineração. Sheila de Castro Faria talvez tenha sido a primeira a chamar atenção para o

fato de que nas áreas rurais a realidade era diferente, tanto para as pessoas livres quanto para

os escravos 43.

Conforme demonstrou a referida historiadora, Campos dos Goitacases apresentou

índices de legitimidade expressivamente elevados no século XVIII: 89,6% entre os livres e

46,4% entre os cativos batizados na Freguesia de São Salvador. Comprovou ainda não se

tratar de unia exceção ao comparar esses índices com outras áreas rurais da Capitania do Rio

de Janeiro e de São Paulo, onde a legitimidade entre livres e escravos também se mostrou

expressiva. Pelo que pude apurar, a situação alterou-se muito pouco em Campos, nas três

primeiras décadas do século XIX, pois os índices de legitimidade permaneceram bastante

elevados. Das 10.517 crianças livres batizadas naquela igreja matriz, entre 1799 e 1830,

72,9% eram legítimas, 19,6% eram filhos naturais e 7,5% foi a proporção de inocentes

enjeitados. Não obstante o desequilíbrio demográfico provocado pelo crescente fluxo de

homens africanos, a proporção de escravos nascidos de legítimo matrimônio conseguiu

manter-se num patamar bastante elevado. Contei 10.949 batizados de crianças escravas, entre

1799 e 1831, dos quais nada menos do que 47,0% eram nascimentos legítimos. Torna-se,

12 Para um balanço critico dessa produção historiográfica Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia e»;
4movimento:Jbnuna efamilia no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998. p. 52-58.

Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: . fortuna e família no cotidiano colonial. Ri. Nova
Fronteira, 1998p. 52-58.
" Esses percentuais foram calculados sobre 9.126 batizados de livres e 8,284 de escravos. Cf. FARIA, Sheila de
Castro. A Colónia em Movimento.- fortuna e família no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998 p. 55.
Empreendendo uma minuciosa análise das variações dos índices de nascimentos legítimos por década conforme
a condição das mães, entre 1736 e 1850, Silvia Brügger demonstrou que em São João dei Rei a legitimidade não
só era bastante elevada entre as mulheres livres, como também muito expressiva em relação ás escravas. Entre
1736 e 1830, a menor proporção de legitimidade escrava foi de 21,56% e a mais alta atingiu o patamar de
39,97%. CL BRtJGGER, Sílvia M. Jardim. Minas Patriarcal - Família e Sociedade (São João dei Rei, séculos
XVIII eXIX). Niterói, Tese de Doutorado. UFF, 2002, p. 83.
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portanto, gritante o descompasso entre a proporção de crianças ilegítimas alforriadas na pia e

as que permaneceram no cativeiro. Certamente isso ocorria porque entre elas certamente

estavam alguns filhos e parentes dos senhores e das senhoras que as libertavam, assim como

de outros homens livres.

Mas antes de tratar deles, é preciso conhecer melhor as características daqueles

escravos. Os senhores não demonstraram nenhuma preferência muito acentuada quanto ao

sexo das crianças por eles alforriados no momento do batismo, visto que foram 182 (513%)

as meninas e 166 (47,7%) os meninos manumitidos45 . No entanto, uma observação importante

merece destaque. As alforrias de pia demonstram que as melhores chances que os homens

tinham para se livrar legalmente do cativeiro era na infância, uma vez que - conforme

diversos estudos têm demonstrado - a proporção de mulheres alforriadas entre os escravos

adultos era acentuadamente maior 46 Melhores, mas ainda assim estreitíssimas oportunidades,

sobretudo, quando se leva em conta que as crianças eram minoria entre os cativos e as

proporções que esse tipo de manumissão assumiam em face do total de batizados de escravos

inocentes. As crianças libertadas na pia, assim como seus pais e mães, eram mesmo muito

especiais aos olhos de seus senhores e senhoras.

Em São João Dei Rei essas índices foram 43,04% de meninos e 55,98% de meninas. Diferença mais
significativa aparece quando se compara com a situação encontrada na cidade do Rio de Janeiro, onde as
meninas compunham aproximadamente 60,0% do total de crianças alforriadas na pia. Cf. SILVA, Cristiano
Lima da. Como se Livre Nascera: alforria na pia batismal em São João dei Rei (1750-1850). Niterói.
Dissertação de Mestrado, UFF, 2004, p. 52 e Lana Lage da Gama & VENANCIO, Renato Pinto. Alforria de
Crianças Escravaç no Rio de Janeiro do século XIX. RJ, Revista Resgate, v. 2, n. 1, 1991, p. 32. Não é possível
fazer essa distinção para ocaso de Paraty porque o autor preferiu analisar a divisão de sexo em conjunto com as
canas de alforria.
46 Cf. MATTOSO, Kátia Q. A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. In: Anais de História. Assis,
n. 04. 1971 p. 41-43; SCHWARTZ, Sujar!. A Alanumissõo de Escravos no Brasil Colonial- Bahia, 1684-1745.
In: Anais de História. Assis. n. 06, 1974, p. 90: KIERNAN, James Patrick. The Manumission ofslaves in
Colonial I3razil: Parasy, 1789-1822. New York, 1976, p. 102-106 e EISENBERG, Peter. Ficando Livre: as
alforrias em Campinas no século XIX. In: Estudas Económicos; 17 (2); maio/agosto; 1987; p. 182-186 e 191-
193.



Quadro 111.2 - Alforrias de Pia Conforme a Situação Conjugal das Mães
(1753-1831)

Quantidade	 .	 Escravas casadas	 Escravas solteiras

de filhos

alforriados	 fi casais	 crianças	 # mães	 crianças

48
	

48
	

202
	

202

7
	

7
	

14
	

17
	

34

	

3
	 7
	

21

4
	

2
	

8
	

4

D
	 o
	

0
	

5

9
	

9
	

1€
	

o

Sorna	 59
	

82
	

229
	

266

Fonte: Registros Paroquiais de Batizados de Livres da Freguesia de São Salvador (ver
fontes manuscritas)

A maior parte das escravas, fosse casada ou solteira, viu apenas um filho ser alforriado

na pia batismal, demonstrando que a alforria era mesmo um prêmio dificil de ser obtido.

Evidencia também o quanto Henry Koster estava enganado ao afirmar que os senhores eram

obrigados a libertar os escravos infantes na pia batismal se alguém lhes apresentassem a soma

de 20$000 réis e que a modicidade desse valor tomava numeroso o número de libertos na pia,

graças à intervenção pecuniária por parte de pais livres ou dos padrinhos 47.

Extraordinária é a palavra mais apropriada para adjetivar a situação vivida pelo

estrangeiro Alberto Antônio Feno - natural da freguesia de Santiago, Reino de Galiza - e sua

mulher, a escrava parda Joaquina Tereza. Extraordinária não só pela raridade dos matrimônios

entre livres e cativos, mas também porque o casal viu nada menos do que nove filhos (três

meninos e seis meninas, nascidos entre janeiro de 1789 e junho de 1807) ingressarem na

comunidade cristã na condição de forros gratuita e incondicionalmente. Nunca saberemos os

termos do acordo selado entre o senhor Manoel Coaea de Aguiar e o casal para viabilizar a

alforria de todas aquelas crianças, todavia o certo é que, ao longo de no mínimo 18 anos,

Joana e Alberto tiveram que convencer a Manoel Correa de sua subordinação, uma sujeição

derivada da permanênêia da mãe sob o jugo do cativeiro. Mas se o projeto de dominação

' Cf. KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. Recife, Massangana, 2002, p. 621, v. 2 e CUNHA.
Manuela Carneiro da. Negros Estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à Africa. SP, Brasiliense, 1985, p.44
c48.
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arquitetado por Manoel Correa de Aguiar foi bem sucedido, o mesmo pode ser dito quanto ao

projeto de liberdade dessa família, já que Joana Tereza finalmente obteve sua própria alforria

depois do nascimento do nono filho, pois ainda pariu mais duas vezes tia condição de parda

forra.	 -

Quando se considera a cor e a origem das mães, constata-se que quase metade delas

havia nascido no Brasil, o que indica que as maiores chances de alforria se ampliavam a partir

da terceira geração de escravos 48 . Não só porque o processo de socialização que convertia um

cativo num escravo demanda tempo, mas também pelo fato de que, na qualidade de prêmio

máximo conferido a um escravo, a alforria era concedida com muita parcimônia pelos

senhores. Os africanos não deviam tardar muito para perceber que sua cota de submissão

aproveitaria melhor à liberdade de seus netos e, quiçá, de alguns de seus filhos.

Não obstante a alforria estar mais próxima do horizonte dos filhos das crioulas, pardas

e cabras, não se pode minimizar a habilidade das mães de origem africana em conseguir a

liberdade para seus filhos. Elas somavam 25,4% entre as casadas e 28,3% entre as solteiras.

Ao chegarem adultas às escravarias locais eram, inicialmente, pessoas estranhas aos olhos

senhoriais estando, sob esse aspecto, em desvantagem com relação às escravas nascidas no

Brasil. Por isso a habilidade dessas mulheres em aprender as manhas do cativeiro - passando

de boçais a ladinas - e com isso conquistar a confiança senhorial, a ponto de verem seus

filhos atravessar a porta estreita da alforria na pia batismal, deve ser valorizada. Portanto, em

geral e a longo prazo, a perspectiva escrava de se beneficiar com a alforria passava pela

família, fosse ela nuclear ou matrifocal.

OS SENHORES EA ALFORRIA NA PIA BATISMAL

Incontestavelmente, todas essas escravas que tiveram seus filhos alforriados na pia,

fossem casadas ou solteiras, gozavam de certo apreço de seus senhores. Um apreço

provavelmente derivado da combinação entre alèto senhorial e obediência escrava. Todavia,

não resta dúvida de que aqueles 11 casais e 25 mães solteiras que tiveram mais de um filho

Sobre o aspecto intergeracional da concessão de alforrias. Cf. SLENES, Roberi. T/ie Demograpin' and
Econornies otBrazilian S/avey: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis, Stanford University, 1975, p. 484 el passim
e PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Deaih: a compara/ive s!udy. Carnbridge, Harvard UniverSity
Press. 1982.
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alforriado eram escravos muito especiais aos olhos de seus donos, unia vez que não se tratava

de uma prática recorrente, tanto que 81,9% dos senhores e 84,8% das senhoras libertaram

apenas urna criança na pia batismal49.

Quando 111.3 - Freqüência e Quantidade de Alforriados conforme o Sexo dos Senhores
(1753-1831)

Senhores	 Senhoras

Freqüência -	 Alforriados	 Freqüência	 Alforriados

#Vezes	 #Vezes

146	 146	 1	 67	 67

2	 18	 36	 2	 6	 12

3	 7	 21	 3	 3	 -	 9

4	 3	 12	 4	 1	 4

5	 2	 10	 5	 0	 O

6	 1	 6	 6	 1	 6

9	 1	 9	 9	 1	 9

Soma	 177	 240	 Soma	 79	 107
Fonte: Registros Paroquiais de Batizados de Livres da Freguesia de São Salvador (ver fontes
manuscritas)
OBS: ignora-se o sexo de um senhor.

Alguns forros, descendentes, e até mesmo uma cativa também aproveitaram a ocasião

do batismo para libertar alguns filhos de suas escravas. Consegui identificar 20 pessoas nessa

condição: 12 homens e oito mulheres. Esse número reduzido demonstra que a alforria na pia

batismal não era o instrumento preferencial acionado pelos forros e descendentes para libertar

seus cativos. Afinal, alcançar e se manter na condição de senhor de escravos não era tarefa

simples, portanto era muito dificil para um ex-escravo abrir mão da posse de um potencial

complemento de mão-de-obra. Era mais comum, como se verá mais adiante, que forros

Também na cidade do Rio de Janeiro foram poucos os senhores que libertaram mais de uma criança e raros
escolhiam os filhos de uma mesma mulher. Cf. LIMA, Lana Lage da Gama & VENANCIO. Renato Pinto.
Alforria de Crianças Escravas no Rio de Janeiro do século XIX. Ri, Revista Resgate, 1991, p32. Em São João
dei Rei, somente 29 mulheres tiveram mais de um filho alforriado na pia Cf. SILVA, Cristiano Lima da. Como
se Livre Nascera: alforria na pia batismal em São João dei Rei (1750-1850). Niterói, Dissertação de Mestrado,
UFF. 2004, p. 68.
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manumitissem seus escravos no final de suas vidas por meio das disposições testamentárias.

Como parte deles não tinha descendência, quando casados geralmente condicionavam a

alforria de seus escravos à morte do cônjuge sobrevivente, ao passo que os solteiros, em geral,

conferiam a liberdade aos seus escravos logo assim que falecessem. De todo modo, trata-se de

uma quantidade razoável de pessoas não brancas alforriando na pia batismal 50 . A

possibilidade de acesso à mão-de-obra escrava era, portanto, um ganho que potencializava a

mobilidade social dos forros, o que certamente servia de estímulo aos cativos na busca da

alforria. Na qualidade de senhores de escravos, forros e descendentes também se investiam do

poder moral de libertar e, com isso, atualizavam relações de poder que determinavam a

sujeição de um cativo para com seu dono.

É possível notar algumas nuances do acesso à alforria quando se toma em

consideração o estado matrimonial dos senhores e das senhoras. A principio eu contava com

poucas informações a esse respeito nos registros de batismo. Não satisfeito, passei a procurá-

las à lupa nos inventários, testamentos, registros de casamento, batismo e óbito e assim pude

apurar a situação conjugal de 137 deles.

Quadro 111.4 - Alforrias Conforme o Sexo e o Estado Matrimonial dos Senhores e
Senhoras (1753-1831)

Estado	 Senhores	 Crianças	 Senhoras	 Crianças

Matrimonial	 Alforriadas	 Alforriadas

Solteiro	 37	 34,9	 55	 3496	 16	 53,3	 24	 47,0

Casado	 50	 47,2	 70	 44,0	 2	 6,7	 10	 19,6

Viúvo	 19	 17,9	 34	 21,4	 12	 40,0	 17	 33,4

Subtotal	 106	 100	 159	 100	 30	 100	 SI	 100

Ignorado	 71	 -	 81	 -	 49	 -	 56	 -

Total	 177	 -	 240	 -	 79	 -	 107	 -

Fonte: Registros Paroquiais de Batizados, Casamentos e Óbitos de Livres da Freguesia de São Salvador;
Inventários Post-Mortem e Testamentos (ver fontes manuscritas)

50 São João dei Rei, por exemplo, foram identificados 32 senhores "não brancos" usando do mesmo expediente,
num intervalo de um século Cf. SILVA, Cristiano Lima da. Como se Livre Nascera.- alforria na pia batismal em
São João dei Rei (1750-1850). Niterói, Dissertação de Mestrado, (JFF, 2004, p. 86.

o
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Embora o número de pessoas sobre as quais não se conhece o estado matrimonial seja

bastante elevado (em virtude da existência de vários homônimos), chama atenção o

predomínio de solteiras e viúvas, entre as mulheres, e a pequena proporção de viúvos entre os

homens. As mulheres solteiras e viúvas tinham mais facilidade para dispor dos seus bens do

que as casadas que dependiam do consentimento de seus maridos. Assim, algumas escravas

que demonstraram zelo e fidelidade para com suas senhorinhas ou se esmeraram nos bons

serviços prestados às senhoras viúvas conseguiram converter anos de trabalho e obediência

em beneficio da liberdade de seus filhos. Não menos sugestivo é o fato de que mais da metade

das crianças alforriadas por homens receberam esse beneficio de senhores solteiros e viúvos

A análise pormenorizada das características daqueles senhores e senhoras que

libertaram mais de uma criança no momento do batismo revela os casos em que fica patente o

tratamento especial que essas pessoas dispensaram aos pais daquelas crianças, sobretudo às

mães, visto que as cativas solteiras eram maioria. Essa dileção evidencia-se pelo fato de que

os senhores e senhoras que assim procederam tendiam a beneficiar os filhos de uma mesma

escrava (Anexo 1 e Anexo 2).

A predominância de solteiros e viúvos alforriando mais de uma vez os filhos de uma

mesma escrava reforça a hipótese de que eles estariam silenciosamente libertando seus

próprios filhos, sobretudo porque a maioria dos alforriados era de filiação ilegítima, como

também é grande a possibilidade de os senhores casados estarem alforriando seus filhos

adulterinos ou netos.

Clemente Pontes Lisboa, por exemplo, enviuvou de Joana de Mendonça em julho de

1807. Anos mais tarde ele alforriou os dois filhos naturais da preta Esperança, um em abril de

1812 e outro em novembro de 1814. O mesmo aconteceu com Custódio de Azevedo Sá que,

após ficar viúvo em 1811, libertou dois filhos ilegítimos da crioula Francisca.

Mesmo entre aqueles que libertaram apenas um escravo é possível notar um

comportamento suspeito. Manoel Jacques da Cruz era viúvo quando alforriou, em 1807, a

parda Alexandrina, filha natural da cabra Benedita. Dois anos depois ele se casou novamente

e não mais alforriou nenhuma criança no momento do batismo. Assim também aconteceu com

Antônio Rodrigues Areias. Ainda solteiro, em junho de 1811, remiu do cativeiro a parda

Deolinda, filha natural de sua escrava Joana, preta angola. No entanto, .meses depois ele se

casou e nunca mais o batizado de seus escravos viu surgir uma criança forra.

Em geral, os registros de batismo eram bastante lacônicos, por isso para descobrir

maiores detalhes sobre os motivos do apreço especial que aqueles homens nutriam por esses

cativos tomou-se necessário localizar seus respectivos testamentos, inventários e escrituras de
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alforria que porventura tivessem passado. Ao todo consegui localizar essa documentação

suplementar para apenas 15 senhores e senhoras. Por conseguinte, considerarei suas

experiências particulares tão somente como indicativos das possíveis razões para aquelas

alforrias, para tanto, selecionei apenas alguns casos mais detalhados pelas fontes.

O alferes Alexandre Teixeira de Melo era natural de Portugal e viúvo de Francisca

Maria Joaquina de São José, de quem tivera cinco filhos. Em li de maio de 1817, fez do

ritual de libertação do pecado também um rito de libertação jurídica da inocente Firmina, filha

natural de sua escrava Joana. Cinco anos depois, em 10 de abril de 1822, foi a vez de

Custódio, filho da mesma cativa, receber beneficio idêntico, ambos graciosamente. A pequena

Firmina viveu pouco mais de um ano em sua nova condição, uma vez que veio a falecer aos

30 de julho de 1818, tendo sido amortalhada em branco e azul e sepultada em covas da fábrica

da Matriz'. Pouco mais de um ano após a manumissão de Custódio, o alferes Alexandre

adoece e por temor da morte ditara o seu testamento no qual fica confirmado ter sido a

escrava Joana - entre os outros seis cativos declarados pelo testador - a que melhor soube

cativar a confiança e o apreço senhorial. Alexandre Teixeira de Melo deixou seu escravo

Antônio rebolo liberto na metade de seu valor e determinou que se lhe fossem dados 6$400

réis de esmola. Porém, foi a parda Joana a maior beneficiada, uma vez que agora, além de

receber a própria alforria, viu garantida a liberdade dos filhos que porventura viesse a ter

antes do falecimento de seu senhor, pois assim sentenciou o dito alferes:

ueclaro que também possuo uma escrava parda de nome Joana a qual deixo liberta como se tal
nascesse e caso venha a ter alguns filhos antes do meu falecimento ficarão gozando da mesma
liberdade não lhe sendo preciso mais título algum sendo bastante esta verba dando-se de esmola a esta
mesma liberta logo que eu falecer a quantia de 200$000 réis isentos da Real Décima a qual rogo queira
acompanhar as suas senhoras moças que se acham solteiras até tomarem estado" (TEST344) [o grifo é
meu]

Liberdade, legado e uma clara demonstração de confiança da parte de seu senhor que

lhe rogava acompanhasse as senhorinhas Latira e Cândida, órfãs e solteiras. Certamente a

parda Joana não era uma mulher velha, haja vista que seu senhor julgava-lhe ainda capaz de

parir. E para entrar no gozo de sua nova condição de mulher forra, Joana não teve que esperar

muito tempo, pois o alferes Alexandre Teixeira de Meio faleceu, aos 56 anos de idade, em

SI ACMC - Registros Paroquiais de óbitos Livres - Livro 7.
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dois de março de 1824, passados pouco mais de três meses da resolução de suas últimas

vontades.

Custódio João da Costa ditou seu testamento em outubro de 1821. Nele declarou-se

natural de Portugal e casado pela primeira vez com Amatildes Bernarda de Menezes,

passando as segundas núpcias com Luíza Maria Azevedo em nove de maio de 1807. Também

faleceu em 1824, pouco depois do alferes Alexandre Teixeira de Meio, com quem mantinha

estreitas relações, uma vez que lhe devia a quantia de 390$800 réis, assim como se tornara

cessionário de uma Execução que o dito alferes movia no valor de 852$576 réis. Além disso,

também fora o padrinho dos dois filhos daquela parda Joana alforriados na pia batismal.

Tratava-se, dentro dos padrões locais, de um riquíssimo senhor de engenho, possuidor de 43

escravos, dono de uma fortuna avaliada em 27:716$213 réis (equivalente, em 1824, a

5.566,34 £) cujas dívidas perfaziam apenas 10,2% do monte-mor (1NV393).

Os irmãos Domingas e Justino, filhos naturais da parda Angélica foram alforriados na

pia gratuitamente em seis de maio de 1 804 e seis de outubro de 1805, respectivamente. Ao

libertar Domingas, fez questão de enfatizar que "[ ... ] forrava desde já a dita Domingas para

nunca a chamar por si e seus herdeiros a escravidão". Já em relação a Justino disse tão

somente que "[ ..] dava liberdade ao sobredito Justino como se livre nascesse do ventre de sua

rnãe" 2 . Ou seja, ambas as alforrias foram passadas quando Custódio João ainda era viúvo,

possivelmente por julgá-los serem seus filhos, embora não faça nenhuma menção ao destino

de Angélica e sua prole, nem tampouco a seu afilhado Custódio e sua comadre Joana. De todo

modo, Angélica não foi descrita no inventário, o que significa que ela havia sido alforriada ou

falecido.

O português Manoel Paulo da Costa Torres enviuvou de Catarina Maria da Conceição

em sete de setembro de 1806. Desse matrimônio teve sete filhos legítimos, mas ao que tudo

indica também tivera mais cinco filhos com pelo menos uma escrava. A primeira criança que

ele alforriou gratuitamente na pia foi Luiza, filha ilegítima de sua escrava Maria cabra, em 30

de novembro de 1812. Depois disso retomou mais cinco vezes ao batistério, entre março de

1821 e setembro de 1829, para libertar - também graciosamente - os filhos naturais da crioula

Hilária. Quando faleceu em setembro de 1 830 ainda se encontrava no estado de viúvo, o que

reforça a suspeição de que aquelas crianças fossem suas filhas (TESTI 37).

Digno de nota é o caso do alferes Alexandre Manoel de Carvalho que concedeu a

alforria à Maria e Rita, filhas naturais da parda Inácia, entre 1801 e 1804, mediante o

52 ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livros ii. 7 eS.
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pagamento de 20$000 réis por cada uma delas. Não se sabe quem pagou pela liberdade de

Maria, mas para alforriar Rita, a escrava Inácia contou com adjutório de Inácio Ferreira

Gomos, a quem escolhera como padrinho de sua filha- Porém, a dita parda não poupou

esforços no sentido de forcejar a porta estreita da alforria, posto que, quaro anos depois, ela

mesma também comprou de seu senhor, ao preço de 153$600 réis, sua própria liberdade 5J.

Outro caso em que posteriormente a mãe foi alforriada aconteceu com Rosa, preta

angola, escrava do pardo forro Alexandre da Vitória Xavier. Aos 14 de dezembro de 1828,

viu sua filha natural de nome Maria receber os santos óleos e com eles a sua liberdade

gratuitamente, certamente fruto de sua dedicação ao senhor uma vez que, passado pouco mais

de um ano, o dito Alexandre redigiu um Papel de Liberdade, em 13 de janeiro de 1830, no

qual conferiu liberdade condicional à dita escrava em recompensa "[...] pelos bons serviços

que dela tenho recebido com a condição somente de me acompanhar durante a minha vida"54.

A continuidade do comportamento obediente da preta Rosa, que possivelmente implicava na

manutenção de tratos ilícitos entre ela e seu senhor, foi capaz de pavimentar o caminho da

liberdade para mais um filho daquela escrava, pois em oito de maio de 1831, Alexandre da

Vitória Xavier alforriou gratuitamente o inocente Pedro durante a cerimônia de batismo.

No caso das alforrias de pia praticadas por mulheres, não me foi possível encontrar

indícios de uma motivação determinada pelos laços de consangüinidade. No entanto, é

possível perceber claramente que as escravas conseguiram se valer das demonstrações de

fidelidade e da prestação de bons serviços para conseguir a alforria para seus filhos. Dentre as

79 senhoras que alforriaram na pia, apenas 12 libertaram mais de uni escravo, beneficiando

um total de 40 nascituros, sendo que 12 escravas (oito solteiras e quatro casadas) tiveram mais

de um filho batizado como forro (Anexo 2).

Quando Natária Maria de Jesus decidiu alforriar Pedro, filho natural da crioula Maria

- batizado em 18 de janeiro de 1819 -já era uma mulher idosa, recentemente viúva, pois

Antônio Ribeiro de Mendonça, seu marido, havia falecido em novembro do ano anterior aos

84 anos de idade. Não tivera filhos e, ao que parece, a viuvez e a idade avançada lhe trazia

dificuldades, uma vez que o engenho que possuíam foi descrito no inventário com "já todo

velho", apesar de serem senhores de 20 escravos (1NV522). Quem sabe por falta de liquidez

naqueles momentos dificeis. tenha exigido da escrava Maria o pagamento de duas doblas e ½

(32$000 réis) pela alforria de seu filho? Pouco mais de um ano depois, sentindo-se doente

Cartório do 2° Oficio de Notas de Campos - Livro de Escrituras e Notas n.19, p 55. Escritura de Liberdade
que dá o alferes Alexandre Manoel de Carvalho a Inácia Maria parda pela quantia de 153$600 réis.

Cartório do 2° Oficio de Notas de Campos - Livro de Registros Gerais (3
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houve por bem ditar o seu testamento, no qual determinou a alforria de seis escravos, entre os

quais a própria Maria e mais-dois filhos desta, chamados Bernardino e Francisca. Mas o

apreço por aquela escrava não se encerrou com as alforrias, já que a testadora também decidiu

deixar-lhe uma pequena porção de terras:

"Que deixa foros e libertos aos seus escravos Quitéria crioula, João seu filho; Rosaura; Maria;
Bernardino e Francisca filhos da dita Maria e que a esta e a seus dois filhos deixa 30 braças de terras
de sua fazenda nos fundos dela..." (TEST376) [o grifo é meu]

E não foi necessário muito tempo para aqueles escravos entrarem no gozo de suas

liberdades, pois Natária Maria de Jesus faleceu pouco menos de três meses após a redação do

testamento. Na prestação de contas que seu testamenteiro apresentou ao Juízo dos Defuntos e

Ausentes, foi possível saber que aquela escrava Maria havia se casado com o crioulo Inácio,

escravo de Ana Maria do Nascimento. Foi ele quem deu quitação das alforrias de sua mulher

e filhos (é bastante provável que ele fosse também o pai de Pedro), como também declarou,

em 28 de janeiro de 1824, que já se encontrava de posse das ditas 30 braças de terras

avaliadas em 48$000 réis.

Entre as mulheres quem mais alforriou foi Rosa Maria da Conceição, que elegeu cinco

diferentes casais de escravos legitimamente unidos pelo matrimônio para beneficiar,

libertando nove crianças gratuitamente entre março de 1808 e janeiro de 1811. Note-se que se

tratava de um uma senhora de posses, pois aqui aparecem nada menos do que 14 escravos

envolvidos nesse tipo de alforria. Evocou o Amor de Deus na maior parte das vezes e tomou o

cuidado de chamar a si os valores dos respectivos escravos na parte que lhe tocava nos bens

de seu casal. Isso porque ela era mulher de Francisco Álvares Linhares e administrava os bens

do casal em função de estar o seu marido demente, conforme ela nove vezes assim o disse

perante os sacerdotes que libertaram do pecado os filhos de seus escravos. 	 -

AS MOTIVAÇÕES SENHORIAS

Fidelidade, bons serviços e Amor de Deus eram freqüentemente mencionados tanto

pelos homens quanto pelas mulheres como motivação daquelas alforrias. Todas significaram
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uma forma de recompensa senhorial à obediência dos pais ou a mãe dos libertandos. Inclusive

no caso das alforrias pagas, pois elas não se reduziam tão somente a uma transação

pecuniária. Mesmos nesses casos, os senhores escolhiam os escravos merecedores de tal

beneficio. Vale lembrar que aqueles senhores que, como a viúva Natária Maria de Jesus,

enfrentavam problemas de falta de liquidez diante dos reveses da vida, tinham a opção de

vender os escravos e, no entanto, optaram pela alforria 55.

Creio ter havido razões diferenciadas para senhores e senhoras libertarem os filhos de

alguns escravos na pia batismal. As mulheres que assim procederam provavelmente eram

mais animadas pelo sentimento de piedade cristã e pelos vínculos afetivos que as ligavam às

escravas mais obedientes. Alguns senhores também agiram por motivos semelhantes, mas,

certamente, os laços de consangüinidade real ou presumida que os atavam aos filhos de suas

cativas falavam mais alto em seu íntimo, surdamente constrangidos pela moral daquela

sociedade e pelo medo das chamas eternas do inferno. O viúvo Manoel José Antunes Santiago

concedeu alforria de pia ao seu escravo Joaquim em dezembro de 1786, todavia a paternidade

do menino só foi revelada no testamento em setembro de 1792, quando também admitiu que

era pai de mais três irmãos de Joaquim, todos nascidos de sua escrava Luzia (1NV473).

Aos 10 dias do mês de dezembro de 1824, o português Antônio José Pedro

compareceu à Matriz de São Salvador para a cerimônia de batismo de Gertrudes, nascida dez

dias antes, filha natural de sua escrava Clara parda. Diante do pároco e de duas testemunhas

"[.] disse que gratuitamente e sem constrangimento algum dava plena liberdade à dita

inocente Gertrudes filha de sua escrava Clara parda e como tal desde já todos por tal a

conheçam como se livre nascesse do ventre materno"6.

Não há nada neste assento que lance a mínima suspeita sobre as razões que levaram

aquele senhor a proceder de tal forma. Não fosse pelo pároco ter feito dias depois uma

pequena anotação lateral, nunca se saberia que Gertrudes era, na verdade, filha natural de

Antônio José Pedro, pois o mesmo resolveu reconhecer a paternidade da menina e o registro

de seu batismo foi relançado dias depois, constando o nome de seu pai. Mas a história do

intereurso sexual entre aquele homem e a parda Clara não termina aqui, já que em 30 de junho

de 1827, é batizada a inocente Ana, filha do português Antônio José Pedro e de Clara do

Espírito Santo. Como não se trata de uma alforria de pia, presumo que Clara também já

" Káiia Mattoso também identificou casos de senhores que alforriaram por falta de liquidez, todavia, tia opinião
da autora, semelhante gesto não passava de uma operação comercial. Cf. MÁTTOSO, Kãtia de Queirós. Ser

Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988. p. 186-188.
Cf. ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro ii.
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tivesse sido libertada e vivia, conforme se dizia na época, "de portas adentro" com seu antigo

senhor, provavelmente, "como se fossem casados"57.

Mas a essa altura alguém poderia perguntar: se era lato corriqueiro os senhores terem

filhos com suas escravas e existir um constrangimento social para livrá-las do cativeiro, então

por que tão poucas alforrias na pia batismal? Teriam razão Frederico Burlamaqui e os

historiadores que endossam tal opinião? Acredito que não. A Igreja recomendava que o

batizado de inocentes fosse realizado o mais rápido possível, sobretudo porque era grande o

número de crianças que faleciam em tenra idade. Em Campos dos (ioitacases, a maior parte

dos batizados de escravos inocentes era feita geralmente poucos dias ou semanas após o

nascimento, talvez, a premência da administração do sacramento não desse tempo suficiente

para alguns senhores superarem suas dúvidas, resolverem seus problemas de consciência, os

conflitos familiares e concluírem pela paternidade das crianças antes da realização do

batizado. Contudo, poderiam alforriá-las depois, por meio de cartas de alforria, escrituras de

perfilhação ou testamentos. Ademais, como foi demonstrado no inicio deste capítulo, muitos

homens livres tiveram seus filhos com escravas de terceiros, o que não se constituiu cri]

obstáculo suficiente para demovê-los da idéia de os remir do cativeiro.

O alferes Simão Álvares Peçanha, membro de unia mitiga família local, passou carta

de alforria gratuita incondicional, em 15 de dezembro de 1738, declarando que "[ . 4 entre os

mais bens que possuía e tinha era bem assim uma mulatinha por nome Inocência sua filha

natural que por ser sua filha e sempre a tratar por tal dava liberdade j..] somente levado pelo

Amor de Deus, zelo de pai e ser sua lilha">.

Em novembro de 1739 foi a vez do capitão-mor João Álvares Barreto, membro de

uma poderosa família estabelecida em Campos na primeira metade do século XVIII, alforriar

"[ . 1 um rapaz chamado José filho de uma sua escrava chamada Valéria [..] a qual alforria e

liberdade lhe dava pelos bons serviços que dele tem recebido e pelo Amor de Deus e que

também faz a dita alforria por julgar ser seu filho e o ter sempre nessa conta59

Ao assinar uma carta de alforria em fevereiro de 1784, dona Paula Maria da Anchieta

declarou que libertava"[ ... ] duas mulatinhas por nome Luiza e Joana filhas de sua escrava que

foi por nome Clara crioula pela quantia de 278$000 réis cuja quantia recebeu da mão de

Aluísio Azevedo aludiu ao costume de homens livres concederem a alforria na pia batismal aos seus Filhos
ilegítimos ao explicar a origem do personagem Raimundo no romance O Mulato. Cf. AZEVEDO, Aluisio. 1 -

Mulato 58 ed., SI', Ática, 1983, p. 36-37.
Cartório do 2° Oficio de Notas de Campos - livro de Escrituras e Notas a. 2.

39 Cartório do 2° Oficio de Notas de Campos - Livro de Escrituras e Notas n 2.
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Jerônimo Fernandes Guimarães para esta dita alforria por dizer são suas filhas" 60 . O mesmo

Jerônimo que, em 1796 e 1812, veio a alforriar gratuita e incondicionalmente na pia batismal

Manoel e Antônio, filhos de suas escravas Rosa e Ana. E poderia aludir ainda á iniciativa de

outros homens como José Xavier Ribeiro e Antônio José Vasconcelos que, tendo filhos com

escravas de outras pessoas, não pouparam esforços para os libertar.

Os exemplos acima se referem aos homens que assumiram publicamente a paternidade

dos filhos de suas escravas, mas havia casos em que a alforria de um filho era feita

veladamente. Um dos motivos da pendenga que, a partir de junho de 1802, contrapôs o pardo

Amaro Nunes Viana e a viúva de seu pai, durante um processo de inventário, foi o fato de um

mulatinho alforriado pela viúva ter sido lançado no pagamento de sua legítima paterna.

Reclamava o Embargante que o dito mulatinho Floriano "foi libertado pela promessa que

havia feito o falecido [seu pai] e por ter recebido [a Embargada] a conta dela 19$200 réis"

(PROC. 014). Várias testemunhas requisitadas pelo Embargante não só declararam que o

autor do pagamento daquela alforria fora Joaquim de Souza com também complementavam:

"pai que dizem ser do dito mulatinho". Para esclarecer possíveis dúvidas quanto á transação

entre o autor do pagamento da alforria e a viúva, o próprio Joaquim de Souza de Oliveira foi

nomeado como testemunha pela Embargada. Confirmou a promessa de alforria feita pelo

falecido e assumiu a autoria do pagamento da referida quantia, sem mencionar a paternidade

que lhe era atribuída, certamente, porque se tratava de um filho adulterino, posto que sua

qualificação como testemunha dizia se tratar de um "homem branco, casado, morador no

Sertão do Vrurarí, onde vive de suas lavouras com 34 anos de idade pouco mais ou menos".

Na condição de homem casado não poderia mesmo assumir oficialmente aquela paternidade

que muita gente do lugar conhecia, mas, mesmo assim, providenciou a alforria daquele filho,

possivelmente, numa tentativa de atenuar as graves conseqüências de um pecado.

O mesmo pode ser dito em relação aos filhos sacrílegos. Nenhum religioso secular ou

regular de forma alguma poderia admitir oficialmente uma paternidade, todavia a intensa

atividade sexual de padres é fato fartamente documentado pela historiografia. Também para

eles a manutenção dos filhos havidos com escravas no cativeiro, certamente, figurava um

agravante do pecado que, por si só, já era considerado muito sério pela Igreja. No processo

iniciado em novembro de 1773, em que o preto Mateus, escravo do falecido Reverendo Padre

Aleixo de Figueiredo, tentava justificar o ajuste de sua liberdade, a parda forra Ana Rosa

tomou-se uma figura de suma importância, posto que vivia na companhia do falecido padre e

60 Cartório do 20 Oficio de Notas de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 9.
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tinha sido nomeada testamenteira e inventariante de seus bens. Chamada a testemunhar, Ana

Rosa foi qualificada como "mulher parda fora, moradora nesta Vila, viúva do defunto José

Luiz de Mendonça, de idade de 26 anos pouco mais ou menos" (PR00004). Testemunha

jurada aos Santos Evangelhos "ao costume disse ser filha natural do Reverendo falecido Padre

Aleixo de Figueiredo e por esta razão em sua vida era tida e mantida por senhora do escravo

Mateus [ ... ]". Provavelmente por temer as chamas transitórias do Purgatório, ou quiçá, as

penas eternas do próprio Inferno, Padre Aleixo tratou não só de alforriar sua filha como dela

criar, arranjar estado de casada e transmitir bens em herança.

MEU ESCRAVO, MEU PARENTE?

Entre diversos povos desde a mais remota antiguidade a escravidão doméstica ou

comercial quase sempre teve por base o etnocentrismo 6t . Entre os antigos hebreus, por

exemplo, a procedência genérica dos escravos era regrada pelo próprio lahweh expressa em

vários livros Bíblicos: "Os servos e servas que tiveres deverão vir das nações que vos

circundam; delas podereis adquirir servos e servas ( ... ) Tê-lo-eis como escravos; mas sobre os

vossos irmãos, os israelitas, pessoa alguma exercerá poder de dominio" 62 . Os antigos gregos,

por seu turno, valiam-se da distinção entre helenos e bárbaros para capturar seus escravos

como prisioneiros de guerra, assim corno fizeram, posteriormente, os romanos63.

Desde a Idade Média, quando os portugueses escravizavam mouros, canarinos.

azenegues e, mais tarde, as primeiras levas de pretos arrancados da costa ocidental africana no

século XV, agiam de acordo com as leis costumeiras das guerras presentes na Europa

Ocidental, que permitiam reduzir os prisioneiros ao cativeiro. Porém, a partir do século XIII,

passou a prevalecer a regra segundo a qual os cristãos só poderiam escravizar infiéis desde

' Entre alguns povos onde a escravidão não era muito generalizada havia casos pontuais de venda de ladrões;
por insolvência de dívidas; auto-venda ou venda de filhos, sendo que entre os antigos hebreus, por exemplo, a
venda de parentes era objeto de severas reprovações. Cf. VENDRAME, Calisto. A Escravidão na Bíblia. SP,
Atica, 198!, p. 129-141 e PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a cornparative study. Cambridge,

Harvard University Press, 1981
Cf. Levítico 25:44-46 In: Bíblia de Jerusalém. SP, Paulus, 2003. Pai-a outras passagens do Antigo Testamento

sobre a escravização pelos hebreus dos que não eram israelitas Cf. VENDRAME, Calisto. A Escravidão na
Bíblia. SP, Ática, 1981, p. 112-119.	 -
'3 Cf.VENDRAME, Calisto. A Escravidão na Bíblia. SP, Mica, 1981, p. 25-32 e 112-117; .DAVIS, David
Brion. O Problema da Escravidão na Cultura Ocidental. RJ, Civilização Brasileira, 2001, p 81-109 ei passim;
FINLEY, Meses. Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Ri, Graa!, 1991, p. 77-81 -
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que os mesmos fossem capturados numa guerra justa64 . Também para a cristandade ocidental

o escravo era o outro.

Entre diversos povos africanos a posição de uma pessoa livre perante o escravo não

era muito diferente. De acordo com o antropólogo Claude Mellaisoux, nas sociedades

domésticas da África sub-saariana a origem etimológica da noção de liberdade - ao contrário

do que se poderia supor - não é a de "desembaraçado de alguma coisa", mas antes a de

pertença a uma mesma cepa étnica, idéia quase sempre associada a unia metáfora do

crescimento vegeta): "nascer e amadurecer juntos"5 . O referido autor também explica que o

advento da escravidão nessas sociedades decorre da "disjunção dos ciclos produtivos e

reprodutivos que fundam o parentesco, logo pelo advento do estranho absoluto, do não-

parente", cuja fonte principal de abastecimento eram as razias e as guerras66.

Portanto, salvo algumas situações excepcionais, o escravo sempre foi por definição o

estranho, aquele que vem de longe, o estrangeiro. Por conseguinte, parafraseando Meillasoux,

é possível dizer - apenas nesse sentido - que a escravidão é a antítese do parentesco, ou seja,

para uma pessoa livre, o escravo era, por excelência, o "meu" anti-parente. Stuart Schwartz

cita o caso lapidar que traduz muito bem esse entendimento, quando um homem na Bahia, ao

libertar seu filho em 1741, fez a seguinte declaração na carta de alforria: "ele é meu filho, não

meu escravo" 7 . [o grifo é meu 

Como não poderia deixar de ser, essa incompatibilidade entre parentesco e escravidão

estava to arraigada na sociedade escravista brasileira que, conforme demonstraram Stephen

Gudeman & Stuart Schwartz, interditava até mesmo a vinculação espiritual entre um senhor e

64 As razões geralmente aceitas que tomavam urna guerra justa eram basicamente a legítima defesa (que incluía
a reparação de injúria ou a recuperação de terras ocupadas ilegitimamente) e a garantia da liberdade de pregação
do Evangelho, que legitimavam a apropriação de bens de povos infiéis e sua redução ao cativeiro.Cf.
HESPANHA, Antônio Manoel & COSTA. Maria Catarina. Os Poderes num Império Oceânico. In: MAITOSO,
José (direção). História de Portugal. Lisboa, Estampa, 1998, p. 352, v. 4; SAUNDERS, A. C de C. M. História
Social dos Escravos e Libertos Negros em Portugal (1441-1555). Lisboa, Imprensa Nacional, s/d, p. 64-66 e
PIMENTEL Maria do Rosário. Viagem ao Fundo das Conwiéncias: a escravatura na época moderna. Lisboa,
Colibri, 1995, p. 17-30.
's Cf. MEILLASOUX, Claude. Antropologia da Escravidão: o ventre de ferro e dinheiro. RJ, Jorge Zahar
Editor, 1995, p. 19 e PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a comparative study. Carnbridge,
Harvard University Press, 1982. Sobre a noção de liberdade corno pertença a um determinado grupo [étnico,
familiar ou comunitário), característico das sociedades pré-industriais Marcos Carvalho sublinha que em diversas
sociedades da antiguidade, africanas e escravistas da América, a noção de liberdade estava associada à pertença e
não à simples negação da escravidão, pois apenas "quem pertencia a uma comunidade poderia exercer os direitos
a ela adstritos". Cf. CARVALHO, Marcos J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo. Recai?, 1822-
1850. Recife, UFPE, 2002, p. 213-221.

Cf. MEILLASOUX, Claude. Antropologia da Escravidão: o ventre de ferro e dinheiro. RJ, Jorge Zahar
Editor, 1995, p. 31; SILVA, Alberto da Costa e. A Manilha e o Libambo. Ri, Nova Fronteira, 2002. Essa
percepção do escravo como um estrangeiro desenraizado também foi enfatizada num importante estudo sobre a
cscravidão antiga. Cf. FINLEY, Meses. Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Ri, Graal, 1991,p. 77.
' Cf. SCHWARTZ, Stuart. A Manumissão de Escravos no Brasil Colonial - Bahia. 1684-1745- In: Anais de

lli.çtória. Assis, n. 06, 1974, p. 96.
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seu escravo por meio do parentesco fictício fundado pelo compadrio 68 . Por tudo isso, é

forçoso reconhecer que boa parte - se não a maior - das alforrias de crianças ilegítimas era,

sem dúvida alguma, uma tentativa explícita ou silenciosa de reparar aquela contradição

fundamental que, ainda por cima, carregava consigo a agravante do pecado da carne, objeto

da reprovação divina e responsável por sofrimentos póstumos atrozes, eni caso de falta de

arrependimento e de reparação.

Cf. GUDEMAN, Stephen & SC}-IWARTZ, Stuart. Purgando o Pecado Original: coinpadrio e batismo de

escravos na Bahia no século XVIII. In: REIS, João José (org.). Escravidão & Invenção da Liberdade: estudos

sobre o negro no Brasil- SP, Brasiliense, 1988, p. 33-59.
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A ALFORRIA COMO DISPOSiÇÃO DE ÚLTIMA VONTADE

A derradeira chance de um escravo ter sua obediência suficientemente reconhecida

pelo seu senhor, a ponto de libertá-lo, era no momento solene que precedia a morte. Ao se

assenhorear dos costumes fúnebres e das representações sobre a morte no ocidente cristão, a

Igreja Católica, corri muita destreza, infundiu o medo ciii relação ao destino da alma, na

tentativa de fazer desse sentimento um mecanismo regulador do comportamento dos cristãos

conforme seus cânones. Foi justamente em virtude da angústia provocada pelo medo da

condenação eterna que os testamentos se tornaram, por excelência, no instrumento de

preparação para o "bem-morrer". Assim, as disposições de últimas vontades eram peças

importantíssimas no ritual da morte, pois era por meio delas que o quase sempre moribundo

acertava as contas com o Criador e tomava as providências que julgava necessárias para

colocar sua alma no caminho da salvação'.

Naqueles tempos, a doença era entendida como conseqüência do pecado, enviada por

Deus como forma de castigo para o impenitente. A redação do testamento era, pois o

momento de passar a consciência a limpo, confessar as culpas, tentar reparar alguns erros

pretéritos e decidir sobre o destino da terça parte dos bens, quando havia herdeiros, ou sobre a

totalidade deles se não existissem mais descendentes ou ascendentes legítimos2 . A sucessão

dos bens de pessoas casadas por "carta a metade" 3 era feita do seguinte modo: do total da

Unia das fórmulas mais freqüentes na abertura dos testamentos era a seguinte: "[..] estando doente de cama
que Deus foi servido dar-me em meu períeitojuizo e entendimento por temer a morte e desejando colocar minha
alma no caminho da salvação e não saber quando o mesmo Senhor será servido tirar-me desta vida faço este meu

testamento [ . 1" 
Não tratarei aqui das atitudes e representações diante da morte, porque não é esse o objeto

central de minha pesquisa. Minhas referências a esses aspectos compõem somente um pano de fundo para
contextualizar as alforrias determinadas como disposição de última vontade, para o que me vali do excelente

trabalho de RODRIGUES, Cláudia. Nas Fronteiras do Além: o processo de secularização da morte no Rio de

Janeiro (séculos XVIII e XIX). 
Niterói, Tese de Doutorado, UFF, 2002- Sobre a compreensão da doença como

conseqüência do pecado na Colônia e no Império, Cf. SOARES, Márcio de Sousa. A Doença e a Cura: saberes

médicos e cultura popular na corte imperial. Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 1999. Para uma
problematização do uso dos testamentos como fonte de pesquisa histórica pelo viés teórico da noção de
imaginário social Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII:

estratégias de resistência através dos testamentos. 2 a ed., SP, Annablume, 2000, p. 29-41. Convém lembrar que,
no mundo ocidental, a feitura de testamentos (e a libertação de escravos neles expressa) precedeu o cristianismo
por vários séculos, sendo posteriormente apropriada e santificada pela Igreja. Cf. PATTERSON, Orlando
5/avery and Social Death: a comparative study. Carnbridge, Harvard University Prcss, 1982.
2 Segundo Kátia Q . Mattoso, a previsão legal da ordem de sucessão era a seguinte: descendentes; ascendentes;
parentes colaterais até o décimo grau de consangüinidade; o cônjuge (se houvesse) e, por fim, o Estado. No
entanto não era isso o que acontecia na prática em Campos, onde pude constatar que, na ausência de
descendentes, ascendentes e cônjuges, os testadores dispunham livremente da totalidade de suas fortunas, mesmo
tento, em alguns casos, parentes colaterais ainda vivos. Cf. MATTOSO, Kátia Q. Bahia Século XIX: uma

província no império. RJ, Nova Fronteira, 1992, p. 136-139.
'A grande maioria dos casamentos realizados tanto na Colônia quanto no império eram por "carta a metade" o
que fazia dos cônjuges meeiros tantos dos bens que levavam quanto nos que acumulavam durante a comunhão
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fortuna (chamado Monte-Mor) eram descontadas as dívidas do casal, resultando no Monte-

Menor. Este, por sua vez, era dividido em duas partes (Meação) - metade do(a) viúvo(a) e a

outra metade do(a) falecidb(a). Ao redigir um testamento, uma pessoa casada podia dispor de

1/3 do total de sua meação (a chamada terça); os demais 2/3 eram divididos em partes iguais

entre os descendentes (sendo cada parte era chamada de legítima paterna ou materna). Aos 213

ainda poderiam juntar-se a colação dos dotes de casamento recebidos pelos herdeiros e a

meação do pai ou mãe falecido, caso o cônjuge sobrevivente não tivesse feito o inventário,

resultando no chamado Monte-Partível. Ademais, se algum herdeiro tivesse falecido antes de

seus pais, deixando descendência, o valor de sua legítima era dividido igualmente pelos seus

respectivos filhos ou netos. E, por fim, caso algum herdeiro solteiro falecesse sem deixar

descendentes durante o inventário, o valor de sua legítima revertia para seu pai ou mãe.

Testamentos eram, portanto, quase sempre ditados somente por aquelas pessoas que

possuíam bens suficientes para dispor em beneficio de suas almas e/ou enfrentassem

problemas sucessórios, tais como ausência de herdeiros e perfilhações de prole natural.

Invariavelmente, até meados do século XIX, a maior parte da terça era destinada e, de fato,

consumida pela pompa funerária, missas e legados pios deixados para irmandades, Ordens

Terceiras e obras de caridade. E, dependendo do valor da fortuna do testador, distribuía-se

ainda legados sob a forma de dinheiro ou de bens quase sempre em favor de filhos, netos,

afilhados, compadres, enjeitados, entre outros.

Casos havia, mormente entre os mais afortunados que, cumpridas todas as

determinações do falecido, ainda sobravam bens. Era o chamado remanescente da terça que

poderia ter dois destinos: caso o testador tivesse determinado o que fazer com ele, assim seria

cumprido em atenção a sua última vontade, caso contrário o referido valor do remanescente

originava um novo monte partível para ser igualmente dividido entre os herdeiros nun1a

sobrepartilha.

Os senhores que desejassem libertar algum escravo como disposição de última

vontade teriam que, conforme a legislação sucessória vigente, descontar o seu valor da terça

para não prejudicar a meação do cônjuge nem as legítimas de seus filhos. Mesmo no caso

daquelas alforrias passadas em vida, sob a forma de Escritura, os valores dos escravos

deveriam ser posteriormente debitados da terça. É o que comprova, entre muitos outros casos,

conjugal. Raros foram os casamentos regidos por "Contrato de Arras" em que os bens que os cônjuges possuíam
antes do enlace matrimonial não entravam à meação. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento:

J?niuna efarnília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 206-212.
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o testamento do senhor de engenho Francisco José de Souza, redigido em 1801, em que ele

dispõe da terça parte de seus bens esclarecendo que

"Declaro que da minha terça disponho na forma seguinte que forrei uma mulatinha pequena filha de
Ana pequena, aliás, de uma crioula por nome Ana cuja já tem [sic] carta de alforria passada nesta nota
desta Vila cuja importância deve se entrar na minha terça que são três doblas e sem embargo da dita
crioula Ana filha de demência ter mais duas filhas forras Rosa e Paula esta a forrei na pia recebendo
os seus produtos e também é forra a sua mãe avaliada por mim em seis doblas cujas três doblas ela me
deu e as outra três eu por esmola as perdoei que também entrarão na minha terça". (TESTI 17)

As chances de os escravos conseguirem a alforria, neste momento, tinham pois limites

fixados pelo tamanho da terça de seus senhores e, dentro dela, pela quantidade de recursos

direcionados às cerimônias fúnebres e aos ofícios religiosos necessários para a salvação da

alma. Era preciso, portanto, uma grande habilidade dos cativos para se fazerem incluídos

neste quinhão. Alguns pesquisadores enfatizaram que a morte do senhor eram um dos

momentos mais críticos na vida dos escravos, sobretudo no que concerne a possíveis

separações de famílias, provocadas pelas partilhas, arrestos, vendas ou arrematações 4 . Trata-

se, na verdade, de uma hipótese ainda muito pouco testada, uma vez que uma conclusão dessa

natureza só poderia ser tomada com base no estudo sistemático das partilhas de bens. Mas são

poucos os pesquisadores que enfrentam a árdua tarefa de dissecar inventários post-morletn de

forma massiva. Todavia, algumas pesquisas consistentes já demonstraram que não era bem

assim que as coisas aconteciam, posto que a maior parte das famílias tendia a permanecer

unida após a execução das Partilhas 5 . Seria mesmo muita tolice dos senhores herdeiros

inquietarem as eseravarias destruindo uma instituição tão cara aos cativos, caso não houvesse

alternativas menos arriscadas. Assim como Sheila de Castro Faria e Hebe .Mattos, pude notar

que muitas partilhas cumpriam apenas uma formalidade jurídica, ficando os bens, na verdade,

indivisos nas mãos do cônjuge sobrevivente até os demais herdeiros atingirem a maioridade,

Cf. METCALF, Alida C. Vida da Familiar dos Escravos em São Paulo no século XVIII: ocaso de Santana do

Parnaíba. In: Estudos Económicos, 17(2): 229-243; GORENDER, Jacob. A Escravidão Reabilitada. SP, Atica,

1990, p. 51-55; ANDRADE, Rõmuto Garcia. Casamentos Endogámicos e Casamentos Mis/os de Escravos na

Zona da Mata de Minas Gerais. In: Ver/entes, São João dei Rei, janíjun. 1998, p. 23-30.
Cf. FLORENTINO, Manolo & GOES, Jose Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas e tráfico atlõntico,

Rio de Janeiro, c. 1790- c. 1850. Ri, Civilização Brasileira, 1997, p. 115-125; GOES, José Roberto Pinto de.
Escravos da Paciência: estudo sobre a obediência escrava no Rio de Janeiro (1790-1850). Niterói. Tese de

Doutorado, 0FF, 1998, p. 271-275; ALVES, Maurício Martins. Formas de Viver: formação de laços parentais

entre cativos em Taubatá. 1680-1848. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ, 2001, p. 311; ROCHA, Cristiany Miranda
da. Histórias de Famílias Escravas, Campinas século XIX. Campinas, UNICAMP. 2004, p. 103-114 e mais
recentemente GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Família Escrava e Composição Étnica das Escravarias
de São José do Rio das Mortes (1743-1850). Comunicação apresentada no li Simpósio Escravidão &
Mestiçagem: histórias comparaadas. Belo Horizonte. EAFICH/UFMG, março de 2006.
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se casarem e fundarem suas próprias unidades domésticas < . A divisão, de fato, das famílias

escravas dependia muito da quantidade de herdeiros, de suas respectivas idades e do estado

matrimonial de cada um deles. Era muito comum aparecerem declarações de herdeiros nos

inventários relatando não terem sido satisfeitos no pagamento de suas legitimas, passados

muitos anos após a morte de seus pais ou mães. Quando uma partilha era, na realidade,

consumada, procurava-se sempre, e na medida do possível, preservar ao máximo as famílias

dos escravos.

Embora a família escrava não seja tema central desta tese, ela está fortemente presente

visto que, como procuro demonstrar ao longo deste trabalho, raramente a alforria era unia

aventura solitária. É inegável que a morte do senhor pudesse gerar comoção e incertezas nas

escravarias, mas esse foi também um momento decisivo na vida de muitos cativos, um passo a

mais, muitas vezes o último, em direção à liberdade.

As conclusões que se seguem são fruto do exame de 595 testamentos redigidos, entre

1 704 e 1832. Deste conjunto, pude identificar com segurança que 507 eram senhores de

escravos, 10 testadores não os possuíam (seis homens e quatro mulheres), ao passo que em 78

casos (13,1%) não se pode afirmar ou tampouco negar que seus autores eram ou não senhores

de escravos. Reconheço que se trata de um número relativamente elevado de indeterminação.

De fato, neles não se faz qualquer menção a escravos: seja sob a forma de missas, alforrias ou

doações. No entanto, isso não é suficiente para concluir que seus autores não os possuíssem,

visto que o detalhamento ou a declaração de bens não era o principal objetivo dos testadores.

Tanto que, em alguns casos fazia-se alusão a dois. três cativos e quando se examinava o

inventário lá estavam dezenas deles listados. Ou seja, em boa parte das vezes, o número de

escravos declarados nos testamentos compõe um quanwm mínimo de escravos possuídos.

Todavia, 284 testadores aproveitaram a ocasião para cuidar da manumíssão de pouco mais de

670 escravos 7 . Esse conjunto corresponde a 47,7% do total de testadores e a 56,0% dos

escravistas. Ou seja, quer se considere uma ou outra cifra, havia uma boa chance para alguns

escravos serem libertados quando seus senhores sentiam a aproximação dos instantes

derradeiros.

Isso porque era bastante usual que os bens dos filhos de maior idade e solteiros permanecessem agregados na
mesma unidade de seu pai ou mãe. CI'. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamilia no
cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 379-385 e MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os
significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. RJ, Arquivo Nacional, 1995, p. 67; 95-98.

Em três testamentos não há a especificação exata de quantos escravos estavam sendo alforriados: "ordeno que
meus escravos que hoje em dia possuo por minha morte fiquem forros c libertos como se o fossem do ventre de
sua mãe e para que estes escravos tenham aonde possam viver lhes dou um sitio que possuo em terras próprias
no lugar denominado Jacaré" (TEST332); "todos os filhos de Tereza" (TEST377); "quanto aos outros [escravos]
dando seus valores se lhes dará sua carta de liberdade" (TEST4I4)
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Mas isso não significa dizer que entre os 223 escravistas que não alforriaram no

testamento não tenha existido quem o tivesse feito antes por Escritura Pública ou na pia

batismal. Cito apenas dois exemplos: Em 19 de junho de 1809, dona Maria Martins de

Azevedo. viúva do alferes Francisco Pereira Borges, passou carta de alforria gratuita

incondicional lavrada em cartório ao crioulo Eugênio 8, todavia, ao ditar seu testamento, em

novembro de 1827, ela não alforriou escravo algum, embora conservasse a condição de

senhora de escravos (TESTI 1). Poucos meses antes de ditar seu testamento, em maio de 1823,

Ana Maria de Jesus e seu marido alforriaram 11 escravos por escritura pública e, muito antes

disso, já haviam libertado três crianças na pia batismal, mas nenhum outro escravo foi

alforriado por disposição de última vontade (FEST434)9.

Não obstante a amplitude do arco de tempo abarcado pelos testamentos, optei por

fazer uma análise em bloco, considerando que a maior parte deles foi redigida durante a

conjuntura da montagem e expansão das atividades açucareiras. Ou seja, no intervalo de

tempo estudado não há nenhuma oscilação econômica negativa na região que justifique uma

análise periodizada. Tenho consciência de que um exame em conjunto pode sugerir um certo

imobilismo ou obscurecer a dinâmica social. Uma apreciação por décadas ou sub-períodos

seria mais pormenorizada, porém a observação das variáveis relativas ao sexo e estado

matrimonial dos testadores, por exemplo, assim como daquelas relacionadas aos escravos,

provocaria unia dispersão muito grande dos dados contidos naqueles 284 testamentos com

alforria.

No entanto, para minimizar o problema da análise em bloco, segui a periodização

adotada na análise dos inventários para examinar a distribuição dos testamentos e da prática

da alforria ao longo do período estudado. O resultado apresentado no quadro abaixo (Quadro

lV.1) revela um progressivo incremento proporcional na concessão da liberdade

paralelamente ao crescente ingresso de africanos na região. Pelo menos foi o que ocorreu até

1825. A partir de então se observa uma ligeira queda entre 1826 e 1832, possivelmente

provocada pelas incertezas quanto à iminência da suspensão do tráfico atlântico, mas, de

qualquer modo, a proporção de senhores que praticaram a alforria permaneceu num patamar

bastante expressivo. Os dados assim distribuídos revelam que, a partir da década de 1790, as

chances dos escravos serem alforriados em testamento eram significativamente elevadas.

Cf. Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 22, p. 46-47.
As referidas escrituras e registros de batismo encontram-se transcritos no inventário a que se procedeu por

falecimento de Ana Maria de Jesus (1NV420). Casos desse tipo também foram constatados na Vila de Porto

Feliz Cf FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos.- trabalho, Jbrnília, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São
Paulo. c. - e. 1850. Ri, Tese de Doutorado, IJÍRJ, 2005, p. 178-179.

Cf. Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 22, p. 46-47.
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Quadro IV.I - Presença de Escravos e Alforrias nos Testamentos (1704-1832)

Período	 Testadores	 Testadores	 Senhores que

Escravistas	 alforriaram

%

1704-1749	 16	 2,7	 14	 87,5	 4	 28,6

1750-1789	 119	 20.0	 97	 81,5	 38	 39,2

1790-1808	 187	 31,4	 165	 88,2	 94	 57,0

1809-1825	 202	 34.0	 175	 86,6	 114	 651

1826-1832	 71	 11,9	 56	 78,8	 34	 603

soma	 595	 100	 507	 85,2	 284	 56,0

Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas)
OBS: apenas um testamento é datado de 1832.

É interessante notar que, na primeira metade do século XVIII, em termos

proporcionais, menos senhores concederam a alforria. Tratava-se de uma época em que

predominava a criação de gado na região (e, em menor escala, a plantação de cana e o cultivo

de pequenas lavouras de alimentos) e de grande instabilidade provocada pelos conflitos

políticos entre moradores, potentados locais e senhores absenteístas: A posse mansa e pacífica

sobre a terra era coisa muito incerta, sobretudo para aqueles que não possuíam títulos de

propriedade. O caráter acentuadamente itinerante da ocupação dos Campos naquele período

era marcado não só pelo movimento no interior do próprio Distrito como também pelo

abandono da região '°.

Embora a presença africana fosse bastante expressiva nas escravarias, a atividade

criatória caracterizava-se por uma grande dispersão espacial de escravos e de livres". Não é

possível estimar as proporções assumidas por ambos no conjunto da população, no entanto, é

de se presumir que, nesse contexto, as distâncias entre a localização dos rebanhos e a sedes

das fazendas e o relativo isolamento dos escravos nos currais, contribuíssem muito para

desafogar o conflito potencial representado pela entrada de africanos na região.

'° Cf. HARRISON, Willian. A Struggle for Land iii Colonial Brazil: lhe priva/e captaincy of Paraíba do Sul,
W3-1753. PhD Thesis, The t.Jniversity ofNew Mexico, 1970.

Em 42 inventários abertos entre 1698 e 1749 foram computados 266 escravos, dos quais 148 eram africanos;
96 crioulos e sobre 22 ignora-se a naturalidade. Portanto, entre os escravos cuja naturalidade é conhecida, os
africanos representavam 60,6%. Sheila de Castro Faria demonstrou que, nessa época, o trabalho nos pastos e
currais não exigia mão-de-obra numerosa e que, como estratégia de governo dos escravos, os senhores que se
dedicavam àquela atividade tinham o hábito de preferencialmente alocar famílias escravas para o cuidado de
seus rebanhos. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial.
Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 326-327.
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OS TESTADORES: SEXO E ESTADO MATRIMONIAL

Não causa surpresa alguma o fato de os homens constituírem a maioria dos testadores

(62,2%) e dos escravistas (62,5%). Estando em sua maioria casados, representavam a cabeça

do casal na administração dos bens de suas unidades domésticas. É verdade que isso não era

razão impeditiva para suas esposas também testarem, visto que elas tinham igualmente o

direito de dispor sobre a terça parte da metade dos bens do casal, tanto que 94 senhoras

casadas o fizeram, o que equivale a 41,8% das testadoras. Creio que a superioridade numérica

dos senhores casados sobre as senhoras em igual estado, e das viúvas em relação aos viúvos

se deve ao fato de que era mais comum a morte ceifar os homens casados primeiro do que as

suas esposas, o que os levava a assumir a dianteira na redação dos testamentos e o maior

número de viúvas sobre o de viúvos. Nos inventários que examinei, havia 72 viúvas e 51

viúvos. Essa desproporção foi constatada no mapeamento populacional de 1799, no qual foi

computada a existência de 397 viúvas contra 192 viúvos.

A predileção da morte em conceder a primazia aos cônjuges masculinos foi

cabalmente confirmada pelo exame dos 10.052 registros de óbito assentados na Igreja Matriz

de São Salvador, entre janeiro de 1800 ejaneiro de 1836. Dos 2.501 óbitos de pessoas adultas

não solteiras constatei 524 registros de falecimento de viúvas frente a 234 de viúvos. Naquele

conjunto ainda havia 1.014 mulheres enviuvando, ao passo que 729 homens viram suas

mulheres baixarem à sepultura antes deles. Em geral, havia uma sensível diferença de idade

entre os cônjuges, comprovada por diversos estudos que demonstraram que, em média, as

idades matrimoniais masculinas eram bastante superiores às femininas 12 . Além disso, grande

parte das mulheres de posses que enviuvava jovem retomava o estado de casadas, vivendo,

portanto, boa parte de suas vidas debaixo do poder de um marido 13.

Também é necessário levar em conta que, geralmente, os homens recasavam mais do

que as mulheres, sobretudo quando tinham filhos ainda muito pequenos. Possivelmente os

viúvos não davam conta de cuidar dos órfos sozinhos e, ao mesmo tempo, tocar seus

empreendimentos. Quase sempre, os menos afortunados dependiam fortemente da mão-de-

obra familiar para assegurar o equilíbrio da economia doméstica, por isso a necessidade de

2 Cf. entre outros BACELAR, Carlos de Almeida Prado. Viver e Sobreviver em uma Vila Colonial: Sorocaba,
séculosXVlle XIX. SP, Annablunie, 2001, p. 55-61 e BRUGGER, Sílvia M. Jardim. Minas Patriarca!- Família
e Sociedade (São João dcl Rei, séculos XVIII e XIX). Niterói, Tese de Doutorado, UFF, 2002, p. 105-116.
3 Para uma análise dos recasamentos como uma estratégia de poder entre as famílias abastadas Cf. FARIA,
Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna efamiia no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira. 1998, p.
209-212.



133

recasar e ter muitos filhos, sobretudo porque muitos deles faleciam antes de alcançar a idade

produtiva 14 .	 -

Quadro IV.2 - Alforrias Conforme o Sexo e Estado Matrimonial dos Testadores (1704-1832)

SENHORES

Estado	 testadores	 testadores	 senhores que

Matrimonial
	

escravistas	 alforriaram

solteiro	 84	 22,7	 73	 23,0	 52	 30,8

casado	 223	 60,3	 191	 60,3	 83	 49,1

viúvo	 61	 16,5	 52	 16,4	 34	 20,1

ignorado	 2	 0,5	 1	 0,3	 -	 -

soma	 370	 100	 317	 100	 169	 100

SENHORAS

Estado
	 testadoras	 testadoras	 senhoras que

Matrimonial
	

escravistas	 alforriaram

%

solteira	 38*	 16.9	 32*	 16,8	 20*	 17,4

casada	 94	 41,8	 77	 40,5	 39	 33,9

viúva	 93	 41,3	 81	 42,7	 56	 48,7

ignorado -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

soma	 225	 100	 190	 100	 115	 100

Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas) * inclui unia mulher desquitada

escravos

alforriados

143	 35,7

- 17142,8

86	 21.5

400	 100

escravos

alforriados

54	 20.0

79	 29,3

137	 50,7

270	 100

Em geral, os homens casados foram os que mais alforriaram, seguidos de perto pelas

viúvas. No entanto, esse panorama muda de figura quando se leva em consideração o peso

proporcional dos que alforriaram em face do conjunto de testadores escravistas, de acordo

com o sexo e estado conjugal de cada um.

4 Dos 2.086 casamentos de livres celebrados na freguesia de São Salvador entre junho de 1798 e dezembro de
1831, 322 homens recasaram ao passo que 252 mulheres o fizeram. Sobre a importância do ciclo de vida familiar
para a compreensão da lógica econômica das famílias camponesas Cf. CHAYANOV, A. V. La Organización de
Ia Unidad Económica Campesina. Buenos Aires, Nueva Visión. 1974.



Quadro IV.3 - Proporção das Alforrias Testamentárias sobre os Testamentos de
Escravistas conforme o Estado Conjugal dos Senhores (1704-1832)
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Estado	 Senhores	 Senhoras

Conjugal	 escravistas	 ei alforria	 escravistas	 ei alforria

(A)	 (B)	 (8/A)	 (C)	 (D)
	

(D/C)

solteiros	 73	 52	 41,6	 32*	 20*	 38,5

casados	 191	 83	 3 0. 3	 77	 39
	

33,6

viúvos	 52	 34	 39,5	 81	 56
	

40.9

ignorado	 1	 -	 -	 -

Soma	 317	 169	 34,8	 190
	

lis	 37,7

Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas) * inclui uma mulher desquitada

Em termos proporcionais, as mulheres alforriaram mais do que os homens, embora

elas fossem minoria entre os testadores escravistas. Entre as mulheres, as viúvas eram, de

fato, as que mais praticavam a alforria, sendo que as solteiras superavam proporcionalmente

as casadas, o que é bastante compreensível, posto que solteiras e viúvas tinham maior

liberdade para dispor dos seus bens do que as mulheres casadas.

Já entre os homens, nota-se que os solteiros eram os que proporcionalmente mais

alforriavam, ao passo que os viúvos ocupavam o segundo lugar, revelando que os homens

casados foram, na verdade, os que proporcionalmente menos alforriaram nos testamentos.

FORTUNAS, HERDEIROS E ALFORRIAS

Certamente que a quantidade de escravos alforriados num testamento estava

relacionada com o montante da fortuna daqueles senhores e senhoras. Todavia, isso não

significa dizer que as pessoas mais abastadas alforriassem mais. Consegui localizar 79

inventários daqueles testadores que determinaram a alforria de escravos como disposição de

última vontade e o exame dessa documentação demonstrou exatamente o contrário.

Proporcionalmente os mais ricos e poderosos praticavam menos a alforria e geralmente,

quando o faziam, libertavam poucos escravos. Quanto maiores as escravarias, maiores eram
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as quantidades de homens africanos adultos. Maiores escravarias, maior o distanciamento

senhorial com relação a uma parcela dos cativos. Conseqüentemente, menores eram as

chances de alforria para os africanos.

Quando IV.4 - Proporção de Alforrias Testamentárias em Relação às Fortunas Inventariadas
(1735-1830)

1735-1807

	

Faixa de Fortuna	 Testadores	 Escravos	 Alforriados

(Valores em Mil-Réis) 	 Inventariados	 ---

Até 500$000	 4	 IS	 4
	

26.7

5008001 -- 1 .066V000	 6	 29	 8
	

27.6

1:000$001-2:000$000 	 5	 40	 7
	

17,5

2:0008001 -5:0008000	 6	 76	 lO
	

13,1

mais de5:000$00l	 14	 718	 35
	

4,9

1808-1830

	

Faixa de Fortuna	 Testadores	 Escravos	 Alforriados

(Valores em Libras) 	 Inventariados	 -
7

Até 200
	

II
	

24
	

'7
	

70.8

201 -500
	

4
	

ló
	

4
	

25.0

501-1.000
	

12
	

94
	

28
	

29,8

1001 - 2.000	 - -
	

5
	

77
	

17
	

22,0

Mais det2.001
	

12
	

775
	

53
	

6,8

Fonte: Anexo 3

Não obstante o limite da amostragem disponível, a tendência apontada coincide com o

que vem sendo constatado para outras regiões por pesquisas recentes. Mais uma vez - agora

de outro ângulo - os dados comprovam que a concessão das alforrias não pode ser reduzida

ao interesse econômico senhorial. No capítulo anterior foi demonstrado como que, ao longo

de tempo, o acesso à mão-de-obra escrava tomou-se cada vez mais limitado para os pequenos

proprietários e, no entanto, eram os senhores de pequenas e médias escravarias os que
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proporcionalmente mais alforriavam' 5 . E, como se verá pouco mais adiante, a maioria

esmagadora dessas alforrias era concedida gratuitamente.

A concessão da alforria testamentária e a quantidade de escravos beneficiados também

estavam diretamente relacionadas com a existência e com quantidade de herdeiros. A maior

ou menor presença deles era mais uma variável crucial a determinar as chances de liberdade

de um escravo.

Quadro IV.5 - Proporção dos Alforriados em Relação à Presença de Herdeiros e ao
Estado Matrimonial dos Senhores (1735-1830)

Estado	 Testadores
	 Escravos

Matrimonial
	

Inventariados

Herdeiros

Solteiros e/ herdeiros	 3
	

13	 4

Solteiros si herdeiros
	 10
	

48	 17

Casados ci herdeiros
	 20
	

576	 35

Casados si herdeiros
	 lo
	

116	 25

Viúvos c/ herdeiro
	 25
	

416	 32

Viúvos s/ herdeiros	 8	 61	 28

Fonte: Anexo 3
OBS: Exclui três senhores de mais de 100 escravos para evitar distorções.

Alforriados

35,4

6,0

21,5

7,7

45,9

Notp-se que a proporção de escravos alforriados entre os testadores que não tinham

herdeiros era sempre maior. Entre as três pessoas de muitas posses excluídas do quadro

acima, os que alforriaram uma maior quantidade de escravos foram justamente os que não

possuíam ascendentes ou descendentes vivos que pudessem herdar seus avultados bens. Este

foi o caso do tenente Julião Batista Pereira, homem solteiro, senhor de engenho e de 179

cativos, entre os quais escolheu 17 para libertar quando resolveu testar em 1818, e o de dona

Francisca Humiliana da Mota, mulher viúva, senhora de dois engenhos que, em maio de 1821,

decidiu alforriar 21 dos seus 223 escravos. Já o capitão José Joaquim Pereira, homem por

IS Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo

Horizonte, UFMG, 2001, p. 173-174; e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e

mobilidade social: Porto Feliz. &3o Paulo, c. - c. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 181
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duas vezes casado, pai de dois filhos e senhor de dois engenhos, falecido em outubro de 1804.

houve por bem alforriar apenas;quatro dos seus 232 escravos.

Encontrei quatro casos em que os testadores sem herdeiros - um viúvo; duas viúvas e

uma mulher solteira - libertaram todos os seus escravos. Consegui localizar o inventário

daquelas três mulheres onde foi possível constatar que suas vontades foram, de Fato.

cumpridas, posto que em nenhum dos sete escravos por elas beneficiados apareceram

arrolados entre os bens (1NV302; 1NV640 e 1NV642).

Entretanto, é importante assinalar que, embora a existência de meeiros, herdeiros e

legatários restringisse bastante a quantidade de alforrias concedidas, isso não foi motivo

suficiente para inibir, de todo, o ânimo daqueles testadores e testadoras - casados ou viúvos -

para libertar seus escravos preferidos. Afina], as alforrias gratuitas incondicionais concedidas

pelo Amor de Deus também eram vistas como gesto caritativo e, portanto, capazes de abreviar

a estada no Purgatório. Até mesmo porque em alguns casos, sobretudo envolvendo homens,

havia imperativos de consciência que falavam mais alto em face do temor da morte e do

desejo de colocar a alma no caminho da salvação. Além das questões morais, a alforria

entrava no elenco da demonstração de caridade. Segundo alguns estudiosos dos rituais da

morte no Ocidente Cristão, a prática da distribuição de dons materiais pela salvação da alma

feita pelos testadores - sob a forma de legados pios e esmolas para os pobres - correspondia a

uma expectativa de recepção de contradons espirituais da parte dos homens e de Deus tais

como gratidão, missas, cortejo fúnebre, perdão dos pecados e misericórdia' 6 . Com efeito, a

prática da caridade entre os católicos sempre esteve vinculada à salvação. O gesto caritativo

era presidido pelo princípio da reciprocidade, uma vez que o objeto da caridade era um dom.

A coisa dada produz para o doador uma recompensa na vida além-túmulo, pois, segundo os

evangelhos, o que é dado nesta vida é novamente adquirido após a morte, e adquirido em

abundância sob a forma de galardão espiritual17

Entre os 83 homens casados. 27 declararam não ter filho algum, quer legítimos ou

naturais, ao passo que entre os 34 viúvos que alforriaram, dez fizeram a mesma declaração.

Em suma, a maior parte dos testadores do sexo masculino - casados (67,5%) e viúvos

Cf. RODRIGUES, Cláudia. Nas Fronteiras do Além: o processo de secularização da inofle no Rio de Janeiro

, séculos XVIII e XIX,!. Nierói, Tese de Doutorado, UFF, 2002. p. 38.
' Entre outras passagens bíblicas Cf. Mateus 6:1-4 e Lucas 6:34-35. Sobre a obrigação de fazer dons aos deuses
e aos homens que representam os deuses Cf. rVIAUSS, Mareei. Ensaio Sobre a Dádiva. Lisboa, Edições 70, s/d,
p. 70-74; GODEL1ER, Maurice. O Enigma do Dom. RJ, Civilização Brasileira, 2001. p. 49-50 e 270-297.

eConformpercebeu Orlando Patierson, o elemento de troca de dons marcava sua presença nas alforrias
testamentárias na relação entre o testador e Deus, já que uma vida aqui na terra a do escravo] era trocada por
outra no céu [a do senhor]. Cf. .IATTERSON. Orlando. 5/avery and Social Death: a comparalive study.

Cambridge, Harvard Universily Press. 1982.
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(70,6%) — tinha herdeiros forçados, o que não foi razão suficiente para tolher sua vontade de

alforriar. Apenas oito casados e cinco viúvos admitiram a existência de prole ilegítima.

Alegando que esses filhos tinham nascido no estado de solteiros ou durante a viuvez, todos

foram instituídos como herdeiros, houvesse ou não prole legítima, inclusive os nascidos de

mulheres escravas (já alforriados na época da redação do testamento) e lbrras.

Ao insistirem que a geração da prole ilegítima tinha ocorrido no estado de solteiro ou

de viúvo, os testadores claramente demonstravam sua intenção de tentar garantir aos filhos

naturais o direito à sucessão de bens que lhes permitisse levar melhor a vida. Ao agirem assim

procuravam certamente uni meio de reparar seus pecados pretéritos. Esse foi, por exemplo, o

caso do capitão José Francisco da Rosa casado com dona Luiza Rosa de Meio, com quem

tinha uma filha legítima chamada Francisca. Doente e temendo a morte, ditou seu testamento

em maio de 1802, no qual declarou que

no estado de solteiro tive cópula com unia parda forra de nome Ana de quem tive dois filhos de
nomes André e José os quais segundo assim os chamo à herança da minha meação com izualdade a
minha filha legitima [ ... ] Deixo se dê a parda Ana, mãe dos meus dois filhos José e André, 100$000
réis visto os dois ditos seus filhos entrarem na minha herança. Quero e peço às Justiças de Sua Alteza
Real que minha mulher e testamenteira fique tutora de meus filhos tanto legítimos quanto naturais e
que suas legitimas fiquem em sua mão como administradora, para o que dará fiança sendo que o Juiz
dos órfãos haja nesse respeito de implicar sobre querer recolher ao cofre as ditas legítimas [...]"
(i'ESTO07) [o grifo é meu]

Não localizei o inventário deste capitão, no entanto seus títulos, bens e transações

descritos no testamento indicam que se tratava de um casal bastante próspero. Declarou-se

senhor e possuidor de escravos (tendo alforriado quatro deles no testamento) e ter embarcado

II caixas de açúcar para o Rio de Janeiro. Além disso, disse também possuir terras, casas e

chãos na Vila Nova de Beneventes [Capitania do Espírito Santo], sobre os quais manifestou o

desejo de que fossem adjudicados "[...j a conta das legítimas aos meus filhos naturais para

que nelas se possam estabelecer [.j" (TESTO07).

Também não tive como aquilatar a fortuna de Antônio Aires Ferreira Barbosa.

Certamente não se tratava de um homem muito rico, mas o fato de alforriar escravos e ter

disposto sobre o destino de seus bens é suficiente para concluir que não se tratava de uma

pessoa pobre. A origem de sua prole natural foi narrada em seu testamento, redigido em abril

de 1803. Casou-se primeira vez com Antônia Barbosa com quem não tivera filho algum. Após
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o falecimento de sua esposa e antes de passar ás segundas núpcias com Rita Ferreira do

Espírito Santo - da qual também não teve filhos - declarou que

"[ ... ] tive tratos ilícitos com uma escrava que foi minha ejá é falecida da vida presente chamada Joana
de nação angola da qual escrava tive uma filha mulatinha que conservo em minha companhia chamada
Marcelina a qual a declaro, nomeio e instituo por minha herdeira de todos os meus bens e meação de
minha terça por reconhecer que é minha filha natural a qual também iá dei carta de liberdade que se
acha na Nota desta Vila, visto não ter eu da sobredita minha mulher e testamenteira Rita Ferreira do
Espírito Santo filhos alguns que possam ser meus legítimos herdeiros". (TEST406) [o grifo é meu]

Muito mais expressiva foi a quantidade de pessoas solteiras a alforriarem mais de um

escravo, pois 70,0% das mulheres e 53,8% dos homens naquela condição o fizeram. Essa

preponderância pode ser explicada pelo fato de poderem dispor livremente da totalidade dos

seus bens visto que a maior parte deles não tinha filhos ou ascendentes vivos.

Dos 52 testadores solteiros, somente li declararam possuir filhos naturais a quem

instituíram como seus herdeiros, confirmando-lhes a liberdade já passada anteriormente (nos

casos em que se tratava de filhos de suas próprias escravas) ou finalmente libertando as mães

de seus filhos, tal como fez o Belchior Rangel de Souza em dois de novembro de 1812. Filho

de família ilustre do lugar fez a seguinte declaração:

"Declaro que sou solteiro, mas tenho filhos naturais os seguintes: Joaquim e Francisca com Quitéria
filha de Manoel de Oliveira e sua mulher Vitória. Declaro mais que tenho Amatildes. Augusto e
Augusta todos estes são meus filhos e filha de urna escrava que houve nos bens de meu pai de nome
Joana nação angola. Declaro mais e reconheço também por filha a Fabiana filha de Maria Luciana de
nação ãiigola esta se acha cativa. Declaro que por minha morte a dita Maria Luciana sela forra."
(TEST25Ó)

Entre as 20 mulheres solteiras que alforriaram seus escravos, apenas cinco declararam

a existência de filhos naturais: três pardas livres, uma crioula forra e uma mulher

presumidamente branca. Das 39 casadas, 16 não tinham filho algum (41,0%), sendo que

quatro delas, sem terem filhos do legitimo matrimônio, declararam prole natural havida no

estado de solteira: uma parda livre; uma parda forra; uma preta forra e uma descendente de

escravos par a qual não se fez referência à cor ou condição social no testamento - todos

instituídos como seus herdeiros. Ou seja, a maior parte das mulheres casadas (51,3%) tinha

filhos legítimos que forçosamente herdariam os 2/3 de seus bens.
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Com relação as 56 viúvas, 17 não tinham filhos (30,4%), ao passo que a grande

maioria os tinha (69,6%), entre as quais somente três reconheceram a existência de filhos

naturais: a preta forra Luzia Maria de Jesus; a parda Felipa da Silva e Ana Maria da Rocha

(filha de unia parda forra cujo antepassado escravo foi omitido no testamento)-

O fato de a maior parte dos testadores casados e viúvos que alforriaram o terem feito

mesmo com a existência de herdeiros se explica porque se tratava de pessoas com poucas

dívidas e/ou com fortunas expressivas, a ponto daquelas alforrias caberem dentro da terça e

ainda assim sobrar um monte partível suficiente para não prejudicar as legítimas de seus

Filhos. A alforria como disposição de última vontade era uni terreno em que freqüentemente a

moral; o sentimento religioso e o cálculo econômico se imbricavam. A preocupação com o

futuro de meeiros, herdeiros e a solução de dívidas também fornece um bom exemplo disso. O

trabalho dos escravos muitas vezes era o esteio necessário para garantir o amparo frente às

incertezas do futuro a serem enfrentadas por uma mulher viúva com filhos pequenos ou muito

idosa e sem filhos que lhes servissem de arrimo. A solução das dívidas em face da iminência

da morte era uma preocupação presente na esmagadora maioria dos testamentos e, não raro,

os testadores determinavam que escravos fossem vendidos para que as mesmas pudessem ser

liquidadas. Ao que parece, a ira dos credores era muito temida por aqueles que se julgavam

próximos da entrada no Purgatório. A possibilidade de um credor se converter em um inimigo

póstumo inquietava a alma de muita gente'8.

Tudo era, portanto, muito bem ponderado pelos testadores: se, quais e quantos

escravos seriam alforriados e sob quais condições; o efeito moral sobre as escravarias e a

expectativa de estimular a obediência para os que permaneceriam debaixo do cativeiro;

certamente contrabalançado com a existência ou a ausência de meeiros, herdeiros e credores.

Em apens um caso constatei um "erro de cálculo" por parte do testador e, por pouco, a

alforria não pôde ser concretizada. Talvez dona Mariana Gomes de Oliveira não fizesse a

menor idéia do quão aparente era a riqueza ostentada por ela e seu marido. Senhora de

prestígio, casada com o guarda-mor Vicente Torres Homem, era dona de um engenho com 56

escravos. Sentindo a aproximação da morte, decidiu alforriar, gratuita e incondicionalmente,

sua escrava Violante, uma preta mina de 45 anos, pelos bons serviços que dela havia recebido.

Dona Mariana Gomes faleceu em oito de abril de 1801, uni dia após a feitura de seu

testamento (TEST286). O inventário de seus bens revelou, no entanto, que a imensa fortuna

S Sheila de Castro Faria transcreveu vários trechos de testamentos e analisou detalhadamente essa preocupação
que relacionava a solução das dividas com a salvação da alma. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em
Movimento.- fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 265-272.
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do casal, avaliada em 11:396$500 réis, estava praticamente toda comprometida por dívidas

avultadíssimas (1NV629). Tanto que, findo o inventário, restou-lhes liquido tão somente a

pífia quantia de 14$835 réis, cabendo à defunta, apenas 7$417 réis de meação. Forçosamente

sua terça estava limitada a 2$472 réis, quantia insuficiente até mesmo para pagar meia capela

de missas 19 que facilitasse a entrada de sua alma no Paraíso Celeste, quanto mais para cobrir o

valor da dita escrava Violante, estimada em 128$000 réis. Tanto que a mesma foi arrolada no

inventário e oficialmente destinada ao pagamento das dívidas de seus senhores juntamente

com seus parceiros de cativeiro. Todavia, o exame deste inventário sugere que o prestígio do

guarda-mor conjugado com o interesse de seus credores em preservar uma aliança social

importante foi suficiente para que seu passivo não fosse executado. Vicente Torres Homem

conseguiu "rolar suas dívidas" e manter a posse e domínio sobre seus bens. E, em virtude de

semelhante arranjo com seus credores, o guarda-mor pôde então cumprir a vontade de sua

falecida esposa, passando carta de alforria registrada em cartório á escrava Violante20.

Encontrei outro episódio em que as alforrias excederam o valor da terça, mas, nesse

caso, nunca se saberá se o fato se deu por erro de cálculo da testadora ou por esperteza do

inventariante. Em setembro de 1814, Francisco Gomes da Silva, único filho e testamenteiro

de Rita Maria do Espírito Santo, solicitava ao Provedor dos Ausentes a dispensa da dita

testamentária alegando que sua mãe havia conferido várias liberdades com excesso ao valor

da terça que importava 281$721 réis. A solução legal acionada pelo Promotor dos Ausentes

foi proceder a uma conta de rateio no valor dos escravos libertados pela testadora para que os

mesmos fizessem a devida reposição da diferença, subtraída dos valores pelos quais haviam

sido avaliados. No entanto, o testamenteiro alegava que não tinha como cumprir a

determinação do Promotor "1 ... ] porque estes mesmos libertos estão vivendo minimamente

pobres sendo que por esta causa não podem pagar as suas reposições [...]". E, por esse motivo,

se via impossibilitado de continuar prestando contas do testamento, unia vez que não tinha

como cumprir com as demais disposições de sua finada mãe.

Na verdade as escravas Maria da Hora, Marcelina e Bernardina já haviam sido

alforriadas em vida pela sua senhora, portanto, já se encontravam em pleno gozo de suas

liberdades quando do falecimento de Rita Ferreira do Espírito Santo, que no testamento

alertava para que o valor das ditas ex-escravas deveria sair da sua terça, assim como o do

mulatinho Inácio, a quem deixava forro logo após a sua morte. Além disso, era intenção da

testadora deixar unia série de legados para suas ex-escravas:

'Jnia capela correspondia a 50 missas, sendo que, na época, o preço de cada missa era de $320 réis.
Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 15. p. 442v.



142

"[1 deixo forro o meu mulatinho Inácio filho de minha escrava que foi Eusêbia sem mais
titulo que esta verba [...] Deixo a minha liberta Marcelina urna colher e garfo de prata, uma colcha
de chitas e dois lençóis de pano de linho e a minha liberta Bernardina uma colher, um garfo, uma faca
de prata e também dois lençóis de pano de linho, unia colcha de algodão, um baú e a Maria da 1-lora.
minha liberta uma colher, um garfo, uma faca de prata, dois lençóis de pano de linho, uma colcha de
algodão etambém deixo uma faca cabo de prata a minha liberta Marcelina, a outra Marcelina deixo
um escravo de nome Ventura caso caiba na minha terça por causa de ter já em minha vida forrado a
escrava Marcelina e Bernardina cujas alforrias devem sair da minha terça por não prejudicar a meu
filho. Declaro que em minha vida dei a estas três libertas seus brincos de grizolitas e mando se lhes
[ilegível] com o mais ouro que lhes dei". (PROC.03 1)

Embora tudo leve a crer que fosse uma pessoa de posses, a testadora parecia, de fato,

estar preocupada com a possibilidade de suas determinações excederem o valor da terça. Mas

ela estava tão decidida a assegurar a alforria do mulatinho Inácio que, mais adiante, ditou a

seguinte verba:

"Declaro que caso as disposições aqui relatadas excedam os seus valores ao da minha terça haverá
rateio em todas elas menos na alforria do mulatinho Inácio, que esta alforria será conferida por todos
os modos", (PROCM3 1) [o grifo é meu)

No entanto, na opinião do Promotor dos Ausentes, a razão para as disposições da

testadora terem excedido a terça era conseqüência do "dolo e malícia" com que Francisco

Gomes da Silva havia conduzido o inventário dos bens de sua mãe, por meio de "avaliações

lesivas" cujo resultado foi o não chegar "o pagamento da terça para as disposições

testamentárias". O Promotor acusava-o ainda de não "1 ... ] cobrar dos tais legatários o

[ilegível] de suas liberdades na forma do mesmo rateio usando do meio que, em tal caso, o

Direito lhe permite o não tem feito, antes continuando no seu desleixo depois que consumiu

parte dos bens faz este sinistro requerimento pedindo exclusão das contas testamentárias o que

parece não ter lugar, só sim exibindo em Juízo a quantia constante do rateio e as custas dos

autos [...]" (PROCO3I)	 -

Por fim, o testamenteiro houve por bem desistir de se eximir da responsabilidade da

prestação de contas do testamento de sua mãe e o processo se encerra sem fazer menção do

desfecho do impasse, que certamente se encontra na peça processual das contas de

Testamento daquela falecida, caso ainda existam. No entanto, importa salientar que em

momento algum as autoridades e o testamenteiro cogitaram da possibilidade de revogar

aquelas alforrias, o que seria mesmo dificil no caso daquelas três mulheres que há algum
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tempo viviam corno foras, tampouco o seria no caso do mulatinho Inácio em virtude das

expressas determinações da testadora no sentido de garantir-lhe, de qualquerjeito, a liberdade.

E, naquele tempo, não era procedimento corriqueiro desrespeitar as disposições de última

vontade consignadas em testamento. Pelo menos essa era a expectativa de Natária de Jesus,

viúva de João Velho Barrete. Em outubro de 1797 ela reafirmava em seu testamento ter

torrado em vida os pardos José e Manoel. Entretanto, ela não tinha certeza se os valores dos

ex-escravos caberiam em sua terça, mas ainda que isso viesse a se confirmar, rogava aos seus

sete filhos "pelo Amor de Deus não contendam com estas disposições que acima declaro"

(TESTO 1 9).

COR E CONDIÇÃO DOS TESTADORES

No conjunto de 595 testamentos analisados, 72 cédulas foram ditadas por ex-escravos

e descendentes, dentre as quais, em 14 casos não foi feita nenhuma alusão à cor ou à condição

social de seus titulares. Entretanto, levando-se em conta a proporção expressiva de pessoas

não brancas no seio da população livre, é lícito supor que a identificação dos pardos esteja

sub-registrada. Ou, melhor dizendo, a posse de bens, sobretudo de escravos, certamente

contribuía para que muita gente com uma ascendência escrava mais ou menos distante fosse

considerada branca. Não por acaso, 75,0% daquele conjunto de testadores era constituído por

senhores de escravos.

Além disso, não se pode perder de vista que uni testamento traduzia urna

representação do autor sobre si mesmo, portanto, urna auto-atribuição corno preto ou pardo

significava admitir urna experiência mais ou menos próxima do cativeiro. Ora, a existência de

bens que justificasse a redação de um testamento sugere que os mesmos já haviam alcançado

urna certa mobilidade social ascendente que os diferenciava de seus "pares". O gesto de não

se identificar e de, sobretudo, não ser reconhecido como preto ou pardo significava um

sucesso no distanciamento da condição mais aviltante de todas naquela sociedade: ser

escravo.

Embora se trate de uma amostragem muito pequena, chama atenção o fato de entre os

54 testadores escravistas, nada menos do que 37 senhores (68,5%) terem praticado a alforria:
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22 mulheres e 15 homens. Ou seja, conforme outras pesquisas vêm demonstrando, os ex-
escravos e seus descendentes tendiam P ro

p
orcionalmente a alforriar com mais freqüência do

que aqueles sobre os quais não pairava a sombra de um costado no cativeiro. E, por certo,
parte da explicação pode ser dada pela ausência de filhos que caracterizava a maior parcela

daquele conjunto, uma vez que. independente do estado coniugal, entre aqueles 37 senhores

que alforriaram, nada menos do que 20 pessoas não possuíam filhos de espécie alguma21.

Mas, para além da inexistência de herdeiros forçados, deve-se levar em conta que se

tratava de pequenos escravistas, o que significa dizer que havia uma proximidade muito

grande entre senhores e escravos. Sendo a escravidão uma relação pessoal de dominação

quanto mais próximo do senhor um escravo conseguisse chegar e, diante dele, corresponder
com as expectativas co

mponamentais de obediência e fidelidade, demonstradas, sobretudo,

pelos bons serviços, maiores seriam as chancés de ser alforriado. Esse aspecto relaciona] das

alforrias fica bastante claro quando se percebe o tratamento diferenciado que os senhores e

senhoras dispensavam aos seus cativos ao se analisar os tipos e as condições das alforrias e as

motivações senhoriais para as conceder.

OS EScK4 VOS ALFORRIADOS

Na amostra de testamentos que analisei, pude identificar o sexo de 
668 escravos

alforriados e constatar que, no geral, as mulheres levaram uma ligeira vantagem sobre os
homens- 54.8% contra 45,2% respectivamente 22 Já nas cartas de alforria a desvantagem

21 

Entre os 72 testadores com um (ante)passado escravo havia 40 pessoas sem descendência e 17 com apenas um
filho. Sobre recorrência da prática das alforrias entre as mulheres forras especialmente quando não possuíam
herdeiros necessários Cf. entre outros, PAIVA, Eduardo França. 

Escridao e Universo Cultural na ColôniaMinas Gerais,1716-1739 Belo Horizonte, UI--MG, 2001, p. 186 et passim e FARIA, Sheila de Castro. SinhôsPretas, Damas Mercadoras: as pret- minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850).
22Niterói, Tese (Concurso para Professor Titularem História do Brasil), UFF, 2004, p. 197-202.

Em Porto Feli; por exemplo - área em que a população cativa era bastante criouliida - os homens chegaram
a superar as mulheres entre os alforriados nos testamentos, representando 53,1% e 46,9% respectivamente E nas
86 alforrias testamentárias em Campinas foram libertados 44 homens e 42 mulheres. Cf. FERREIRA

, RobertoGuedes Pardos trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Pau/o, c - e. /850. Ri, Tese deDoutorado, UFRJ, 2005 1 p. 185. Nas 86 alforrias testamentárias em Campinas foram libertados 44 homens e 42mulheres. Cf. DAMASIO Adauto. 
Alforrias e Ações de Liberdade em Campinas na Primeira Metade do SéculoXIX Campinas, Dissertação de Mestrado UNICAMp, 1995, p. 35.



145

masculina era mais acentuada, uma vez que as mulheres representaram 59,0% dos

manumitidos23.

Esse desequilíbrio enfre homens e mulheres alforriados nas áreas rurais era

ligeiramente menor do que o verificado nas cidades, zonas de mineração e no recôncavo

baiano. Mas, de todo modo, nunca é demais lembrar que, fosse em áreas urbanas ou rurais, a

manumissão de mulheres assumia um grande relevo em termos proporcionais, em virtude de

sua presença minoritária 110 conjunto da população escrava, como atestam diversas

pesquisas 24. Os inventários que analisei demonstram que, juntas, africanas e nascidas no

Brasil nunca ultrapassaram o patamar dos 41,0% da população cativa (Quadro 11.1 3).

Portanto, foram as escravas que, proporcionalmente, melhor souberam aproveitar a

proximidade com seus senhores e senhoras e atender às expectativas comportamentais dos

mesmos no sentido. de se fazerem merecedoras da liberdade. No entanto, é necessário

sublinhar que na decisão de alforriar, havia uma enorme diferença entre testadores e

testadoras na opção pelo sexo dos escravos a serem beneficiados. Quando observados em

conjunto, constata-se que, em geral, os senhores não demonstraram maior ou menor

preferência por alforriar homens ou mulheres. Da primeira metade do século XVIII até 1789,

a tendência dos testadores era beneficiar mais às escravas, porém, de 1 790 em diante, verifica-

se um relativo equilíbrio entre os sexos dos escravos alforriados, com uma ligeira vantagem

em favor dos homens. Já as senhoras não deixaram dúvidas quanto a sua preferência, uma vez

que suas escravas foram visivelmente muito mais favorecidas do que os escravos.

23 o cálculo foi feito com base em 305 cartas de alforria que registraram a liberdade de 389 escravos. No século
XVIII existiam três Cartórios em Campos, tendo sido criado mais um no inicio do século XIX. Todavia, a maior
parte dos Livros de Escrituras e Notas se perdeu. O único cartório que ainda preserva unia série razoável desse
tipo de documentação é do 2° Oficio. Pelas minhas estimativas ainda existem (dentro dos marcos cronológicos
desta pesquisa) mais de 800 Escrituras de Alforria em seu acervo que, por intransigência do atual Tabelião, estão
indisponiveis para consulta, o que impede a realização de uma análise mais ampla. De todo modo, a quantidade
de alforrias lançadas soba forma de Escrituras nos cartórios locais deve ter sido bastante elevada.
24 Cf. MATOSSO, Kátia Q . A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. In: Anais de História. Assis,

n. 4, 1972; SCHWARTZ, Stuart. A Manumissão de Escravos no Brasil Colonial - Bahia. 1684-1745. In: Anais

de História. Assis, n. 6, 1974; KIERNAN, Jaines Patrick. The Manumission ofSlav&s in Colonial Brazil: Paraty,

1789-1822. New York, 1976, p. 87; CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros Estrangeiros: os escravos libertos e

sua volta à África. SP, Brasiliense, 1985, p. 41; EISENBERG, Peter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas

no século XIX. In: Estudos Económicos; 17 (2); maio/agosto; 1987; GONÇALVES, Andréa Lisly. As Margens

da Liberdade: estudo sobre as práticas de alforria em Minas colonial e provincial. SP, Tese de Doutorado, USP,

1999; HIOGNINS, Katheleen J. 
Licentious Liberty" in a Braziliana Gold-Mining Region: stavery, gender and

social contro/ in vighteentli century Sabará, Minas Gerais. Pennsylvania, Pennsylvania State UniversitY Press,

1999; PAIVÁ, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII. estratégias de

,-esisténcia através dos testamentos. 2 ed., SP, Annablunie, 2000; PAIVA, Eduardo França Escravidão e

Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais 1716-1789. Belo Horizonte, UFMG, 2001 e FARIA, Sheila de
Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São iodo dei Rei

(1 700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titularem História do Brasil). UFF. 2004.
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Quadro IV.6 - Total de Escravos Alforriados por Testamento conforme o Sexo e Estado
Matrimonial dos Senhores (1704-1832)

Estado
Matrimonial -. -
Senhores
solteiro
casado	 86	 50,3	 85	 49.7
viúvo	 40	 46,5	 46	 53.5
sorna	 204	 51,0	 196	 49,0
Estado	 ALFORRIADOS

Matrimonial	 homens	 mulheres
Senhoras	 %____ 	 %____
Solteirat	2037,0	 34	 63,0
casada	 24	 30,4	 55	 .	 69,6
viúva	 55	 40,1	 82	 59,9
soma	 99	 36,6	 171	 63,4
Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas) * inclui uma mulher desquitada

As cartas de alforria apontaram uma tendência semelhante aos testamentos: 106

senhoras libertaram 88 escravas e 46 escravos, ao passo que 199 senhores concederam a

alforria a 113 homens e 141 mulheres. Ou seja, as mulheres - minoritárias entre os que

tinham escravos - eram as que proporcionalmente mais alforriavam escravas - minoritárias

entre a população cativa. Isso demonstra que a alforria era mesmo uma prática bastante

complexa, pois, corri se pode perceber, por tudo que foi visto até aqui, as chances de um

escravo obtê-la se ampliava ou se reduzia muito conforme a combinação de uma série de

variáveis. Contudo, é necessário frisar que o elemento primordial para um escravo ser

agraciado com a liberdade era ganhar a confiança senhorial por meio de um comportamento

adequado que o credenciasse ao prêmio máximo. Por certo a convergência dos fatores

favoráveis à libertação dos escravos nos momentos derradeiros da vida dos testadores era algo

dificil - e certamente isso explica, em parte, o fato de 223 testadores escravistas não terem

manumitido um escravo sequer .- o que fazia da alforria uma porta muito estreita em direção à

liberdade. De todo modo, essa era a via legal de deixar para trás o cativeiro e provavelmente,

aos olhos da maior parte dos escravos, menos incerta do que viver fugido ou aquilombado.

Ao chamar a atenção para a existência de uma hierarquia entre os cativos nos

engenhos pernambucanos, Gilberto Freyre considerou os escravos domésticos como a "parte

aristocrática" da escravatura25 . A partir de então, muitos historiadores passaram a identificar

ALFORRIADOS

homens	 mulheres	 soma

78	 54,	 65	 .5,5	 143
171
86

i{o0 -

#
54
79
'37
270

%
100
100
100
100

soma
%
100
100
100
100

5 Cf. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 500 ed., SP, Global, 2005, p. 539,567-568.
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os escravos domésticos como aqueles que se ocupavam exclusivamente dos serviços da casa

e, portanto, situados fora da esfera da produção. Seriam, pois, esses escravos os maiores

beneficiados com a alforria, sobretudo nas áreas urbanas 2ô. No entanto, alguns estudiosos

advertem que aquela noção de escravos domésticos na obra de Freyre, a rigor, refère-se mais á

proximidade com o senhor do que propriamente com o tipo de ocupação desempenhada pelos

cativos. Por certo, essa proximidade podia fazer com que alguns escravos fossem escolhidos

para os serviços da casa, mas não se resumia a isso 27, Assim como nas cidades, as costureiras.

rendeiras e bordadeiras; lavadeiras; engomadeiras; tecelãos e alfaiates, que aparecem listados

nos inventários que utilizei, podiam trabalhar dentro da casa de seus senhores e com o

exercício de seus ofícios gerar alguma renda para os mesmos sem estarem ocupados com o

serviço da casa propriamente dito. Por sinal, para quem pesquisa a escravidão em de áreas

rurais, é muito difícil identificar escravos exclusivamente ocupados com os serviços das casas

de seus senhores nos inventários posi-mortein e mais ainda nos Testamentos e Escrituras de

Alforria para que se possa afirmar com segurança que o contingente de alforriados era

majoritariamente composto por eles 28.

Isso significa dizer que era a proximidade física entre senhores e escravos, sobretudo

no cotidiano do trabalho, e não a ocupação propriamente dita, que poderia se transformar num

elemento propiciador para a alforria. Proximidade essa não necessária ou exclusivamente

forjada pelo desempenho dos serviços da casa. Maurício Lemos do Ó. por exemplo, era

mestre pedreiro e durante muitos anos exerceu o cargo de Juiz do dito oficio no Senado da

Câmara da Vila de São Salvador. Com o exercício de sua arte mecânica e com o trabalho de

seus cativos conseguiu tomar-se senhor de um sítio onde com 20 escravos plantava cana e

possuía um pequeno engenho de fabricar açúcar coberto de palha (1NV292). Ao testar, em

abril de 1800, concedeu alforria ao escravo João, oficial de pedreiro, com a condição de

21 Cf. entre muitos outros GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. ? ed., SP, Ática, 1988, p. 66, 354-355,
184-89 e SCI-IWARCZ. LiMa Morjtz. Ser Peça, Ser Coisa: definições e especfficidades da escravidão no Brasil.
In: SCIIWARCZ, Liliã Moritz & REIS, Letícia Vidor de Sousa (org.). Negras Imagens: ensaios sobre cultura e
escravidão no Brasil. SP, EDUSP, 1996, p. 16-18.
27 Cf. FLORENTINO, Manolo & GOES, José Roberto. .4 Paz das Senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico,
Rio de.Ianeiro, e. 1790- e. 1850. RJ, Civilização Brasileira, 1997, p. 105-106 e FERREIRA, Roberto Guedes.
Na Pia Batismal.- família e compadrio entre escravos na fregvesia de São José do Rio de Janeiro iprimeita
metade do século XIX). Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF. 2000 1 p. 124-125.
28 Ao pesquisar as alforrias na cidade do Rio de Janeiro e em São João de] Rei, nos séculos XVIII e XIX, Sheila
de Castro Faria chegou à mesma conclusão. FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as
pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para
Professor Titular em História do Brasil), UFF. 2004, p. lIS. Roberto Guedes chama atenção para as ténues
fronteiras que separavam os escravos ocupados com os serviços da casa e os escravos de ganho na cidade do Rio
de Janeiro, urna vez que um mesmo cativo podia trabalhar ora em casa, ora na rua. Cf FERREIRA, Roberto
Guedes. Na Pia Batismal: família e compadrio entre escravos na freguesia de São .José do Rio de Janeiro
(primeira metade do século XIX). Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 2000, p. 125.
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trabalhar "mais 10 anos para beneficio dos meus herdeiros e mulher dando-lhes estes para seu

sustento dois dias na semana e findo os ditos 10 anos meus testamenteiros lhe passarão sua

carta de liberdade que a gozará livre sem impedimento algum de sujeição". Ademais,

Maurício Lemos também deixou coartado na metade do seu valor o mulato Migue!, oficial de

sapateiro (TEST372). Não é dificil imaginar que o mestre pedreiro tornado senhor de engenho

tenha ensinado ao escravo João a arte de seu oficio.

A parda livre Bernardina Clara Manhães era mulher solteira. senhora e possuidora de

quatro cativos nascidos no Brasil: um homem e três mulheres. Mãe de cinco filhos, expusera

três meninos e, embora tivesse conservado consigo as duas filhas, estas faleceram ainda

crianças. Residia na Vila de São Salvador em uma morada de casas alugadas e, pela descrição

dos seus bens e ocupação de seus escravos, deduz-se que ela vivia de costuras e bordados,

além dos rendimentos do oficio de sapateiro desempenhado pelo escravo José (INV 109).

Bernardina, certamente, não poderia se dar ao luxo de não trabalhar e é bastante provável que

fosse ela quem estivesse ensinando sua escrava Floriana, mulata de 24 anos, a costurar29.

Poucos dias antes de morrer, em maio de 1793, Bernardina ditou seu testamento determinando

a alforria da dita Floriana "em razão bons serviços que me tem feito" desde que a escrava

apresentasse o valor pelo qual fosse avaliada. Enquanto isso não ocorresse, ordenou que a

mesma acompanhasse seu filho Manoel "para lhe fazer alguma coisa que lhe for necessário e

sem mais outra pensão de pessoa alguma" 3 ° (TEST2 19).

Senhores de engenho houve, como Antônio José Domingues (1807), Manoel

Gonçalves Oliveira (1809) e João Gomes Ferreira Braga (1827) que alforriaram escravos

mestres de açúcar; carreiros e feitores. Lavradores e sitiantes de menores posses que,

certamente. ombreavam lado a lado com seus escravos nas fainas agrícolas também

libertavam alguns cativos - geralmente não especializados - como determinação de última

vontade. Lourenço de Almeida Rabelo foi, por exemplo, um entre muitos deles. Era homem

solteiro, senhor de quatro escravos que vivia de suas lavouras e criação de algumas cabeças de

gado vacum e cavalar na freguesia de São Sebastião (1NV254). Não obstante tivesse irmãos

vivos, ao ditar seu testamento, em Junho de 1821, decidiu alforriar gratuita e

incondicionaln,ente dois pretos de nação angola - José de 74 anos e Antônio com 30 anos de

29 No respectivo inventário, a escrava Floriana foi descrita corno "meio costureira". Ao analisar a trajetória de
vida de Bernardina, Sheila de Castro Faria levanta a hipótese de que a inventariada também pudesse se dedicar à
prostituição. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial.
Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 71-74.
° Conforme as declarações da testadora, não obstante seu filho mais novo tivesse sido batizado como exposto

ela o havia retornado para criar e fez questão de recomendar ao seu testamenteiro que logo assim que a escrava
apresentasse o seu valor lhe passasse sua Carta de Liberdade para que a mesma ficasse "forra e isenta de toda a
escravidão".
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idade - que cuidavam daquele sítio juntamente com outro José pardo de 21 anos e Mariana

angola de 16 anos que permaneceram levando a vida debaixo do cativeiro (TESTI27).

* * *

Embora a análise do perfil dos senhores e escravos alforriados revele características

importantes das partes envolvidas, eia não é suficiente para dar conta da dinâmica do processo

que tornava possível o trânsito do cativeiro à liberdade. Para palmilhar o longo percurso que

conduzia um escravo á alforria era preciso um bom lapso de tempo. Tempo necessário à

acumulação de uma série de recursos por parte dos cativos: antiguidade no seio das

escravarias; estabelecimento de relações familiares; mobilidade ocupacional (própria ou de

parentes) que facultasse uma maior proximidade com os senhores e o acesso aos privilégios

decorrentes dessa aproximação e, é claro, correspondência às expectativas comportamentais

nutridas pelos proprietários.

Desta perspectiva, num contexto onde os recursos potencialízadores da alforria eram

escassos, não é difïcil entender, por exemplo, a vantagem que os escravos nascidos no Brasil

levavam sobre os africanos no acesso à liberdade. O aprendizado precoce das manhas do

cativeiro ampliava as chances dos escravos nascidos no Brasil alcançarem uma inserção

diferenciada no interior das escravarias que os distanciava muito dos africanos. O tempo de

convivência entre senhores e escravos era exatamente o que quase sempre faltava a esses

últimos. Adultos, estranhos e triturados pelos rigores do cativeiro, a maior parte deles morria

antes que pudesse alcançar um nível de socialização que os credenciasse à alforria.

TIPOS E CONDIÇÕES DAS ALFORRIAS

Conforme alertou Manolo Florentino, os tipos de carta de alforria não devem ser

considerados simplesmente como uma variável a mais no estudo das manumissões. Na

opinião do autor, os tipos de alforria expressam "uni contexto geral em meio ao qual os

escravos buscavam a liberdade, signos de um entorno no qual os padrões etários, sexuais,
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profissionais e de origem se afinnavarn"31 . A observação é bastante pertinente desde que se

entenda que não se tratava de um contexto unificado, dado e estático. Sendo fruto da relação

senhor-escravo, esse contexto era tecido pela negociação e escolhas entre as partes, pela

competição entre os cativos, pelos constrangimentos morais e crenças religiosas dos senhores,

sobretudo quando se tratava de alforrias de pia e testamentárias. Ou sela, uni contexto

derivado das transações sociais onde também havia espaço para as ambigüidades e

incoerências que, junto com as normas, configuravam um campo de manobra social que

conferia movimento ao mesmo.

Assim, diferentemente do que ocorria com freqüência nas manumissões passadas por

meio de escritura pública nas áreas urbanas e cm Minas Gerais, na documentação que

examinei, as alforrias gratuitas incondicionais prevaleceram, coroando o êxito dos escravos

após anos de obediência e bons serviços32.

Por ter tratado brevemente da prática da alforrias, por meio do exame de algumas

ações judiciais movidas por escravos e forros em torno da questão da liberdade, Sílvia H. Lara

concluiu que em Campos "[ . 1 a doação de liberdade sem contrapartida alguma era rarissima.

Em geral, a alforria era concedida mediante um pagamento monetário ou com cláusulas de

pagamentos parcelados e/ou prestação de serviços durante um prazo estabelecido" 3 . Todavia,

o exame dos testamentos, dos registros de batismo e das cartas de alforria revela que tal

assertiva é parcialmente válida somente para estas últimas.

Cf. FLORENTINO, Tvlanolo. Alforrias e Etnicidade no Rio de Janeiro Oitocentista: notas de pesquisa. In:
Topot Ri, sei. 2002, p 3L
32 Numa pequena amostra de 66 alforrias testamentárias registradas nos cartórios de Paraty, James Kiernan
constatou a presença de 34 alforrias pagas e 32 gratuitas (27 incondicionais e cinco condicionais). Cf.
KIERNAN, James Patrick. The Manumission of 5]aves in Colonial Brazil: Paraty, 1789-1822. New York, 1976,
p. 219. Ao analisar as alforrias presentes em 46 testamentos apensos a inventários redigidos em Campinas entre
1829 e 1838. Adauto Damásio localizou 88 alforrias presentes em 21 documentos, onde apenas três escravos
tiveram que pagar pela liberdade. Observe-se que as alforrias estavam presentes praticamente na metade dos
testamentos. Cf. DAMASIO, Adauto. Alforrias e Ações de Liberdade em Campinas na Primeira Metade do
Século XIX Campinas, Dissertação de Mestrado, UNICAMP, 1995, p. 8, 15, 19, 20 e 37. Em Porto Feliz as
alforrias gratuitas incondicionais representavam 43,4% do total analisado por Roberto Guedes Ferreira. Ali
também as alforrias aparecem na metade dos testamentos de senhores de escravos. Cf. FERREIRA, Roberto
Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo. C. - e. 1850. Ri, Tese de
Doutorado, UFRJ, 2005, p. 180 e 185.

Cf. LARA, Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-
1808. Ri, Paz e Terra, 1988, p. 252.
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Quadro JV.7 - Tipo e Condição das Alforrias Testamentárias (1704-1832)

Gratuita	 Paga

incondicional	 condicional	 incondicionais	 condicionais	 coartação

411	 161	 67	 15	 13

61.6%	 24.2%	 10,0%	 2,2%	 2,0%

85,8%	 -	 14.2%

Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas)
* Descontados dois casos em que não foi possível identificar o tipo de alforria

A maior parte dos pesquisadores considera as alforrias gratuitas condicionais como

uma modalidade onerosa 34 . De fato eram, visto que exigiam dos escravos um tempo a mais de

serviços prestados, geralmente ao cônjuge ou a um parente do testador. Mas é importante

ressalvar que, nesses casos, os escravos não tinham que dispor do próprio pecúlio, se tivessem

algum.

Entre aquelas pessoas que possuíam poucos escravos e que alforriavam

condicionalmente, fica claro que o que norteava o cálculo senhorial não era a vontade de

dificultar o acesso dos cativos à liberdade, mas não deixar cônjuges e parentes em maiores

dificuldades após a morte dos testadores. Este foi o caso, por exemplo, de José Furtado de

Barcelos. Casado com Josefa Maria da Silva, pai de cinco filhos varões, com idade entre sete

e 17 anos, levava a vida cuidando de um sítio com 150 braças de terra, situado na Lagoa de

Cima, onde produzia farinha de mandioca com o concurso de quatro escravos adultos:

Antônio angola; Domingos também angola; Francisco crioulo e Josefa angola e suas três crias

ainda pequenas (1NV330). Ditou seu testamento em março de 1814 e nele decidiu alforriar o

crioulo Francisco com a seguinte condição:

"[...] ordeno que o crioulo Francisco esteja em companhia de minha mulher e na companhia de meus
filhos trabalhando a todo o serviço enquanto minha mulher estiver no estado de viúva e se casar ficará
em poder de meus filhos o dito crioulo até completar dois anos e findo que deve o dito crioulo
Francisco gozar da sua liberdade como se nascesse forro do ventre de sua mãe". (TEST469)

Cf. entre outros MATTOSO, Kátia Q. A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. In: Anais de
História. Assis, n. 04, 1972, p. 46 e CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros Estrangeiros: os escravos libertos e
sua volta à África. SI', Brasiliense, 1985, p. 31.
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Embora não tivesse corno sabei-, o horizonte da liberdade não estava tão distante assim

para o crioulo Francisco. José Furtado de Barcelos faleceu, com 35 anos de idade, dois meses

após a redação do testameiito, e Josefa Maria da Silva conservou-se no estado de viúva até

falecer, em 17 de outubro de 1820, aos 44 anos de idade3 Neste exemplo, como em outros

casos, o aspecto condicional da alforria não deve sombrear a disposição senhorial em libertar

sem exigir mais do que se esperava de um escravo: trabalho e obediência. Portanto, julgo

inadequado considerar as alforrias gratuitas condicionais como unia vai-jante não monetária

das alforrias pagas 36. Situação completamente distinta daquelas vivenciadas pelos 14 cativos

que, além de pagar, tiveram ainda que cumprir as exigências senhoriais de prestação de

serviços a herdeiros durante algum tempo.

Por sinal, cumpre assinalar que nos 95 casos em que o testador exigiu o pagamento

como contrapartida da alforria, foi possível perceber 34 situações em que a intenção senhorial

de libertar era maior do que dificultar as coisas para os escravos. As coartações são uni bbm

exemplo disso, na medida em que se estipulava um prazo para o escravo pagar,

parceladamente, pela sua liberdade37 . Prazo esse algumas vezes dilatado se, após, o

vencimento o escravo ainda não tivesse obtido o dinheiro suficiente, como estipulou Tadeu

Francisco Guimarães. Natural da Vila de Guimarães, Arcebispado de Braga, solteiro, havia

passado pela região de Minas do Castelo [Capitania do Espírito Santo] antes de se estabelecer

em Campos. Ao ditar seu testamento, em novembro de 1767, houve por bem coartar o preto

Francisco de nação Benguela, com quem já havia acertado a alforria tempo antes:

"Declaro que os bem que possuo são um escravo por nome Francisco benguela, o qual deixo coartado
para sua alforria em 60$000 réis por eu ter já de sua mão nas Minas do Castelo 25 oitavas de ouro,
pelos bons serviços que dele tenho recebido e por fielmente me ter acompanhado nesta minha grande
moléstia é minha vontade que seja foro dando os ditos 60$000 réis para o que lhe darão os meus

35ACMC - Registros Paroquiais de Óbitos de Livres - Livros n.06 e 07.
36 Entre os que compartilham de semelhante ponto de vista, além dos já citados estudos de Kátia de Queirós
Mattoso e de Manuela Carneiro da Cunha. Cf. LACERDA. António Henrique Duarte. Os Padrões das Alforrias
em Juiz de Fora, Um Município Cafeeiro em Expansão (zona da mata de Minas Gerais, 1844-88)- Niterói,
Dissertação de Mestrado, UFF, 2002, p. 62-63 e BERTIN, Enidelce. Alforrias na São Pavio do século
XIX: liberdade e dominação. SP, l-lumanitas/USP, 2004, p. 82-83.
3' Não obstante ter sido uma prática pouco comum na América portuguesa, ao que tudo indica, a coartação de
escravos parece ter sido uma opção mais freqüentemente acionada pelos senhores estabelecidos nas áreas
urbanas e de mineração. Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do século XVIII:
estratégias de resistência através dos testamentos. 2 ed., SP, Annablume, p. 76; PAIVA, Eduardo França
Eçcravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte, UFMG, 2001, p. 175 ei
passim; SOUZA, Laura de Mello. Norma e Conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. Belo
Horizonte, UFMG, 1999, p. 151-174 e FARIA, Sheila de Castro. FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas,
Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850). Niterói,
Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF, 2004, p. 103-104 etpassim.
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testamenteiros quatro anos libertos para o ganhar e sempre o dominarão corno pai e dando ele a dita
quantia lhe passarão sua carta de alforria e caso no dito tempo lhe falte alguma cousa lhe darão mais
um tempo para poder inteirar a dita quantia" (TES1'050)

Nas demais 22 situações, os senhores exigiram dos escravos o pagamento da metade

do valor pelos quais fossem avaliados. Uma das razões para isso era o fato de que havia

senhores e senhoras casados que sabiam que o valor total do escravo que desejavam alforriar

não caberia na terça junto corri os demais gastos para a salvação da alma, de tal modo que

optavam por libertar gratuitamente a metade do valor a que tinham direito com meeiros.

Muito provavelmente tinham consciência de que seria dificil para um escravo encarnar a

situação jurídica de liberto pela metade, por isso, sugeriam o pagamento da outra metade ao

cônjuge sobrevivente como forma de efetivação da completude da alforria.

Assim aconteceu ao mulatinho Bernardino, filho da escrava Clara, a quem Manoel

Ferreira da Conceição forrou, em maio de 1819, com a seguinte declaração: é minha

vontade deixar como deixo na metade do seu valor forro e liberto ficando a outra metade a

disposição de minha mulher como meeira que e no monte-mor dos bens que possuímos"

(TEST302). O obstáculo imposto pela falta de liquidez para suprir os gastos com a salvação

da alma e o desejo de alforriar foi, em alguns casos, resolvido com a cobrança aos escravos

pela sua libertação. Essa foi a solução encontrada, em julho de 1830, pela forra Aniceta da

Graça, escrava que foi do falecidos senhor coronel Joaquim Vicente dos Reis e de dona Josefa

Bernardina do Nascimento:

"Declaro que fui casada com Antônio Dias, cujo já é morto [sic] há muitos anos e nunca tivemos
filhos e durante o nosso estado de casados adquirimos um escravo por nome Manoel de nação angola,
que terá idade de vinte cinco anos, oficial de alfaiate, o deixo forro com a condição de dar pela sua
liberdade a quantia de 600$000 réis que servirá essa quantia para o meu testamenteiro cumprir as
disposições de meu enterro e missas para minha alma". (TEST275)

Aniceta era senhora e possuidora de mais três escravos: Tereza de nação que teria

entre 20 e 23 anos; seu filho Cipriano com três para quatro anos e mais um mulatinho por

nome Francisco, com idade entre oito e dez anos. Ela poderia ter vendido qualquer um deles

para cuidar dá salvação de sua alma, mas estava disposta a alforriar o preto Manoel, um

escravo especializado no oficio de alfaiate que, pela avaliação da testadora, tinha condições de

apresentar aquela quantia, caso contrário seria muito pouco provável que ela atrelasse as
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providências necessárias para sua entrada na glória celestial ao valor pago pela alforria, se

cogitasse a impossibilidade daquele escravo satisfazer a dita quantia

A proporção de alforrias pagas, por pequena que fosse, sugere que mesmo em se

tratando de uma área cuja dinâmica da economia era ditada pela produção açucareira, as

atividades agrárias demandavam unia série de serviços artesanais. Assim, alguns escravos e

libertos valeram-se do aprendizado de alguns oficios mecânicos que os diferenciava e

hierarquizava no seio das escravarias. facultando-lhes a possibilidade de acumular algum

pecúlio necessário à aquisição da De todo modo, essa baixa incidência de alforrias

pagas parece confirmar que a acumulação de pecúlio, assim como a promoção ao exercício de

tarefas especializadas, era, de fato, um privilégio e, como tal, figurava ao alcance de poucos,

tanto que, num total de 8.509 escravos inventariados, entre 1698 e 1 83 1, apenas 982 exerciam

ou estavam aprendendo algum oficio (11,5%).

As diversas fontes que consultei aludem eventualmente à presença de escravos e forros

carpinteiros, marceneiros, pedreiros, ferreiros, tanoeiros, falquejadores, oleiros etc. Além

dessas havia ainda outras atividades qualificadas exercidas no âmbito dos engenhos, tais como

mestre de açúcar; caldeireiros; alambiqueiros; carreiros. Acrescente-se o fato de que os

moradores da Vila também apresentavam uma demanda - por mais modesta que fosse - de

alguns serviços qualificados, abrindo espaço para que escravos e forros especializados nos

ofícios de barbeiro; costureira; alfaiate; tecelão; seleiro; cirurgião; parteira; sapateiro;

lavadeira; engomadeira etc. também pudessem providenciar meios que lhes garantissem a

existência e/ou acumulação de pecúlio, forjando espaços restritos de mobilidade social39.

Dentre os 26 escravos alforriados nos testamentos com algum oficio qualificado

declarado, apenas seis tiveram que pagar pela alforria. Numa amostragem de 305 escrituras

registradas em cartório, entre 1735 e 1831, que tratam da liberdade de 389 escravos, somente

em 12 casos foi especificada a qualificação dos cativos, entre os quais apenas um teve que dar

outro escravo em troca da liberdade. No geral, as alforrias pagas assumem uma proporção

Segundo Robert Stenes, a promoção de cativos para o desempenho de tarefas qualificadas também fazia parte
da política de incentivos promovida pelos senhores no intuito de estimular a obediência escrava. Cf. SLENES,
Robert. The Demography and Econornics of /3razilian S/avery: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis, Stanford

University, 1975, p. 530-542
Sobre o vinculo que pode ser estabelecido entre o desempenho de atividades artesanais e a mobilidade social

de escravos e forros em outras áreas rurais Cf. Cf. SLENES, Robert. The Demography and Econoinics of

Brazilian Slavery: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis, Stanford University, 1975. p. 530-542; SCI-IWAR1'Z,
Stuart. Segredos Internos: engenhos e escravos na sociedade colonial (1550-1835). SP, Cia das Letras, 1988, p.
130-143, 261-279 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto
Feliz, São Paulo, c. - e. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ. 2005, p. 53-100
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maior do que a encontrada nos testamentos, mas ainda assim a concessão da liberdade sem

contrapartida pecuniária prevaleceu.

Quadro IV.8 - Tipo e Condição das Alforrias Cartorárias (1735-1831)

Gratuita	 Paga

incondicional condicional incondicionais condicionais 	 substituição

115
	

166
	

90	 7
	

8

29,6%
	

42.8%
	

23.1%
	

2,0%

72.4%
	

27,6%

Fonte: Escrituras e Notas do Cartório do 2° Oficio de Campos (ver fontes manuscritas)

coartação

3

0.7%

Nelas aparecem os casos de substituição em que o escravo oferecia ao seu senhor um

outro cativo em troca da sua liberdade. Todos se trocaram por africanos40 . Além de

evidenciarem a capacidade de acumulação de pecúlio pelos cativos, tais casos demonstram

que, para aqueles escravos, o cativeiro era algo legítimo. Alforria pouca, minha liberdade

primeiro.

De todo modo, ao contrário do que parte da historiografia sustenta, tanto os

testamentos quanto as cartas de alforria sugerem que havia meios ao alcance de certos

escravos rurais acumularem algum pecúliO 41 . Certamente também muito contribuía para isso o

costume senhorial de facultar a determinados escravos certos dias da semana para cultivarem

suas roças e criarem um ou outro animal. Em sua passagem pelos Campos, Couto Reis

testemunhou o dito costume ao opinar:

O arranjo das oito substituições apresentou-se da seguinte forma: 1- Catarina parda trocada por José moleque
guiné; 2- Diogo mulatinho trocado por Tomé moleque guiné e mais 100S000 réis pagos pela avó; 3- Angela de
Barcelos crioula casada substituída por Maria da Penha guiné; 4- Tereza congo trocada por Lucrécia angola; 5-
Bárbara parda substituída por Tereza e Joaquina ambas angolas; 6- José crioulo, mestre pedreiro trocou-se por
Domingos angola; 7- Catarina angola trocada por Francisca angola; 8- Gracia angola substituída por João
angola.
41 Tanto para Jacob Gorender quanto para Russel-Wood, a possibilidade dos escravos rurais comprarem suas
alforrias é inimaginável. Cf. YGORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. ed., SP, Ática, 1988, p. 355-356.
Russcl-Wood sugere que: "[...] a sociedade patriarcal deplantation pode ter oferecido certo grau de proteção e
segurança social ao escravo, reduzindo assim o incentivo para que comprasse sua liberdade". Cf. RUSSEL-
W000, A. J.R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 60. Para ambos, as
alforrias pagas eram preponderantes, logo, o horizonte da liberdade não se desenharia aos olhos dos escravos
rurais,



156

"Em parte alguma do mundo poderá a miséria e a triste fortuna de um escravo achar maior abrigo que
suavize a sua desventura do que neste Distrito, aonde recebem de seus senhores grandes favores, de tal
sorte que muitos de fazendas grandes além de possuírem criações de gados. chegam a ter seus próprios
escravos para o seu serviço particular. A prática de se sustentarem é a mesma que vemos nos
contornos do Rio de Janeiro: dá o senhor uni dia de semana que ordinariamente é o sábado a cada
escravo a fim de sustentar-se a si, a sua mulher e filhos. Parece que não pode haver prática mais
bárbara: entenderem os homens que possa caber tio possível sustentar-se uma criatura e vestir-se com
mulher e filhos com o trabalho de quatro dias em um mês. Pode ser que por esta causa hajam tantos
roubos"".

Não sei dizer do tamanho da parcela do mundo escravista conhecida por Couto Reis

para afirmar se, de fato, o Distrito dos Campos dos Goitacases oferecia o "maior abrigo" que

suavizasse o jugo do cativeiro. Realmente não se deve romantizar os rendimentos que as roças

próprias facultavam aos escravos que as possuíam, nem tampouco subestimar a capacidade

dos mesmos de minorar as dificuldades que enfrentavam 43 . Seja com for, o uso que seria feito

desses rendimentos dependia do cálculo dos escravos e, não raro, visavam a alforria do

próprio "titular" da roça ou de algum familiar. Sílvia 11. Lara menciona dois casos bastante

ilustrativos. Em novembro de 1773, o preto Mateus, escravo do falecido Reverendo Aleixo de

Figueiredo, arrolou o que já havia dado ao seu senhor por conta da sua liberdade: três capados

e um tanto de feijão e milho, fora o dinheiro produto da venda de um cavalo - perfazendo

tudo a quantia de 32$145 réis, adquiridos nos seus sábados e dias santos 41 (PROCO04). Outro

escravo que também trabalhava com afinco aos sábados e dias santos era Antônio angola,

escravo do falecido João Tavares Bruno de quem havia recebido permissão para colher seus

feijões e moer suas canas contando com o adjutório de sua mulher - que já era forra - e com o

42 Cf. COUTO REIS. Manoel Martins. Manuscrüaç de Manoel Marlinz do Couto Revs, 1785. RJ, APERJ, 1997.
A existência desse costume em Campos foi observada anos mais tarde por Saint-Hilaire. Cf. SAINT-HILAIRE,
Auguste de. Viagem Pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil. Belo Horizonte. Itatiaia, 1974, p. 201-202.
' A capacidade dos escravos produzirem um excedente comercializável foi demonstrada por Ciro F. Cardoso

num trabalho clássico sobre o tema. Cf. CARDOSO, Ciro Flamarion. Escravo ou Camponês? O
protocampesinato negro nas Américas. SP, Brasiliense, 1987; REIS, João Jose & SILVA, Eduardo. Negociação
e Conflito; a resistência negra no Brasil escravista. SP, Cia das Letras, 1989, p. 22-31 e SLENES, Robert W. Na
Senzala, Uma Flor; esperanças e recordações na formação dafamiia escrava - Brasil, Sudeste, século XIX. Ri,
Nova Fronteira, 1999, p. 187-197. Existem algumas pesquisas sobre a agricultura na África Banto que
identificaram formas de trabalho cooperativo presididas pelo princípio da reciprocidade. "A prática mais
corrente é a reunião de um grupo de homens e mulheres, a convite de um deles, a fim de executarem um trabalho
de arroteamento ou de lavoura (mais raramente de colheita) nos campos de seu anfitrião. Este por seu turno, irá
depois recompensar os seus convidados oferecendo-lhes cerveja, ou até, por vezes, comida. Ulteriormente, virá a
juntar-se aos outros membros do grupo quando um deles fizer, por seu turno, uni convite análogo". Cf.
RANDLES, W. G. L. A Reciprocidade na África Banto. In: RANDLES, W. G. L & WACHTEI.,, Natan (org.).
Para unia História Antropológica. Lisboa, Edições 70, s/d, p. 29. E bastante provável que os rigores da
escravidão e o fato das roças serem um privilégio concedido pelos senhores a alguns escravos certamente
restringiam, mas não a ponto de impedir, eventuais formas de cooperação regidas por aquele princípio.

Cf. LARA, Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-
1808. Ri, Paz e Terra. 1988, p. 20.
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serviço de alguns alugados 45. É bastante provável que os esforços de Antônio e sua mulher

para preservar esse privilégio visavam não só o sustento e vestuário de ambos como também a

alforria do dito escravo-

Vimos que havia ainda para alguns escravos a possibilidade de acumulação de pecúlio

por meio da venda dos jornais fruto dessa ou daquela especialização. Lourenço, pedreiro,

escravo de José de Oliveira Bastos, obteve licença de seu senhor, em junho de 1782, para que

o Juízo dos Defuntos e Ausentes ; responsável pelo inventário dos bens do falecido Antônio

Pereira de Sá, reconhecesse urna dívida do defunto para com ele:

"Diz Lourenço, escravo de José de Oliveira Bastos [ ... ] que o falecido Antônio Pereira de Sã lhe ficou
devendo a quantia de 16$160 réis procedentes de jornais de um lanço de casas e unia cancela que
erigiu no lugar denominado a Cruz das Almas que era para a sua habitação [...]" (PROCOOI)

Todas as testemunhas afiançaram que a dívida resultara de 101 dias de serviço a $160

réis o jornal e que o escravo trabalhara para si mesmo nos sábados, domingos e dias santos.

Caetano de Barcelos, homem pardo, casado, morador na Vila, onde vivia de plantar mandioca

foi um dos que testemunhou em favor de Lourenço: "I ... ] e tanto assim o dito escravo

Justificante lhe vinha buscar madeiras a este porto grande desta Vila, chamado o Porto da

Lancha, puxando de noite e de dia com os bois do senhor dele dito Justificante [ ... ]"

(PR00001). A intensa labuta do escravo Lourenço e a pequenez da quantia que por direito

tentava ver reconhecida revelam o quão custoso era para um cativo acumular algum pecúlio.

Certamente era isso que alimentava sua determinação. Foram muitos dias de trabalho para

serem perdidos e os aparentemente irrisórios 161160 réis significavam muito para aquele

escravo que ainda teve que vencer a morosidade do trâmite burocrático para, em fevereiro de

1784, finalmente, receber o que lhe era devido.

Manoel Bento foi outro escravo que não hesitou em recorrer à Justiça, em outubro de

1831, para haver a expressiva quantia de 88$820 réis que lhe era devida. Cirurgião e escravo

dos monges beneditinos, interpelou os herdeiros do falecido tenente Sigismundo Gomes da

Silveira, a quem assistira na enfermidade da qual veio a falecer. No Libelo proposto aos

sucessores do tenente, alegava o seguinte:

' Cl'. LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capilania do Rio de Janeiro. 1750-
1808. Ri, Paz e Ferra, 1988, p. 210-211. Sobre o trabalho dos cativos em roças pertencentes a outros escravos
Cl'. MATTOS, 1-lebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.
XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 158 etpassïm.
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1) Pq. o autor Manoel Bento, é escravo do mosteiro de São Bento, porém tem sua profissão de
cirurgião, pela qual este não só cura e medica os escravos da fazenda do dito mesmo mosteiro do
termo desta Vila como também a outras muitas pessoas; para o que tem licença do reverendo

administrador; 	 -
2) Pq o falecido Segismundo Comes da Silveira foi tratado durante a sua moléstia, e medicado pelo
autor até o ponto de seu falecimento, ao qual assistiu, e medicou com a sua assistência e remédios, o
que tudo importou na quantia de 88$820 réis o que confirma a contajunta por documento portanto;

3) Pc. falecendo o referido Segismundo, com seu solene Testamento instituiu por seus herdeiros a seus
sobrinhos de nomes Inácio José Figueiras, Dionisia Maria e 1-lonória os quais juntos com o curador
geral dos órfãos réus citados são os que adirão a sua herança, e por isso lhes compete todas as ações
ativas e passivas que competir poderiam aquele falecido se nisso fosse;
4) Pq. por conta desta quantia nunca aquele falecido em sua vida satisfez coisa alguma, e menos o
fizeram os réus citados e nem a solução em direito se presume;
5) Pq. o autor ainda que seja miserável escravo é de verdade e consciência;
Pq. nestes termos, e melhor nos de direito devem os réus serem [sic]condenados a [ilegível] ao autor
pelos bens do mesmo falecido a proporção de suas heranças a quantia de 88$820 réis e mais custa dos

autos [ ... ] (PROCO6I).

Manoel Bento era um escravo especial. Sua habilidade na arte de curar poderia até

mesmo ser um empecilho à alforria, pois certamente que os monges relutariam muito em abrir

mão de seus serviços caso não pudessem substituí-Io. Pelo menos foi assim que aconteceu,

anos antes, com o pardo José Ferreira Passos, escravo do coronel Joaquim Vicente dos Reis.

Ele também era um cirurgião que cuidava da imensa escravatura pertencente a seu senhor que,

num arroubo de felicidade, resolveu alforriá-lo condicionalmente em reconhecimento à

obediência e aos bons serviços prestados:

"[ ... ] ao qual escravo cirurgião José Ferreira Passos por me ter servido bem e desejava-me em tudo
fazer a vontade lhe dou esta liberdade de hoje para todo sempre com a condição e ônus de sempre
assistir dentro desta fazenda sem estipêndio algum tanto enquanto eu for vivo como ainda depois de eu
falecer se esta fazenda vier a tocar a meu muito estimado filho o sargento-mor Sebastião Comes
Barroso e a sua consorte minha estimada e adorada filha dona Ana Bemardina do Nascimento Reis
assistirá ao curativo de sua família e escravatura sem estipêndio ou salário algum [1 23 de abril dia o

mais alegre de minha vida de 1809 anos"6

Como se vê, para o coronel Joaquim Vicente dos Reis, liberdade e submissão não

eram categorias excludentes Mas não se tratava de uma mera idiossincrasia daquele

potentado, pois, como será discutido detalhadamente no capítulo vindouro, essa compreensão

era amplamente compartilhada por patronos e libertos.

Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas ci. 22.
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Os escravos que dominassem certos oficios ou que fossem treinados para tanto não só

eram mais valorizados pelos seus senhores como também provavelmente recebiam um

tratamento menos rude. Tivesse ou não conseguido a alforria para si ou para algum parente, o

fato é que, graças ao exercício de sua arte, Manoel Bento conseguia amealhar algum pecúlio

lhe permitia levar uma vida melhor no cativeiro, diferenciando-o de muitos dos seus

parceiros. José Ferreira Passos não poderia deixar de viver na fazenda de seu ex-senhor. Ali

seus serviços não seriam remunerados, porém, isso não impedia que o mesmo acumulasse

certo pecúlio curando as doenças das pessoas da região. Por algumas vezes encontrei

declarações de inventariantes mencionando a existência de dívidas para com aquele cirurgião,

fosse pelo tratamento dos falecidos inventariados ou de seus escravos.

Como foi dito anteriormente, tanto nos testamentos quanto nas cartas de alforria

pouquíssimos escravos com oficio especializado foram libertados. Afinal, eles eram poucos

mesmo. Mas, para isso, certamente também concorria a relutância senhorial em abrir mão de

seus valiosos serviços, assim como o fato de seus preços serem em média mais elevados do

que os trabalhadores do eito. Portanto, é bastante provável que mais freqüentemente

destinassem parcela de seus ganhos para libertar suas mulheres, filhos ou netos.

ASALPORRJAS PAGAS

É curioso notar que, por se tratar de uma área rural, com poucos escravos

especializados, a maior parte das 95 alforrias testamentárias pagas foi cobrada das escravas:

50 mulheres (52,7%) tiveram suas liberdades compradas, ao passo que 44 escravos (43,3%)

obtiveram a alforria da mesma forma 47 . Dentre essas escravas que tiveram que pagar pela

liberdade nos testamentos, 19 haviam nascido no Brasil e quatro na África, restando 27 casos

sem identificação. Essa tendência mostrou-se proporcionalmente ainda maior nas cartas de

alforria, em que 71 mulheres (65,7%) compraram suas liberdades enquanto 37 homens

(34,3%) foram alforriados mediante pagamento em dinheiro. Neste caso, foram 45 escravas

nascidas no Brasil que pagaram pela alforria, 22 procedentes da África (16 angolas; quatro

minas e duas congo) e para quatro delas não há informação quanto à origem.

Descontado um caso em que não é possível identificar o sexo do alforriado.
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Ao contrário do que poderia se supor, a explicação não reside na diferença de preço

entre homens e mulheres, posto que ela não era tão elevada, sobretudo entre os nascidos no

Brasil, a ponto de tomar menos difícil a aquisição da alforria das escravas como supuseram

alguns estudiosos48 . Tomo como exemplo o caso dos escravos adultos, sem qualificação nem

doenças posto que eles representavam a maior parte dos cativos que vivia nos Campos dos

Goitacases.

Quadro IV.9 - Preços Médios de Mercado dos Escravos Adultos, Saudáveis e Sem
Qualificação Ocupacional (1750-1830)

1750-1800

Sexo

Homens

Mulheres

Sexo

Homens

Mulheres

Nascidos na África	 Nascidos no Brasil

Total de	 Valor Médio	 Total de	 Valor Médio

Escravos
	 (em mil-réis)
	

Escravos
	 (em mil-réis)

541
	

96$700
	

165
	

96$720

295
	

82$909
	

193
	

90$960

1801-1830

Nascidos na África
	 Nascidos no Brasil

Total de	 Valor Médio
	

Total de	 Valor Médio

Escravos
	

(em mil-réis)
	

Escravos
	 (em mil-réis)

738
	

158$125
	

238
	

17l$lI5

356
	

127$l21
	

238
	

158$438

Fonte: Inventários Pos/-Mo riem (ver fontes manuscritas)
0135: Por não terem sido deflacionados, os preços relativos ao século XIX expressam apenas os
valores nominais.

O quadro acima apresenta apenas uma imagem aproximada dos preços médios dos

escravos em Campos, uma vez que suas variações dependiam das conjunturas políticas e

econômicas mais amplas - que repercutiam diretamente sobre o tráfico atlântico - e das

diversas características físicas, ocupacionais e comportamentais apresentadas pelos cativos.

4R Cf. MATTOSO, Kátia Q . A Propósito das Cartas de Alforria, Bahia 1779-1850. In: Anais de História. Assis,
n, 04, 1972, p. 40; GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 5' ed., SP, Ática, 1988, p. 354-355 e
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Ser Peça, Ser Coisa: definições e especjficidades da escravidão no Brasil. In:
SCHWARCZ. Lília Moniz & REIS, Letícia Vidor de Sousa (org.). Negras Imagens: ensaios sobre cultura e
escravidão no Brasil. SP, EDUSP, 1996, p. 14-IS.
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Ademais, conforme alguns estudiosos advertem, os preços não são os melhores indicadores

econômicos nos mercados pré-industriais porque os mesmos não eram ditados exclusivamente

pela lógica de um mercado auto-regulado. Em muitos inventários e testamentos analisados,

havia referências à noção de justo preço atrelado à avaliação dos escravos ou à sua alforria,

indicando a presença de fatores de ordem extra-econômica 49 . Por conseguinte, não tomo como

pressuposto a existência de um preço de mercado uniforme para os escravos, sendo assim, as

cifras contidas no referido quadro servem somente para distinguir uma tendência geral

marcada pelas diferenças no valor dos cativos com relação ao sexo e à procedência.

Na segunda metade do século XVIII a diferença de valor médio entre homens e

mulheres nascidos na África era de 14,2%, ao passo que entre os nascidos no Brasil era de

apenas 5,9%. No oitocentos verifica-se uma ligeira elevação entre os "africanos" (19,6%) e

entre os nascidos no Brasil (menos de 7,4%). Note-se ainda que, se na segunda metade do

setecentos, os preços médios dos escravos africanos praticamente equivaliam aos dos nascidos

no Brasil, nas primeiras três décadas do século XIX os crioulos, pardos, mulatos e cabras

passaram a valer mais do que os africanos a ponto de o preço médio de uma escrava nascida

no Brasil praticamente se igualar ao de um homem africano 50. E foram elas as que mais

tiveram que pagar pela liberdade nos Campos dos Goitacases.

Adultos, estranhos, boçais, com uma expectativa de vida muito baixa e ainda tendo

que ser submetidos a um processo de aprendizagem que transformasse cativos em escravos,

os nascidos na África não reuniam mesmo muitas qualidades que pudessem valorizá-los no

mercado. Já os crioulos, pardos, cabras e mulatos, ao contrário - por maiores que fossem os

mimos recebidos na infância que os mantinham longe do trabalho - aprendiam desde cedo o

que era ser escravo. Potencialmente em condições mais favoráveis para estreitar os laços que

os aproximasse de senhores, maiores eram as suas chances de conseguir a alforria e talvez por

° Ou seja, não se trata de urna sociedade em que o mercado fosse um sistema auto-regulável, isto é. "unia
economia dirigida pelos preços de mercado e nada além dos preços de mercado". Cf. POLANY, Karl. A Grande

Transformação: as origens da nossa época. & ed., Ri, Campos, 2000, p. 62 ei passim e KULA, WitoId. Teoria

Económica do Sistema Feudal. Lisboa, Editorial Presença, s/d, p. 157-167. O valor dos jornais e serviços
prestados pelos oficiais mecânicos, por exemplo, estavam sujeitos aos Regimentos produzidos pelas Câmaras
Municipais que se orientavam pela noção de justo preço. Ao longo desta pesquisa pude perceber a atuação do
Senado da Câmara da Vila de São Salvador na tentativa de regular esses preços em 1750 e em 1836. BNRJ -

Seção Manuscritos - 3-3-2 - Cópia dos Acórdãos que se acham registrados nas livros dos mesmos que se acham

em poder do respectivo escrivão da Câmara Cristóvão Muniz Barreto de Menezes (1746-1788) e Aia da Sessão

do Câmara Municipal de Campos de 22 de janeiro de 1836 Apud FEYDIT, Júlio. Subsídios para o História dos

Campos dos Goytacazes. Ri, Esquilo, 1979, p. 274.
Utilizando uma amostrageni que abrangia todos os escravos acima dos 10 anos de idade (independentemente

da sua qualificação ou estado fisico), e com preços deflacionados. José Roberto Góes constatou que na cidade do
Rio de Janeiro as "crioulas" valiam mais do que os "africanos", ao passo que nas áreas rurais esse valor era
qnse equivalente. Cf. GOES, José Roberto Pinto de. Escravos da Paciência: estudo sobre a obediência escrava
no Rio de Janeiro (1790-1850). Niterói, Tese de Doutorado, UFF. 1998, p. 205-206 e 243.
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isso que, não raro, os valores exigidos em pagamento da liberdade nos testamentos, fossem

ainda menores do que ojusto preço das avaliações feitas nos inventário».

Talvez esse seja um duro golpe para aqueles que advogam uma lógica senhorial

puramente economicista na concessão das alforrias- Considerando que os maiores

beneficiados foram os escravos nascidos no Brasil e que a maior parte das alforrias era

gratuita - tanto nos testamentos quanto nas cartas (Quadro lV.7 e Quadro lV.8) - torna-se

impossível, dentro dessa lógica, explicar o fato de senhores e senhoras estarem abrindo mão

graciosamente de seus bens mais valiosos 2 . Isso se dava certamente porque os ganhos

senhoriais eram outros que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar, tais como:

obediência escrava; (re)produção de clientela; prestigio social; desencargo de consciência;

misericórdia divina; abreviação do tempo de passagem pelo Purgatório...

De qualquer modo, as alforrias nas áreas rurais começam a apresentar aspectos

interessantes que expressam algumas especificidades que as distinguem daquelas alcançadas

pelos escravos nas cidades e zonas de mineração. Na cidade do Rio de Janeiro e nas Minas

Gerais, por exemplo, também foram as mulheres as que mais pagaram pelapela liberdade, porém

foram as pretas minas que majoritariamente o fizeram, posto que acumulavam pecúlio graças

ao fato de terem, praticamente, se assenhoreado do comércio a retalho 53 . Já em Campos

pagou-se mais pela alforria de mulheres nascidas no Brasil. Quais eram os meios que lhes

permitia acumular o pecúlio necessário? É. dificílimo encontrar respostas nos testamentos e

nas canas de alforria posto que não assinalavam a procedência do dinheiro.

A p reta Maria de nação angola, por exemplo, precisou justificar uni crédito de 38$400

réis que tinha com seu falecido senhor - a conta de sua liberdade - para que o mesmo fosse

computado no rol das dívidas passivas no inventário a que se estava procedendo dos bens de

José de Souza Moura. A preta Maria de 45 anos chegou a ser descrita e avaliada em 51$200

réis no inventário dos bens de seu finado senhor, aberto em novembro de 1780. Mas, ao que

tudo indica, ela foi alforriada gratuitamente algum tempo depois pela viúva Antônia de

' Em 25 casos de alforrias pagas, os testadores estipularam o preço da alforria na metade do valor que viesse a
ser atribuido ao escravo. Pelo exame das cartas de alforria registradas em Campinas no século XIX, Peter

Eisenberg chegou à conclusão que, tanto para os homens quanto para as mulheres, o valor médio das alforrias
Ficou aquém do valor médio de mercado. Cf. EISENBERG, Peter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas no

século XIX. ln: Estudos Econômicos; 17 (2); maio/agosto; 1987; p. 200.
52 Embora reconheça a importância da estima e do grau de aproximação entre senhores e escravos na concessão
das alforrias, Kátia Mattoso confere uma ênfase muito grande a uma racionalidade econômica ditada pela lógica
do mercado Cf MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988, p. 183-186.

Cf. PAIVA, Eduardo França Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais, 17)6-1789. Belo

Ilorizonte, UFMG, 2001 e FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas

cidades do Rio de Janeiro e de São iodo de! Rei (1700-I850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em

História do Brasi l*UFF, 2004.
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Oliveira da Silva, entretanto, astutamente, foi só em agosto de 178 ]Já na condição de preta

Jorra. que reclamou da sua ex-senhora o reconhecimento daquela dívida. Tanto a petição da

negra quanto os depoimentos de três homens brancos que testemunharam em seu favor,

evidenciam o acordo estabelecido entre a escrava e seu senhor e o caráter público e notório

daquele trato (PROCO05). Os testemunhos em favor da então preta forra Maria foram tão

convincentes que, em outubro daquele mesmo ano, o Ouvidor Manoel Carlos da Silva

Gusnião houve "por justificado o deduzido pela justificante pelo que mando que na Partilha

que se há de proceder se separem bens para seu pagamento e custas". E por conta dessa

sentença favorável, os juizes partidores debitaram do monte-mor (81 4$200 réis) a quantia que

lhe era devida. (1NV665). Uma liberdade que começou a ser negociada como paga terminou

sendo conseguida gratuitamente pela escrava que ainda reouve o pecúlio que tinha adiantado

ao falecido.

ALFORRIAS E PARENTESCO ENTRE OS ESCRA VOS

As informações sobre a autoria do pagamento das alforrias também são extremamente

escassas, tanto nas cartas quanto tios testamentos. A documentação consultada só menciona a

autoria em 28 casos, onde não menos do que 21 pagantes eram parentes dos alforriados.

Acredito que esse predomínio de alforrias pagas pela manumissão das mulheres revela

claramente uma estratégia dos escravos em face dos limites interpostos pelos interesses

senhoriais. Embora escravos e escravas trabalhassem lado a lado no eito, havia uma clara

preferência senhorial pelo braço masculino 4 . Diante desse limite, os escravos e forros

direcionavam preferencialmente suas economias para a compra das alforrias de suas esposas,

filhos e parentes, fazendo da liberdade num legado intergeracional. Não obstante uma

expressiva quantidade de casais de foros estabelecidos em Campos não possuir filhos, a

maior parte deles os tinha. Peter Eisembeg foi o primeiro historiador a sugerir a hipótese de

Algumas tarefas mais ou menos especializadas e fundamentais para o funcionamento das unidades produtivas
eram executadas somente pelos escravos, tais como feitores, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, mestre de açúcar,
caldeireiro, ferreiro etc. Além disso, quando se aproximava a hora de dar a luz, as escravas paravam de trabalhar
na lavoura por algum tempo, tomando os senhores mais dependentes do trabalho masculino nesses momentos.

7
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que, ao agirem dessa forma, os escravos procuravam poupar seus futuros filhos e netos do

infortúnio de viver sob o jugo do cativeiro-55 . Creio que ele estivesse coberto de razão.

Em dezembro de 1748, no consistório da Capela dos Irmãos dos Santos Passos de

Nosso Senhor da Igreja Matriz de São Salvador, o casal de pardos forros formado por Manoel

Franco e Maria de Jesus conferiu alforria gratuita incondicional pelo Amor de Deus à parda

Luciana - a qual haviam acabado de comprar a Manoel Ribeiro de Oliveira - por ser a dita

escrava irmã e cunhada deles libertantes 6 . Em janeiro de 1784 foi a vez de Henrique da Silva

Cardoso pagar 76$800 réis à Josefa de Anchieta pela liberdade de Isabel preta de nação

angola com quem pretendia se casar 57 . Em dezembro de 1738 o pardo forro Antônio Nunes

trocou a liberdade da crioula Ângela de Barcelos, sua mulher, por uma preta do gentio de

guiné- 8 . Anos mais tarde a mulata Francisca (1784) e a crioula Ana (1826) foram alforriadas

por conta de seus respectivos maridos terem arranjado dinheiro suficiente para suas

liberdades 59

É muito clara a movimentação dos parentes na aquisição da alforria de seus familiares,

comprovando a importância que os laços de família assumiam na consecução da alforria60.

Apesar da informação sobre as relações de parentesco entre os escravos alforriados nos

testamentos ser um dado bastante sub-registrado, ainda assim pude constatar que 29,7% dos

escravos libertados estavam unidos pelos laços de família. Trata-se de uma proporção

elevada, considerando que a alforria coletiva de escravos aparentados era obstaculizada pelo

fato de os senhores mais abastados serem os que menos alforriavam.

Isso explica o fato de que apenas 54 testadores (19,0%) libertaram 198 escravos

aparentados. A princípio, poder-se-ia supor que, para os parentes - a partir de unia célula

familiar mínima composta por um casal ou mãe e filho - seriam maiores as chances de serem

alforriados juntos se pertencessem a pessoas solteiras, visto terem sido elas as que

proporcionalmente mais alforriavam escravos aparentados em grupo. No entanto, essa ilação

" Cf. EISENBERG, Peter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas- no século XIX- In: Estudos Económicas:
17(2); maio/agosto; 1987, p. 183-184.
56 Cartório do 2° Oficio de Campos- Livro de- Escrituras e Notas n. 4.

Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 9.
n Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas ri. 2.
59 Cartório do 20 Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 9 e Livro de Registros Gerais-A.
° Sobre uma movimentaçâo semelhante da família escrava cm prol da alforria de parentes no termo de Mariana
em meados do século XVIII. Cf. MONTI, Cano Guimarães. Por Amor a Deus: o processo da alforria das
escravos de Mariana (1750-1759). In: Revista do Centro Universitário Barão de Maná. v. 1, n. l,jan.-jun. 2001

e SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá. A Produção da Liberdade: padrões gerais das manumissões no Rio de
Janeiro colonial. 1650-1750. In: FLORENTINO. Manolo (org). Trafico, Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro,
réculos XVIII-XIX. Ri, Civilização Brasileira. 2005, p. 320-323.
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só se mostrou válida em relação aos senhores, uma vez que, entre as mulheres, as viúvas

foram as que mais libertaram, coletivamente, escravos unidos pelos laços de família.

Quadro IV.10 - Alforria de Escravos Aparentados conforme o Sexo e o Estado
Matrimonial dos Senhores (1704-1832)

Senhores	 Senhoras

Estado Matrimonial	 Escravos aparentados	 Escravos aparentados

Solteiros	 13	 57	 6	 19

Casados	 9
	

31
	

5	 li

Viúvos	 9
	

31
	

12

Soma	 31
	

119
	

23	 79

Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas)

Os maiores favorecidos foram as mães e seus filhos (40 casos); seguidos pelos casais

sem filhos (16 casos); irmãos (seis casos); casais com filhos (cinco casos); pai e filhos (dois

casos) e, por fim, um caso em que foram libertados dois escravos unidos pelo parentesco

espiritual: o mulatinho Januário e sua madrinha Brízida. Apesar de ter permanecido no

cativeiro, a escrava Francisca viu seus cinco filhos serem alforriados gratuita e

incondicionalmente, em setembro de 1818, pelo Reverendo Manoel José Botelho (TEST10 1).

O casal, composto por Daniel e Maria foi libertado, também gratuita e incondicionalmente,

junto com seus quatro filhos, por Francisca Cabral de Souza (TEST128). Em outubro de 1801,

foi a vez do tenente Pedro José da Rocha alforriar gratuita e incondicionalmente a escrava

Joana e seus cinco filhos em atenção aos seus bons serviços e fidelidade. O pardo forro

Vicente Ferreira conseguiu de Manoel Pacheco Freire o prazo de três anos para juntar o

pecúlio necessário para pagar pela liberdade de seus quatro filhos, pelo justo valor que fossem

avaliados (TEST368).
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AS MOTIVAÇÕES SENHORIA IS

A principal motivação senhorial para a alforria, tanto nos testamentos quanto nas

cartas, foi, sem dúvida alguma, os bons serviços prestados pelos escravos, fruto de anos de

trabalho (do próprio liberto ou de suas mães) ditados pelo compasso da obediência. De fato, é

plausível supor que houvesse casos - que considero dificeis de comprovar - em que o bom

comportamento era, na verdade, fruto da dissimulação por parte dos escravos. Todavia,

fossem ou não atitudes dissimuladas, não consigo enxergar a obediência como uma estratégia

de resistência à escravidão62 . Um escravo fiel, bom trabalhador e obediente era tudo que os

senhores almejavam possuir, mas reunir todos esses atributos nas escravarias era muito dificil

de se conseguir. A historiografia tem demonstrado fartamente, pelo exame de variados

processos de natureza cível e criminal, que os escravos davam muito trabalho aos senhores e

que governá-los não era tarefa fácil. Pois bem, se o trabalho obediente visando à alforria era

também uma forma de resistência, onde residiria a subordinação dos escravos? Enfim, qual

era o espaço que restava para a dominação senhorial? Apenas a ameaça ou a efetiva aplicação

de castigos fïsicos?

Sou de opinião que por mais que os escravos participassem ativamente dos processos

sociais, essa participação se dava, quase sempre, na condição de subjugados, sobretudo em

matéria de alforria. Ao admitirmos que a escravidão expressava uma relação de dominação,

então é forçoso reconhecer que os senhores tinham mais poder do que os cativos. Ademais,

não se pode perder de vista que as múltiplas formas de luta dos escravos sempre estiveram

muito voltadas para ganhos pessoais (para si mesmos ou para algum familiar) ou restritos a

pequenos grupos de interesse" 3 . O empenho da maior parte dos escravos era para sair do

cativeiro e não para acabar com ele. Talvez isso também explique em larga medida a extensão

Nos raros casos de tentativa de revogação das promessas de liberdade ou da própria alforria, os senhores
alegavam sempre a demonstração de um comportamento inadequado da parte dos cativos, o que poderia sugerir
a dissimulação. Contudo toda cautela é pouca no manejo dessas fontes posto que, para serem bem sucedidos nos
seus intentos, os senhores teriam que produzir uma imagem negativa dos escravos para representá-los como
ingratos e, assim, justificar moral e legalmente a suspensão do beneficio.
67 

Esta é, por exemplo, a tônica da obra de Eduardo França Paiva. Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravos e
Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII: estratégias de resistência através dos (estamcn los. 2a ed., SP,
Annablume, 2000 e PAIVA, Eduardo França Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte, UFMG, 2001.
° Como foi, por exemplo, o caso da célebre provisão de 29 de novembro de 1 779 pela qual Dona Maria 1
concedeu à Irmandade de São Benedito do Convento de São Francisco da cidade de Lisboa o privilégio para
resgatar seus irmãos do cativeiro, ou do obscuro "privilégio de São Salvador" que alguns escravos baianos
evocaram no início do século XVIII em favor de suas alforrias junto à coroa portuguesa. Cf. SILVA, MariaBeatriz Nizza da. A Luta pela Alforria. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). Brasil: colonização eescravidão. ti, Nova Fronteira, 1999, p. 296-307.
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do fôlego que fez da escravidão urna das experiências sociais mais duradouras da história do

Brasil.

Não quero dizer, com esses questionamentos, que só reconheço como forma de

resistência os confrontos explícitos ou que os escravos que conseguiram a alforria

gratuitamente encarnassem a figura do "Pai João". Muito pelo contrário. Eles foram

extremamente habilidosos em negociar a liberdade, acumular o pecúlio necessário para

comprá-la e satisfazer a expectativa comportamental de seus senhores. Contudo, não se pode

perder de vista que a possibilidade de alforria era um elemento basilar nas políticas de

domínio que os senhores engendraram, no intuito de obter o maior sucesso possível no

governo dos escravos. É indiscutível que os escravos foram bastante astutos e criativos para

encontrar formas de tomar menos pesado o jugo do cativeiro, mas os senhores os observavam

com atenção e, salvo um caso ou outro, não se deixariam ludibriar assim tão facilmente. A

alforria conferia um poder moral muito grande aos senhores, poder esse que se esvairia

rapidamente caso eles fossem alvo constante de uma velada chacota por parte dos escravos 64.

Assim como também não se pode considerar os protestos de afeto (amor e amizade) e

de piedade religiosa, freqüentemente combinados com as declarações dos bons serviços

prestados pelos escravos, como expressão generalizada de uma hipocrisia senhorial. Por mais

espécie que o fato possa causar, havia escravos que amavam seus senhores e senhores que

amavam seus escravos. Afinal, parte significativa da historiografia reconhece que os escravos

não eram coisas, portanto, a relação senhor-escravo era uma relação entre pessoas, e pessoas

geralmente costumam nutrir sentimentos diversificados em relação às outras, numa escala que

varia do amor ao ódio, mesmo entre possuidores e possuidos 65 . O que não excluía a existência

de outros interesses senhoriais, pois, como será discutido detalhadamente nos capítulos

seguintes, para além das declarações afetivas feitas pelos senhores, a alforria propiciava uma

série de vantagens políticas aos mesmos, contribuindo para manter a estabilidade e a

reprodução da ordem escravista.

61 Seduzidos pela negação da teoria do escravo coLsa" - em grande pane refutada pela percepção da existência
de diversas formas cotidianas de negociação - alguns pesquisadores Éêni resvalado para o extremo oposto, qual
seja o de enxergar uma resistência à ordem escravista cm praticamente toda e qualquer atitude dos escravos. Cli
entre outros REIS, Letícia Vidor de Sousa. Negro em — Terra de Bronco -: a reinvenção da identidade. In:
SCHWÂRCZ, Lilia Moniz & REIS, Leticia Vidor de Sousa (org.). Negras Imagens: ensaios sobre cultura e
escravidão no Brasil. SP, EDUSP, 1996, p. 33-34.

Caso contrúnio teriam razão os estudiosos que sustentam que os senhores eram "cruéis", "hipócritas" e que os
escravos no passavam de um instrumentum voca/e. Cf. entre outros QUEIROZ. Suely Robles. Escravidão
Negra em São Pau/o: um estudo das tensões provocadas pelo evcravisino no século XIX. Ri, José Olynipio
Editora, 1977, p. 74, 92,94 elpassim.



Quadro IV-11- Motivações Senhorias na Concessão das Alforrias

Testamentárias	 Escrituras Públicas
Motivações Senhoriais	 Gratuitas Pagas* Gratuitas Pagas

Amor de Deus! Criação! Esmola! Bons 	 61	 2	 152	 7
Serviços

168

Bons Serviços ! Fidelidade

Bons Serviços e Fidelidade da Mãe

68	 13	 55	 11

7	 -
Por ser seu Filho(a)

Soma	 --

-	
-	 3	 -

- 136	 - 15	 211	 is
Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas) e Escritur
* além do dinheiro recebido	 as e Notas do Cartório do 2 0 Oficio de Campos

Não obstante obedecessem a um padrão de redação muito bem estruturado, os

testamentos são extremamente ricos no que se refere aos fragmentos das histórias de vida, da

visão de mundo, das emoções e das representações que os testadores faziam de si mesmos e
dos outros 66. 

A já mencionada parda forra Aniceta da Graça, por exemplo, declarou em seu

testamento que possuía duas irmãs vivas e alguns parentes necessitados, no entanto, foi à
Ilu

stríssima Senhora dona Ana Bernardina Barroso" - filha de seu ex-senhor e proprietária

de centenas de escravos - que legou a preta Tereza e os mulatinhos Cipriano e Francisco
(TEST2 75).

Se a hipocrisia fosse a norma que ditava o comportamento senhorial para com seus

escravos, qual a razão para lhes deixar alguns legados - às vezes bastante expressivos - aos

alforriados? Não raro, dinheiro, terras, escravos, casas, roupas, instrumentos de trabalho,

móveis eram legados a alguns escravos alforriados67 Ou seja, ainda que esses senhores

também estivessem motivados pelo interesse de estimular a obediência escrava e produzir ou

O excelente trabalho de pesquisa de Doutorado empreendido por Cláudia Rodrigues comprovou que a redaçãodos testamentos obedecia,por via de regra , ao modelo proposto por um dos maiores sucessos editoriais daliteratura devocionai portuguesa: O 
Breve Aparelho e Modo Fácil para Ensinar a Bem Morrer um Cristão, deautoria do Jesuíta Estevão de Castro, editado pela primeira vez em 1621. Nele, são dedicados dois capítulos

orientando os doentes e moribundos quanto à forma ideal para o registro de suas últimas vontades. Com
pouquíssimas alterações a estrutura do conjunto de testamentos analisados pela autora e os que eu analisei
obedece de maneira muito fiel às recomendações do jesuíta Cf. RODRIGUES, Cláudia 

Nas Fronteiras doAlém: o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). 
Niterói, Tese deDoutorado UFF, 2002, p. 57-93.17 

Prática semelhante foi observada na vila paulista de Porto Feliz. Cf. FERitJItA, Roberto Guedes. 
Pardos:trabalho, família, aliança e mobilidade social- Porto Feliz, São Paulo, e. - c. 1850, Ri, 

Tese de Doutorado,UFRJ. 2005, p 199 etpassim
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ampliar unia clientela subniissa, é inegável que, além da concessão da liberdade, trataram de

Providenciar aos ex-escravos uma base material para que os mesmos pudessem arranjar meios
de tocar as suas vidas.

Em maio de l764, o Reverendo Manoel Paiva Ponte de Macedo declarou em seu

testamento que "[ --- } deixo forra pelo Amor de Deus a crioulinha Paula filha de Tereza e peço

a Joana Francisca pelo Amor de Deus a queira ensinar como se esta fosse filha sua [ --- J

declarei que sobrando das minhas dívidas e legados o que sobrasse se dissesse missas pelas

almas e minha alma, porém não terá lugar esta verba, pois sobejando quero se dê I00$000 réis

a crioula Paula [ilegível] porão a juros em mão particular" (TEST502).

A viúva Ana Maria de Jesus não só alforriou a escrava Genoveva com também

providenciou quem dela cuidasse:

"Declaro que entre os bens que presentemente possuo são um escravo de nome Domingos e outra de
nome Genoveva crioula que pelo amor que lhe tenho de criação e pelos bons serviços a deixo forra
pelo Amor de Deus desde o dia do meu falecimento sem ser necessária mais alguma clareza adida a
uni padrinho que a carregou de nome Caetano escravo de minha cunhada Ana Maria mulher que foi do
defunto meu irmão João Mendes [ ... } Deixo a dita minha crioula Genoveva os trastes da minha casa e a
cama com seu ornato e uma caixa maior de roupa. Deixo de esmola a minha crioula Genoveva uma
vaca e se esta vaca tiver morrido se lhe dará de esmola 6$400 réis" (TESr574)

Uni dos aspectos que mais chama a atenção daqueles que sustentam a natureza

Puramente mercantil das alforrias, e/ou a hipocrisia senhoria], reside na combinação entre as

declarações de afeto virem acompanhadas por uma contrapartida pecuniária. Penso que esse

tipo de interpretação revela um ligeiro deslize no anacronismo, pois se trata de unia sociedade

diferente das sociedades capitalistas nas quais as transações monetárias estão quase sempre

desvinculadas de manifestações afetivas 68 . As alforrias pagas - nunca é demais dizer - não se

reduziam a um ato mercantil, sobretudo porque a negociação da libetdade e seus

desdobramentos tinham implicações de natureza política, além das questões morais e

religiosas que marcavam as manumissões consignadas em testamento.

Ao destacar a importância da dimensão religiosa contida nas alforrias testamentárias e

de pia, não significa nenhuma espécie de reabilitação ou endosso, de minha parte, ás teses

' Para unia crítica a esse tipo de anacronismo Cf. BE LI- INI, Lígia. Por Amor e Por /n!ere.ve: a relação senhor-t\cravo em corais de alforria. In: REIS, João José (org.). Escravidão & Invenção da Liberdade: estudos sobre oogro no lIra.çiL SP. Brasihense, 1988, p. 85.
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sustentadas por Frank Tannenbaum e por Stanley Elkins de que a escravidão nas áreas de

colonização ibérica fosse mais "branda" do que nas outras regiões do Novo Mundo 69 . O

caráter pontual e seletivo das hiforrias não deixa a menor dúvida de que ela era uni privilégio

para alguns cativos. Mas, de todo modo, uni privilégio sobre o qual os fatores de ordem extra-

econômica, tais como as crenças religiosas e a moral exerciam uni papel de grande

importância na hora de ser concedido.

A IDA DE DOS ALFORRIADOS

Assim como nas cartas de liberdade, o registro de idade dos alforriados, além de ser a

informação mais imprecisa, era também a mais omitida pelos testadores. Porém, não se trata

de negligência, os testamentos foram endereçados aos parentes, herdeiros e legatários e, não,

aos historiadores. Aqueles saberiam muito bem identificar os escravos contemplados com a

liberdade pelos finados senhores. Apenas 18,8% dos alforriados tiveram a idade estimada:

165 crianças (82 meninas; 79 meninos e quatro crias de peito); 10 adultos e 12 velhos. Note-

se que os testamentos também confirmam que a infância ampliava as chances de libertação

dos homens.

No entanto, absolutamente nada sugere que a maior parte daqueles que aparecem sem

indicação da idade fossem pessoas velhas ou inválidas, corno sustenta Jacob Gorender. sabe-

se lá apoiado em que tipo de fontes. Ou melhor, na verdade essa é uni a conclusão indireta,

ancorada no testemunho de viajantes que se deparavam com escravos velhos e doentes

perambulando pelas ruas, abandonados por seus senhores.

Não sei bem que ruas eram essas, mas certamente eram muito diferentes das poucas

que existiam na Vila de São Salvador ou das estradas e caminhos que interligavam os sítios e

os engenhos das freguesias que compunham o Distrito de Campos dos Goitacases. Decerto,

° o argumento de Tannenbaum foi construído com base na crença da existência de uma suposta proteção legal
aos escravos, garantida pelo Estado, e de unia influência institucional exercida pela Igreja Católica, cujo efeito
seria unia extrema e generalizada facilidade com que os escravos teriam acesso à alforria no Brasil e a unia
integração social entre os livres sem maiores conflitos. Foi com base nesses - pressupostos que Stanley Elkins
considerou as altas taxas de alforria no Brasil - em comparação aos Estados Unidos - conto evidência da
brandura" da escravidão na América portuguesa. Cf. TANNENBAUM, Frank. EI Negro En Las Américas:

esclai'vciuda dano. Buenos Aires. Paidos, s/d, p. 58-60 e ELK INS, Stanley M	 nS/ave': a problem iii A,nerican
insijiutional and inzel/eclual Ife. 2' ed. Ncw York, Universal Library, .1963. p 37, 52-80 apud SLENES, Robert.
The Dernography and Economics qf /3razi/ian Slaverv: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis, Stanford University,
1975. p. 506 e 565.



não há razão alguma para duvidarmos do testemunho dos observadores estrangeiros quanto à

situação dos escravos velhos e doentes nas áreas urbanas, no entanto, toda cautela é pouca no

uso desses relatos, pois, não raro, resultavam de impressões passageiras e apressadamente

generalizadas. Outras evidências sugerem que o abandono de escravos pelos senhores não era

tão usual assim corno supuseram alguns pesquisadores, pelo menos nas áreas rurais 70. Digo
isso porque, em 586 inventários escravistas que examinei, a realidade revelou-se bem distinta.

Neles foram arrolados 1.210 escravos velhos, entre os quais 157 exerciam ocupações
especializadas; 852 carregavam "somente" o peso de uma idade avançada numa vida sob o

cativeiro, ao passo que 358 sofriam alguma doença ou defeito físico grave 71 . Para 49 velhos,

fosse pela idade muito avançada e/ou pelos seus achaques, não foi estimado nenhum valor.

Entre os adultos e crianças computavam-se 777 pessoas doentes, entre as quais 17 padeciam
graves enfermidades, a ponto de também não lhes ser estipulado valor algum. Não obstante os

baixos preços atribuídos àqueles escravos, o fato de aparecerem listados nos inventários,

inclusive os sem valor, demonstra que não eram descartados com "peças inúteis" como

sustentaram Jacob Gorender e Emília Viotti. Apesar de estarem achacados, quebrados, cegos,

rendidos, aleijados, padecendo de erisipela, mal-de-gota ou qualquer outra espécie de estupor

mais grave, muitos daqueles velhos tinham seus parentes nas escravarias, além de, não raro,

exercerem uma ascendência moral sobre seus companheiros de cativeiro 72. Os senhores

70 

Ao refutar as conclusões de Kãtia Maitoso para quem o percentual de velhos não ultrapassaria os 10%. Jacoh
Gorender argumenta que a critica ao seu postulado: "[...] acompanhada por outros historiadores se baseia apenas
nos registros dos cartórios. Estes, obviamente não consignavam as alforrias de escravos imprestáveis - categoria
em que devem serjuntados os velhos e os doentes graves de qualquer idade - que os senhores jogavam nas ruas
sem precisar passar por escrito o atestado de sua crueldade. Não se justifica desprezar testemunhos tão
contundentes [ ... ] que revelam o quanto constituía prática generalizada, desde o Nordeste a Minas Gerais e
Goiás, na corte do Império e no Vale do Paraíba da época do café, a de libertar os escravos velhos e inválidos,
deixando-os ao desamparo e eliminando os custos do engenho, da fazenda ou da casa residencial, os gastos com
servidores inutilizados" Cf. GORENDER, Jacob O Escravismo Colonial, 5' ed., SP, Ática, 1988, p. 355 eCOSTA, Emflia Viotti da. Da Senzala à Colónia. 3' ed., SP, UNESP, 1997, p. 314-315.

Manolo Florentino calculou um percentual de 16,7% de enfermos num universo de 7.487 escravos
inventariados no meio rural do Rio de Janeiro entre 1790 e 1835. Cf. FLORENTINO Manolo. Em Cosias
Negras. uma história do trafico atlântico de escravos entre a Africa e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX).
Ri, Arquivo Nacional, 1995, p.64-65; 296 e GOES, José Roberto Pinto de. Escravos da Paciência: estudo sobre
a obediência escrava no Rio de Janeiro (1790-I850). Niterói, Tese de Doutorado, UFF. 1998, p. 211-215: 222-
226 e 245-247. Conforme os autores citados alertaram, há de se considerar os limites apresentados pelas
informações sobre as doenças dos cativos comidas nos inventários, uma vez que a avaliação não era feita por
médicos e sim por pessoas leigas, o que significa dizer que a quantidade de doentes estaria subestimada. Mas,
por outro lado, é necessário sublinhar que a medicina da época também não primava pela precisão dos
diagnósticos e que o trato com a doença não era monopólio dos médicos. De qualquer modo, para a discussão
que travo neste momento, creio que os inventários indicam que os senhores não tinham por hábito descartar os
escravos velhos e ou doentes. Sobre a compreensão da doença na colônia e no império Cf. SOARES, Márcio de
Sousa. A Doença e a Cura: saberes médicos e cultura popular na corte imperial. Niterói. Dissertação deMestrado, UFF, 1999.
?2 

Sobre a ascendência moral que os escravos mais velhos exerciam sobre os demais cativos Cf. SLENES,
Robert W. "Malungo, I'/goma vem!": África coberta e descoberta no Brasil. In: Revista (ISP, N. 12. dezijanlfev,,
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certamente sabiam muito bem disso e, em geral, não eram tão estúpidos a ponto de

inadvertidamente deitar por terra, o quase sempre precário, sossego das escravarias 73 . Nas

escrituras e testamentos que analisei, apenas li escravos doentes foram alforriados pelos seus

donos, o que não significa dizer que, a partir de então, estivessem sozinhos no mundo,

abandonados à própria sorte.

A NA TURÁL IDADE DOS ALFORRIADOS

Foi possível identificar a naturalidade de 65,7% dos alforriados nos testamentos, entre
os quais os escravos nascidos no Brasil predominavam com larga vantagem sobre os

africanos, certamente em virtude do grande número de crianças e mulheres beneficiadas.

1991-91 p. 61 e FLOR ENTINO, Manolo & GÕES. José Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas etrafico atlântico, Rio de Janeiro, e. 1790 - e. 1850. Ri, Civilização Brasileira, 1997. p. 152-159.
Ao cotejar as alforrias testamentárias com os inventários abertos em Campos na segunda metade do século

xviii. Sheila de Castro Faria verificou que a maior pane dos beneficiados estavam em idade produtiva Cf.
FARIA. Sheila de Castro. A Colônia em Movimento fortuna efamília no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira,
1998, p. 106-107. Procedendo da mesma forma, Adauto Damásio chegou á mesma conclusão. Cf. Cf.
DAMASIO, Adauto. Alforrias e Ações de Liberdade em Campinas na Primeira Metade do Século XIX
Campinas, Dissertação de Mestrado, UNICAM p, 1995, p. 16-I8. De acordo com Regina Célia Xavicr, nas 148
Ações de Liberdade movidas em Campinas entre 1870 e 1888, envolvendo 189 escravos, apenas 21 deles tinham
idade superior a 50 anos. Cf. XAVIER, Regina Célia da Silva. A Conquista da Liberdade: libertos em Campinas'ia segunda metade do século XIX. Campinas, UNICAMI', 1996, p. 43.



Quadro IV.12 - Naturalidade dos Escravos Alforriados nos Testamentos (1704-1830)

NASCIDOS NO BRASIL	 %no grupo	 % do grupo -

1 73

Crioulos

Mulatos

Pardos

Cabras

Crianças*

Sorna

NASCIDOS NA ÁFRICA

África Central Atlântjca

África Ocidental

Sem identificação

Soma

	

98
	

31,3

	

80
	

25,6

	

41
	

13,1
	

71,1

	

13
	

4,2

	

SI
	

25,9

	3,3
	

ló-o

no grupo	 % do grupo
	98

	
-	 77,2

	

13
	

10,2

	

16
	

12,6	 -
	

28,9

	

127
	

100
Fonte: Testamentos (ver fontes manuscritas)
* considerei todas as crianças sem especif icação de cor como nascidas no Brasil, visto que sobre boa
parte delas foi feita referência à mãe e eventualmente ao pai ou a outros parentes.

A vantagem que os escravos nascidos no Brasil levavam sobre os africanos na hora da

alforria não é nenhuma novidade. Tampouco o é a expressiva proporção de mestiços, posto

que eram minoria entre os escravizados: mulatos e cabras somam quase 30,0% dos alforriados

nascidos no Brasil. Das 355 manumissões registradas em cartório cuja procedência dos

escravos pôde ser identificada, os nascidos no Brasil respondiam por 67,0%. No entanto,

acredito que mais do que a mestiçagem propriamente dita, o que potencializava a doação da

liberdade era o fato de, na maior parte das vezes, se tratava da terceira ou quarta geração de

escravos que já haviam ganhado a confiança de seus senhores e acumulado favores suficientes

que os credenciasse à alforria74.

O que se revelou mais intrigante é que, curiosamente, tanto nos testamentos quanto

nas cartas houve um certo equilíbrio entre os homens e mulheres nascidos na África que

conseguiram a alforria: 67 homens e 60 mulheres nos testamentos e 54 homens e 63 mulheres

nas cartas. Esse quadro destoa radicalmente da tendência identificada em Minas Gerais e na

cidade do Rio de Janeiro, onde foi constatada uma larga vantagem das pretas minas sobre os

74 De acordo comPeter Eisenberg, para alguns estudiosos haveria uma tendência de os senhores favorecerem os
escravos cuja aparência fisica mais se assemelhasse a sua. Cf. EISENBIERG, Peter. Ficando Livre: as alforrias
em Campinas no século XIX. In: Estudos Económicos; 17 (2); maio/agosto; 1987; ta. l 86-187.



demais escravos e escravas de procedência africana. As pesquisas mais recentes sobre as

alforrias nessas duas regiões destacam a importância do papel desempenhado pela etnicidade
para explicar o impressionante sucesso alcançado pelas mulheres da Costa Ocidental africana

na consecução de suas aifoirias75.

No entanto esse quadro de equilíbrio entre os centro-africanos não ocorreu na cidade

do Rio de Janeiro, onde, no século XVIII, conforme a recente pesquisa realizada por Sheila

Faria, entre os 405 escravos procedentes da África Central Atlântica que pagaram pela

alforria, 68,4% eram mulheres 76 Teriam esses africanos e africanas, alforriados nos Campos

dos Goitacases, se beneficiado dos laços de família? Acredito que sim. Tomados como

indicio, aqueles casos de substituição mencionados anteriormente sugerem exatamente isso.

Não obstante o sub-registro das relações íàmiliares entre os alforriados, entre os africanos

manumitidos em testamento, no mínimo 20 estavam unidos pelo parentesco com outros

escravos ou libertos. Dada a expressividade das uniões conjugais e das alforrias entre os

cativos em Campos, tudo leva a crer que, conforme argumentou Hebe Mattos, a família e o

parentesco encurtavam a distância entre o cativeiro e a liberdade.

Existiria, além disso, alguma estratégia senhorial no intuito de acenar para aquela

multidão de escravos africanos que viviam em Campos que, a princípio, haveria chances

iguais para aqueles homens e mulheres conseguirem a liberdade? Essa é urna pergunta em

aberto pois, as fontes utilizadas não fornecem sinais consistentes para que se possa respondê-

la com segurança. De qualquer modo, é importante assinalar que a alforria era colocada como

uma possibilidade acessível aos africanos e, como tal, deve ter alimentado os anseios de

liberdade e condicionado o bom comportamento de muitos deles. Afinal, entre os alforriados,

os nascidos na África responderam por quase 30,0% do total nos testamentos e por 33,0% nas

cartas, ou seja, Percentuais nada desprezíveis para quem enfrentava condições tão adversas na
obtenção da liberdade.

Não obstante nas Comarcas do Rio das Velhas e Rio das Mortes também ser verificado um cedo 
equilíbrioentre os números absolutos entre homens e mulher-es alforriados no século XVIII, as pretas minas eram

imbatíveis em termos proporcionais cí PAIVA. Eduardo França 
Escravidão e Universo Cultural na ColóniaAfinas Gerais 1716-1789 Belo Horizonte, UFMG, 2001, p. 179 et passim. Sobre as proporções das pretas minas

no conjunto de alforriados; nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro Cf. NISHIDA, Mieko. 
As Alforrias e oPapel da Etnia na Escravidão Urbana: Salva

maio-a	
dor, Brasil, /808-/88& In: Estudas Económicos, SP, v. 23, n.2,gosco de 993, p. 243; KARASII, Mary C. A Vida dos Escravos 	 Rio de Janeiro (1808-1350. SP. Ciadas Letras, 2000, p. 45!; FLORENTINO Manolo. Alforrias e Eta/cidade no Rio de .Janeiro Qitocenusta: notasde pesquisa, In: Topoi. RJ, set. 2002, p. 27-28: e FARIA, Sheila de Castro. 

Sinhás Pretas, Damas Mercadoras:as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850 Niterói, Tese (Concurso para?rofessor Titular em História do Brasil). UFF, 2004, p. 124,
Cf. FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras as pretas minas nas cidades do Rio deJaneiro e de São João dcl Rei (1700-1850) 

Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História doBrasil), UFF, 2004, p. 124.
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Retomo aqui aquela advertência feita por Manolo Florentino quanto ao aspecto crucial

representado pelo tipo de alforria corno expressão de um contexto em meio do qual os

escravos buscavam a liberdade Fosse na pia batismal, nos testamentos ou nas cartas, a maior

pane das alforrias em Campos eraratuita. Ao que tudo indica, em termos comparativos, os

escravos das zonas rurais tinham menos oportunidades de acumulação de pecúlio para pagar

pela liberdade do que aqueles que viviam nas cidades e nas áreas de mineração.

A escravidão ao ganho que facultava aos cativos a chance de embolsar a diferença

entre o valor obtido e o previamente acertado com seus senhores - foi um fènômeno

tipicamente urbano. E. certamente, boa parte dos escravos citadinos pôde pagar pela liberdade

em função desses ganhos. Creio que. em Campos, essa possibilidade fosse mais acessível

àqueles poucos escravos qualificados. Daí o predomínio das manumissões gratuitas. Embora
todo e qualquer tipo de alforria fosse uma concessão senhorial, talvez as gratuitas assumissem

sua face mais visível. Por conseguinte, provavelmente a maior parte dos escravos

estabelecidos nos Campos dos Goitacases tivesse que contar única e exclusivamente com a

boa vontade senhorial para ser agraciada com a liberdade. Mais do que nunca era preciso

dobrar a cerviz aos ditames da submissão, o que fazia com que o horizonte da alforria

desempenhasse, de fato, um papel decisivo para a manutenção da ordem eseravista.

A REVELIA DOS FALECIDOS SENHORES

Os escravos tinham plena consciência de que a morte do senhor ou da senhora

facultava-lhes uma chance ímpar para a consecução da alforria. Conforme demonstrei

anteriormente, 44,0% dos escravistas não alforriavam um escravo sequer em seus

testamentos, sem contar aqueles que, surpreendidos pela morte repentina, faleceram 
ab

inleslalo. Mas isso não era motivo suficiente para esmorecer o ânimo de alguns escravos em

lentar conseguir a liberdade após a morte de seus donos. Para isso, endereçavam seus méritos

aos olhos dos nleeiros e herdeiros, pois o intervalo entre a feitura do inventário e a execução

Na área rural de Porto Feliz também foi detectada a predominância de alforrias gratuitas. Cf. FERREIRA,Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social. , Porto Feliz, Sõo Paulo ) c. - c. 1850. Ri.lese de Doutorado UFRI, 2005. p. 190-193.
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das parti lhas - por vezes curto, por vezes longo - era mais uni momento fugidio em que porta
 da alforria se abria 78

Em algumas ocasiões, cônjuges, filhos, netos co-herdeiros aproveitavam o curso dos

inventários para libertar um ou outro escravo. Para tanto, chamavam para si os respectivos

valores dos cativos para que os mesmos fossem lançados no pagamento de suas meações ou

legítimas, desde que nenhum outro herdeiro se opusesse. E os escravos, em algumas vezes de

Posse da quantia pela qual foram avaliados, calculavam bem qual herdeiro procurar para,

entâo. negociar a alforria. Porém, é necessário frisar que isso ocorria com pouca freqüência.

Dos 8.509 escravos avaliados nos inventários que pesquisei, apenas 64 obtiveram a alforria
dessa forma.

O viúvo Julião Barbosa faleceu sem testamento em agosto de 1823. Entre os 22

escravos que ele possuía encontravam-se Estevão, preto angola de 60 anos, avaliado em

76$800 réis, e sua mulher Joana, também de nação angola, avaliada em 64$000 réis. A
liberdade in

condicional de ambos foi ajustada com o co-herdeiro Joaquim Ferreira da

Encarnação, que recebeu o valor do escravo, e com Manoel do Nascimento, neto do falecido,

que tomou para si o valor da escrava, debitando-os à conta de suas legítimas. (1NV338)

Quando Maria de Senra morreu, em 1802, sua família vivia do cultivo de lavouras de

mandioca, arroz c canas. Possuíam quatro escravos, todos aparentados e mulatos: Manocl, 
54

anos, avaliado em 102$400 réis; Gertrudes, mulher do dito, 46 anos, que por sofrer de vários

achaques foi avaliada em 60$000 réis ; Ana, filha dos ditos, 20 anos, com princípio de

costura, cujo valor consignado foi de 150$000 réis e, por fim, a recém-nascida Orsula de

apenas seis dias, achacada dos olhos e com lebres em 12$800 réis. Antes de concluído o

inventário, o viúvo Manoel Gonçalves Moura declarou "ter forrado as escravas Ana parda e a

filha desta de nome Úrsula parda pela quantia de 162$900 réis porque foram avaliadas cuja

liberdade consta de escritura apensa e toma ele inventariazite os valores das ditas escravas na
sua meação". (INV4 14)

Mas não eram só as alforrias pagas que resultavam desses ajustes, pois também houve

casos de manumissões gratuitas, condicionais e incondicionais. O casal formado por

Domingos Manoel de Senra e Luzia Maria de Almeida era senhor e possuidor de três

escravos: João angola, quebrado das virilhas; Ana angola velha e a pequena Leonor, crioula

com apenas um ano de idade. Seis dias depois do falecimento de seu marido, ocorrido em lO

Movimentação semelhante por parte dos escravos também foi constatada em Campinas. Cl'. DAMÁSIO,
Ádauto. A?forrias e Ações de Liberdade em Campinas na Primeira Metade do Século XIX Campi rias,Dissertação de Mestrado, UNICAMP, 1995, p. 8.
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de dezembro de 1816. Luzia Maria decidiu alforriar gratuitamente João e Ana em atenção aos

bons serviços que deles havia recebido, com a condição de que os mesmos a acompanhassem

e servissem até a sua morte. (1NV371)

O alferes Sebastião Sardinha do .Amaral, inventariante dos bens de seu finado pai,

houve por bem alforriar gratuita e incondicionalmente em janeiro de 1828, o crioulo Manoel,

com 30 anos de idade, avaliado em 250$000 réis, por amor de criação e pelo Amor de Deus,

chamando para si o valor do escravo no pagamento que se lhe fizesse de sua legítima
(1NV430).

Não obstante as alforrias terem sido extremamente seletivas e dificeis de serem

conseguidas, como em qualquer outra parte do Brasil, o horizonte da liberdade também esteve

ao alcance do desejo dos escravos que labutavam nos canaviais e nas lavouras de alimentos do

distrito de Campos dos Goitacases. Diferentemente dos cativos urbanos e das regiões

mineradoras, a maior parte os escravos obteve sua alforria gratuitamente, ainda que em boa

parte dos casos, tivessem que cumprir algumas condições, sobretudo trabalhar e obedecer

durante mais algum tempo até a morte de seu senhor ou de algum parente, se ele assim
'determinasse

Era, sem dúvida, um horizonte bastante estreito, visto que maior parte do enorme

contingente de cativos existente nos Campos dos Goitacases permaneceu escravizada até a

morte. Mas ainda assim alforriava-se muito na região, cm particular, e no Brasil em geral,

numa proporção infinitamente superior àquela verificada no sul dos Estados Unidos79.

A consecução da alforria, fosse por esse ou aquele instrumento, era resultado de uni

longo processo urdido pela combinação entre o interesse senhorial e a ladinice dos escravos -

sobretudo daqueles nascidos no Brasil - em se fazerem merecedores da liberdade e arranjar os

meios necessários para a acumulação do pecúlio necessário quando era o caso. Roças,

autorização senhorial para venda de jornais a terceiros; exercício de oficios mecânicos;

concubinato; empréstimos em dinheiro feitos a pessoas livres como atestam alguns

inventários e apoio familiar reiteravam distinções e hierarquias entre os escravos, o que

certamente exacerbava as disputas e rivalidades pelos recursos materiais e simbólicos capazes

de viabilizar o alcance da liberdade. Desta forma, a alforria - que também era um desses

De acordo com os números apresentados por Ira Berlin. nos Estados onde a população escrava era mais
expressiva (o chamado Lower Sou/li composto pela Carolina do Sul e Geórgia), entre 1790 e 1860, o máximo
lue a proporção de negros livres atingiu foi 3,9% da população livre em 1810. Cf. BERLIN, Ira. Siaves W/thouiWaslerç; lhe free negro in //ie aniebelium sou/li. New York, The New Press, 1974, p. 23, 43-47 e 136-137.
obert Sienes calculou que, na década de 1870, o Brasil apresentava uma taxa bruta de alforrias da ordem de
,3/I000, enquanto que nos Estados Unidos em ISSO esse índice era 14 vezes menor, isto é, apenas 0,45/1000.
f. SLENES, Robert. 7'he Detnography and Econoniics ofl3raz//ian S/avery: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis,;tanford University, 1975, p. 489-491.
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de dezembro de 1816, Luzia Maria decidiu alforriar gratuitamente João e Ana em atenção aos

bons serviços que deles havia recebido, com a condição de que os mesmos a acompanhassem

e servissem até a sua morte. (INV37I).

O alferes Sebastião Sardinha do Amara!, inventariante dos bens de seu finado pai,

houve por bem alforriar gratuita e incondicionalmente em janeiro de 1828, o crioulo Manoel,

com 30 anos de idade, avaliado em 250$000 réis, por amor de criação e pelo Amor de Deus,

chamando para si o valor do escravo no pagamento que se lhe fizesse de sua legítima
(1NV430).

Não obstante as alforrias terem sido extremamente seletivas e dificeis de serem

conseguidas, como em qualquer outra parte do Brasil, o horizonte da liberdade também esteve

ao alcance do desejo dos escravos que labutavam nos canaviais e nas lavouras de alimentos do

distrito de Campos dos Goitacases. Diferentemente dos cativos urbanos e das regiões

mineradoras, a maior parte os escravos obteve sua alforria gratuitamente, ainda que em boa

parte dos casos, tivessem que cumprir algumas condições, sobretudo trabalhar e obedecer

durante mais algum tempo até a morte de seu senhor ou de algum parente, se ele assim
determinasse

Era, sem dúvida, um horizonte bastante estreito, visto que maior parte do enorme

contingente de cativos existente nos Campos dos Goitaeases permaneceu escravizada até a

morte. Mas ainda assim alforriava-se muito na região, em particular, e no Brasil em geral,

numa proporção infinitamente superior àquela verificada no sul dos Estados Unidos79.

Á consecução da alforria, fosse por esse ou aquele instrumento, era resultado de um

ongo processo urdido pela combinação entre o interesse senhorial e a ladinice dos escravos -

obretudo daqueles nascidos no Brasil - em se fazerem merecedores da liberdade e arranjar os

neios necessários para a acumulação do pecúlio necessário quando era o caso. Roças,

utorização senhorial para venda de jornais a terceiros; exercício de oficios mecânicos;

oncubinato; empréstimos em dinheiro feitos a pessoas livres como atestam alguns

Iventários e apoio familiar reiteravam distinções e hierarquias entre os escravos, o que

rtamente exacerbava as disputas e rivalidades pelos recursos materiais e simbólicos capazes

viabilizar o alcance da liberdade. Desta forma, a alforria - que também era um desses

De acordo com os números apresentados por Ira Berlin, nos Estados onde a população escrava era mais
pressiva (o chamado Lqwer Sou/li composto pela Carolina do Sul e Geórgia), entre 1790 e 1860, o máximoe a proporção de negros livres atingiu foi 3,9% da população livre em 1810. Cf BERLIN, Ira. SIaves Withoutis/ers: lhe free negro in lhe an/eheI/y 'n south. New York, The Ncw Press, 1974, p. 23, 43-47 e 136-137.bert Slenes calculou que, na década de 1870, o Brasil apresentava urna taxa bruta de alforrias da ordem de;ii000, enquanto que nos Estados Unidos em 1850 esse índice era 14 vezes menor, isto é, apenas 0,4511000.SLENES, Robert. The De;nography and Economics ofl3razilian Slavety: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis,nford University, 1975, p. 489-491.
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de dezembro de 1816, Luzia Maria decidiu alforriar gratuitamente João e Ana em atenção aos

bons serviços que deles havia recebido, com a condição de que os mesmos a acompanhassem

e servissem até a sua morte. (1NV371).

O alferes Sebastião Sardinha do Amaral, inventariante dos bens de seu finado pai,

houve por bem alforriar gratuita e incondicionalmente, em janeiro de 1828, o crioulo Manoel.

com 30 anos de idade, avaliado em 250$000 réis, por amor de criação e pelo Amor de Deus,

chamando para si o valor do escravo no pagamento que se lhe fizesse de sua legítima

(INV43O).

Não obstante as alforrias terem sido extremamente seletivas e dificeis de serem

conseguidas, como em qualquer outra parte do Brasil, o horizonte da liberdade também esteve

ao alcance do desejo dos escravos que labutavam nos canaviais e nas lavouras de alimentos do

distrito de Campos dos Goitacases. Diferentemente dos cativos urbanos e das regiões

niineradoras, a maior pane os escravos obteve sua alforria gratuitamente, ainda que em boa

parte dos casos, tivessem que cumprir algumas condições, sobretudo trabalhar e obedecer

durante mais algum tempo até a morte de seu senhor ou de algum parente, se ele assim

determinasse-

Era, sem dúvida, um horizonte bastante estreito, visto que maior parte do enorme

contingente de cativos existente nos Campos dos Goitacases permaneceu escravizada até a

morte. Mas ainda assim alforriava-se muito na região, cm particular, e no Brasil em geral,

numa proporção infinitamente superior àquela verificada no sul dos Estados Unidos79.

A consecução da alforria fosse por esse ou aquele instrumento, era resultado de um

longo processo urdido pela combinação entre o interesse senhorial e a ladinice dos escravos -

sobretudo daqueles nascidos no Brasil - em se fazerem merecedores da liberdade e arranjar os

meios necessários para a acumulação do pecúlio necessário quando era o caso. Roças,

autorização senhorial para venda de jornais a terceiros; exercício de oficios mecânicos;

concubinato; empréstimos em dinheiro feitos a pessoas livres como atestam alguns

inventários e apoio familiar reiteravam distinções e hierarquias entre os escravos, o que

certamente exacerbava as disputas e rivalidades pelos recursos materiais e simbólicos capazes

de viabilizar o alcance da liberdade. Desta forma, a alforria - que também era um desses

De acordo com os números apresentados por Ira Berlin, nos Estados onde a população escrava era mais
expressiva (o chamado Lower South composto pela Carolina do Sul e Geórgia), entre 1790 e 1860, o máximo
que a proporção de negros livres atingiu foi 3,9% da população livre em 1810. Cf BERLIN, Ira. Siaves Wllhout
Masters: l/-iefree negro in lhe anlebe/lum soulh. New York, íhc New Press, 1974, p. 23, 43-47 e 136-137.
Robcrt Slenes calculou que, na década de 1870, o Brasil apresentava uma taxa bruta de alforrias da ordem de
6,3/1000, enquanto que nos Estados Unidos em 1850 esse índice era 14 vezes menor, isto é, apenas 0,4511000.Cf. SLENES, Roberi. 77w De;nography and Econornics ofBrazilian S/avery: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis,.Slanford University, 1975, p. 489-491.
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escassos recursos - coroava concomitantemente não só o êxito dos escravos como também o

dos senhores no sentido de tentar manter seus cativos ocupados o suficiente com o sonho da

liberdade e, com isso, reforçar o poder sobre os mesmos.

Além da fortuna material, o saber conduzir o governo dos escravos talvez fosse uma

das principais heranças que um testador podia deixar aos seus sucessores. Um governo

temperado pelos castigos (virtuais e efetivos) e por prêmios diversos, sendo a alforria o maior

de todos80 . Mas essa era a expectativa senhorial. Para aqueles cativos que conseguiram

lbrcejar a porta estreita que os conduziu á liberdade, a alforria era um ganho fundamental que,

ao re-alocar seu lugar social ainda que na condição de forros, dava-lhes a chance de tentar

ascender socialmente e/ou legar aos seus descendentes uma posição melhor nas hierarquias

forjadas numa sociedade escravista. O empenho dos escravos para serem alforriados e a

determinação com que os forros, que viram suas liberdades ameaçadas, demonstravam para

não serem reduzidos ao cativeiro são uma prova disso, como se verá no próximo capítulo.

Sobre a eficácia da potência do castigo no governo dos escravos Cf. LARA, Silvia Hunold. Campos da
oléncia: escravos e senhores na capitania do Rio de .Janeiro, 1750-1808. Ri, Paz e Terra, 1988, especialmente
capítulos II e III e PORTEI-1-1, Alessandro. A Filosofia e aç Fatos: narração, interpretação e significado nas

.lIcMtórjas efmes orais. In: Tempo. Ri, v. 1. n. 2, 1996, p. 59-72.
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A DÁDIVA DA ALFORRIA

"O que obriga a dar é precisamente o fato de que dar obriga".

Maurice Godelier. 0 Enigma do Dom.
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ALFORRIAS SOB CONDIÇÃO

Desde os estudos pioneiros até os mais recentes, o caráter condicional de grande parte

das alforrias sempre chamou muita atenção dos analistas. Fosse pelo tempo previamente

estipulado, fosse pela incerteza do mesmo quando a liberdade era condicionada à morte do

senhor ou quanto ao cumprimento da vontade do defunto, houve quem considerasse a alforria

urna "isca dourada e enganosa" lançada pelos senhores com o fito de preparar uma espécie de

"armadilha" para os escravos. As esperanças suscitadas pela "miragem da alforria"

conduziam os forros a uma experiência de "liberdade completamente ilusória". Esse aspecto

falacioso das manumissões ficaria ainda mais patente devido a uma suposta facilidade com

que as mesmas poderiam ser revogadas conforme o previsto no Livro IV, Título 63 das

Ordenações Filipinas.
Outro aspecto muito enfatizado por aqueles que associam a alforria a um engodo é o

fato de que a manumissão não desobrigava os forros de demonstrarem respeito e gratidão aos

ex-senhores os quais passavam a desempenhar o papel de patronos de seus libertos- Ou seja, a

alforria não extinguia os laços morais entre os senhores e os ex-escravos, apenas modificava a

natureza dessas relações a modo de reproduzir a obediência e a sujeição pessoal daqueles

homens e mulheres que emergiam do cativeiro2.

A constatação empírica da expressividade numérica das alforrias condicionais é

inquestionável e os estudos recentes sobre diversas épocas e regiões da Colônia e do império

o confinnam 3 . O que me parece inadequadas são aquelas interpretações mais tradicionais, de

Esta é a opinião sustentada por Kátia Mattoso em diversos trabalhos e posteriormente sintetizada em uma de
suas mais famosas obras. Cf. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988, p.
175, 181, 200 e 205- Numa perspectiva distinta, com base no pressuposto da chamada Escola Sociológica
Paulista sobre a "reificação dos escravos", Suely Robles de Queiroz também enfatizou o caráter "falacioso' das
alforrias. Cf- QUEIROZ, Suely Robles. Escravidão Negra em São Paulo: um estudo das tensões provocadas
pelo escravismo no século XIX. Ri. José Olympio Editora, 1977, p. 74-97. Os estudos posteriores que investiram
na hipótese de que os forros e seus descendentes estavam irremediavelmente fadados ao processo de
desclassificação social atualizaram, de maneira implícita, esse viés interpretativo que enfatiza o caráter ilusório
da alforria. Cf. SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 4' ed.

revista e ampliada. Ri, Graal, 2004; FIGUEIREDO, Luciano. O Avesso da Memória: cotidiano e trabalho da

mulher em Minas Gerais no século XVIII. 2' ed., RJ, José Olympio, 1993 e LACERDA, Antônio Henrique
Duarte. Os Padrões das Alforrias em Juiz de Fora, Um Município Cafeeiro em Expansão (zona da inata de
Minas Gerais, 1844-88). Niterói, Dissertação de Mestrado, UFF, 2002.
- Cf. CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, Estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à Africa. SP.

Brasiliense, 1985; p. II; LIMA, Lana Lage da Gama & VENANCIO. Renato Pinto. Alforria de Criança.'

Escravas no Rio de Janeiro do século XIX. Ri, Revista Resgate, v. 2, n. 1, 1991, p. 26 e SOUZA, Laura de Mello
e. Norma e Conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. Belo Horizonte, UFMG, 1999, P. 156.

Cf. entre outros GONÇALVES, Andréa Lisly. As Margens da Liberdade: estudo sobre a prática de alforrias

em Minas colonial e provincial. SP, Tese de Doutorado, USP, 1999; BIERTIN, Enidelce. Althrrias na São Paulo

do século XIX:Iiberdade e dominação. SP, l-{umanitas/USP, 2004 e WAGNER, Ana Paula. Diante da Liberdade:
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certa forma já consolidadas na historiografia sobre a escravidão no Brasil, que consideram a

allbrria uma falácia em virtude do aspecto condicional presente em muitas delas e da

possibilidade de revogação das mesmas.

A rigor, todas as alforrias testamentárias estavam, na verdade, condicionadas à morte

do testador. Entretanto, nos 572 casos de alforrias gratuitas que analisei, 61,6% dos escravos

passariam a gozar a liberdade incondicionalmente logo após o falecimento do senhor, ao

passo que 24,2% deles estavam obrigados a cumprir a condição de acompanhar e servir a

alguém (Quadro IV.7). Portanto, conhecer o intervalo de tempo decorrido entre a redação do

testamento e o óbito é de fundamental importância para que se possa avaliar a dimensão da "a

margem de incerteza" para que a maior parte dessas alforrias entrasse imediatamente em

vigor.

Como foi dito no capítulo anterior, a redação dos testamentos eram parte integrante

dos rituais preparatórios para o ato de bem morrer. Quase sempre eram redigidos quando o

testador, acometido por uma doença grave, pressentia o fim próximo. Era, portanto, muito

pouco crivei que nesses momentos de angústia quanto ao destino de suas almas, os senhores

se ocupassem de sagazmente urdir armadilhas para alimentar falsas esperanças e, com isso,

ludibriar alguns de seus escravos.

Boa parte das peças testamentárias que analisei encontrava-se apensas a inventários ou

então integrava processos de Conta de Testamento, nos quais os testamenteiros prestavam

conta do cumprimento das determinações de última vontade perante o Juízo dos Defuntos e

Ausentes. Selecionei 268 casos de testamentos que determinavam a alforria de escravos, em

que foi possível calcular o intervalo de tempo entre a redação e o óbito 4 . Os resultados

demonstram que nada menos do que 60,1% dos testadores faleceram, tendo completado no

máximo um ano após a redação do testamento, sendo que pouco mais da iii etade destes

morreu no espaço de apenas um mês. Dilatando esse intervalo para dois anos, constata-se que

ele abrange um total de 69,4% dos testadores'. O gozo da liberdade condicionado única e

estudo sobre libertos na ilha de San/a Catarina na segunda metade do século XIX Curitiba, U FPR, 2002 e
%RIA, Sheila de Castro. Sinhós Pretas, Damas Mercadoras: os pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e
Sào João dei Rei (1700-1850). Niterói. Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil). UFF.

'Quando a data do falecimento não vinha especificada, recorri aos inventários, registros paroquiais de óbito ou
citão tomei por referência a data de abertura do testamento uma vez que pude constatar que, na maior parte das
tzes. a mesma se dava poucos dias após a morte do testador, quase sempre no dia seguinte ao falecimento.
'*unente cm 16 casos não foi possível a realização do cálculo.
Ao examinar unia amostrageni de 430 testamentos apensados aos registros de óbito ocorridos nas freguesias da
tedo Santíssimo Sacramento da cidade do Rio de Janeiro entre os séculos XVIII e XIX - independentemente
n presença de escravos ou de alforrias - Cláudia Rodrigues obteve um resultado ainda mais surpreendente.

menos do que 54,0% dos testadores faleceram dentro de apenas um mês após a redação do testamento. Cf.
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Lusivamente à morte do senhor era, portanto, um horizonte muito próximo para a maior

e dos escravos que foi alforriada nos testamentos.

Quadro Vi - Intervalo entre a Redação do Testamento e o Óbito do Testador

meses - anos	 dias - meses - anos

1 mês	 0-1 dia	 15	 5,6

24 dias	 30	 11,2

8-15 dias	 17	 6,3

16-30 dias	 23	 8,6

Sub-Total
	 85
	 31,7

1 ano
	 1-2 meses

	 8,9

2-6 meses
	 32
	 11,9

6-12 meses
	 7,4

Sub-Total
	 76
	 28,4

anos
	 1-2 anos
	 9,3

2-3 anos	 24	 8,9

3-5 anos	 23	 8,6

Sub-Total	 72	 26,9

+ de- 5anos	 5-Iflanos	 24	 8,9

mais de 10 anos	 11	 4,1

Sub-Total	 35	 13,0

268	 100
Soma 

Fonte: testamentos, inventários; registros paroquiais de óbitos. (ver fontes
manusCritaS

O cumprimento das últimas vontades dos testadores necessariamente dependia de

terceiros nomeados como testamenteiros, em sua grande maioria cônjuges, parentes - ou seja,

quase sempre partes interessadas no espólio - e, na falta deles, alguém da confiança do

defunto. Resta saber se herdeiros insatisfeitos ou inescrupulosos tinham muita chance de

descumprir a promessa de alforria. Como se tem notícia, a maior parte das pessoas era

analfabeta, portanto os testamentos eram quase sempre ditados a alguém que pudesse redigi-

RODRIGUES, Claudia. 
Nas Fronteiras do Além: o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro

çéculos XVII! e XIX). Niterói, Tese de Doutorado, UFF, 2002, P. 118.

Ii
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lo. Essa era uma providência tornada pela maioria daqueles que desejavam testar tios

momentos derradeiros ou de doença grave, quando, por costume, estavam sempre rodeados de

muita gente. Afinal, as casas de i'ivenda com suas paredes de adobe ou taipa, cobertas de telha

ou de sape eram, ao mesmo tempo, espaço de moradia e de trabalho sempre corri trânsito

intenso e rotineiro de pessoas que se avolumava ainda mais com o aproximar da morte de

alguém 6 . Locais onde quase tudo se via e se escutava, as casas de morada não eram, portanto,

ambientes muito propícios a qualquer espécie de segredo.

Findo o ditado, o redator lia o testamento em voz alta, diante de testemunhas

informais, para que o testador pudesse verificar se o texto estava em conformidade com sua

vontade. No entanto, para que o documento tivesse validade, era necessária a aprovação

chancelada por um notário, o qual geralmente comparecia na casa do testador enfermo no dia

seguinte e, mais uma vez, lia o testamento em voz alta geralmente na presença de cinco

testemunhas oficiais para, em seguida, indagar do testador se o mesmo estava conforme a sua

vontade para que o documento pudesse ser assinado por todos. Depois disso, ainda era feita

uma cópia num livro especialmente reservado para esse fim - eram os chamados testamentos

abertos - só então o documento original era finalmente lacrado7.

Ou seja, muitas pessoas, formal ou informalmente, fosse por ver ou por ouvir dizer,

conheciam e murmuravam sobre as disposições de última vontade do testador e, certamente,

entre elas estavam os escravos agraciados corri a alforria prometida, posto que,

invariavelmente, eram gente próxima do senhor. Uma vez aberto o testamento pelo tabelião,

cumpria-se a formalidade de aceitação da testamentaria por parte de urna das pessoas

nomeadas pelo defunto. A partir de então, abria-se um processo de prestação de contas

perante o Juízo dos Defuntos e Ausentes, onde se exigia que o cumprimento de todas as

determinações do testador fosse comprovado por meio de recibos ou declarações assinadas

pelos legatários, não raro na presença dos escrivães. Além disso, testamenteiros e herdeiros

tstavam sujeitos a uma espécie de constrangimento moral-religioso no cumprimento das

iltimas vontades dos falecidos 8 . Afinal, a salvação das almas dos defuntos dependia da

Cf. FARIA, Sheila de Castra A Colónia em Movimento: fortuna ejámília no cotidiano colonial. Ri, Nova
rmeira. 1998, p. 355-391.

maior pane dos testamentos que analisei era do tipo testamento aberto. Encontrei pouquíssinios testamentos
grados ou niisticos, isto é, aqueles que já eram entregues lacrados aos tabeliães. Sobre as regras para a redação
.\testamentos Cf. Ordenações Filipinas, Livro IV, títulos Soa 90 e RODRIGUES. Cláudia. Nas Fronteiras do

1: o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Niterói, Tese de
.&norado. UFF, 2002, capítulos 1 e II.

muitas Ações de Liberdade e de Escravidão que estudou, Sidney Chalhoub observou que os contendores
u' questão de enfatizar a necessidade do cumprimento da vontade dos senhores falecidos. Cf. CHALHOUI3,
'ey. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte. SP, Cia das Letras,
4p. III, 116-118 e 132. Certamente que os advogados sabiam que, do ponto de vista jurídico, as últimas
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execução das obras pias contidas no testamento. Embora houvesse algum espaço de manobra

para herdeiros, legatários ou testamenteiros driblarem essa ou aquela disposição dos

testadores, essa atitude nãó era a regra9.

Era muito dificil, portanto, lograr libertos incondicionalmente, visto que suas

respectivas cartas de alforria ou declarações de já estavam exercendo a nova condição tinham

que ser anexadas aos processos de contas. E os Juizes dos Ausentes exigiam a demonstração

das mesmas e muitas vezes interpelavam os testamenteiros quanto à demora da apresentação

dos documentos comprobatórios. Em setembro de 1823, a viúva Rita Maria de Jesus ditou seu

testamento determinando a alforria gratuita incondicional da escrava Rita. A testadora veio a

falecer em julho de 1826, entretanto, a escrava Rita já era bem velha e não chegou a gozar da

liberdade uma vez que falecera em abril de 1 825, portanto, antes de sua senhora, corri 70 anos

de idade. Mesmo assim, o testamenteiro teve que apresentar ao Juízo uma cópia do registro do

óbito da referida escrava (TEST234). Ao testar, em 6 de abril de 1828, o viúvo Lourenço

Caetano de Azevedo concedeu alforria gratuita incondicional à cabra Manoela e a seu filho -

ainda pagão por ter nascido somente oito dias antes da feitura do testamento (TES'I'420). O

dito senhor faleceu dois dias depois de expressar suas últimas vontades e, cm respeito a elas, o

inocente foi batizado como livre em 16 de abril daquele mesmo ano, recebendo o nome de

Paulino. cujo registro foi apensado ao processo de prestação de contas daquele testamento

pelo genro do falecido Lourenço'°.

A prestação de contas perante o Juízo competente não significa dizer que os escravos

alforriados nos testamentos estivessem totalmente isentos de problemas futuros. Isso é

particularmente verdadeiro nos casos de alforrias condicionadas à prestação de serviços a

parentes e legatários, visto que em alguns casos os processos de contas de testamento se

encerravani antes da suspensão das cláusulas condicionantes. Em situações como essas, a

margem de incerteza era grande e o pleno exercício da liberdade concedida dependia, caso o

escravo sobrevivesse, da aquiescência de terceiros ou da memória da promessa de alforria

articulada à capacidade do escravo mobilizar suas redes de solidariedade para mover uma

ação judicial em casos de divergência.

'OnÉades dos testadores também eram consideradas sagradas. isto é, deveriam ser rigorosamente cumpridas. Cf.
•'dnaçi3es Filipinas, Livro 1, título 62 e PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos,

ttscravidôo e a lei de 1871. Campinas, UNICAMP. 2001, p. 83-84 e 132.
Para urna análise de casos dessa natureza a. FERREIRA, Roberto Guedes. Fardos: trabalho, família, aliança

onabllidac/e social: Porto Feliz) São Paulo, c - c 1850. R.I. Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 187-188; 199
206 e GRAHAM, Sandra Lauderdale. Caetano Diz Não: história de mulheres da sociedade escravista
brasileira. SI), Cia das Letras, 2005, p. 117 ei passim.

ACMC- Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro II.
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Em setembro de 1835, a escrava parda Rita Maria do Espírito Santo alegava que, dois

anos antes, João da Silva Vieira lhe havia conferido há dois anos carta de liberdade gratuita

condicional a qual desaparecerá com a morte do seu sobredito senhor. A escrava procurou a

proteção do Reverendo Francisco Barbosa de Moura e peticionou ao Juiz Municipal que ela e

seus filhos, Antônio e Antônia, fossem depositados para reivindicar suas liberdades contra

Manoel dos Santos Calheiros, genro do falecido João da Silva. Entre setembro de 1835 e

março de 1837, a escrava e seus filhos ficaram sob a guarda de dois depositários e, ao que

parece, o processo não teve seqüência, uma vez que não constam nos autos nenhuma petição

adicional, certidões ou sentença (PROCO62).

É possível constatar diferenças significativas, em termos proporcionais, quando se

comparam as alforrias condicionais passadas em cartas e testamentos no que se refere ao

beneficiário dos serviços a serem prestados pelos escravos. Para a maioria esmagadora dos

escravos manumitidos por meio de escritura pública, a condição para o gozo da alforria ficava

suspensa imediatamente após o falecimento do senhor, ao passo que a maior parte dos

alforriados nos testamentos era obrigada a aguardar a morte do cônjuge sobrevivente. O

condicionamento da liberdade à prestação de serviços a parentes ou legatários do senhor era

muito mais comum nos testamentos do que nas cartas". Para esses escravos, o exercício da

obediência se prolongaria por mais tempo. Todavia, quando se observa o conjunto de escravos

alforriados, verifica-se que, em ambos os instrumentos, a proporção de escravos sujeitos à

condição de servir a herdeiros e legatários era muito menor. E foram justamente esses

escravos os que, em alguns casos, mais enfrentaram adversidades para fazer valer a vontade

de seus falecidos senhores, de que um dia ficariam isentos da escravidão.

Na maior pane das vezes essa prestação de serviços a terceiros também estava condicionada à morte do
eflciário e mais raramente a um período de tempo especifico.



Quadro Vi - Principais Cláusulas Condicionantes nas Alforrias

--	 Testamentos

Condição

Prestação de serviços ao cônjuge do senhor até a morte deste 	 110	 64,3

Prestação de serviços a parentes ou legatários do senhor 	 61	 35,7

Somas

	

	171	 100

Cartas de Alforria

Condição

Prestação de serviços ao senhor até a morte deste 	 129	 74,6

Prestação de serviços ao cônjuge do senhor até a morte deste	 23	 13,3

Prestação de serviços a parentes ou legatários do senhor 	 21	 12,1

Soma	 173	 100

Fonte: Testamentos e Canas de Alforria (ver fontes manuscritas)
* Há cinco casos em que a condição estipulada é ilegível.

A alforria condicionada à morte do senhor ou de seu cônjuge, fosse por carta ou

testamento, deixava um espaço estreito para ambigüidades de interpretação quanto o término

da condição estipulada. O mesmo já não ocorria quando o escravo ficava sujeito a obedecer e

trabalhar para outrem. Essa situação ambígua dos forros sob condição abria espaço para

manipulações e acirradas disputas entre libertandos, senhores e usufrutuários, cujos desfechos

eram totalmente imprevisíveis, ora favoráveis a uns, ora a outros.

Uma vez que o parto seguia o ventre, complicado também era a definição do estatuto

jurídico das crianças nascidas de mulheres libertas sob condição, pois ele não era de forma

alguma unívoco 12 . Não encontrei disputas judiciais sobre essa matéria, mas, pelo sim ou pelo

não, dois senhores procuraram resguardar os direitos que julgavam possuir sobre as crias de

suas escravas.

- Kitia tvlattoso afirma categoricamente que essas crianças eram consideradas livres, tomando como fato de
realidade a inclinação de Perdigão Malheiro de que assim o fosse. Cf. MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser
Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988, p.208. Mary Karash demonstrou, no entanto, que nem todos os
senhores pensavam assim, uma vez que localizou alguns registros de canas de alforria passadas a filhos de
liSas sob condição na primeira metade do século XIX. Cf KARASFI, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de
,',:ieiro (1808-1850). SP, Cia das Letras, 2000, p. 461-462 e 588. Em 144 testamentos com alforrias registrados
na Vila de Porto Feliz, entre 1798-1850, apenas um fez questão de explicitar o entendimento que os filhos das
iSas sob condição deveriam ser considerados livres. Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho,
;,'tilia, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, e. 1798- e. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ,

'1105. p. 171-180.
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Joaquim Gonçalves da Silva ditou seu testamento em novembro de 1797, no qual -

entre os nove escravos de que era senhor e possuidor - alforriou Ana, preta de nação angola,

mediante o pagamento de 38$400 réis. No entanto, a escrava Ana estava prenhe e o beneficio

da alforria foi conferido tão somente a ela, uma vez que Joaquim Gonçalves fez a seguinte

ressalva: "porém que não gozará esta liberdade senão depois de parir o filho ou filha que traz

no ventre cujo parto será cativo e sua mãe dita minha escrava deixo liberta depois do referido

parto para que a goze para sempre e com ela possa assim tratar sem impedimento desde esse

tempo em diante e nem meus herdeiros a possam impedir em cousa alguma" (TEST44I). Em

outubro de 1821, Joana da Silva Riscado alforriou a crioula Luzia "com a condição de lhe

pertencerem e ficarem cativas todas as crias e filhos (sic) que possa vir a ter e da mesma

escrava a acompanhar e servir ate a morte dela outorgante" 13.

Nos demais testamentos e cartas que libertaram mulheres sob condição, apenas um

silêncio desconcertante quanto ao estatuto jurídico das crianças que porventura nascessem

antes que fosse superada a cláusula condicionante 14. Contudo, pela forma como os senhores

constantemente se referiam nos testamentos aos libertandos, estes eram tidos e havidos como

escravos enquanto não cumprissem a condição estipulada. Aos olhos senhoriais, a alforria

condicional figurava como uma promessa de liberdade, não mais do que issob. Pelo menos

era assim que figurava aos olhos do Reverendo Cônego Vigário da Vara Domingos Ribeiro da

Costa, pelo que se pode entrever em seu testamento redigido em julho de 1830:

Deixo a minha afilhada Maria casada com João Lopes da Costa uma morada de casas que as possuo
na Rua do Conselho se for do agrado da minha herdeira correndo-se muro até o final do quintal novo,
assim também a minha cama com seus pertences, 200$000 réis em metal e alguns utensílios da casa
que a minha herdeira quiser despachar com a condição porém que se tiver filhos, a casa passará a eles
e quando morrer sem filhos a mesma casa reverterá em beneficio dos meus escravos José, Delfina e
Francisca" (TEST203)

Cartório do 20 Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. 30.
68 mulheres receberam alforria gratuita condicional nos testamentos que analisei, ao passo que, nas canas, elas

totalizaram 89. Como eram tantas as Marias, Antonias e Terezas, toma-se impossivel identificá-las, quer nos
[ivros de batismo de livres quer nos de escravos, em função da existência de milhares de homônimos.
' Mary Karasch encontrou evidências semelhantes dessa percepção senhorial em sua pesquisa sobre a
escravidão urbana na cone imperial, como, por exemplo, alguns anúncios publicados nos jornais da cidade em
que senhores alugavam os serviços de libertos sob condição. Cf. KARASH, Mary. A Vida dos Escravas no Rio
de Janeiro (1808-1850). SP, Cia das Letras, 2000, p. 461-462 e 471-472. Recentemente, Sheila de Castro Faria
também chegou à mesma conclusão. Cf. FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas
minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor
Titular em História do Brasil), UFF, 2004, p. 86.
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Entretanto, esses três escravos estavam sendo libertados sob condição pelo padre

Domingos e, a todo o momento, referia-se a eles como escravos enquanto estivessem a

serviço da legatária:.

Deixo os meus escravos José filho da falecida Ursula e Francisca filha da falecida Luciana à minha
herdeira; se durante a sua vida eles não cometerem crimes escandalosos como roubos e maquinações
de morte lhes dou o prémio que confiro da liberdade, mas quando aconteça morrer a minha herdeira
sem o ter feito, o testamenteiro a quem passar a satisfação deste meu testamento lhes dará logo carta
de liberdade Li A minha escrava Delfina casada com Manoel escravo da minha sobredita herdeira
ficará a esta sujeita, corno se já fosse sua, porém se o marido morrer primeiro se usará com ela do
mesmo modo que com os dois acima José e Francisca L} Deixo à Maria filha de minha escrava
Delfina a quantia de 100$000 réis que ficará em mão da minha herdeira e testamenteira até ela ter
idade competente sem por isso pagar pensão alguma nem deixar de prestar contas" (TEST2O3) [o grifo
é meu]

Escravo. Era dessa forma que o mulato João Martins da Mota se via pelo fato de seu

próprio pai ter-lhe conferido uma alforria condicional, assim como o seu advogado e o juiz

que lhe deu ganho de causa no processo (mencionado na introdução desta tese) que sustou a

cláusula condicionante (PROCO25). Portanto, é bastante provável que as crianças nascidas tio

período de vigência da condição imposta às mães também fossem consideradas como

escravas pela maior pane dos testadoresU. Decerto os libertandos tinham um entendimento

diferente sobre a natureza de sua condição social. Mas, ao que tudo indica, foi a partir da

segunda metade do século XIX - à proporção que a legitimidade da escravidão

paulatinamente se desmanchava - que, no Brasil, a situação legal dos libertos sob condição

converteu-se em objeto de um intenso debate jurídico. Como não havia legislação específica

sobre o assunto, advogados, curadores, juizes, jurisconsultos e tribunais ofereciam respostas

totalmente díspares. Nesse contexto, as ambigüidades das alforrias condicionais deram lugar a

renhidas batalhas judiciais em tomo da condição dos filhos nascidos durante a vigência das

cláusulas que condicionavam a plena liberdade de suas mães. Os resultados dos processos

dependiam do posicionamento político dos juízes em face da escravidão, até que as dúvidas e

6 
Esta é também a opinião de Mary Karasch. Coincidentemente a mencionada historiadora encontrou dois casos

cru que os senhores davam a entender que essas crianças eram escravas. Numa das cartas é dito que o filho de
uma liberta sob condição havia sido batizado como escravo e posteriormente alforriado pela quantia de 19$200
réis. Na outra escritura, o senhor determinava que a condição interposta à escrava de servi-lo até a morte também
se aplicaria aos filhos que porventura ela viesse a ter. Cf. KARASH, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de
Janeiro (1808-1850. SP, Cia das Letras, 2000, p. 462 e 588.
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costumeiro de justiça que muitas vezes entrava em contradição com as regras jurídicas

codificadas' 9. 
Os fragmentos de histórias que se seguem iluminam alguns dos intrincados

meandros judiciais, .que podiam precipitar ou retardar a travessia da fronteira que separava e

escravidão da liberdade.

Jerônimo Pereira da Costa era senhor de três escravos, entre os quais estava Paulo.

preto de nação angola, corri cerca de 24 anos, oficial de ferreiro. Por conta dos bons serviços

recebidos do referido escravo, Jerônimo Pereira decidiu alforriá-lo gratuitamente na metade

do seu valor, deixando-o obrigado na outra metade a servir a sua mulher Antônia Mendes dos

Santos enquanto viva fosse, ficando totalmente liberto depois que a mesma falecesse2°

(PROCOO8). Certamente á expectativa senhorial era que a meia liberdade servisse de estímulo

para que aquele preto continuasse a desempenhar o papel de bom trabalhador em beneficio da

viúva. E assim, após o falecimento de Jerônimo Pereira, o escravo Paulo passou a encarnar a

estranha condição de ser uma metade forro e outra metade escravo, assim como mais 19

escravos alforriados em outros testamentos que examinei.

No entanto, unia decisão da viúva tomou-se aos olhos daquele escravo a chance de

precipitar a plenitude do gozo de sua alforria. Em novembro de 1788, a dita Antônia Mendes

dos Santos estava para passar a segundas núpcias e o preto Paulo tentou negociar com a sua

senhora a antecipação de sua liberdade, oferecendo-lhe a metade de seu valor (51$200 réis)

pelo qual fora avaliado no inventário dos bens de Jerônimo Pereira e ficara obrigado a servi-

la. Note-se que a alforria obtida pelo escravo no testamento era gratuita condicional e, no

entanto, no ara de se tornar completamente liberto, ele propunha transformá-la numa alforria

paga. Porém, Antônia Mendes não aceitou a oferta e providenciou meios para que o escravo

fosse recolhido à cadeia da Vila de São Salvador. Entretanto, mesmo estando preso, Paulo não

desistiu. Um certo pardo forro, chamado Eleutério da Penha de Jesus, compareceu ao Juízo

dos Defuntos e Ausentes e, em nome do escravo, fez uma petição para depositar a dita quantia

e um requerimento de liberdade em favor do preto Paul 021. O juiz responsável ordenou o

relaxamento da prisão do escravo e pôs-se a ouvi-]o em audiência pública na qual Paulo

narrou seu pleito secundado pela exibição do termo de depósito da dita quantia e por certidões

19 Cf. LEVI, Giovanni. Reciprocidad Mediterránea. In: Tiernpos Modernos Revista Eletrônica de Historia
4oderna. Madrid, n. 7, 2002. Disponível em <http:// www.tiemposmodemosorg> Sobre a lógica patrimonial

que presidia a concepção e o exercício da justiça presente nas Ordenações Filipinas. Cf. MATTOS, Hebe. Das
Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional,1995, p. 213.
° Não é possível identificar a data da redação deste testamento.

21 A cor/condição de Eleutério da Penha de Jesus não aparece mencionada no processo e sim no registro de seu
casamento com a parda forra Clara Maria, celebrado na Matriz de São Salvador em 22/0211789. ACMC -
Registros Paroquiais de Casamentos de Livres - Livro n. 3.
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do testamento e do inventário de seu falecido senhor, tio qual constava sua avaliação em

102$400 réis. Além disso, argumentou que "a liberdade é favorecida por Direito e não era

justo ficar cativo quando já se achava liberto na outra metade requeria a ele Ministro lhe

mandasse passar sua carta de liberdade visto também a mesma senhora se querer passar a

segundas núpcias" (PROCOOS).

O desfecho desse embate foi determinado por um dos raríssimos casos em que um

representante do Estado interferia diretamente na relação senhor - escravo no tocante às

manumissões, uma vez que o Juiz aceitou a argumentação do escravo, conferindo-lhe "pura,

plena, irrevogável alforria e liberdade ao sobredito escravo Paulo como se forro nascesse de

sua mãe para como tal gozar de sua liberdade e ir para onde muito quisesse sem embaraço

nem contradição de pessoa alguma interpondo a este fim sua autoridade pretória e decreto

judicial" (PROCO08).

A intervenção do Juiz em favor do escravo foi pautada não só pelo costume de alguns

escravos receberem a alforria mediante a apresentação de seus valores como também por ter

interpretado aquela condição como uma preocupação do defunto em não deixar a viúva

desamparada. Todavia, o desamparo cessaria com o futuro casamento. Encontrei em três

testamentos algumas alforrias condicionadas à prestação de serviços às viúvas, cuja cláusula

ficaria imediatamente suspensa caso as mesmas arranjassem novos casamentos (TEST037;

1EST1 09; TEST366)22.

O cumprimento das alforrias condicionadas à prestação de serviços a terceiros podia

ser mais complicado nos casos envolvendo crianças escravizadas. Em dezembro de 1800,

Maria Joaquina, casada com o tenente Antônio da Silva Carvalho, redigiu seu testamento no

qual instituiu seus dois únicos filhos - Manoel e Ana - como herdeiros do remanescente de

sua terça, no qual deveriam estar incluídos o mulatinho Manoel e a escrava Florinda.

Determinou ainda que

se por acaso algum dos ditos meus filhos morrer antes de tornar estado ficará o dito
remanescente daquele outro que vivo for só com a cláusula se o mulatinho passar a dita minha filha
Ana e ela tomar estado ficará o dito mulatinho forro e o mesmo será em morrendo o dito meu filho
Manoel e os meus testamenteiros lhe passarão logo carta de alforria quando seja necessário com
certidão da dita verba se poderá mostrar liberto em qualquer parte pois esta é a minha vontade e o dito
remanescente se conservará em poder de meu testamenteiro para alimentar os meus filhos e os

22 Geralmente os escravos alforriados pela metade negociavam a liberdade completa corno cônjuge sobrevivente
mediante apresentação de uma contrapartida pecuniária ou então recebiam a alforria da outra metade
gratuitamente conforme demonstrei no capítulo anterior.
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escravos para os servir e não para se venderem nem serão recolhidos ao cofie coisa alguma"
(TESTOO2).

Maria Joaquina faleceu em janeiro de 1802 e, em cumprimento de sua vontade, o dito

mulatinho ficou obrigado ao serviço de seu filho Manoel. Passados 14 anos do falecimento de

sua senhora, eis que o pardo Manoel Antônio estava envolvido num complicado conflito de

interesses com gente muito poderosa, em meio ao qual tentava fazer valer a vontade da

falecida Maria Joaquina e, assim, obter a liberdade. Isso porque Manoel de Carvalho, filho da

falecida testadora, contrariando a determinação materna, decidiu vender o referido escravo ao

capitão Manoel Joaquim Pereira, que, por sua vez, dele teria feito venda ou empréstimo ao

seu irmão, o tenente Julião Batista de Souza Cabral. (PROCO37)

O escravo Manoel Antônio não só mantinha muito viva a memória da promessa que

lhe fora feita quando ainda era uma criança, como também estava muito bern secundado por

terceiros sobre como proceder. Em abril de 1816 Manoel Antônio decidiu fugir da Fazenda

Santa Cruz, pertencente ao tenente Julião Batista de Souza Cabral, para em seguida requerer e

obter mandado para ser depositado em mão e poder de outra pessoa para tratar de seus

intentos, sem sofrer represálias daqueles a quem não reconhecia legitimidade para o exercício

do poder dominical. A estratégia elaborada em favor do escravo era provar a nulidade dos

contratos que envolveram sua compra e venda, para em seguida requerer o reconhecimento

legal de sua condição de forro. Para tanto, solicitou do Juízo dos Defuntos e Ausentes o

traslado da verba testamentária que lhe beneficiava como também contou com uma

interpretação favorável do Juiz de Fora responsável pelo processo, na medida em que o

magistrado não acatou o agravo, que lhe fora interposto pelo capitão Manoel Joaquim Pereira,

contrário ao depósito de Manoel Antônio em mãos de terceiros, posto que considerava que o

poder dominical que pretendia conservar sobre o escravo estava em jogo. Pelo Processo de

Agravo, não é possível conhecer o desfecho dessa história, no entanto a probabilidade do

reconhecimento da condição de liberto de Manoel Antônio era grande2.

É verdade que as ambigüidades de ser um liberto sob condição abriam espaço para

manipulações de parentes e de legatários, no entanto, os escravos mantinham-se atentos à

supressão das cláusulas que adiavam o gozo da alforria. O pardo Francisco, José e Lourença

O escravo Manoel Antônio moveu uni Libelo contra o tenente Julião Batista de Souza Cabral (o qual
infelizmente não pude localizar) e indiretamente sofreu o Agravo interposto pelo capitão Manoel Joaquim
Pereira ao Juiz de Fora
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eram escravos pertencentes ao Reverendo José Joaquim da Silva que, em verba testamentária-

os deixara alforriados corri a condição de servirem aos três seus irmãos enquanto vivos

fossem: Quitéria Clara; Manoel Faustino de Lamar e Joaquim Ribeiro. Com  efeito, o padre

faleceu em 13 de julho de 1813 e, em obediência ao testamento, seus irmãos convencionararn

ficar o escravo Francisco, oficial de tecelão, prestando seus serviços a Joaquim Ribeiro. Logo

em seguida, Joaquim Ribeiro vendeu os serviços do escravo a seu irmão Manoel Faustino de

Lamar por 12 doblas. Passados quase quatro anos, Manoel Faustino faleceu, em 25 de

fevereiro de 1817 Nesse momento, o pardo Francisco - que nesta ocasião contava com 40

anos de idade - vislumbrava a concretização de sua alforria. No entanto, Manoel Faustino

também havia ditado seu solene testamento no qual demonstrou um determinado

entendimento da vontade do falecido padre que adiava a liberdade de Francisco em favor de

seus próprios herdeiros:

"Declaro que o defunto meu irmão o padre José Joaquim da Silva em umas das verbas ae seu
testamento com que faleceu de que fui eu o testamenteiro deixou três escravos um de nome Francisco.
José e Lourença para servirem a seus três irmãos enquanto vivos fossem e por moi-te deles ficarem os
escravos forros e cabendo aquele Francisco tecelão a meu irmão Joaquim Ribeiro este vendeu-me os
serviços do dito escravo por 12 doblas durante a vida dele dito Joaquim Ribeiro e por sua morte ficar
forro cujos serviços os deixo aos meus instituídos herdeiros durante a vida do dito meu innào e por
morte deste gozará da sua liberdade na forma da verba do dito meu irmão padre que é durante a vida
daquele Joaquim Ribeiro" (PROCO33).

Ao se dar conta de que fora avaliado em 115$200 réis e de que seria partilhado entre

os herdeiros do falecido Manoel Faustino de Lamar, o escravo Francisco deu início, em

agosto de 1817, a uni Auto Cível de Embargo ao inventário no qual pretendia que fosse

reconhecida a suspensão da cláusula que condicionava a sua alforria. O argumento do

procurador do escravo era que, urna vez estabelecida a convenção entre os irmãos Ribeiro e
1,amar,

"[•.] veio o Suplicante a reconhecer o mesmo Lamar por única pessoa a quem devia prestar os seus
serviços como se vê do documento junto e no inventário de seus bens se acha o Suplicante avaliado na
quantia de nove doblas para ser partilhado para com os herdeiros daquele Lamar que nunca foram
herdeiros do Reverendo doador e se persuade o Suplicante de ter a sua parte já completa a condição
decretada pelo mesmo Reverendo doador por isso quer fazer vista [ ... J pela pessoa de seu procurador
da descrição do Suplicante no inventário de que se trata de que se acha litigioso para não ser partilhado



95

a fim de poder vir com seus embargos e por regra mostrar que não deve já prestar escravidão a pessoa
alguma" (PR00O33).

Pretendia, assim, que o Magistrado julgasse provado o embargo, declarando

completada a satisfeita a condição imposta pelo Reverendo e, por Conseguinte, considerasse

Francisco liberto e isento da prestação de serviços pessoais aos herdeiros daquele Manoel

Faustino. O processo de embargo ficou em suspenso entre janeiro de 1838 e março de 1822.

período em que, ao que tudo indica, o escravo estabeleceu uma negociação extrajudicial com

os herdeiros do falecido Lamar. Isso porque o embargante assinou termo de desistência do

processo, alegando que estava a "ultimar o ajuste da sua liberdade corri a prestação dos

serviços". Ou seja, a justificativa apresentada por Francisco sugere que o acordo feito entre as

partes previa a prestação dos serviços do escravo aos herdeiros de Lamar por uni tempo

determinado sem que a alforria ficasse mais condicionada à morte de Joaquim Ribeiro.

Em suma, tanto as histórias bem sucedidas daqueles escravos que não enfrentaram

maiores empecilhos para gozar suas liberdades, quanto daqueles que superam esse ou aquele

tropeço demonstram que o horizonte da alforria não era uma miragem 24 . A expressividade do

contingente demográfico composto pelos forros e seus descendentes é urna evidência cabal

em sentido contrário. Tampouco o exercício da liberdade reduzia-se a uma ilusão. Assumir

essa linha de interpretação significa não sã considerar os escravos ingênuos demais como

também unia grande desatenção quanto às experiências e expectativas que os cativos

acalentavam em relação ao exercício da liberdade. Mas as centenas de cartas, testamentos e

processos ainda têm muito que revelar sobre a natureza das manumissões.

Outros historiadores que adotam explicitamente urna postura crítica à idéia que iguala alforria à ilusão Cl.
XAVIER. Regina Célia da Silva. A Conquista da Liberdade: libertos em Campinas na segunda metade docido XIX. Campinas, UNJCAMP, 1996, p. 62 e 136; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pregas, Damas
fercadoros: as pretas minas nas cidades do Rio de .Janeiro e de São João dei Rei (1700-1350). Niterói, TeseConcurso para Professor Titular em História do Brasil), tiFF, 2004 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos:
:rholho família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, c.] 798 - e. 1850. RJ, Tese de Doutorado,FRJ, 2005, p. 172-173 ei passim.
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A DÁDIVA DA ALFORRIA

Estudos recentes dedicados à alforria - herdeiros diretos da renovação historiográfica,

iniciada na década de 1980, sobre a escravidão no Brasil que colocou em destaque o papel

desempenhado pelos escravos como agentes sociais - enfatizam a manurnissão como fruto de

urna conquista dos cativos 25. 
Não obstante a evidente e intensa movimentação dos escravos

para fazerem por merecer, arranjarem pecúlio e até mesmo negociarem a liberdade com seus

senhores, penso que, em sua essência, a alforria era acima de tudo uma dádiva, inclusive as

pagas 26. 
Esclareço de imediato que dádiva - da forma como é entendida neste trabalho - não é

sinônimo de benevolência. Tampouco implica sugerir uma atitude inerte da parte dos escravos

diante do horizonte da liberdade.

25 

Um dos maiores entusiastas dessa vertente historiográfica é Eduardo França Paiva. Cl'., entre outros, PAIVA.
Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII: estratégias de resistência através dos
testamentos. 2' ed., SP, Annablume, 2000; GONÇALVES, Andréa Lisly. As Margens da Liberdade: estudo
sobre a prática de alforrias em Minas colonial e provincial, SP, Tese de Doutorado, USP, 1999; BERTIN,
Enidelce, Alforrias na São Paulo do século XIX:/ iberdade e dominação. SP, HumanitasfuSp, 2004 e WAGNER,
Ana Paula. Diante da Liberdade: um estudo sobre libertos na ilha de Santa Catarina na segunda metade do
século XIX, Curitiba. VFPR, 2002. E forçoso reconhecer que o contexto que se desenhou na segunda metade do
oitocentos quando em face da gradativa perda de legitimidade social da escravidão e da progressiva interferência
do Estado na relação senhor-escravo, após a aprovação da Lei de 1871, permitiu que os escravos pudessem cada
vez mais alcançar a liberdade à revelia da vontade senhorial. Mas ainda assim, os senhores lutaram
ferrenhamente para conservar o poder moral exercido sobre os escravos no que diz respeito às alforrias. Por
conseqüência, senhores e escravos converteram o judiciário numa arena de luta ora favorável à liberdade ora
favorável à escravidão. De qualquer modo, durante a maior parte do tempo em que a escravidão vigorou no
Brasil cabia aos senhores a decisão de conceder ou não a liberdade a um escravo. Cl', entre outros CHALI-10U8
Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte, SP, Cia das Letras.1 990, p. 99-100 e 135-135 etpassim e MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no
sudeste escravista - Brasil séc. XIX, Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 191-216.
26 

Em seu sentido primitivo, o verbo conquistar significa "apossar-se ou dominar pelas armas; submeter;
subjugar; tomar". Ademais, quando associada à alforria, a palavra conquista quase sempre remete implícita ou
explicitamente à noção de resistência que, em minha opinião, não se aplica aos escravos que conseguiam a
liberdade ao corresponderem às expectativas comportamentais de seus senhores. Há ainda quem tente conciliar o
antagonismo entre concessão e conquista. Cl'. RIBEIRO, NúbiaBraga. Cotidiano e Liberdade: um estudo sobre
os alforriados em Minas Gerais no século XVIII. SI', Dissertação de Mestrado, tJSP, 1996, p. 96 apud SILVA,
Cristiano Lima da. Como se Livre Nascera: alforria na pia batismal em São João Dei Rei (1750-1850). Niterói,Dissertação de Mestrado, UFF, 2004 e SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá. A Produção da Liberdade: padrõesgerais das manumissões no Rio de Janeiro colonial, 1650-1750. In: FLORENTINO, Manolo (org). Tráfico,Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro séculos XVlII-XlX, Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 309. Para outros
estudos que, como eu, entendem a alforria corno uma concessão senhorial Cl'. MATTOS, Hebe. Das Cores do
Si/éncio: os sign/1cado,ç da liberdade no sudeste escravista - Brasil s&. XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995;
MONTI, Cano Guimarães. Por Amor a Deus: o processo da alforria dos escravos de Mariana (1750-1759). In:Revista do Centro Universitário Barão de MaS, v. 1, n. 1, jan.-jun. 2001; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás
Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850).
Niierói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF, 2004 e FI3RREIRA. Robertotjuedes. Pardos : trabalho, famiia, aliança e mobilidade social: Porto Feliz. São Paulo, c. 1798 - e. 1850. Ri,
fese de Doutorado UFIU, 2005. Porém, a única análise que conheço que havia lançado mão da teoria do dom na
Interpretação da prática da alforria foi proposta por Orlando Patterson. Cl'. PA'fl'ERSON, Orlando, Slaverv andSucialDeat/z a comparativestudy, Cambridge, Harvard Universizy Prcss. 1982.
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É de longa data que os antropólogos voltaram sua atenção para o fènôrneno das trocas

nas sociedades arcaicas, sobretudo no que se refere à troca de presentes ou dons 27 . Segundo os

autores citados, a dádiva estabelece uma diferença de status entre doador e donatário que

instaura ou reforça hierarquias, uma vez que quem recebe fica em divida (ou conforme o caso,

numa situação de dependência) para com o doador. Á prática do dom encontra, pois.

condições ideais para o seu exercício nas sociedades que repousam na produção e na

manutenção de relações pessoais entre indivíduos e grupos, como era o caso do Brasil

escravista. É no universo do dom e das dívidas por ele criadas que se esclarece e ganha

sentido certos processos de hierarquização social, na medida em que cria uma situação de

dependência entre o donatário e o doador.

O dom abre uni vasto campo de manobras e estratégias possíveis para as partes

envolvidas, assim como pode servir a uma gama variada de interesses opostos. Isso porque a

dádiva cria obrigações recíprocas entre as partes que permanecem ligadas mesmo depois de

concluída a doação, uma vez que nas sociedades em que se manifesta a economia e a moral

do dom, a coisa dada não é totalmente alienada e aquele que concede continua a conservar

direitos sobre aquilo e aquele a quem deu, e a tirar disso, em seguida uma série de

vantagens 28

Para Maurice Godelier

"1 .. ] o doador continua a estar presente na coisa que dá, que não está desligada de sua pessoa (fisica
e/ou moral), e esta presença é unia força, a força dos direitos que ele continua a exercer sobre da e
através dela, sobre aquele a quem ela foi dada e que a aceitou. Aceitar um dom é mais do que aceitar
urna coisa, é aceitar que aq uele q ue dá exerça direitos sobre aquele que recebe" 79 [o grifo é meu]

Essas reflexões, aqui brevemente resumidas, são interessantíssimas para se repensar a

natureza das alforrias e o caráter condicional de muitas delas, a possibilidade de revogação

Z7 

0 ponto de partida dos estudos sobre o dom foi a seguinte indagação formulada por Mareei Mauss: "O que faz
com que em tantas sociedades, em tantas épocas e em contextos tão diferentes os indivíduos se sintam obrigados
não somente a dar ou, quando algo lhes é dado, a receber, mas também obrigados, quando receberam, a restituir
o que lhes foi dado e restituir, seja a mesma coisa (ou seu equivalente), seja algo de mais ou de melhor?" Cf.
MAUSS, Mareei. Ensaio Sobre a Dádiva Lisboa, Edições 70, s/d. Para uma análise pormenorizada sobre o
principio de reciprocidade Cf entre outros POLANY, Karl A Grande Transformação.- as origens da nossa
epoca. & ed., Ri, Campus, 2000, p.65-75 e GODELIER, Maurice. O Enigma do Dom, Ri, Civilização Brasileira,
:ooI.Escusado dizer que não vai aqui nenhuma espécie de juízo de valor quanto á utilização do adjetivo arcaico.
Faço uso dele apenas como forma de distinção das sociedades industriais.
1 Cf. GODELIER, Maurice. O Enigma do Dom. Ri, Civilização Brasileira, 2001, p 69.
'Cf. GODEIJER, Maurice. 0 Enigma do Dom. Ri, Civilização Brasileira, 2001. p. 70.
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das nianumissões, as obrigações e as relações de dependência que o forro geralmente ficava

cm relação ao ex-senhor. De minha parte, creio que, para superar a idéia da "miragem", é

muito mais interessante pensar a alforria como unia espécie de dom e assim entender - como

sugerem Mauss e Godelier - que por meio dos dons as pessoas se ligam, relações pessoais se

estabelecem, pessoas se comprometem e a coisa dada (no caso, a alforria) é a garantia do seu

compromisso, abrindo um círculo de obrigações mútuas 30. A alforria era, portanto, derivada

de um acordo moral entre as partes e pressupunha a continuidade do mesmo após a efetivação

da dádiva. Entretanto, não obstante a participação dos escravos no estabelecimento dos termos

desse acordo, ao fim e ao cabo, a prerrogativa moral de conceder ou não a liberdade estava

reservada aos senhores.

Entender que, pela lógica da economia moral do dom, o doador continua a exercer

direitos sobre a coisa dada e, por meio dela, sobre aquele a quem ela foi dada e que a aceitou,

possibilita a compreensão da enorme naturalidade com que os doadores estabeleciam diversas

condições para a doação, previam motivos para revogação da mesma ou sobre o destino da

coisa doada, mesmo depois de efetivada a dádiva, como aparece em várias disposições

testamentárias, não só em relação às alforrias como também aos bens legados a terceiros.

A eloqüência dos exemplos a seguir comprova que, numa sociedade arcaica de Antigo

Regime como o Brasil escravista, não havia uma separação rígida entre "o direto das pessoas"

e 'o direito das coisas", isto é. não ocorria uma alienação completa entre a coisa dada e o

doador31 . Aos 18 dias do mês de setembro de 1796, o alferes Joaquim Vicente dos Reis

assinou uma escritura pública, ria qual afirmava perante um tabelião e testemunhas que

t..] entre os mais bens de que é direto senhor e possuidor é bem assim de um casal de escravos
pardos de nomes Inácio Gonçalves, pardo cirurgião perito, e Marta mulher do dito, costureira, cujos
escravos os houve ele outorgante doador por rematação que deles fez na Real Fazenda da Cidade do
Rio de Janeiro [ ... ] os quais escravos pardos, marido e mulher acima referidos, disse ele dito
outorgante doador, que muito de sua livre vontade e sem constrangimento de pessoa alguma dava e
doava pelo Amor de Deus à Santa Casa da Misericórdia do Reino e Cidade de Angola, para que os
mesmos escravos sirvam até morrer à mesma Santa Casa e seus Hospitais, com a cláusula porém de
que não poderão em tempo al gum a Mesa presente da referida Santa Casa, nem as futuras, nem outra

'° É necessário atentar para urna observação de suma importância feita por Godelier: "É evidente que as 'coisas'
dadas não são necessariamente coisas, objetos materiais com significação cultural. A 'coisa' pode muito bem ser
uma dança, uma mágica, um nome, um ser humano, um apoio em um conflito ou uma guerra etc. Em suma ( ... ) o
domínio do 'doável' ultrapassa largamente o material e diremos que é constituído por tudo aquilo cuja partilha é
possível, faz sentido e pode criar, no outro, obrigações, dividas". Cl'. GO.DELIER, Maurice. O Enigma do Dom.
RJ, Civilização Brasileira, 2001, p. 156.
'CI. MAUSS, Marcel. Ensaio Sobre a Dádiva. Lisboa, Edições 70, s/d, p. 151-169 e GODELIER, Maurice. O

Enigma do Dom. Ri, Civilização Brasileira, 2001. p. 68-69 e! passim.



199

qual q uer ssoadc qualquer qualidade que seja que tenha ins pecão sobre a mesma Sarna Lasa. en-
uni dar, doar, vender, alienar ou forrar o dito casal de escravos nomeados retro. efazendo-q

ficará esta doação de nenhum efeito e passarão os ditos escravos marido e mulher g_poder dele
outorgante doador ou ao dos seus herdeiros e sucessores, como se dela não houvera feito esta doação
1 .•.J"3 [o grifo é meu]

Se no exercício de sua autoridade sobre os escravos doados, o alferes Joaquim Vicente

estipulou cláusula proibindo a alforria, o recurso acionado por Antônio Machado Nunes, em
março de 1822, para fazer valer sua vontade numa doação testamentária feita à Santa Casa de
Misericórdia de Campos foi justamente o contrário:

"Declaro que a minha escrava de nome Joaquina a deixo à Santa Casa de Misericórdia para lavar a
roupa da mesma Santa Casa e para servir aos enfermos e a mesma Santa Casa não poderá fazer vendanem troca da mesma escrava deixada e q uando assim o não cumpram, o que não é de esperar, antes
que seja tratada como uma fàmula tão precisa à mesma Santa Casa, meu testamenteiro poderá ir buscar
aonde quer que estiver [sici e lhe passará sua carta de liberdade" (TEST254)

Assim corno muitos donatários de legados, do ponto de vista le gal/moral, os

usufrutuários dos serviços prestados por escravos alforriados condicionalmente não se

convertiam em proprietários dos mesmos. A rigor, no formal das partilhas que examinei, os

forros sob condição também eram lançados na terça dos inventariados, o que significa dizer

que, mesmo que estivessem obrigados à prestação de serviços a meciros ou herdeiros, não

entravam no conjunto de bens destinados aos respectivos pagamentos dos sucessores do
falecido. Ou seja, não eram legalmente considerados propriedades desses usufrutuários.

Nesses casos, a alforria se cumpria debaixo de fideicomisso, isto é, estipulação testamentária

Diante da iminência de ser arrancado do meio onde sempre vivera, o escravo Inácio Gonçalves de Siqueira
andava fugido da Fazenda de Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio à época em que foi feita essa doação.
CI. Cartório do 2 0 Oficio de Campos. Livro de Escrituras e Notas 1786 - Escritura de Doação que faz o alferes
)oaquirn Vicente dos Reis dos escravos pardos Inácio Gonçalves de Siqueira e Marta Soares à Santa Casa de
\iisericórdia da Cidade de Angola pelo Amor de Deus. Mas o que o homem propõe, El Rei dispõe. Segundo
dvia Lara, ao que parece o escravo Inácio conseguiu o beneplácito da intervenção de Sua Majestade em favor
à sua liberdade. De qualquer modo, não foi a Santa Casa quem se sobrepôs aos direitos e determinações do
5ses e sim a autoridade máxima do Reino. Cf. LARA, Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e
tnhores na capitania do Rio de .Janeiro. 1750-1808. Ri, Paz e Terra, 1988, p. 262-263. Sobre os raríssimos.os cru que escravos conseguiram a alforria mediante a intervenção régia Cf RUSSEL-WOOD, A. J. R.
issalo e Soberano: apelos extrajudiciais de africanos e indivíduos de origem africana na América portuguesa.
LSILVA, Maria Beatriz Nizza da (org). Cultura portuguesa na Terra de Santa Cruz. Lisboa, Estampa, 1995, p.'15-233.
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onde o testador constituía urna pessoa como usuário dos serviços do liberto, mas impunha

que, urna vez vencida a condição, deveria passar carta de liberdade ou simplesmente respeitar

a verba que determinava a alforria. No entanto, era o primitivo senhor quem demitia de si o

seu domínio e poder sobre o escravo quando o manumitia por meio do fideicomisso 33 . Do

ponto de vista legal, o fiduciário deveria ser apenas um simples executor da vontade do

falecido senhor.

Mas quase sempre a realidade enfrentada pelos libertos sob condição de servir a

terceiros assumia feições bastante complexas, uma vez que, na prática, os mesmos ficavam

temporariamente sujeitos ao poder e domínio efetivos dos legatários. Entretanto, havia

limites. Era exatamente a compreensão da existência desses limites que fundamentava a

argumentação dos procuradores do escravo Manoel Antônio ao pleitearem a nulidade da

venda do cativo pelo filho de sua falecida senhora (PROCO37), assim como o escravo

Francisco não reconhecia o direito de sucessão dos herdeiros de Miguel Faustino de Lamar

sobre sua pessoa (PROCO33). Indubitavelmente esses limites podiam ser desrespeitados, no

entanto quase sempre os libertandos estavam atentos aos passos dos usufrutuários de seus

serviços e não hesitavam em acionar redes de solidariedade que os protegessem e orientassem

na condução de demandas judiciais.

O fideicomisso comprova que, mesmo depois de morto, o doador continuava a exercer

direitos e, portanto, poder sobre o destino das coisas dadas. O senhor de engenho Custódio

João da Costa determinou, em verba testamentária declarada em outubro de 1821, a alforria

gratuita incondicional do escravo Crispim. Com  a intenção de beneficiar ainda mais ao seu

liberto, Custódio João da Costa fez o dom de 400$000 réis em terras no lugar denominado o

Valão, porém, deixou bastante claro que se Crispim falecesse sem filhos legítimos "passará

esta doação de terras às minhas seis netas" (TEST445). De maneira semelhante procedeu a

viúva Úrsula das Virgens de Jesus que, em seu testamento datado de julho de 1810, libertou

gratuita e incondicionalmente a escrava Josefa e seus três filhos. Certamente, por não possuir

herdeiros forçados, aquela senhora pôde assegurar o futuro dos libertos, fazendo-lhes uma

generosa doação: "declaro que possuo um sítio em terras foreiras ao Excelentíssimo Visconde

de Asseca o qual deixo aos ditos meus escravos Josefa e seus filhos .Amaro, Antônio e

Vicente para estes viverem no dito sítio sem que um possa a outro vender ou dar e por suas

mortes irão herdando um do outro" (TEST387). [o grifo é meu]

Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social.
Peirópolis, Vozes, 1976, p. 112-113, v. 1.
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Os exemplos do dom feito pelo alferes Joaquim Vicente dos Reis e por Antônio

Machado Nunes à Santa Casa de Misericórdia - assim como muitos outros casos de doação

registrados em cartório - demonstram que a imposição de cláusulas condicionais não estava

restrita aos legados deixados aos ex-escravos. O testamento ditado em agosto de 1823 pelo

senhor de engenho João Domingues Carneiro oferece um bom exemplo disso:

"Deixo ao meu legitimo herdeiro Joaquim Domingues da Cruz [filho do testador] o sitio da minha
chácara que comprei por Escritura Pública aos herdeiros do falecido Manoel Mendes Coutinho e a
José Francisco Coelho com todas as suas benfeitorias de cercados, bardos e valas, casas de vivenda e
árvores frutíferas que no mesmo sitio existem para ter e conservar as boiadas dos seus engenhos; e por
sua morte ainda Que leg ítimos herdeiros tenha passará o dito sítio ao padre João Domingues Carneiro e
a seu irmão Luiz Domingues soldado que só serão senhores desse sítio por sua vida e por morte de
ambos passará Nossa Senhora da Lapa dos seus arrendamentos ratificar-se a sua Capela [sie] e quando
assim se verifique não podendo os administradores da dita Ca pela vender nem alhear e dispor de tal
sitio corri nulidade de toda e qualquer alienação ficando então pertencendo à Santa Casa de
Misericórdia que poderá propor a competente ação para essa nulidade e julgar-se pertencer-lhe o
legado por causa da dita alienação do administrador ou administradores da Capela de Nossa Senhora
da Lapa contra a proibição desta minha verba" (TEST43) [os grifos são meus].

Assim como o fideicomisso, a possibilidade de se firmar contratos de venda de bens

móveis ou de raiz - portanto incluindo ai os escravos - com cláusulas adictas de caráter

suspensivo ou resolutivo (entre as quais podiam figurar as que determinavam ou proibiam a

alforria) estava prevista nas Ordenações Filipi nas34.

* * *

A alforria - entendida como um dom e, por conseguinte, o estado de endividamento

que ela engendrava - era um elemento fundamental na produção e reprodução das relações

sociais que reforçavam o poder senhorial ao ampliar suas redes clientelares 35 . Com efeito, não

se deve perder de vista que, geralmente, em toda e qualquer modalidade, a alforria tinha a

capacidade de cindir algumas famílias escravas entre o cativeiro e a liberdade. Os

Cf. Ordenações Filipinas Livro IV títulos 3, 4. 8 e II. Essa era uma prática que, de acordo com Perdigão
Malheiros, remontava ao direito romano. Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão na
Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Petrópolis, Vozes. 1976, p. 75 e 87, v. 1.

Para unia estreita relação entre a teoria da dádiva e a produção de clientela em sociedades de Antigo Regime.
Cf. XAVIER, Angela Barreto & HESIANHÁ. Antônio Manuel. As Redes Cliente/ores. In: MATTOSO, José
Çdireção). História de Portugal. Lisboa, Estampa. 1998, p. 339-349. v. 4.
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desdobramentos dessa cisão possuíam um largo alcance político para a satisfação dos

interesses senhoriais, na medida em que a permanência de parentes no cativeiro certamente

contribuía para reforçar os laços de dependência dos ex-escravos com seus antigos senhores,

como também mantinha acesa a esperança desses cativos de um dia serem igualmente

beneficiados 36.

Conforme alertam os antropólogos, apesar de quase sempre um doador aparentar

desinteresse em sua atitude, uni dom nunca se deslocava por nada. A doação instaurava uma

relação de dependência recíproca que se desdobrava em relações assimétricas de

reciprocidade entre os protagonistas, traduzidas por obrigações e vantagens desiguais para

ambos. Segundo Mareei Mauss, ofertar um dom "é manifestar superioridade, ser mais, estar

mais alto, ser magisler; aceitar sem retribuir ou sem retribuir mais, é subordinar-se, tomar-se

cliente e servidor, tomar-se pequeno, cair mais baixo (minLter)"37 . Mas convém frisar que,

para os agentes sociais envolvidos, essas trocas eram consideradas justas, ainda que desiguais.

Em suma, a prática do dom sempre elevava reputação do doador na medida em que

expressava, reforçava e legitimava as hierarquias sociais. Nesse sentido, a concessão de

alforrias e a conseqüente produção de dependentes assumiam uma dimensão ainda mais

ampla já que podiam fazer parte de uma estratégia mais ampla de diferenciação social entre os

próprios senhores, tornando uns mais prestigiados do que outros. Tratava-se, portanto, de um

investimento de poder. De acordo com essa lógica, dizem Xavier & Hespanha, "o dar com

liberalidade, com caridade e com magnificência parece j...] essencial para o próprio impacto

político do ato"38.

Assim, toma-se perfeitamente compreensível o fato de que a alforria podia ainda vir

acompanhada de outros dons, desde os mais modestos até os de grande envergadura. Tratava-

se de legados dos mais variados tipos, muitas vezes importantíssimos para que os ex-escravos

36 PÂTTERSON, Orlando. Slavery and Social Death. a comparative study. Cambridge, Harvard University
-ress. 1982; MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil
séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 216-217 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, famiia,
aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, c. - c. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRi, 2005, p. 159-
63.

Cf. MAUSS, Mareei. Ensaio Sobre a Dádiva. Lisboa, Edições 70, s/d, p. 195. "Dar parece instituir
simultaneamente uma relação dupla entre aquele que dá e aquele que recebe. Uma relação de solidariedade,
pois quem dá partilha o que tem, quiçá o que é, com aquele a quem dá, e uma relação de superioridade, pois
aquele que recebe o dom e o aceita fica em dívida para com aquele que deu. Através dessa divida, ele fica
obrigado e, portanto, encontra-se até certo ponto sob sua dependência, ao menos até o momento em que
conseguir 'restituir' o que lhe foi dado". grifo no original] Cf. GODELIER, Maurice. O Enigma do Dom, Ri,
Civilização Brasileira, 2001. p. 23.
4 Cf. XAVIER, Angela Barreto & I-IESPANHA, Antônio Manuel. As Redes Cliepuelares. In: MATTOSO, José
(direção). História de Portugal. Lisboa, Estampa, 1998, p. 344, v. 4. Segundo Richard Graharn, no Brasil
oitocentista "o tamanho da clientela era a medida de um homem". Cf. GRAHAM, Richard. Clientelismo e
Política no Brasil do Século XIX. Ri, UFRJ. 1997, p. 40.
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pudessem recomeçar suas vidas como libertos. Casas, móveis, instrumentos de trabalho, terra.

benfeitorias, dinheiro, escravos, roupas do uso, animais constituíam os principais tipos de

bens doados pelos antigos senhores. Mas se por um lado esses legados favoreciam a

reconstrução das vidas dos libertos, por outro deixavam-nos ainda mais enredados na teia das

obrigações para corri seus patronos.

Corria o mês de maio de 1821 quando José Ribeiro de Oliveira decidiu libertar, em seu

testamento, os escravos Miguel ganguela; Inácio crioulo; Julião crioulo; Tomé crioulo;

Antônio crioulo e Luiz mulatinho. Tratava-se de uma alforria gratuita condiciona!,

acompanhada de urna doação de terras e de benfeitorias ditada nos seguintes termos:

"Ordeno que os meus escravos [ ... ] fiquem conservados por meu falecimento em companhia da minha
mulher enquanto a mesma viva for e por falecimento da mesma ficam gozando de sua liberdade como
se livres nascessem do ventre materno e em paz poderão irem [sie] tomar posse de 50 braças de terras
próprias no lugar denominado Pernambuca fazendo testada pela mesma beirada da Pernambuca até o
Brejo do Binha [ ... } com as benfeitorias de cercado que se acharem dentro das ditas 50 braças de
testada sem que lhes seja preciso de outro algum título mais do que a presente verba com condição
porém que se a dita minha mulher se não conserve em estado de viúva e passe à segundas núpcias
nesse caso ordeno que no mesmo dia em que a dita minha mulher tomar o referido estado fiquem os
ditos meus seis escravos acima declarados, obrigados a acompanharem a dita minha mulher, forros e
libertos sem condição alguma e poderão tomar posse das 50 braças de terras na referida Pernambuca e
nas ditas fazerem seus estabelecimentos e não poderão os mesmos fazerem [sic] dívidas e negociação
alguma em que venham a ficarem as ditas terras sujeitas a responder enquanto os mesmos não tiverem
a idade completa de 25 anos sem que primeiro seja ouvido meu segundo testamenteiro e na falta deste
o terceiro" (TEST1 09) [o grifo é meu]

Notadamente se percebe que a intenção senhorial era garantir a continuidade da

prestação de bons serviços em favor da viúva mediante a promessa da alforria e das terras,

desde que se comprometessem a acompanhar, ou seja, obedecer a sua senhora. Mesmo sendo

libertados sob condição, continuavam a serem vistos como escravos pelo testador e, como

tais, esperava-se que ficassem sob a sujeição da viúva até que ela morresse ou se casasse

novamente.

Aos olhos senhoriais essa teia de obrigações que atava os forros aos seus antigos

senhores era tão forte que, não raro, os libertos eram identificados como, por exemplo,

"Antônio crioulo forro escravo que foi Ana Maria de Jesus" ou, então, como os libertos de

alguém.

A dádiva da alforria podia, portanto, multiplicar o beneficio da liberdade, já que, uma

vez definitivamente concretizado, os filhos das forras nasciam livres, assim como se
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beneficiavam dos legados que porventura tivessem sido doados aos seus pais. Esse

desdobramento do dom inicial ampliava o raio de alcance dos direitos do doador sobre a

"coisa" dada e, conseqüent&iiente, também deixava obrigada a primeira geração de pardos

livres 39.

Pela lógica da economia moral do dom, as dívidas e obrigações instauradas pela

dádiva só se extinguem em virtude da apresentação de um contradom equivalente ou superior.

De que maneira os ex-escravos poderiam "restituir" aos seus senhores a liberdade recebida?

Impossível. Os forros encontravam-se, portanto, moralmente em dívida permanente para com

os seus antigos senhores e esta era uma divida impagável. Como dádiva, a alforria assumia

uma notável capacidade de prolongar, interminavelmente, a obrigação de retribuir.

Dificilmente haveria um contradom equivalente à liberdade recebida que pudesse quitar

semelhante divida.

Quais seriam então as vantagens obtidas pelos escravos mediante essa doação? Ora,

nunca é demais lembrar que a alforria podia ser objeto de interpretações e ganhos distintos por

parte de senhores e escravos. Se os primeiros viam nela um reforço de poder, prestígio e

ampliação da clientela, os segundos encaravam-na como um passo decisivo para a ambição de

ascender numa hierarquia social que relegava os escravos ao patamar mais aviltante. Dilatar

as margens de autonomia sobre a condução de seus destinos e, no caso das mulheres, estender

a condição de livres para sua descendência eram ganhos enormes para alguém que, a

princípio, estava fadado a viver e morrer debaixo do cativeiro.

De fato, como alguns autores enfatizaram, em tom de crítica aos limites da condição

social dos forros, não se emergia livre nem autônomo da escravidão, mas dependente e com

direitos bastante limitados40 . No entanto, a idéia de liberdade subjacente a essa objeção me

parece mal colocada. Afinal, o que era ser livre numa sociedade escravista fundada nos

marcos do Antigo Regime onde a desigualdade era a ordem natural das coisas? A aesvemura

De acordo com Maurice Godelier, o doador original exerce seus direitos sobre a coisa dada
udependentemente do número de pessoas entre as quais esse objeto circula, multiplicando beneficios. Cf.
ÇJODELILR, Maurice. O Enigma do Dom. Ri. Civilização Brasileira, 2001, p. 82-84. Perdigão Malheiro
observou que esse aspecto da relação entre senhores e libertos, que estendia a cadeia de obrigações recíprocas
aos filhos dos ex-escravos, estava previsto no direito romano. E, segundo Orlando Patierson , presente cm
diversas sociedades escravistas. Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio
histórico, jurídico, social. J'etrópolis, Vozes, 1976, p. 129, v. 1 e PATTERSON, Orlando. Slaven' anil
.9&ath: a comparauive stuay. Carnbridge, Harvard University Press, 1982.

Cf. MA'li'OSO, Kátia de Queirós. Ser Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988, p. 203-206; CUNHA,
Manuela Carneiro da. Negros, Estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África. SP, Brasiliense. 1985, p.
ti: LIMA, Lana Lage da Gania & VENANCIO, Renato Pinto. Alforria de Crianças Escravas no Rio de Janeiro
Jéculo XIX. Ri, Revista Resgate, v. 2, n. 1, 1991, p. 26; OLIVEIRA, Maria Inês Cáries de. O Liberto: seu
'uindo e os outras. SP, Corrupio, 1988, p. 29-3!; KARASH, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro

? ' 1J8-l85O). SP, Cia das Letras, 2000, p. 470 e SOUZA, Latira de Mello e. Norma e Conflito: aspectos da
hçuiria de Minas noséculoXVJll. Belo Horizonte, UFMG. 1999, p. 156.
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do pardo livre José da Cruz, o forasteiro preso e vendido como escravo em Campos, cuja

história foi mencionada no primeiro capítulo desta tese, prova que a liberdade era vivida como

pertença a um determinado grupo ou contexto de relações que definiam o lugar social de cada

um.

Acentua-se comumente a "liberdade relativa" dos foros, corno se fosse possível a

alguém vivendo em sociedade, alcançar um dia alguma espécie de "liberdade absoluta".

Custa-me crer que uma noção burguesa de liberdade encontrasse meios de se materializar no

seio de relações sociais impregnadas pelo apreço à hierarquia, ao privilégio e à obediência que

implicava unia série de limites e restrições a "direitos" que incidiam inclusive sobre a maior

parte da população nascida livre. No Brasil de antanho, liberdade e subalternidade

necessariamente não se excluiam 41 . Por conseguinte, sou de opinião que é lícito dizer que os

forros desejavam e tinham chances de exercer sua liberdade, desde que se entenda que se

tratava de uma liberdade - leia-se margem de autonomia - que lhes era possível dentro de

uma sociedade em que a idéia de ordem e harmonia não pressupunha a igualdade de seus

membros ou a uniformidade de suas funções.

Era, portanto, dentro desses marcos que os ex-escravos procuravam tecer suas redes de

sociabilidade por meio do trabalho, da família, do compadrio, ingressando em irmandades ou

colocando-se sob a "proteção" de homens livres mais poderosos. Em geral, os que soçobraram

foram justamente aqueles que não conseguiram se inserir ou tecer redes suficientemente fortes

para assegurar sua pertença a um grupo em que pudessem exercer suas liberdades.

Para qualquer pessoa egressa do cativeiro era muito importante possuir um bom

conceito entre as pessoas livres, sobretudo as brancas. Vejamos apenas um exemplo dentre

vários que poderiam ser citados. O pardo forro Joaquim Tavares era agregado da viúva

Custódia Maria da Costa, senhora de engenho moradora no Cachoeiro do Muriaé, freguesia de

Santo Antônio de Guarulhos (1NV588). Num certo dia de setembro de 1820, o pardo Joaquim

desceu de canoa para a Vila de São Salvador para entregar duas pipas de aguardente. Quando

voltava para o Cachoeiro, navegando pelo rio Paraíba acima, estacionou ainda próximo à

Vila, no lugar denominado a Coroa, por volta das oito horas da noite, a fim de pegar um facão

que havia encomendado a Narciso Aranha de Azevedo, homem branco, oficial de ferreiro do

lugar. Foi exatamente no momento em que um escravo do dito Narciso lhe entregava o tal

° Conforme a observação cristalina feita por Marcas Carvalho, "a assimilação de unia pessoa a um grupo
qualquer é sempre feita respeitando a hierarquia pré-existente. Pertencer não significa ser igual, mas ingressar
numa escala, tendo a possibilidade de galgar degraus, dentro das normas internas de organização do grupo, que
podem até excluir ou limitar o avanço de determinadas pessoas". Cf. CARVALHO, Marcus .1. M. de. Liberdade:
rotinas e rupturas do escravismo. Recife. 1822-1850. Recife. UFPE, 2002, p. 220.
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facão, eis que aparece uni miliciano, encarregado da ronda noturna, e prende Joaquim Tavares

por porte de arma em hora proibida e, conseqüentemente, por atitude suspeita, conduzindo-o

à cadeia da Vila. Mas o livramento do agregado não tardou muito de acontecer, pois três

homens brancos não hesitaram em testemunhar a favor do preso, abonando-lhe a conduta ao

assegurarem ao Juiz, que o dito Joaquim Tavares usava o facão para trabalhar, pois vivia de

seus jornais, cortando madeiras no mato para Custódia Maria da Costa sem que houvesse

fama de ser pessoa de desordem (PROCO42).

Como forma concreta de manifestar gratidão, obediência e fidelidade, os libertos

tinham ao seu alcance alguns meios de tentar retribuir a dádiva recebida. A doação de terras e

de benfeitorias feita aos forros ou a permissão para ocupá-las contemplava o interesse

senhorial em legitimar a posse e domínio sobre terras que, não raro, eram objeto de intensas

disputas. Por sinal, as contendas pelo exercício da hegemonia política na região entre

pecuaristas e produtores de açúcar marcaram intensamente a história local, desde a ocupação

até a primeira metade do setecentos 42. Da segunda metade do século XVIII em diante, numa

escala bem menor e pontual, os litígios derivados da luta pela terra giravam em tomo do

reconhecimento do senhorio sobre elas. Conflitos que se desenrolavam justamente na esteira

da expansão da fronteira agrária 43 . Não por acaso, se observa a marcante presença de forros e

pardos livres nas "áreas abertas" constituídas, no final do século XVIII e início do XIX, por

exemplo, pelo Sertão do Calhanibola (freguesia de São Salvador); região norte da freguesia de

Santo Antônio dos Guarulhos; freguesias de Nossa Senhora do Desterro de Capivari e de

Nossa Senhora das Neves e pelo território que, posteriormente, veio a formar a freguesia de

Santa Rita de Lagoa de Cima, fruto de um desmembramento da porção oeste da paróquia de

São Salvador44 . Assim, volta e meia, nessas áreas aconteciam assuadas, quase sempre

banhadas de sangue, cujos protagonistas eram quase sempre escravos, libertos e agregados a

mando de um senhor contra outro. Casas e cercados eram derrubados; lavouras destruídas;

gado morto ou roubado; e os escravos e forros que participavam desses confrontos quase

12 Cf. HARRISON, William. 4 Struggle for Land in Colonial I3razil: lhe priva/e captaincy of Paraíba do Sul,
533-1753. PhD Thcsis, The University of New Mexico, 1970.' Para urna análise detalhada das múltiplas estratégias empregadas pelas famílias de elite no processo de

expansão da fronteira agrária Cf. METCALF, Atida C. Pamily anil Fronfier in Colonial l3razil: Santana do
Pornaíba, 1580-1822. 2 ed., Austin, University of Texas Press, 2005.

A freguesia de Santa Rita da Lagoa de Cima foi desmembrada de São Salvador por força de um decreto datado
de 0910511842. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna efamília no cotidiano colonial.
RJ. Nova Fronteira, 1998. p. 127-134.
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sempre acabavam feridos, quando não sucumbiam mortos à bala, faca, facão ou golpes de

foice45.

No entanto, convém assinalar que, na qualidade de agregados, esses pequenos

lavradores egressos do cativeiro não estavam necessariamente reduzidos à condição de meros

capangas facilmente "controlados" ou "manipulados" pelos senhores da terra' 6 . Conforme

demonstrou Hebe Manos, antes da Lei de Terras, o estabelecimento de lavouras e benfeitorias

em herdade alheia exigia o consentimento ou a ausência de contestação da parte de quem por

direito fosse o dono da terra, sendo este conhecido ou não. Uma vez estabelecida uma

situação e comprovada a "posse mansa e pacífica" da terra, o ocupante obtinha direitos

costumeiros que lhe assegurava a possibilidade de efetuar transações respaldadas

juridicamente à revelia do proprietário. Portanto, essas formas costumeiras de acesso, uso e

transações com a terra produziam significativos espaços de autonomia aos ocupantes47 . Isso

não significa minimizar as relações de solidariedade vertical estabelecidas entre agregados e

senhores- Afinal, sempre existiu quem combatesse causa alheia. E empunhar um facão,

espingarda, foice ou porrete em defesa dos interesses de seus patronos não deixava de ser um

contradoin prestado pelos forros. Todavia, é imperativo levar em conta que, muitas vezes,

quando os agregados entravam em cena nesses conflitos lado a lado dos proprietários é

porque também eram movidos por interesses pessoais em jogo. Se escravos e senhores faziam

leituras diferenciadas dos códigos paternalistas que permeavam as regras do cativeiro48

tecidas por ambos, não tinha por que ser diferente em relação aos forros e seus respectivos

patronos. Não é dificil imaginar que a possibilidade de um senhor perder o reconhecimento do

domínio exercido sobre algumas braças de terra era suficiente para inquietar "os seus libertos"

que porventura, até então, as ocupassem mansa e pacificamente.

Escusado dizer que o reconhecimento da importância desses contradons prestados

pelos forros, sob a forma de manifestações de solidariedade vertical, não significa ausência de

conflitos entre patronos e clientes. Quando o princípio da reciprocidade entre o favor prestado

e Sobre a atuação de escravos, forros e demais agregados como "braço armado do senhor" em conflitos de terra.
Cí. FRANCO. Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrala. 4 ed. SP, IJNESP, 1997 e
LARA. Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808.
Ri. Paz eTerra, 1988, p. 171-182e 193-207.
46 Esta é a perspectiva dos estudos clássicos, (ais como os de Maria Sylvia de Carvalho Franco e Jacob Gorender.
Cf, FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. 40 ed. SP, UNESP, 1997 e
GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 52 ed., SP, Ática, 1988, p. 289-295.
' Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudesi e escravisla - Brasil séc.

XIX. RI. Arquivo Nacional, 1995, p. 81-89 e SAMARA, Em dede Mesquita. Lavoura Canavieira, Trabalho Livre e
Cotidiano: liii, 1780-1830. SP, EDUSP, 2005, p. 93-100.
4 Sobre esse aspecto Cf. GENOVESE, Eugene. A Terra Promenda: o mundo que os escravos criaram. Ri, Paz e
Terra. 1988.
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e a deferência devida não era suficiente para amortecer os choques de interesse entre patronos

e clientes, a violência emergia como recurso de poder para a manutenção das relações de

dominação. Contudo, é importante considerar que, conforme assinalou Richard Graham, "não

havia qualquer dicotomia entre força e benevolência: uma extraia seu sentido da outra".

Tratava-se, na verdade, de duas faces de uma mesma moeda.49.

Vivendo numa sociedade fundada sobre relações pessoais, transpassada por múltiplas

hierarquias e eivada de tensões e de conflitos, ai de quem não se colocasse sob a proteção de

um potentado local. Se, por um lado, os clientes estavam obrigados a demonstrar respeito e

lealdade aos seus senhorios, por outro, esperava-se que, em contrapartida, os poderosos

garantissem favores e proteção aos seus dependentes quando solicitado 
50. É •por isso que,

conforme observou Antônio Manuel Hespanha, em sentido lato, no imaginário político do

Antigo Regime, a idéia de gratidão assumia uma importância basilar, uma vez que o seu

oposto significava uma ruptura unilateral do princípio de reciprocidade, concorrendo assim

para o sempre indesejado desequilíbrio da ordem natural da sociedade. Se a harmonia social

dependia do respeito às distinções e hierarquias entre as partes do corpo social,

conseqüentemente os inferiores deviam respeito e gratidão aos superiores, enquanto estes

estavam moralmente obrigados a auxiliar e proteger seus apaniguados 51 . Dentro dessa lógica,

torna-se, portanto, compreensível a razão pela um gesto de ingratidão, demonstrado por um

forro, estava sujeito a uma retaliação extremamente severa como a perda da liberdade.

Motivados por interesses alheios ou próprios, os ex-escravos também tinham ao seu

alcance meios de prestar contradons de forma não-violenta no curso das demandas intra-

senhoriais. Era muito comum que pessoas forras fossem chamadas para testemunhar em favor

de seus antigos senhores nas ações judiciais 52 . No embargo interposto, em 1802. contra sua

madrasta Francisca Correa de Abreu, por ocasião do inventário e partilha dos bens paternos, o

pardo forro Amaro Nunes Viana arrolou oito testemunhas, entre as quais quatro também eram

forros e pardos livres que viviam nas imediações ou nas terras de seu falecido pai, cujo

19 Para uma análise detalhada sobre o assunto Cf. AUFDERHEIDE. Patricia Ann. Order and Violence: social
deviance and social control in BraziL 1780-1840. Minnesota, PhD. Thesis, University oU Minnesota, 1976,
especialmente os capítulos IV - V e GRAMAM, Richard. Clienielismo e Política no Brasil do Século XIX. Ri,
IJFRJ, 1997, p. 42 elpbssun.
° Cf. GRAHAM. Richard. Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX. Ri, UFRi, 1997 e SÂMARA, Eni
de Mesquita. Lavoura Canavieira, Trabalho Livre e Cotidiano: 1w, 1780-1830. SI', EDUSP, 2005.
"Cf. HESPÂNHA. Antônio Manuel. Las Esiructuras de/Imaginário dela Movilidad Social em la Sociedad de
Anlíguo Régirnen. Disponível em <http://www.hespanha.net > e GRAHAM, Richard. Cliente/,s,no e Política no
Brasil do Século XIX. Ri, UFRJ. 1997.
' Em vários processos de querelas que examinei era bastante comum a presença de forros e pardos livres
chamados a testemunhar em favor dos querelantes. Cf. PROCOI6; PROCO56; PROCO66; PROCO95 ao
PROCI07: PROCI lO: PROCI37 ao PROC140.
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engenho estava situado em lJruraí, próximo ao Senão do Calhambola, freguesia de São

Salvador. Entre as quatro testemunhas do autor estavam Miguel Pereira, homem preto,

casado, que vivia de suas lavouras e .Manoel Francisco de Sene, homem pardo, solteiro,

soldado do Regimento dos Bragança. A viúva bem que tentou impedi-los de testemunhar, ao

colocá-los sob suspeição, alegando ao juiz que

-'Porque a testemunha Miguel Pereira nenhum crédito merece por haver sido escravo do Embargado e
este lhe passar cana de liberdade e como tal itiraria o quanto o Embar gado lhe insinuasse.
Porque a testemunha Manoel Francisco de Sene, além de ser soldado, que não podia jurar sem licença
é particular amigo do Embargado que o acompanhou para a cidade quando foi recrutado e depois
vindo com licença foi induzido pelo Embargado para o dito juramento e como tal fica sendo
defeituoso e suspeito" (PROCOI4). [o grifo é meu]

Outra espécie de contradom extremamente valioso eram as missas que, comumente, os

forros que testavam mandavam celebrar em favor da alma de seus ex-senhores- Os sufrágios

ocupavam uni lugar importantíssimo nos ritos de salvação, tanto que as determinações sobre

missas em beneficio próprio ou alheio ocupavam grande parte das disposições testamentárias.

A característica da dádiva que mais fascinava Marcel Ívlauss era o retorno da coisa

dada ao doador original por mais que ela houvesse circulado entre várias pessoas- Essa

peculiaridade do dom também pode ser observada na força dos laços morais que uniam os

forros aos seus antigos senhores. Diversos historiadores localizaram testamentos em que

pessoas forras deixavam legados aos seus ex-senhores, mesmo por vezes já morando em

locais distantes da residência deles 3. Ou seja, a mobilidade espacial também não era

suficiente para desmanchar os laços morais que atavam os libertos aos seus patronos.

Mas esse retomo da dádiva não significa uma devolução, dizem os antropólogos, mas

de um dar de novo que atualizava a cadeia de obrigações recíprocas. A parda forra Aníceta da

Graça, mencionada no capítulo anterior, decidiu que a escrava Tereza de nação e os seus dois

filhos seriam dados a dona Ana Bernardina do Nascimento, filha de seu falecido ex-senhor

Joaquim Vicente dos Reis. E justificou sua decisão dizendo que "foi o mesmo [Joaquim

Vicentel quem a deu para mim" (TEST275).

"ci: MATTOSO, Kãtia de Queirós. Testamentos de Escravos Libertos na Bahia no Século XIX: uma fonte para
«estudo de mentalidades. Salvador. Centro de Estudos Baianos, 1979, p. 13,20 e 24; OLIVEIRA, Maria Inês
Cõrtcs de. O Liberto Seu Mundo e os Outros: Salvador. 1790-1890. SP. Corrupio, 1988, p. 30; XAVIER, Regina
CIia da Silva. A Conquista da Liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. Campinas,
CNICAMP. 1996.
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O crioulo Gervásio nasceu por volta de 1758, escravo pertencente ao casal formado

por José do Couto Pimentel e Francisca Nunes de Buri. Ainda escravo, casou-se, em janeiro

de 1783, com a parda forra Ana Ferreira com quem teve seis filhos, entre dezembro de 1783 e

dezembro de 1794. Após a morte de sua senhora, Francisca Nunes de Buri, em junho de 1806,

o escravo Gervásio passou ao domínio da herdeira Rita de Cássia Moraes, de quem recebeu a

alforria algum tempo depois e passou a se chamar Gervásio do Couto Pimentel. Ao ditar seu

testamento, em abril de 1822, aos 64 anos de idade, o crioulo forro havia amealhado alguns

bens, tais como dois lanços de casas, dois cercados de capim plantado e mais benfeitorias no

Rio Preto, localidade situada na porção oeste da freguesia de São Salvador. Ao final de sua

vida, a parentela de Gervásio resumia-se à mulher, um filho e alguns sobrinhos, nomeados

seus herdeiros e legatários. Todavia, o testador não se esqueceu da antiga senhora, pois lhe

deixou um pequeno legado de 4$000 réis (TESTI 07).

Antes de falecer no estado de viúvo, aos 42 anos de idade, em 29 de outubro de 1816,

o tenente José Guedes Machado ditou seu testamento numa data que não é possível precisar55.

Nele foi feito um dom bastante generoso a mais de seis escravos a quem, além de alforriar, o

tenente deixou um expressivo legado, como consta de uma verba extraída do dito testamento:

"Declaro que é minha última vontade deixar a todos os mencionados escravos aqui libertados o meu
sítio que comprei ao falecido Jerônimo Fernandes Guimarães para que nele morem e trabalhem para a
sua sustentação e para que em tempo algum possa haver controvérsias entre eles e divido entre eles na
forma seguinte: a Fabiano, mulher e seus filhos 100 braças de testada com os fundos que lhe pertencer,
e aos mais libertos Ursula parda; Mariana; Maria e Emiliana se repartirá por estes em quinhões iguais
toda a mais testada do dito sitio e com os fundos que lhes pertencer e no caso de falecer a dita Mariana
ficará pertencendo o seu quinhão do mesmo sítio e as mesmas benfeitorias que no mesmo houver a
Bernarda crioula e aos mesmos meus libertos por esta verba os emposso das terras do dito sitio cada
uru na parte que lhe tocar com a condição porém que nenhum dos ditos libertos em tempo algum
poderão vender, empenhar ou alienar as mesmas terras e suas benfeitorias e só poderá ir sucedendo a
seus legítimos herdeiros com o mesmo encargo e condição; e no caso de falecer algum destes ou seus
herdeiros sem legítimos herdeiros passarão as terras e benfeitorias de que utilizarem de posse aos meus
herdeiros e filhos como tais aqui instituídos" (PROCO48)

Ás informações sobre a composição da família de Gervásio e de seus antigos senhores foram extraídas do
testamento e dos registros paroquiais da freguesia de São Salvador.

ACMC - Registros Paroquiais de óbitos de Livres - Livro n. 7. O tenente José Guedes Machado era natural
do Reino de Portugal. Uma vez estabelecido em Campos, casou-se, em 1808, com Ana Josefa Bernardina - filha
do rico senhor de engenho Bernardo José Codeço (INVI lO) - no entanto, o tenente faleceu sem deixar
descendente algum. Cf. SILVA, Marco Polo T. Dutra P. A Gente do Capitania da Paraíba do Sul (no prelo).
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A vontade do falecido foi cumprida tanto no que se refere às alforrias quanto ao

legado, porém o cuidado do tenente em dividir previamente o sítio doado não foi suficiente

para evitar contendas entre os libertos. Em abril de 1821, o então forro Fabiano José de

Bitancourt reclamava perante as autoridades judiciais dos prejuízos que ele e sua família

sofriam da parte de Salvador de Souza Pereira - usufrutuário dos bens legados peio tenente

por cabeça de sua mulher então chamada Úrsula Codeço - a quem acusava de ter-lhe

estragado as benfeitorias e furtado seus frutos além de ameaçá-lo com violências e

despotismos, a ponto de ter-se retirado de casa com sua família (PROCO48).

O processo não teve seqüência, mas o que importa observar nesse momento é que, não

obstante o conflito entre alguns legatários, na medida em que o tempo corria, o dom original

multiplicava seus benefícios, unia vez que o número de beneficiários aumentava em virtude

dos casamentos e do nascimento dos filhos. A liberta Mariana, preta do gentio de Guiné, que

passou a se chamar Mariana José Guedes Machado, casou-se com o preto forro Joaquim de

Souza. Não teve filhos e, por isso, decidiu instituir como herdeiro de sua meação a José

Guedes Machado, filho da liberta Emerenciana, sua antiga parceira de cativeiro e vizinha no

sitio, que havia se casado com Joaquim José Pereira e adotado o nome de Emerencíana

Guedes Machado. Mariana José Guedes Machado ditou se testamento em fevereiro de 1 830,

portanto, quase 14 anos após o f1ecimento de seu antigo senhor a quem prestou um

contradon mandando dizer duas missas pela alma do tenente (TEST339)5°.

Mas o fragmento da história da preta Mariana e de seus companheiros ainda tem mais

a dizer. Refiro-me à prática recorrente entre os forros, no Brasil. de adotar voluntariamente o

sobrenome do senhor 7 . A opinião de que negros escravizados costumavam adotar o

sobrenome de seus respectivos senhores foi amplamente divulgada por Gilberto Freyre.

Contudo, as fontes disponíveis não corroboram semelhante assertiva, pois ela é válida apenas

em relação aos libertos. Na documentação disponível relativa ao Brasil, raríssimos eram os

Missas e legados feitos a ex-senhores foram encontrados em outros testamentos além dos que já foram
mencionados. Cf. TIESF168; TESTI73; TESTI76; TESTI95; TES'r209; 1EST275; TEST286: TEST339 e
1'EST346- Apenas dois testamentos de forros não fazem disposições desse tipo: TES1 ,350 e TEST4I9.
"Em geral, era muito comum que as pessoas mudassem o sobrenome e, com menor freqüência, o próprio nome.
Mas os critérios de adoção e de mudança permanecem bastante opacos para os estudiosos hodiernos. Esse
costume dos forros adotarem o sobrenome dos ex-senhores também foi detectado por alguns estudiosos. Cf.
XAVIER, Regina Célia da Silva. A Conquista da Liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do
século XIX. Campinas, UNICAMP, 1996, p. 72, 114-116; SILVA, Eduardo. Dom Obá IID'Africa. oprincipedo
povo: vida, tempo e pensamento de um homem livre de cor. SP, Cia das Letras. 2001, p. 37 e 203-204 e
FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, e.
/798- c. 1850. RJ, Tese de Doutorado. UFRJ, 2005, p. 294 ei passim. Prática semelhante também foi observada
por diversos pesquisadores em várias regiões das Américas Anglo-Saxônica e Hispânica e das Antilhas
Francesas. Cf. PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a comparative siudy. Cambridge. Harvard
University Press, 1982-
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casos em que os escravos apareciam com um sobrenome, fosse ele qual 1'osse58 . Já nas

planialions sulistas dos Estados Unidos o quadro era bastante diferente. Embora também não

fosse muito comum a referência e até mesmo a consciência senhorial em relação aos

sobrenomes de seus escravos, 1-Ierbert Gutman encontrou sólidas evidências de que a maior

parte dos escravos e forros adotava sobrenomes diferentes dos senhores como forma de unir e

reforçar os laços de parentesco entre as diferentes gerações 9. Outros estudiosos norte-

americanos reconhecem a interpretação de Gutman, mas não deixam de ressaltar que havia

algumas variações regionais importantes e que os libertos que adotavam os sobrenomes dos

antigos senhores o faziam com a expectativa de extrair disso alguma vantagem60.

Esse expediente adotado pelos ex-escravos não passou despercebido a Perdigão

Malheiro. O jurista assegura que em Roma Antiga os libertos eram incorporados à família do

ex-senhor por meio de um parentesco fictício, donde costumavam ordinariamente tomar os

nomes e prenomes dos patronos e se reputavam ligados à casa ou família destes e nelas

esperavam encontrar proteção (". Entretanto, embora reconhecesse que também no Brasil era

fato corriqueiro alguns libertos adotarem os sobrenomes de seus antigos senhores, Perdigão

Malheiro negava categoricamente que aqui houvesse a existência do parentesco fictício

derivado da alforria 62 . Penso que, a despeito da opinião do renomado jurista, em se tratando

de uma sociedade assentada no patriarcalismo é bastante crivei que, no Brasil, a preservação

dos laços morais que uniam forros e ex-senhores pudessem estar alinhavados por uma espécie

de parentesco fictício. Desde que não se confunda patriarcalismo como sinônimo de família

extensa 63.

58 Cf. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: Jbrmação da família brasileira sob o regime da economia
pwriarcal. 50' ed.. SP, Global, 2005. p. 539-540.
59 Cf. GUTMAN, Herbert G. The Black Familv in Slavery and Freedom, 1750-1925. New York, Vintage Books,

1976, p. 230-256.
° "Some blacks called thcmselves 'white'. and others borrowed the name of some local notable. more often than
not a slaveholder. A few took their master's name with the hope that they could capitalize on the dose
connections with whites ii suggested". Cf. BERLIN, Ira. Slaves without ivíasters: lhe free negro in lhe
anxebellum south. New York, The New Press. 1974. p. 51-52 e PATTERSON. Orlando. Slaveiy and Social
Dearh: a comparative study. Carnbridge, Harvard University Press, 1982-

Cf MALHEI RO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social.
Petrópolis, Vozes, 1976, p. 128-129, v. 1.

"Esse parentesco (fictício) que o constituía como que agnado do liberto, certamente ninguém o admitirá entre
nós: nem com efeito se acha recebido. E uma ficção dos romanos, como tantas outras, para fundamentar uma
teoria, explicar certas disposições. E todavia entre eles, era a base ou principio donde derivavam os direitos do
patronato". CL MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico.
social. Petrópoli, Vozes, 1976, p. 133, v. 1.

Esse debate historiográfico sobre patriarcalismo e família extensa pode ser examinado nos trabalhos de Sheila
de Castro Faria e de Sílvia I3rugger. Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna efainília
no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira. 1998, p. 45-52 e BRUGGIER, Silvia M. Jardim. Minas Patriarcal -
Família e Sociedade (São João Dei Rey, séculos XVIII eX/À). Niterói. Tese de Doutorado, tiFF, 2002, p.50-55
ei passim.
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Ao criticar a negativa de Perdigão Malheiro, Manuela Carneiro da Cunha utiliza unia

argumentação muito interessante. Após analisar a fórmula costumeira com que os senhores

passavam a considerar o escravo alforriado "como se livre nascesse do ventre de sua mãe", a

referida autora constrói o seguinte raciocínio: em virtude da representação simbólica do

escravo como um ser socialmente morto, com a manumissão "[ ..J a vida lhe era conferida

juntamente com a liberdade. E o nascimento na liberdade, é o patrono quem o confere. A

ficção do parentesco tinha onde se apoiar"TM.

Se o escravo era, por excelência, o anti-parente do senhor, a mesma contradição

deixava de existir em relação ao liberto, visto que o mesmo poderia ser incorporado ao

séqüito de clientes de seu patrono- O meirinho, encarregado de notificar Salvador de Souza

Pereira sobre a ação movida por Fabiano José de Bitancourt, foi ao sitio à procura dos

"libertos do falecido tenente José Guedes Machado" (PROCO48).

Mas, se por um lado, os interesses senhoriais em multiplicar o número de dependentes

são bastante visíveis, quais seriam os interesses de alguns forros em tomar a iniciativa de

adotar os sobrenomes de seus antigos senhores, enquanto outros não o faziam? A princípio,

um escravo só possuía um nome e, quando muito, este vinha acompanhado apenas de uma

alcunha. Ora, se a alforria era o primeiro passo para sua ascensão social entre as pessoas

livres, penso que os libertos estavam atentos ao capital simbólico representado pelo

sobrenome de senhores poderosos e bem situados na hierarquia socialôS. Contudo, nesse

terreno, o paternalismo também era alvo de interpretações distintas entre os atores sociais.

Na cerimônia de batismo, as pessoas ingressavam no seio da cristandade apenas com

um nome. O sobrenome - que poderia somar-se a outros atributos e conferir qualidade a

alguém - adquiria-se posteriormente. Possivelmente o gesto de renomeação assumia uma

dimensão simbólica muito importante para os escravos, sobretudo para os de origem africana.

Afinal, o batismo cristão era também uma forma de negar sua identidade anterior 66 . Por

Cf. CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, Estrangeiros.- os escravos libertos e sua volta à África. SP.
Brasiliense, 1985, p. SI. Segundo Orlando Patter-son e Claude Meillassoux, a escravidão sempre se originou ou
foi concebida como uma alternativa à morte, sobretudo na guerra. Todavia, o cativeiro não constituía nenhuma
espécie de perdão ao inimigo derrotado, mas antes uma permuta condicional, ou seja, a morte fisica era suspensa
em troca da subjugação do cativo ao poder de um senhor. Logo, se o ato de escravizar correspondia à tomada da
vida de alguém, a alforria equivalia simbolicamente à concessão e criação da vida. Cf. PATTERSON, Orlando.
Slavery and Social Deazh: a comparative study. Cambridge, l'larvard 1.Jnivcrsity Press, 1982 e ME)LLASSOUX,
Claudc. Antropologia da Escravidêo: o ventre de ferro e dinheiro. RJ, Jorge Zabar Editor, 1995, p. 83-84.
°5 Segundo Eduardo Silva essa estratégia foi adotada pelo pai de Dom Obá logo após a obtenção da alforria. Ao
se apropriar do sobrenome Fonseca Galvão, esperava tomar para si e para os seus algo do prestigio de uma
poderosa família baiana. Cf. SILVA, Eduardo. Dom Obá ii D 'Africa, o príncipe do povo: vida, tempo e
pensamento de uni homem livre de cor. SP, Cia das Letras, 2001. p. 203-204.

Ao que se tem notícia, em todas as sociedades escravistas urna das primeiras providências tomadas pelo senhor
era mudar o nome de seu novo escravo como expressão simbólica da morte social da antiga pessoa e de sua nova
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conseguinte, mudar de nome ou acrescentar um sobrenome após a alforria significava, para

um liberto, uma espécie de renascimento traduzido pela afirmação de uma nova identidade

que redefinia seu estar no mundo como uma pessoa livre. Nada justifica, portanto, considerar

a iniciativa da parte de um forro de adotar o sobrenome dos ex-senhores uma espécie de

mimetismo social, como fez Russel-Wood 67 . Decerto, essa "adoção de formas exteriores de

superioridade" coadunava-se com seus projetos de ascensão social, ou seja, mais do que um

simples gesto de imitação, tratava-se de uma apropriação pautada por interesses específicos.

Fazer uso dos sobrenomes de seus antigos senhores era uma forma de tomar algo

emprestado do prestígio deles e, corno isso, se diferenciar dos demais escravos e libertos.

Mariana José Guedes Machado não era uma forra qualquer, havia sido escrava de alguém

importante e, além disso, era senhora de um quinhão de um sítio. A simples posse dessas

benfeitorias já era suficiente para a diferenciar não só de outros libertos como também de

muita gente nascida livre que não possuía escravos nem terras.

Por se tratar de uma sociedade profundamente marcada por uma identificação social

verticalizada, não era raro que um subalterno fizesse uso em beneficio próprio do prestígio

social emanado do superior hierárquico a quem estivesse vinculado 68 . Aliás, esse tipo de

comportamento foi observado entre os próprios escravos. Silvia H. Lara comentou que, na

opinião de um morador nos Campos dos Goilacases, por volta de 1803, os escravos do

Visconde de Asseca eram "enfatuados, inchados, cheios de presunção e soberba por serem

escravos de um grande do Reino e por isso costumam fazer muitas desordens [e] desatendem

a qualquer homem branco"69 . E como a arte costuma imitar a vida, essa possibilidade de

alguns cativos e demais subalternos tomarem algo emprestado do prestígio social de seus

condição de escravo. Orlando Patterson observa que devemos descartar qualquer explicação simplista de que
semelhante atitude derivava da necessidade senhorial em encontrar um nome familiar, pois existem evidências
de que a prática de mudança de nome dos escravos também era corrente quando os cativos procediam da mesma
sociedade ou grupo lingüístico de seus senhores. Cf. PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Deoth: a
comparative s!udv. Canibridge, Harvard University Press, 1982.
0 cf• RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p-
277-278. Na opinião de Gilberto Freyre a "adoção de nomes fidalgos" se dava menos à "vaidade tola que a
natural influência do patriarcalisnio, fazendo os pretos e mulatos, em seu esforço de ascensão social, imitarem os
senhores brancos e adotarem as formas exteriores de superioridade". Cf. FREVRE, Gilberto. Casa Grande &
Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. Soa cd.. SP, Global, 2005, p. 540.

Sobre a persistência desse fenômeno na sociedade brasileira contemporânea ao atualizar as distinções entre
indivíduo e pessoa em situações de conflito social. Cf. DÁMATTA, Roberto. Você Sabe Com Quem Está
Falando? Um ensaio sobre a distinção entre indivíduo e pessoa no Brasil. In: DAMATTA, Roberto. Carnavais,
Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. 52 ed. Ri, Guanabara, 1990, p. 146-204.
' Cf. LARA, Sílvia l-Junold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-
1808. Ri. Paz e Terra, 1988, p. 120. Outro traço distintivo que diferenciava bastante os escravos do Visconde - e
também os do coronel Joaquim Vicente dos Reis - da multidão de cativos havidos em Campos era o fato de que
eles tinham sobrenomes distintos de seus respectivos senhores assinalado na documentação, conforme pode ser
verificado nos registros paroquiais da freguesia de São Gonçalo. Todavia trata-se de escravarias muito peculiares
dado seu gigantismo e antiguidade se comparadas às demais da região.
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senhores e amos também não escapou à percepção aguçada de Machado de Assis. Em Esaú e

.Jacó há uma passagem bastante elucidativa que gira em tomo do enorme rebuliço havido na

casa dos protagonistas do romance, cujos pais haviam sido agraciados pelo Imperador com a

baronia:

"De repente, Santos viu unia expressão nova no rosto de Natividade; os olhos dela pareciam crescei-, a
boca entreabriu-se, a cabeça ergueu-se, a dele também, ambos deixaram a cadeira, deram dous passos
e caíram nos braços um do outro, como dous namorados desesperados de amor. Um. dous, três, muitos
beijos. Pedro e Paulo, espantados, estavam ao canto, de pé. O pai, quando pôde falar, disse-lhes:
—Venham beijar a mão da Senhora Baronesa de Santos.
Não entenderam logo. Natividade não sabia que fizesse; dava a mão aos filhos, ao marido, e tornava
aojonial para ler e reler que do despacho imperial da véspera o Sr. Agostinho José dos Santos fora
agraciado com o título de Barão de Santos. Compreendeu tudo. O presente do dia era aquele; o ourives
desta vez foi o imperador.
—Vão, vão, agora podem ir brincar, disse o pai aos filhos.
E os rapazes saíram a espalhar a notícia pela casa. Os criados ficaram felizes com a mudança dos
amos. Os próprios escravos pareciam receber uma parcela da liberdade e condecoravam-se com ela:
'Nhã Baronesa!' Exclamavam saltando. E João puxava Maria, batendo castanholas com os dedos:
'Gente, quem é esta crioula? Sou escrava de Nhã Baronesal" 1°. [o grifo é meu]

Mas deixando de lado o terreno da ficção e voltando aos libertos do falecido José

Guedes Machado, vimos que a forra Emerenciana não só adotou o sobrenome do tenente

como também legou ao seu filho nome e sobrenome idênticos ao do seu patrono, o qual veio a

se tomar herdeiro de Mariana José Guedes Machado. Era o dom de um sobrenome

multiplicando seus benefícios.

Em meio a tanta gente forra e livre que portava os mesmos nomes e sobrenomes

derivados do catolicismo, ostentar um onomástico diferente e vinculado à gente de prestígio

era algo importante para os libertos que almejavam ascender socialmente". Essa estratégia de

distinção é bastante clara quando se trata de ex-escravos ou filhos de forras perfilhados por

homens bem situados na hierarquia socia1 72 . Foi o que ocorreu com as pardas Domingas e

Rita, filhas naturais de Sebastião Soares Freire com a parda forra Mariana. Aos 16 dias do

CL ASSIS. Machado. Esaz e .Jacó apia] FAORO. Raymundo. Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio. 4'
ed.. Ri, Globo, 2001, p. 42-43.

Sobre a forte presença de nomes e sobrenomes evocativos da religião católica entre as mulheres forras e livres
pobres Cf. PERARO, Maria Adenir. Bastardos do Império.' família e sociedade em Mato Grosso no século XIX.
SP. Contexto, 200], p. 163-179.

Cf. SOARES, Márcio de Sousa. Fortunas Mestiças; perfilhação de escravos, herança e mobilidade social de
forros em Campos dos Goitacases no alvorecer do oi/ocentav. In: Estudos de História. Franca, v. 9. n. 2. p. 165-
94. 2002.
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mês de dezembro de 1806, estando doente de cama. em perfeito juízo, temendo a morte por

não saber a hora que Deus Nosso Senhor o chamaria, Sebastião declarou que

"[ ... ] fora casado com Isabel Pereira de Souza já falecida de cujo matrimônio tivemos uma filha de
nome Mariana de Souza Monteiro que se acha casada com o tenente José Antônio da Silva Pessanha.
Declaro que no estado de viúvo tive tratos ilícitos com Mariana parda fora que mora em minha casa e
da mesma nasceram Domingas, Rita e Camilo que os contemplo por meus filhos igualmente Mariana
havida de legítimo matrimônio e como tais os hei por habilitados a fim de entrarem igualmente na
herança de meus bens"' (TEST1 70).

Além de instituir seus filhos naturais como herdeiros, Sebastião Soares .Freire também

desejou beneficiar sua concubina dispondo da terça corri o maior legado por ele estipulado:

"Declaro se dê a Mariana parda mãe dos sobreditos meus filhos naturais a quantia de 200$000

réis em remuneração aos bons serviços que dela tenho recebido" (TESTI 70).

Membro de uma família que também se pretendia nobre na região - senhor de um

engenho "moente e corrente bastante arruinado", 19 escravos, gado vacum e cavalar -

Sebastião Soares Freire teve, cru de 1817, seus bens avaliados em 7:831$783 réis

(1NV508). No entanto, urna vez concluído o inventário, verificou-se que, na verdade, tratava-

se de unia fortuna crivada de dívidas que somavam 7:686$379 réis, ou seja, um passivo que

comprometia 98% do valor total dos bens inventariados. Livre e desimpedido havia somente o

valor de 145$404 réis. A terça resumiu-se a 48$468 réis. Como as missas pelos mortos eram

consideradas prioritárias para a salvação das almas, isso significa dizer que a parda fora

Mariana e os demais beneficiários não receberam os legados com os quais o testador

pretendia agraciá-los.

Restaram apenas 96$936 réis para serem divididos entre os herdeiros. Porém, na

tentativa de resguardar o quase nada que restara da fortuna aparente de seu falecido sogro e

pai e também ciosos de sua posição social, o casal formado pela filha legítima e seu cônjuge

moveu um Libelo Cível contra os filhos naturais do falecido na tentativa de desabilitá-los

como herdeiros. Sustentavam que, ainda durante o matrimônio

«r...] se concubinou o mesmo Soares com Mariana parda e de seu previsível coito nasceu Domingas
Soares mulher do Réu citado Claudiano Comes da Mota, cujo nascimento foi pouco depois da morte

Sebastião Soares Freire faleceu em 14 de setembro de 1817 aos 66 anos de idade. ACMC - Registros
Paroquiais de óbitos de Livres - Livro n. 7.
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da predita Isabel Pereira de Souza, mãe e sogra do Autor [ ... ] que depois disto nasceu ao mesmo
sobredito concubinato a Ré Rita Soares maior de 12 anos e no solene testamento com que faleceu
aquele Soares declarou ambos os Réus seus herdeiros e por este princípio tem adido a respectiva
herança sendo que nem uma nem outra podem concorrer com a mulher do Autor que é filha legítima
do dito Soares [e] que o mesmo Sebastião Soares era agricultor e tinha grandes lavouras e nem ao
tempo desse concubinato, nem antes e nem depois trabalhou vez alguma por jornal e por isso gozava
nobreza, tanta quanta era bastante para não ser considerado homem peão" (INV508).

Alegava-se, pois, que Domingas Soares seria, na verdade, filha adulterina e, como tal,

sem direito à herança e, por conseguinte, ao reconhecimento legal da paternidade. Já a

tentativa de desabilitação contra Rita Soares baseava-se no relacionamento desigual entre um

"nobre" e uma mulher de "íntima condição" como interditavam as Ordenações Filipinas para

efeito sucessório. E como, tanto no Inventário quanto no Libelo, não há nenhuma menção a

Camilo, suponho que o mesmo tenha falecido antes de iniciada a disputa.

Sabe-se lá se por razões de consciência ou se porque o valor material em jogo era

irrisório, em dezembro daquele mesmo ano de 1817, Domingas Soares e seu marido

assinaram um Termo de Desistência,

em conseqüência do que confessaram o Libelo contra eles proposto pelo tenente José António da
Silva Pessanha por se achar nula a verba do testamento do falecido Sebastião Soares Freire cm que
Ficaram declarados herdeiros eles confitentes e queriam este mesmo termo se julgasse por
sentença"(INV508).

Domingas Soares já era uma mulher casada e talvez tenha desistido da herança com o

intuito de beneficiar sua irmã Rita que ainda era solteira. Talvez imaginasse que um quinhão

herdado, por menor que fosse, ajudaria Rita a tomar estado de casada, além é claro do

reconhecimento legal de tão nobre paternidade.

E de fato, ao contrário do que pretendiam os autores do Libelo, a parda Rita Soares foi

confirmada herdeira no inventário e partilha dos bens de seu pai e, certamente a contragosto

de sua meia-inni dona Mariana de Souza Monteiro, dividiram o pálido vestígio da fortuna

paterna, cabendo tão somente a ínfima quantia de 48$468 réis para cada uma delas. Contudo,

tanto Rita quanto Domingas eram reconhecidas na comunidade pelo sobrenome paterno. O

sobrenome de um dos homens bons da Vila de. São Salvador.
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Creio que o uso do sobrenome paterno pelos filhos naturais também pode ser

considerado uma forma a mais de pressionar a comunidade pelo reconhecimento da

legitimação e, para tanto, certamente que aqueles libertos contaram em seu favor com o poder

que as murmurações possuíam naqueles tempos74 . E, assim, aos 12 de setembro de 1819, Rita

Soares Freire casou-se na Igreja Matriz de São Salvador com o forasteiro Francisco Martins

Pereira, natural da Capitania do Espírito Santo, sem que sua cor e condição tenham sido

mencionadas pelo pároco. Fortuna material Rita não herdou, mas o prestígio do sobrenome

paterno muito contribuiu para que ela perdesse o estigma do antepassado escravo, tanto que,

assim como no seu casamento, não aparece nenhum vestígio de sua ascendência escrava nos

batismos dos nove filhos que o casal conduziu à igreja matriz de São Salvador, entre maio de

820 e janeiro de 1840. Isso significa dizer que os netos de Sebastião Soares Freire eram

considerados pessoas brancas. Rita demonstrava consciência do valor da herança simbólica

recebida de seu pai, pois certamente não foi por acaso que ao seu primeiro filho foi dado o

nome de Sebastião75 . Por meio dessa homenagem, Rita prestava um contradom ao seu

falecido pai. Quem doa, diz Maurice Godelier, não só partilha o que dá como, ás vezes,

partilha também o que é corri aquele a quem doou 
76. Assim, o gesto de Rita fez com que

Sebastião Soares Freire, o avô, tivesse a preservação de sua memória na comunidade

encarnada na pessoa de seu neto e homônimo enquanto vivo fosse.

Após a perfilhação, Domingas e Rita nuca receberam o tratamento de dona como sua

meia-irmã Mariana de Souza Monteiro, porém o vínculo com unia estirpe nobre, ostentado

pelo sobrenome paterno, foi suficiente para apagar o estigma da escravidão diferenciando-as,

portanto, de boa parte pessoas egressas do cativeiro que carregava a marca do antepassado

escravo para o resto de suas vidas. Por tudo o que foi dito até aqui sobre o jogo de interesses

presente nas dádivas, creio ser escusado dizer que nenhuma espécie de contradom feito pelos

Como de costume, durante os processos de semelhante natureza, os libertos sempre alegavam "voz e fama"
m iomo do concubinato e da paternidade- Conforme salientou Guilherme Pereira das Neves "o ato de falar, de

conversar, de trocar informações tem a capacidade de criar identidades e estabelecer versões para os fatos
miúdos do cotidiano". Sobre o poder das murmurações nas sociedades de Antigo Regime Cf. NEVES,
Guilherme Pereira das. Murmuração. In: VAINFAS, Ronaldo (direção). Dicionário do Brasil Colonial. Ri,

Obietiva, 2000, p. 416-417.
ACMC - Registros Paroquiais de Casamentos de Livres - Livro a. S. A prole de Rita Soares Freire foi

reconstituida com base no exame dos Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livros n. lO. II e 12.
Domingas desistiu da herança material, mas não abriu mão da herança simbólica representada pelo sobrenome
paterno, uma vez que no batizado de seu filho João, ocorrido cm 19 de setembro de 1818, ela aparece designada
como Domingas Soares Freire, sem qualquer menção a sua ascendência escrava. ACMC - Registros Paroquiais
de Batizados de Livres - Livro n. 10.
b Cf nota o. 37 deste capitulo. Sobre a obrigação de fazer dons aos mortos e aos deuses Cf. MAUSS, Mareei.
Ensaio Sobre a Dádiva. Lisboa, Edições 70, s/d, p. 70-74 e GODELIER, Maurice. O Enigma do Dom. RJ,

Civilização Brasileira, 2001, p. 270-297.
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forros aos seus ex-senhores pode ser simplesmente reduzida ao fenômeno ideológico da

alienação social.

* * *

Mas existe um tipo de alforr ia que alguém poderia lançar mão como prova contrária ao

meu argumento de que a manurnissão era uma dádiva: a inquestionável expressividade

proporcional das alforrias pagas em dinheiro, observada, sobretudo, nas áreas urbanas.

Geralmente elas são evocadas como evidência da conquista da liberdade pelos escravos77.

Nega-se, por conseguinte, que elas fossem unia concessão senhorial. Insisto, porém, que as

alforrias pagas não podem ser reduzidas a uma simples transação comercial ou consideradas

como um ato primordialmente presidido pelas oscilações do mercado, como sugerem alguns

estudiosos 78. Pela leitura dos testamentos e cartas, percebe-se que nesses casos havia muito

mais interesses em jogo do que um punhado de réis. Por sinal, já foi dito alhures que os

senhores de escravos trajavam bem melhor as vestes do horno hierarchicus do que as do honio

economicus79.

Essa interpretação que reduz as alforrias pagas a um simples toma-lá-dá-cá, 110 fundo,

corrobora uma hipótese muito cara a Frank Tannenbaum para quem a alforria nas Américas

Cf. entre outros KARASH, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). SP. Cia das Letras,

2000. p. 440, 460 .470
'

PAIVA,  Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais,
1716-1789. Belo Horizonte. UFMG, 2001, p. 167-168; BERTIN, Enidelce. Alforrias  na São Paulo do século
XIX: liberdade e dominação. SP. Humanitas/USP, 2004.

Além dos autores já citados anteriormente Cf. FLORENTINO, Maneio. Alforrias e .Etnicidade no Rio de
Janeiro Qilocentista: notas de pesquisa. Ri, Topoi, 2002, p. 15-21. Para uma crítica a esse viés interpretativo

proposto por Manolo Florentino Cf. FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas
minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850. Niterói. Tese (Concurso para Professor
Titular em História do Brasil), UFF, 2004, p 122-123. Não se trata evidentemente de excluir de todo o papel do
mercado. Indiscutivelmente a elevação geral dos preços dos cativos após o encerramento do tráfico atlântico
trouxe um acréscimo de dificuldades para aqueles escravos a quem era exigido uni pagamento em favor da
liberdade. O que tenho argumentado ao longo desta tese é que os fatores de ordem extra-econômica eram
preponderantes. Entretanto, com relação às alforrias pagas, Orlando Pattersori adverte que em diversas
sociedades arcaicas mesmo quando o escravo oferecia algo como pagamento em troca da liberdade, o gesto era
concebido como a oferta de um dom em gratidão à livre e espontânea decisão do senhor era
PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a cornpara!ive study. Cambridge. Harvard Univcrsity Press.

1982.
Cf. POLANY, Karl. A Grande Transformação: as origens da nossa época. & ed., RJ, Canipus, 2000. p. 62-75;

FLORENTINO. Manolo & FRAGOSO, João. O Arcaísmo Como Projeto: mercado aclánlico. sociedade agrária
e elite mercantil no Rio de Janeiro. 4' ed., RJ, Civilização Brasileira, 2001, p. 227-235 e FLORENTINO,

Manolo & GOES, José Roberto. A Paz das Senzalas: fàtnílias escravas e tráfico atlántico. Rio de Janeiro. 1790
X50. Ri. Civilização Brasileira, 1997. p. 29-30.
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portuguesa e espanhola não passava de uma questão de determinada soma de dinheiro com a

qual se obtinha redenção. Nessas duas regiões, sustenta o referido autor, a passagem da

escravidão para a liberdade se reduzia a urna mera questão de competência financeira por

parte do escravo80 . Ora, o tempo que um escravo dispunha para agenciar suas economias,

fosse como fosse, tinha que ser objeto de consentimento prévio do senhor. A definição de

pecúlio elaborada por Perdigão Malheiro indica perfeitamente que a legitimidade do mesmo

dependia justamente do fato de ser uma concessão senhoria1 81 . Além disso, é oportuno

lembrar que essas permissões eram privilégios e, como tais, estavam ao alcance de poucos

cativos e também que, não obstante a pressão do costume, até a promulgação da lei de 1871,

ninguém era obrigado a alforriar seus escravos em contrapartida pecuniária, salvo raras

exceções82 . independentemente da negociação tácita ou declarada entre as partes interessadas,

"Cf- TANNENI3AUM, Frank. El Negro En Las Américas: esclavoy ciudadano. Buenos Aires, Paidos, s/d, p.
60. Para este historiador norte-americano além de ser muito fácil para os cativos acumularem pecúlio no Brasil,
todo e qualquer escravo que oferecesse ao seu senhor uma quantia correspondente ao seu valor era alforriado por
força de urna suposta lei positiva. O equívoco desse pressuposto foi demonstrado por Manuela Carneiro da
Cunha. Cf. CUNHA, Manuela Carneiro da. Sobre os Silêncios da Lei: lei costumeira e positiva nas alforrias de
escravos no Brasil do século XIX. In: CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história «
esnicidade. r ed., SP, Brasiliense, 1987, p. 123-144.

"Pecúlio diz-se tudo aquilo que ao escravo era permitido, de consentimento expresso ou tácito do senhor,
administrar, usufruir e ganhar, ainda que sobre parte do patrimônio do próprio senhor". [o grifo é meu] Cf.
MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: «asma histórico, jurídico, social.
PetTópolis, Vozes, 1976, p. 62, v. 1. Em seu estudo comparativo da escravidão, Orlando Patterson também
concluiu que o pecúlio era definido como "a atribuição pelo senhor de unia capacidade parcial e temporária a seu
escravo a fim de que ele possa possuir e usufruir urna determinada quantidade de bens". Cf. PATTERSON,
Orlando. Slavery and Social Death: a comparative studv. Cambridge, Harvard University Press, 1982 A própria
Mary Karash que interpreta a alforria paga como "unia típica transação de mercado" cita uma observação muito
precisa. em sentido contrário, feita por um viajante, de passagem pelo Rio de Janeiro em 1821, de que "o
privilégio da compra da liberdade não era dado aos escravos, exceto se fossem os favoritos do senhor". Cf.
KARASI-1, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). SP, Cia das Letras, 2000. p. 463.
12 Embora a lei de 1871 tenha desferido um rude golpe sobre o poder moral dos senhores de alforriar seus
escravos. Regina Célia Lima Xavier observou que a mesma procurou salvaguardar boa parcela da autoridade
senhorial naquela matéria: "A lei do Ventre Livre havia postulado o direito ao pecúlio, mas ele deveria ser
formado segundo certas regras. Ele poderia ser formado através de doações, legados ou heranças e, nestes casos,
não dependia do consentimento do senhor. Podia-se ainda obtê-lo através do próprio trabalho e economias, mas
então precisava-se do consentimento do senhor. E a alforria, autorizada por prestação de futuros serviços,
prevista pela lei, só tinha validade se o senhor estivesse de acordo". Por sinal, a legitimidade do pecúlio
converteu-se exatamente no pomo da discórdia entre senhores, escravos e curadores em algumas Ações de
Liberdade movidas em Campinas daquela data em diante. Cf. XAVIER, Regina Célia Lima. A Conquista da
Liberdade: libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. Campinas, UNICAMP, 1996, p. 74 e 83-84

etpassirn. No entanto, Sidney Chalhoub duvida que aquele dispositivo legal pudesse "ter mudado muita coisa na
prática cotidiana do pecúlio". Isso porque, na opinião do autor, essa pequena economia era "um direito bastante
generalizado na sociedade garantido aos negros pelo costume, sendo que pouca diferença podia fazer na prática a
exigência legal da aquiescência do senhor". Cf. CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das
últimas décadas da escravidão na corte. SP, Cia das Letras, 1990, p. 157-161. Ora, se assim o fosse, como
explicar então o fato de que, tanto antes quanto depois da aprovação da Lei de 1871, tão poucos escravos tenham
conseguido "conquistar/comprar" a liberdade? A resposta é simples: para além da tendência geral de elevação
dos preços dos cativos após 1850, pecúlio e alforria não eram direitos, ao contrário, até 1871 sempre foram
privilégios, ambos fruto de urna concessão senhorial. Aliás, o estudo de Peter Eisenberg sobre Campinas
demonstra claramente que, a partir da década de 1870, as alforrias gratuitas tomaram-se majoritárias. Ou seja,
não obstante a possibilidade de se obter a liberdade à revelia do senhor, o caráter de doação das alforrias
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a validade de qualquer tipo de alforria derivava do fato de ela ser um ato pessoal e voluntário

do senhor, passada ao escravo "sem constrangimento de pessoa alguma" como

invariavelmente rezavam as escrituras lavradas em cartório 83.

Outrossim, a compra da liberdade não era suficiente para desfazer os laços morais que

uniam senhores e escravos. A rigor, todo e qualquer liberto devia respeito e gratidão aos

antigos senhores convertidos em patronos. Por certo, a maioria esmagadora das alforrias

pagas era incondicional, entretanto, senhores havia que, não obstante a contrapartida

monetária, se sentiam no direito de exigir outras obrigações além da gratidão e do respeito84.

Por amor de criação e bons serviços, o casal formado por Inácio Pereira e Catarina Mendes

alforriou o mulato Amaro Gomes de Andrade, em junho de 1749, mediante o pagamento de

120$000 réis recebidos das mãos do próprio escravo. No entanto, exigiram que o mesmo

cumprisse a obrigação de assistir em companhia deles libertantes enquanto vivos fossem 85 . A

sentir que a morte se avizinhava em razão de sua doença, o capitão José Francisco Rosa ditou

seu solene testamento, em maio de 1802, no qual libertava dois escravos por nome Joaquim -

porque "foram os primeiros que obtive e pelo bem que ambos me tem servido" - pela metade

do valor que viessem a ser avaliados após o seu falecimento, desde que continuassem a servir

à mulher dele testador por mais cinco anos (TESTO07). Ao testar em maio de 1810, a viúva

Ana Maria de Jesus deixou coartado o crioulo Benedito na metade de seu valor "para em

tempo de dois anos trabalhar com que pague a metade do seu valor e se lhe passará sua carta

de liberdade e o meu testamenteiro regerá e governará como senhor e no caso de ser

inteiramente desobediente não valerá este beneficio" (TEST027).

Decerto que em qualquer ato de alforria, gratuita ou paga, o senhor demitia de si

mesmo a posse e domínio que por direito exercia sobre o escravo, entretanto. este ato era

entendido como um favor e a liberdade dele resultante como uma doação. Data da segunda

preponderava largamente sobre unia suposta conquista mediante a contrapartida monetária. CC EISENBERG,
Peter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas no século XIX. In: Estudos Econômicos; 17 (2); maio/agosto;
1987: p. 209 e 214. Embora discorde da agregação das alforrias gratuitas condicionais com as alforrias pagas
feita por Enidelce Bertin, os dados apresentados pela autora, relativos à cidade de São Paulo entre 1800-1888,
apontam na mesma direção: as alforrias não pagas (isto é, gratuitas condicionais e incondicionais) nunca
atingiram um patamar inferior a 60,0% nos três sub-períodos analisados. Cl'. BERTIN, Enidelce. Alforrias na
São Paulo do século XIX.-liberdade e dominação- SP, F-lumanitaslUSP, 2004, p. 83. Tendência semelhante de
preponderância das alforrias não pagas também foi verificada em Santa Catarina entre 1850 e 1888. Cf.
WAGNER, Ana Paula. Diante da Liberdade: um estudo sobre libertos na ilha de Santa Catarina na segunda
metade do século XIX Curitiba, UM, 2002, p. 97.
' Por sinal, diz Godelier, "o ato de dar, para ser realmente um dom, deve ser um ato voluntário e pessoal, senão

ele se transforma imediatamente em outra coisa, cm imposto, por exemplo, ou cm dom forçado, em exação". Cl'.
GODELIER, Maurice. O Enigma do Dom. Ri, Civilização Brasileira, 2001, p. 26.

Cf. FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de
laneiro e de São João deI Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do
Brasil). UFF, 2004, p. 120-121.
n Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas n. &
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metade do século XIX, em meio à gradativa perda de legitimidade da escravidão e dos

debates jurídicos em tomo da "questão servil", as primeiras tentativas de desqualificar a

natureza da dádiva presente no ato de manumissão. Perdigão Malheiro, por exemplo,

interpreta a alforria eomo'uma renúncia senhorial do inanus sobre o cativo, argumentando que

ela significava a restituição da liberdade ao escravo, cujo exercício e gozo haviam sido

suspensos pelo fato violento do cativeiro, contrário à lei natural. Não haveria, portanto,

doação, posto que, para o referido jurista, a rigor, o escravo não adquiria a liberdade, uma vez

que sempre a conservara pela natureza em estado latente. Contudo, esta era uma interpretação

bastante particular, pois toda a legislação antiga e moderna, examinada em sua famosa obra,

sugere justamente o oposto 86.

Esse poder que um doador - estivesse ele vivo ou morto - continuava a exercer sobre

a coisa dada não se resumia a uma mera representação ideológica, visto que acarretava

implicações bastante concretas na vida dos donatários. O menor descuido podia transformar-

se num grande revés. Não era por acaso que as Ordenações Filipinas tratavam da alforria no

âmbito das doações. Não para cuidar das formas de concessão (afinal, como dádiva, a alforria

tinha que ser fruto de uma iniciativa pessoal e voluntária) e sim para definir os casos em que

era possível revogá-las. Ora, a possibilidade de revogação só faz reforçar a idéia de que a

alforria era um dom, uma vez que atesta peremptoriamente a vigência de direitos do doador

sobre a coisa dada. Mas em que medida essa possibilidade de revogação da liberdade de fato

se efetivava? A resposta a essa pergunta é crucial, pois corroboraria a propalada tese segundo

a qual a alforria não passava de unia "isca enganosa", ardilosamente lançada aos escravos ou,

então, viria a sepultá-la de uma vez por todas.

S6 Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social.
Petrópolis. Vozes. 1976. p. 117-118 e 136. v. 1. A despeito da postura política e convicção filosófica do
mencionado jurista contra a escravidão, sabe-se que, no Brasil Colônia nunca houve consenso de que o cativeiro
ia de encontro à lei natural. Embora tenha sido evocada no período colonial para tratar da liberdade dos
indígenas, não foi suficiente para contestar a legitimidade da escravização dos africanos. E se por um lado é fato
que o oitocentos viu crescer paulatinamente as fileiras dos defensores da idéia de liberdade como um direito
natural, por outro a Constituição de 1824 garantia o direito de propriedade em toda sua plenitude, assegurando
assim a preservação da escravidão. Somente a partir da segunda metade do século XIX é que as contradições
entre o direito de liberdade e de propriedade se aguçaram no contexto da gradativa perda de legitimidade da
escravidão- Cf entre outros LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do
Rio de Janeiro, 1750-1808. RJ. Paz e Terra, 1988, p. 251; CHALHOUB, Sidney Visões da Liberdade: uma
história das últimas décadas da escravidão na corte. SP, Cia das Letras, 1990, p. 106-107 e 122; DA VIS, David
Brion. O Problema da Escravidão na Cultura Ocidental. Ri, Civilização Brasileira, 2001; PIMENTEL. Maria
do Rosário. Viagem ao Fundo das Consciências: a escravatura na época moderna. Lisboa, Colibri, 995;
MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX.
Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 201 e 213 e PENA. Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos,
escravidão e a lei de 1871. Campinas. tJNICAMI', 2001, p. 146-168.
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O FANTASMA DA RE-Ti9CRA V/ZAÇÀÕ

A possibilidade de re-escravização é constantemente evocada por alguns estudiosos -

tais corno as já citadas Kátia Mattoso e Manuela Carneiro da Cunha - uma espécie de

"Espada de Dâmocles" pairando ameaçadoramente no & sobre a cabeça dos libertos. Resta

saber se o fio que a mantinha suspensa era, de fato, tão tênue assim. Tal assertiva sempre foi

feita com base no famoso título 63 do Livro IV das Ordenações Filipinas sem que fossem

apresentadas quaisquer evidências empíricas para comprovar se era mesmo fato tão

corriqueiro a revogação da alforria por ingratidão como se supunha. O referido trecho das

Ordenações bastava como prova da precariedade jurídica da condição de forro.

Se, por um lado, o papel das Ações de Liberdade tem sido alvo crescente do interesse

dos historiadores devotados ao estudo da gradativa perda da legitimidade da escravidão na

segunda metade do oitocentos, por outro, as tentativas e práticas de re-escravização ainda

carecem de maior atenção'. Depois de folhear centenas de escrituras, testamentos e 30

processos em que a liberdade esteve em jogo, cheguei à conclusão de que re-escravizar um

forro - legal ou ilegalmente  - não só era algo dificílimo de ser feito como também não era de

interesse da maior parte dos senhores, salvo quando sua autoridade fosse desafiada por uma

atitude do liberto considerada desmorali7adora3 . Além disso, como sugere o caso daquele

pardo livre que se evadiu do pátrio poder e acabou preso e arrematado como escravo em

Campos (PR00003), a ameaça de re-escravização tinha mais chancçs de se concretizar nos

casos daqueles forros que se afastavam muito de suas regiões de origem, elou, por causa,

disso não contavam com o reconhecimento social de suas liberdades.

Começo, primeiramente, a tratar do desinteresse senhorial em lançar mão a torto e a

direito da prerrogativa de revogar uma alforria concedida. Lendo atentamente o conteúdo das

Uma honrosa exceção é o estudo recente de Keila Grinberg. Cf GRINI3ERG, Keila. Re-escravização, Direitos
e Justiças no Brasil do Século XIX. In: LARA, Silvia H. & MENDONÇA, Joseli (org). Direitos e Justiças.
Campinas. (J1'JICAMP (no prelo). A autora cita e comenta urna pesquisa sobre o terna relativo à segunda metade
do oitocentos, realizada por Judy Bibier Freitas, ao qual infelizmente não tive acesso. Cf. FREITAS, Judy Bibier.
Slaverv and Social Lè.- in lhe al/empis to reducefree ia slaverv in lhe Sertão Mineiro, Brazil, 1850-1871. In:
Journal ofLatin .4merican Studies, vol. 26, n. 3, 1994. p. 597-619.
2 Embora todos os processos girassem em tomo da liberdade, trata-se de Ações com objetivos e iniciativas bem
distintos, portanto, classifiquei-os da seguinte forma: II Ações de Liberdade (quando o objetivo do processo era
alcançar a liberdade de um escravo); 12 Ações de Nulidade ou Reclamação de Liberdade (ações de iniciativa
senhorial com o objetivo de revogar a alforria); 7 Ações de Manutenção de Liberdade (processos movidos por
forros e livres contra a tentativa de re-escravização).
Convém esclarecer que essa dificuldade e desinteresse senhorial referem-se à re-escravi72ção de forros, o que

evidentemente que não inclui a escravização ilegal de africanos desembarcados após a lei de sete de novembro
de 1831. A possibilidade legal de revogação das alforrias por ingratidão prevista pelas Ordenações Filipinas foi
derrogada a partir de setembro de 1871 pelo artigo 4° § 9° da Lei do Ventre Livre.
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cartas, percebi que muitos senhores faziam questão de assumir o compromisso de que não

sustariam a liberdade de seus ex-escravos e muitas vezes estendendo essa obrigação aos seus

herdeiros. Esta foi, por exemplo, a iniciativa tomada por Manoel José da Silva Soares, ao

alforriar gratuita e condicionalmente a crioula Joana Maria, em 16 de fevereiro de 1794, em

função dos bons serviços dela recebidos:

é muito de minha livre vontade que por minha morte fique forra e liberta como se nascesse livre
do ventre materno como também no caso de eu querer me ausentar para Portugal e a dita escrava me
não quiser acompanhar ficará do mesmo modo forra sem que em tempo al gum meus herdeiros possam
se opor a esta graça, antes á custa da minha herança será defendida por serem os meus bens adquiridos
ciii ausência dos ditos meus herdeiros e esta liberdade ser remuneratória como dívida a que eu fosse
obrigado; e porque no tempo em que a passo e viver sem ônus de dívida alguma [sicj e caber o valor
da sua liberdade na minha terça estimada em 102$400 réis para acautelar o futuro de morte repentina
ou outros vexames da fortuna que poderão acontecer lhe passei esta que lhe entreguei para ter validade
no seu devido tempo [j4• [o grifo é meu]

Esse não foi, de forma alguma, um comportamento isolado, pois num total de 305

proprietários que registraram alforria em cartório, nada menos do que 221 senhores (72,4%)

igualmente se comprometeram, com algumas variações na forma da declaração. em "dar

plena e irrevogável alforria e liberdade contra a qual promete nunca ir contra [..j e por sua

pessoa e bens igualmente se obriga a fazer-lhe boa, valiosa de paz pacífica esta liberdade e a

tirar o outorgado a paz e salvo de toda e qualquer dúvida que ao futuro se lhe possa mover".

Semelhante iniciativa senhorial envolveu 73,8% dos 389 escravos alforriados.

Esse compromisso senhorial também aparece firmado em alguns registros de alforria

na pia batismal. Aos 26 de julho de 1801, por exemplo, Quitéria Maria de Jesus alforriou o

pequeno Vicente, filho de sua escrava Benedita, graciosamente e pelo Amor de Deus. Mas

ainda fez questão de assinalar que "[...J lhe dá liberdade para nunca mais ela e seus herdeiros

'Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro de Escrituras e Notas a 14. Observe-se que também para esse senhor
cestatuto jurídico de forro só teria validade após o cumprimento da condição.
Cf. por exemplo o trecho da carta que se segue, datada de 31 de outubro de 1735, passada pelo capitão João

Alves Moreira a uma sua escrava por nome Catarina de Barcelos parda: "[ ... ] Por virtude deste instrumento de
hoje para todo o sempre dá alforria e liberdade a dita parda Catarina para que dela goze como se forra nascesse
do ventre de sua mãe, livre e isenta de todo e qualquer gênero de suicição e cativeiro indo para donde melhor lhe
parecer sem que ele libertador lhe possa impedir, tanto ele corno seus herdeiros ou descendentes [1 e assim
pede às Justiças de Sua Majestade que Deus Guarde façam cumprir esta alforria e guardar inteiramente tudo a
favor da liberta Catarina e se obri ga por sua pessoa e bens a fazê-la a todo tem po sempre boa e de paz pacifica e
de tirar a salvo a dita liberta de qualquer dúvida q ue se lhe oferecer [ ... ]"Cartório do 2° Oficio de Campos - Livro
de Escrituras e Notas n. 1. o grifo é meu]
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o poderem chamar ao cativeiro"". [o grifo é meu] E, com foi já visto fartamente até aqui, com

muita freqüência, os testadores reiteravam a palavra empenhada ao rogar aos herdeiros e

testamenteiros que respeitassem suas vontades de libertar esse ou aquele escravo.

Sei que, nesse momento, alguém poderia levantar a voz para me advertir de que se

tratava apenas de unia fórmula notarial ou eclesiástica. Vá lá que fosse. Todavia, o fato de

alguns senhores acionarem esse recurso e outros não, evidencia a presença da vontade do

outorgante, aprisionada, sem dúvida alguma, num jargão jurídico fixado pela pena do

escrevente. Contudo, após serem redigidas pelos notários, as cartas de alforria eram lidas em

voz alta na presença de testemunhas para que o senhor pudesse verificar se o escrito estava de

acordo com sua vontade. Dificilmente eles assinariam o documento, caso não concordassem

corri a obrigação pactuada. Ademais, se aquele compromisso se reduzisse apenas a uma mera

fórniulajurídica inscrita, não pela vontade dos senhores outorgantes, mas exclusivamente pelo

formalismo notarial seguido pelos tabeliães, esse jargão teria que estar presente em

praticamente todas as escrituras, o que não era o caso. A idéia do compromisso e da obrigação

- características essenciais do dom - nesses enunciados é muito forte e esgarça totalmente o

limite de uma formalidade jurídica qualquer.

Sou de opinião que, aos senhores de escravos, interessava muito mais a possibilidade

da revogação da alforria do que a sua realização propriamente dita. Com  efeito, embora legal

ou dolosamente. a alforria pudesse ser revogada, os ganhos materiais e políticos auferidos

pelos senhores seriam bastante limitados, se tais acordos não fossem freqüentemente

respeitados'. Prova disso é o reduzidíssimo número de Escrituras de Revogação lavradas em

cartório. Num levantamento que realizei em 22 Livros de Notas, abarcando o período de 1735

a 1809. foram localizadas apenas três escrituras dessa natureza e, nos testamentos, tão

somente duas revogações8. A raridade dos casos de revogação da alforria também foi

observada por James Kiernam - que localizou apenas seis casos em Paraty, entre 1798 e 1822

- por Mary Karash que, analisando uma amostragem bem maior envolvendo 1.319 alforrias,

encontrou somente 13 casos de revogação na cidade do Rio de Janeiro na primeira metade do

°ÁCMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro nT
Cf. FINLEY, Moses. Escravidão Antiga e Ideologia Moderna Ri, Graal, 1991. p77. Com a perspicácia que

lhe é peculiar. Robert Sienes concluiu que a promessa da alforria era a face mais visível - porque melhor
documentada - e o corolário de unia política senhorial de incentivos e prêmios que visava garantir o bom
comportamento dos escravos, cuja eficácia estava era garantida pelo reverso da punição, isto é, a possibilidade
da anulação da promessa ou da revogação dos prêmios já concedidos. Cf. SLENES, Robert. The Dernography
and Econornics of I3razilian Slavery: 1850-1888. Stanford, PhD. Thesis, Stanford IJniversity, 1975, p. 506, 529,
530 elpassim e VOGT, Carlos & FRY, Peter. Cafundó: a África no Brasil. SP, Cia das Letras, 1996, p. 95.
Lamentavelmente não pude ter acesso ao conteúdo dessas escrituras pelas raz6es já apontadas em nota de

rodapé no capítulo anterior.
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oitocentos. Ainda com relação à cidade do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX,

Sidney Chalhoub identificou SÓ um caso nas centenas de processos examinados, ao passo que

nos Livros de Notas pesquisados por Sheila de Castro Faria, até 1850, foram encontradas

apenas quatro escrituras de revôgação 9. A possibilidade de revogação em si mesma se

constituía num instrumento poderoso de reforço da autoridade senhorial perante escravos e

libertos.

Corria o mês de julho de 1797 quando o preto forro do gentio de guiné, chamado

Pedro Passos de Mascarenhas, explicou, em seu testamento, os motivos que o levaram a

revogar a alforria anteriormente concedida à escrava Francisca:

"[ ... } declaro que sendo possuidor de uma escrava de nome Francisca lhe dei liberdade gratuita e lhe
conferi sua carta, porém como esta me foi ingrata tendo o atrevimento de me por na face as mãos,
levantar-se comigo e ainda me jurar de me tirar a vida agora por este meu testamento revogo a dita
liberdade e a hei por revogada e como pois por todo este tempo quando aparecer meus testamenteiros
pelos meios de direito a reduzirão ao cativeiro e vendida do seu produto darão 25$600 réis a
iniiandade do Senhor Santos Passos". (TEST 163)

Corno se pode deduzir das declarações do preto forro, seus testamenteiros teriam

algum trabalho para reduzir Francisca ao cativeiro, uma vez que, sabedora da ameaça que

pairava sobre seu fluturo, escafedera-se do alcance imediato do poder de seu patrono-

Outro, que não hesitou em fazer uso de seu poder moral de revogar a doação da

alforria, foi Francisco Ribeiro do Rosário que laconicamente impingiu novamente o cativeiro

à Páscoa, num Codicilo redigido dias antes de morrer, em abril de 1814: "[ ... ] por ter sido

desobediente a escrava Páscoa revogo e hei por desde já revogada a liberdade que

condicionalmente lhe tinha conferido" (TEST226).

'CÍ. KIERNAN, James Patrick. 7'he Manun,ission of 5/aves ia Colonial Brazil: Paraty, .1789-1S22. New York.

1976. p. 122-123; KARASF-I, Mary. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro (1808-1850). SP, Cia das Letras.
2000, p. 468, 591-592. Segundo Sidney Chalhoub, o exame dos Livros de Escrituras e Notas de dois cartórios de
Campinas revelou apenas dois casos a Peter Eisenberg, ao passo que Robert Slenes encontrou somente uma
revogação registrada em cartório na localidade de Sorocaba. Diante do exposto, Chalhoub também conclui que
[.1 os números parecem indicar que a possibilidade de revogação da alforria era raramente utilizada pelos

senhores". Cf CI-IALHOUB, Sidney- Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na
cor/e. SP, Cia das Leiras, 1990, p. 137; GONÇALVES, Andréa Lisly As Margens da Liberdade: estudo sobre a
prática de alforrias em Minas colonial e Provincial. SP, Tese de Doutorado, (iSP, 1999, p. 55-56; FARIA,
Sheila de Castro. Sinháç Pretas, Damas Mercadoras.- as pretas minas nas cidades do Rio de .Janeiro e de São
João dei Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF, 2004, p.
84-85. Das mais de 17.500 escrituras examinadas por Manolo Florentino relativas à corte imperial, entre 1840-
1871, foram localizadas somente quatro revogações. Cf. FLORENTINO, Manolo. De Escravos. Forros e Fujões
no Rio de Janeiro Imperial. In: Revista USP, SP. n. 58, jun-ago 2003. p. 104-115.
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Não por acaso, essas pouquissimas revogações que localizei, assim como aquelas

encontradas por James Kiernam, Mary Karash e Sheila de Castro Faria, se referem, na maior

parte das vezes, às alforrias condicionais. Ou seja, revogava-se a promessa da alforria, urna

vez que não era nada fácil -chamar um forro em pleno gozo de sua liberdade a cativeiro pela

via legal. E preciso levar em conta que a alforria era um dom precioso demais para que os

libertos se descuidassem facilmente a ponto de quebrar o acordo moral presumido entre eles e

seus patronos. Não obstante a raridade da revogação da promessa de alforria, os casos

existentes certamente deviam causar um impacto muito grande entre escravos e forros, pois

cumpriam o papel pedagógico de demonstrar afinal de contas quem mandava, tanto no seio

daqueles que permaneciam sob o jugo do cativeiro e acalentavam o sonho da liberdade,

quanto entre os demais forros.

Ao refletir sobre o delicado problema da revogação da alforria. Perdigão Malheiro nos

oferece finalmente uma resposta para como os libertos sob condição e os coartados eram

vistos pelos senhores. Sobre os alforriados condicionalmente nos testamentos, o jurista

lembrava que: "A legislação romana reconhecia que, enquanto a liberdade não era

perfeitamente conferida, isto é, estava na mente do senhor (in mente reposita) podia ser

retirada. v. g. quando apenas consignada em testamento ou codicilo

E, mais adiante, falando especificamente sobre a prática da alforria condicional e da

coartação no Brasil, independentemente do instrumento jurídico utilizado, ponderava que:

2ualmente entre nos. muno rreouente concederem os senhores autorização aos seus serviços [dos
escravos] para tirarem certa sorna, por subscrição, para sua alforria. Este fato não importa por si só e
desde logo a concessão da liberdade; apenas a intenção, ânimo ou promessa de o fazer. O escravo não
pode, pois, pretender-se imediatamente livre; tanto mais quanto depende de satisfazer o preço da
alforria; o ato ainda não é perfeito" ] L

Tudo leva a crer que, para revogar a promessa de liberdade, bastava o registro de uma

escritura em cartório ou a redação de uma verba testamentária. O mesmo já não ocorria

'° Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social.
Petrópolis, Vozes, 1976, p.93, v. 1.

Essa consideração sobre a liberdade imperfeita é, no mínimo, bastante curiosa, uma vez que, na década de
1850, e portanto antes da publicação de sua obra magna, o jurista sustentara ferrenhamente a opinião que os
filhos das libertas sob condição deveriam ser considerados pessoas livres Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques
Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Petrópolis, Vozes, 1976, p. 108 e 114-121,

1 e PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas,
UNICAMP. 2001, p 92-93.
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quando alguém pretendesse reduzir legalmente ao cativeiro algum forro que já estivesse

gozando sua liberdade tento satisfeito plenamente as condições que porventura lhe tivessem

sido estipuladas. Era nesse terreno que as dificuldades se avolumavam. E arrisco a hipótese de

que, mesmo ilegalmente, também era muito dificil re-escravizar alguém que não fosse

estranho à comunidade em que vivia. Assim como os senhores estavam atentos ao

comportamento dos "seus libertos", a recíproca era verdadeira, aliás, extensiva aos herdeiros

do patrono e a quem quer que, sorrateiramente, tentasse seqüestrar-lhes a liberdade.

Mas, para além da oposição dos forros atingidos pela a ameaça de redução ao

cativeiro, quais eram as dificuldades legais enfrentadas por um patrono na tentativa de re-

escravização se as Ordenações Filipi nas previam a possibilidade de revogação da dádiva da

alforria? É novamente Perdigão Malheiro quem nos oferece algumas respostas, pois ele notou

que, entre os romanos - em quem os magistrados do Brasil buscavam jurisprudência - a

empreitada da re-escravização legal, também não coisa simples de se fazer. E, para além de

sua perspectiva favorável à emancipação gradual e, portanto, crítica da escravidão, a

experiência como magistrado e senhor de escravos no Império dava-lhe subsídios para

detalhar as barreiras que se interpunham entre a vontade de re-escravizar um forro e a

materialização do fato sob à chancela da lei.

Em primeiro lugar, é preciso que se diga que reduzir ao cativeiro unia pessoa a quem

se pretendia escrava ou revogar a alforria de um liberto já em pleno exercício de sua liberdade

pelas vias legais, não poderia se dar arbitrariamente por uma decisão unilateral ao bel-prazer

do patrono. Ao contrário, a legitimidade do ato de re-escravização derivava do fato de que ele

fosse arbitrado em Juízo mediante uma convincente comprovação da justa causa aos olhos de

um Magistrado. Era, portanto, a sentença judicial que poderia ou não coroar o êxito da

pretensão senhorial. Mas, antes disso, os patronos ainda tinham que enfrentar a resistência dos

libertos de se deixarem reduzir ao cativeiro - nessas horas quase sempre secundados por esse

ou aquele integrante de suas redes de sociabilidade - e se debater contra a argumentação e

poder de convencimento daqueles que se propunham a advogar a causa em favor do

ameaçado. Em suma, a re-escravização legal era necessariamente fruto de urna disputa entre

senhores e libertos.

Como é fartamente sabido e apregoado, o móvel que justificava a abertura de um

processo de Reclamação de Liberdade era a ingratidão do ex-escravo para com seu antigo

senhor. E na difícil tentativa de escapar do terreno movediço da subjetividade, as Ordenações

Filipinas buscaram qualificar quais seriam as atitudes que configurariam um gesto de

ingratidão, ou seja, quais eram os delitos que tomavam um liberto passível de ser chamado ao
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cativeiro. Esses gestos eram: injúria atroz; causar grave prejuízo à fortuna do patrono por

traição; atentar contra a vida do ex-senhor; deixar de cumprir o que houvesse ajustado como o

antigo senhor por ocasião da alforriaE.

Ademais, urna vez aberto um processo de Reclamação da Liberdade, todo o ônus da

prova recaía sobre o antigo ou pretenso senhor, assim corno nas Ações de Liberdade cabia ao

escravo ou àquele se pretendia por direito, livre, estando, de fato, em cativeiro- Basicamente

eram esses os marcos jurídicos e costumeiros que delimitavam o campo de manobra das

partes em conflito, aos quais se adicionavam outros títulos das Ordenações Filipinas, a

legislação romana. Alvarás e Acórdãos, freqüentemente evocados fora de seu contexto

original em favor dos interesses em jogo. Marcos bastante ambíguos, muitas vezes

contraditórios e, por isso mesmo, extremamente elásticos. Com os flancos abertos à

jurisprudência, os resultados dos pleitos eram, por conseguinte, absolutamente imprevisíveis,

como se verá rias histórias a seguir.

Para que se possa compreender a dimensão da ameaça que se avizinhou da vida do

pardo Francisco José de Souza. ao findar do ano de 1784, é necessário recuar até a década

anterior, num tempo em que ele era apenas Francisco barbeiro, pardo, um dos 49 escravos

pertencentes ao casal formado pelo capitão José Antônio de Almeida e sua mulher dona Ana

Maria da Mola 3 (PROCI 53).

Mas Francisco era uni escravo diferente dos demais cativos possuídos pelo casal, pois

vivia de fato corno urna pessoa livre pelo menos desde janeiro de 1776. Após a morte de seu

senhor, Francisco tentou legalizar com a viúva dona Ana Maria da Mota sua alforria pelo

ajuste do pagamento de sua liberdade. No entanto, naquele momento, ele só tinha 76$800 réis,

isto é, metade do valor exigido pela a viúva (153$600 réis). Ademais, dona Ana Maria não

estava disposta a avançar no acordo sem que o escravo arranjasse um fiador chão e abonado

que lhe garantisse o recebimento do restante do dinheiro.

Francisco procurou então o auxílio de Feliciano de Aguiar Bitaracourt a quem entregou

seu pecúlio. Em seis de janeiro de 1778. Feliciano de Aguiar passou um recibo de fiador à

dona Ana Maria comprometendo-se a pagar os 153$600 réis no tempo de dois anos, e,

vencido o prazo acordado, sujeitava-se ao pagamento dos juros até a completa quitaçàt.

CL Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 63. Nesse aspecto o texto das Ordenações praticamente reproduz a
legislação romana sobre a matéria. Cf. MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil:
enaio Ilislórico, jurídico, social. Petrópolis, Vozes, 1976, p. 131-132 e 135, v. 1.

De acordo com o Mapeamento de Conto Reis, em 1785 o casal era senhor e possuidor de dois engenhos
estabelecidos na década de 1750. Urna filha do casal - dona Francisca Humiliana da Mota - falecida em 1829,
era senhora de engenho e dona de 223 escravos (1NV547). O Processo examinado trata de uma Ação de
Manutenção de Liberdade. Lamentavelmente alguns trechos dessa peça processual estão bastante ilegíveis, mas
aio a ponto de comprometer a compreensão de sua trama e desfecho.
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daquela dívida. Mas por se tratar de uma fiança, era Francisco quem daria a Feliciano a outra

metade do seu valor. Firmavam-se, portanto, dois acordos distintos em toma da legalização

daquela liberdade, envolvendo três partes interessadas: por um lado, Feliciano obrigava-se

- -.m oona ina Maria mediante a tianca, por outro. Ueliciano e Francisco obrigavam-se entre

si.

Sentindo que a morte se avizinhava, em outubro de 1780, Feliciano de Aguiar

Bitancourt providenciou a feitura de seu testamento fazendo menção à pendência de suas

obrigações com dona Ana Maria da Mota e com o pardo Francisco. Tentando resolvê-las

ainda em vida, em 19 de dezembro de 1780, Feliciano passou um recibo ao pardo Francisco,

dando-lhe quitação daqueles 76$800 réis iniciais e renovando o compromisso de que "dando

mais lhe passarei carta de alforria". Meses depois, em 26 de março de 1781, Feliciano quitou

sua divida com dona Ana Maria da Mota, pagando-lhe, de principal e juros, a quantia de

178$320 réis, sem que, até então, o pardo Francisco lhe tivesse dado mais dinheiro algum.

Num dia entre 26 de março de 1781 e seis de novembro de 1784 (data da abertura do

processo), Feliciano de Aguiar Bitancourt faleceu sem que Francisco ainda tivesse quitado o

restante do valor que ele havia pagado à dona Ana Maria. Entretanto, o drama de Francisco

começou a partir do momento em que a viúva de Feliciano de Aguiar passou às segundas

núpcias com Antônio de Almeida Costa.

Certos murmurinhos levaram à noticia de Francisco que Antônio de Almeida Costa

pretendia "suleitá-lo ao duro grilhão do cativeiro". Diante de iminente ameaça, o pardo agiu

rápido, dando início a uni processo de Manutenção de Liberdade. Até então, Francisco

considerava-se "senhor da sua liberdade há dez anos pouco mais ou menos, não obstante estar

devendo o resto de seu valor". Alegava ainda que, tanto no acordo de fiança estabelecido

entre Feliciano e dona Ana Maria da Mota, quanto no recibo que Feliciano lhe passara "não

continha cláusula de sujeição alguma a que ficasse obrigado".

Ao que parece, Antônio de Almeida Costa tentou um acordo com Francisco. Exigia

que o pardo se submetesse imediatamente ao seu domínio com o compromisso de conceder-

lhe três dias da semana para tratar do pleito de sua liberdade conforme era de costume. Como

Francisco recusasse o acordo, o pretenso senhor partiu para o confronto aberto e obteve

mandado para que opardo fosse recolhido à prisão. Era da cadeia que Francisco agora tentava

conservar-se na posse de sua "estimável liberdade".

Na petição em que requeria sua soltura, Francisco expunha com clareza as razões de

sua recusa do acordo que lhe fora proposto. Dizia temer que Antônio de Almeida o castigasse,

mas sua principal alegação - certamente formulada pelo seu advogado - era que os termos da
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proposta feita por Antônio de Almeida eram válidos para um escravo que se pretendesse livre

e que, portanto, não se aplicaria ao seu caso visto que se considerava uma pessoa livre a quem

o réu, cavilosamente, pretendia escravizar, uma vez que Antônio de Almeida nunca havia

exercido domínio algum sobre ele. Reclamava, pois o direito à presunção de liberdade,

acusando a irregularidade de sua prisão, pois considerava que sua presença no cárcere era

"espoliar ao suplicante da posse da liberdade sem primeiro ser ouvido e convencido". Note-se

que esse litígio girava em torno da questão (i)Iegitiniidade da tentativa de redução ao

cativeiro. Não envolvia, portanto, o argumento da ingratidão.

Na tentativa de provar sua condição de livre, Francisco fez questão de deixar claro aos

olhos do Juiz que sempre fizera uso constante e incontestado de duas das principais

prerrogativas de uma pessoa livre: a liberdade de movimento e autonomia: "[ ... J há mais de

dez anos se trata como livre indo por vezes a cidade do Rio de Janeiro sem pendência de

pessoa alguma e da mesma forma tem vivido negociando [ilegível] uma venda sua própria,

comprando e dispondo nesta [ilegível] face de todos e ainda de Feliciano de Aguiar

Bitancourt [ ... ]".

E curioso observar que, no decorrer de todo o processo, Francisco se representava

como unia pessoa livre e não como forra. Contra a irregularidade daquela prisão e da

pretensão de Antônio de Almeida Costa, o advogado de Francisco evocava o direito natural à

liberdade, as "muitas razões em favor da liberdade" que as Ordenações Filipinas diziam

existir e uma antiga regra do direito romano que previa que a posse contínua da liberdade em

boa fé por mais de dez anos obstava à reclamação para o cativeiroM.

Mas foi com base no recibo passado ao pardo Francisco por Feliciano de Aguiar que o

Juiz se convenceu da irregularidade daquela prisão e já apontando uni certo entendimento da

legitimidade da causa movida pelo barbeiro, como se vê do despacho exarado em 11 de

janeiro de 1785: "Como do escrito se verifica a permissão corri que o falecido seu senhor o

conservava em liberdade e só obrigado a lhe satisfazer o resto do seu valor mando se passe ao

alvará de soltura para solto continuar no presente litígio"'. O primeiro enfrentamento foi ganho

pelo barbeiro. Uma vez livre da cadeia, Francisco procurava assegurar o reconhecimento da

presunção de sua liberdade enquanto corresse o processo.

Enquanto isso, Antônio de Almeida Costa agravava contra a decisão do Juiz de livrar

Francisco da cadeia. Pelo que se pode compreender da parte legível de suas contrariedades,

ele tentava converter a fiança numa espécie de contrato de compra e venda, firmado entre

4 Sobre esse aspecto da legislação romana Cf. MALI-IFIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no
Brasil: ensaio histórico, uridico,socia/. Petrópolis, Vozes, 1976, p. 123, v, 1.
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Feliciano e dona Ana Maria. Reconhecia a existência da promessa da carta de alforria, mas

como Francisco - a quem chamava de escravo - "não tem satisfeito integralmente o seu valor

e nem tem escritura de liberdade[ilegível] está cativo e sujeito à escravidão [ ... ] porque o

recibo desta quantia nenhum jus confere ao apelado para eximir da escravidão". Além disso,

apresentou certidão do inventário dos bens de seu antecessor onde a viúva inventariante fizera

lançar Francisco como escravo. E como entendia que o pleito proposto configurava uma

"Ação de Liberdade" movida por uni escravo, exigia que Francisco fosse obrigado a prestar

fiança.

As contraditas apresentadas por Francisco negavam que o trato entre Feliciano de

Aguiar e dona Ana Maria fosse de compra e venda e sim uma obrigação de fiança. Mas a

principal estratégia empregada por Francisco foi apresentar novos fatos de liberdade. Para

tanto se valeu de várias certidões dos livros que na Igreja Matriz de São Salvador serviam de

assento das desobrigas das quaresmas, relativos aos anos de 1773, 1777 e 1784, comprovando

claramente que Francisco não só nunca fora dado ao número dos escravos pertencentes a

Feliciano de Aguiar, como também sempre aparecera como livre "que era de cuja posse

nenhum direito assiste ao Autor apelante para privá-lo com o sinistro fundamento da certidão

tirada do inventário que dolosamente fez a mulher do autor apelante".

Diante da argumentação e das novas evidências apresentadas por Francisco, mais uma

vez o Juiz deu ganho de causa parcial ao barbeiro, isto é. em 18 de março de 1785, sentenciou

que se passasse Alvará, para que o suplicante ficasse mantido "na posse da liberdade em que

estava 1 ... 
sem a fiança a que se pretende por não ter lugar no presente caso vistos os autos

continuem os mesmos para se prosseguirem os termos do Agravo interposto". Mais uma vez

1: flci 5eo derrotava as pretensões de Antônio de Almeida Costa.

Uma vez vencido em primeira instância, Antônio de Almeida decidiu apelar para o

Supremo Tribunal da Relação- Em seu último pronunciamento, em abril de 1785, o juiz local

deu um novo parecer que se não decidia a questão em favor de Francisco - e nem o poderia

fazê-lo já que outra instância havia sido acionada - era-lhe bastante favorável: "a vista dos

autos parece não fez agravo o agravante. Vossa Majestade determinará o que for mais justo".

Não há como saber o desfecho desse embate na segunda instância. No entanto, ele

onfirma a dificuldade de se re-escravizar alguém legalmente. Embora pudesse, por direito,

rei'.ndicar de Francisco o pagamento do restante do valor devido ao seu antecessor. Antonio

dc Almeida Costa quis mais e perdeu. Francisco não tinha carta de alforria que comprovasse

sua liberdade, no entanto, em seu favor contava muito o fato de viver como livre há mais de

dez anos antes das investidas de Antônio de Almeida sem que, até então, sua liberdade tivesse
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sido contestada. Contava ainda em seu favor o compromisso firmado entre ele e seu fiador

para que este lhe passasse a carta, que, finalmente, legalizaria sua alforria após a quitação do

restante de seu valor. Além disso, Antônio de Almeida Costa era figura estranha à obrigação

firmada entre Francisco e seu fiador, ou seja, não fora ele quem fizera a promessa daquela

alforria, nem nunca havia exercido qualquer espécie de poder dominical sobre Francisco,

portanto, do ponto de vista moral, não tinha nenhuma autoridade para chamá-lo ao cativeiro.

A comprovação do exercício de fato do domínio senhorial de uni senhor sobre uni ex-

escravo era pré-condição essencial para alguém ser bem sucedido na revogação de uma

alforria. Pelo menos até o final da década de 1830, nada garantia que o direito formal de

propriedade pura e simplesmente se sobrepusesse a uma questão de liberdade ` . Esse é um dos

multifacetados aspectos da relação senhor-escravo que se pode perceber no Libelo Cível,

aberto em outubro de 1805, com o qual dona Ana Maria Francisca pretendia anular a

liberdade recém-passada à crioula Maria Madalena (PROCI 54).

No dia cinco de outubro de 3805, o senhor de engenho estabelecido no lugar do

Capão. chamado Francisco Nunes da Silva, recebeu em sua casa a visita de dona Ana Maria

Francisca corri quem havia anteriormente contratado a venda da crioula Maria Madalena.

Enquanto redigia o recibo no qual ficava acordado que a compradora pagaria 176$400 réis até

dezembro daquele mesmo ano, Francisco Nunes mandou chamar a crioula Maria a sua

presença para entregá-la a dona Ana Maria Francisca. Em seguida, ordenou que a escrava

fosse juntar suas roupas para acompanhar a sua nova senhora.

Ao se dar conta de que estava sendo vendida, Maria Madalena caiu em prantos -

contaram algumas testemunhas - e, ao invés de obedecer à ordem de Francisco Nunes, pegou

suas coisas e evadiu-se pela porta dos fundos.

No entanto, a atitude da escrava não significou uma figa aleatória, pois a crioula

Maria procurou a proteção de Quitéria Maria de Jesus, mulher de Francisco Nunes de quem

vivia separada. Além de contar para a senhora Quitéria o feito de seu marido, Maria Madalena

manifestou sua insatisfação como o novo cativeiro'°. Diante do que lhe fora exposto pela

escrava, Quitéria Maria de Jesus não hesitou em passar-lhe carta de alforria gratuita e

incondicional, registrada em cartório em 22 de outubro de 1805, ou seja, 17 dias após a venda

da escrava ter sido sacramentada. Por conta disso, a compradora reclamava que sob qualquer

1) Cf. MA'ITOS, 1-lebe. Das Cores do Silêncio: os significadas da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.
- .....vo iacionai. i995. p 201 e 213.

6 Este processo contém um dos casos analisados por Silva Lara para demonstrar a possibilidade de interferência
dos escravos nas transações senhoriais de compra e venda de suas pessoas Cf. LARA, Silvia I-lunold. Campas da
íolência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. RJ, Paz e Terra, 1988, p. 159-163.
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circunstância a doação da liberdade não poderia ter efeito, pois fora feita por Quitéria Maria

de Jesus sem o consentimento do marido.

Mas esta foi a versão construída por dona Ana Maria Francisca e suas testemunhas, já

que Maria Madalena contava os episódios de uma maneira diferente. Segundo a escrava, ao

ser apresentada por Francisco Nunes á dona Ana Maria e depois de responder à várias

perguntas que lhes foram feitas pela compradora, manifestou seu desagrado em servi-Ia, "com

a qual resposta ficou desvanecida a mesma compra". Foi então que procurou pela senhora

Quitéria Maria de Jesus para contar que o seu senhor queria vendê-la, "[ ... } da qual resolução

não contente sua dita senhora pelo grande amor que tinha a Ré em razão dos bons serviços

que desta havia recebido sem constrangimento de pessoa alguma lhe deu liberdade pelo Amor

de Deus computando o seu valor a terça de sua meação". Um irmão da senhora Quitéria, ao

testemunhar em favor da crioula, disse que sua irmã já havia manifestado a intenção de

alforriar Maria Madalena em seu testamento, ditado muito antes do episódio daquela tentativa

de venda, vendo-se, portanto, obrigada a antecipar a concessão da liberdade mediante a

atitude do marido.

Além disso, a crioula Maria Madalena sustentava que o recibo de compra e venda não

passava de uma fraude, posto que teria sido fabricado somente depois de conferida e

divulgada a sua liberdade, porque "ficou seu dito senhor Francisco Nunes da Silva mal

satisfeito da deliberação da sua mulher". Insinuou ainda que Francisco Nunes, em conluio

com dona Ana Maria Francisca, era quem, na verdade, fomentava a causa cível que visava

anular sua liberdade, "[ ... ] tanto assim que o seu mesmo senhor é que concorre com todas as

despesas que se fazem pelo interesse de por a Ré no antigo cativeiro".

Nunca poderemos saber se, de fato, o recibo fora ou não fabricado depois da

concessão da alforria, tampouco Maria Madalena teria meios de provar a suposta fraude. Para

contornar esse obstáculo, o advogado da liberta lançou mão de uma outra estratégia:

demonstrar que, na ocasião da feitura do acordo verbal de compra e venda, não houve

tradição da Ré "que é o meio por onde se transfere o domínio nos contratos [ ... ] e ninguém se

presume possuidor sem adquirir a posse". Em outras palavras, o argumento do advogado

sustentava que o contrato de compra e venda, na verdade, não se consumam, uma vez que

dona Ana Maria não chegou a receber a escrava comprada, e a exercer um domínio senhorial

sobre a mesma..

k palavra tradição aparece aqui com o sentido de transferência ou de entrega.
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O advogado fora bastante habilidoso ao apostar nessa linha de defesa, pois se valeu

tanto das testemunhas nomeadas pela liberta em sua defesa quanto dos depoimentos das

testemunhas da autora. Todos mencionaram a evasão da escrava, recusando-se a servir e a

seguir a compradora, confirmando, portanto, a ausência da tradição. E na opinião do

advogado: "Para ter lugar o Libelo na Ação em que alguém pretende que outro seja seu

escravo é necessário que nele tenha domínio ou ao menos esteja o senhor na posse dos

serviços desse escravo".

A sentença, proferida em agosto de 1806, deu ganho de causa à Maria Madalena, pois

o juiz acatou a argumentação do seu advogado de que, de fato, a compra não havia sido feita

pela falta de tradição, determinando ainda que fosse confirmada a validade da carta de alforria

passada por Quitéria Maria de Jesus, não obstante ter "faltado o consentimento do marido da

doante [sic] o que não pode prejudicar em matéria tão pia e favorável"7.

Se a clareza do exercício do poder dominical era condição sine qua non para que

alguém pudesse ser bem sucedido ao reclamar contra a liberdade de um forro, o mesmo era

válido para a concessão da alforria. Uma disputa entre sogro e genro, ocorrida em 1821, em

tomo da posse e domínio sobre a crioula Angélica foi decisiva para fazer ruir o seu sonho de

liberdade (PROCO45).

Quando tinha algo em torno de oito anos de idade Angélica foi doada por Joaquim

Guilherme da Mota à sua nora dona Luzia Maria da Paixão, casada com o alferes Caetano

Manoel da Mota. O casal, formado pelo alferes Caetano e por sua mulher, tinha uma filha

chamada dona Ana Tereza da Penha, casada corri Amaro de Almeida Pinheiro. Como sua

filha precisasse de uma ama para criar uni neto, o alferes Caetano emprestou a crioula

Angélica para que a mesma cuidasse do menino Manoel. Angélica não só ajudou a criar

Manoel como também a outro filho do casal igualmente chamado Caetano, nascido em abril

de 1818, quando a crioula já contava com cerca de 30 anos de idade.

No entanto, um obscuro entrevero familiar havido entre sogro e genro fez com que o

alferes Caetano se visse obrigado a tirar Angélica da casa de .Amaro de Almeida "para a sua

casa, domínio e posse antes mesmo de ele [ ... ] lhe enviar como assim tinha de obrigação". O

alferes acusava o genro de posteriormente não só ter seduzido e ocultado a crioula como

também de lhe ter passado uma "caluniosa e falsa carta de liberdade [- . 1 com o fabuloso

pretexto de tê-la havido ao seu casal dele [sic] em conseqüência de um legado que deixara em

verba de seu testamento o avô da sua mulher". De fato, em janeiro de 1821, Amaro de

Imediatamente a Autora apelou da sentença, o que fez com que o caso fosse remetido para julgamento em
segunda instância na Ouvidoria Geral e Correição da Comarca.
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Almeida Pinheiro assinou um Papel de Liberdade no qual concedia à crioula Angélica plena e

gratuita liberdade por lhe ter servido muito bem na criação dos dois meninos.

Mas, ai do poder que não pode! Com efeito, Joaquim Guilherme da Mota havia

deixado dois crioulinhos para cada neto, mas segundo o alferes Caetano Manoel, essa doação

fora rigorosamente cumprida por ele na condição de testamenteiro, quando entregou à sua

filha e genro a crioulinha Isabel. Acusava, portanto, Amaro de Almeida de se valer de uni

expediente capcioso ao sustentar que Angélica era o objeto daquela dádiva.

Assim, na opinião de Caetano Manoel da Mota, estavam reunidos os ingredientes para

justificar a abertura de um Libelo Cível de Redução de Cativeiro, iniciado em fevereiro de

1821. E. temendo que a crioula Angélica fugisse novamente de seu poder, requereu e obteve

mandado para que ela fosse recolhida à cadeia enquanto não se definisse o resultado do pleito.

A principio, Amaro de Almeida bem que se opôs às intenções do sogro, desafiando o

alferes para que o mesmo apresentasse algum documento comprobatório da doação de

Angélica que lhe fora feita por seu pai, assim como exigia que o mesmo exibisse algum papel

que comprovasse que escrava Isabel havia, de fato, sido entregue ao seu casal. Enquanto isso,

Angélica aguardava, na cadeia, uma decisão sobre seu estatuto jurídico. Afinal, era ela forra

ou escrava?

Entretanto, em maio daquele mesmo ano. Aniaro de Almeida desistiu de medir força

com seu sogro, e resolveu abandonar a causa, dizendo que havia se enganado. Possivelmente,

em conseqüência de alguma trégua familiar acertada extrajudicialmente, admitiu que Angélica

não era a escrava que havia sido doada pelo avô de sua mulher e que, portanto, "mal e

indevidamente sem jus nem direito de qualidade alguma passara a carta de liberdade".

Mesmo em face da desistência de Amaro de Almeida Pinheiro, o curador de Angélica

insistiu na seqüência do processo oferecendo contrariedade por negação, ou seja, exigia a

apresentação de provas. O alferes Caetano Manoel viu-se obrigado, então, a produzir provas

testemunhais que obviamente confirmaram-lhe as alegações. Diante da confessada

irregularidade daquela alforria, em julho de 1821, o juiz decidiu finalmente anular a liberdade

ilegitimamente conferida à Angélica, ordenando que a crioula fosse novamente reduzida ao

cativeiro e, conseqüentemente, reconduzida ao domínio de seu verdadeiro senhor.
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Nem mesmo a caracterização de um gesto de ingratidão qualificada de um liberto para

com seu patrono era garantia de facilidade ou de sucesso na tentativa de re-escravização 8 . As

investidas do Reverendo José de Andrade Mota contra o mulato Francisco, que se arrastaram

de novembro de 1805 a dezembro de 1808, são uma prova diss& 9. Foram três anos de

tramitação de uni processo de Reclamação de Liberdade, sem que ao final tenha sido

proferida nenhuma sentença a respeito (PROC 155).

Ingratidão também foi um dos motivos que, em junho de 1817, levaram Antônio José

de Souza a reclamar contra a liberdade da preta Francisca e de seu filho recém-nascido

(PROCI 57). Dizia ele que sua mulher, Francisca Maria, encontrando-se enferma, passara

carta de alforria em beneficio da escrava Francisca corri a condição de que esta a

acompanhasse e servisse até o dia de seu falecimento. No papel de liberdade, anexado ao

processo, consta ainda a determinação da doadora para que o valor da dita escrava fosse

descontado de sua terça. No entanto, Francisca Maria faleceu sem que houvesse tempo para

ditar seu testamento.

Os principais argumentos levantados pelo senhor no Libelo contra a escrava eram os

seguintes:

"Porque esta Francisca Maria inventariada falecera abiniestada e procedendo-se a inventario como
tal não se fez terça vindo a importar o monte menor partível em 661$280 réis e a meação do Autor

metade que são 330$640 réis e outra menor quantia por se abater no funeral aos quatro herdeiros e
ã órfh.
Porque a Ré citada Francisca foi avaliada na quantia de 120$000 réis no que excede a terça se
houvesse sobre a qual terça foi fundada o escrito de liberdade cuja liberdade é nula ipso jure tanto
por não haver terça como por ser abintestada e exceder o valor da liberta muito mais a referida
terça se houvesse e ainda mais.
?ape esta liberta lo go que recebeu o escrito de liberdade usou de in gratidão com a libertante sua

senhora deixando-a enferma e fu giu da sua companhia e nesta fugida veio a falecer a libertante
mulher do Autor que foi então tratada pelo mesmo Autor e suas [ilegível].
Porque esta libertada Francisca deu a luz um filho que deve ser também reduzido à servidão

!illamentc com sua mãe
Porque esta libertada nunca fez caso do Autor e nem de suas filhas pobres deixando-as
desamparadas sem as socorrer no ministério caseiro e se pôs de participante [sie].
Porque nestes termos e nos melhores de direito parece deve a Ré e filho serem reduzidos a antiga
escravidão cm cativeiro juntamente com seu filho recém nascido para bem do casal e se fazer
partilha aos herdeiros e órfãos". (IROC 157) [o grifo é meu]

' Á possibilidade legal de revogação das alforrias por ingratidão terminou com a aprovação da Lei do Ventre
Livre em setembro de 1871 que em seu Artigo 4° § 9° derrogou o estabelecido pelas Ordenações Filipinas nessa

matéria.
Para maiores detalhes sobre o conteúdo desta pendenga judicial Cf. LARA, Sílvia l-lunold. Campos da

Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de.Janeiro. 1750-1808. RJ, Paz e Terra, 1988, p. 265-267.



239

Entretanto, as contrariedades apresentadas pelo advogado da Ré acusavam Antônio

José de Souza de malícia:

"Porque se ver dizer o Autor em seu Libelo que a Ré foi avaliada na quantia de 20$000 réis e por
isso excede a terça da libertante o que não é causa suficiente para a Ré ser reduzida a cativeiro
pois que.
Porque ainda no caso negado de ser esse o valor da Ré deveria ser feito um rateio para a Ré entrar
COM restante para a meação ficando sempre forra [ ... ].
Porque a Ré é uma negra muito doente do peito até o ponto deter lançado muito sangue pela boca
e por isso foi excessivamente avaliada no dito preço de 120$000 réis não valendo pela dita razão
mais do que 50$000 réis ou 60$000 réis pelo que deve ser novamente avaliada.
Porque é falso o que diz o Autor no quarto artigo do seu Libelo, pois que a Ré nunca foi ingrata a
sua senhora e muito menos a desamparou, pois que com ela esteve até ao tempo de sua morte
trabalhando juntamente com suas senhoras moças para a sustentarem na moléstia de que morreu.
Porque ainda muito tempo depois da morte da dita sua senhora a Ré se conservou em casa do
Autor com suas senhoras moças até que o mesmo a pôs na rua e então foi que a Ré começou a usar
de sua liberdade.
Porque filho que a Ré teve e que o Autor pretende que se reduza ao cativeiro foi dado à luz depois
da morte de sua senhora desde cuja data está a Ré fora e por conseqüência também seu filho
termo em que.
Porque nos melhores de direito e a vista do documento folha 6 há de a Ré ser absolvida de pedido
do Autor declarando-se forra na forma do mesmo documento condenando-se o mesmo Autor nas
custas em dobro pela malícia do que vem ajuízo". (PROC1 57)

Os depoimentos das testemunhas, produzidas pela Ré em sua defesa, estão bastante

ilegíveis, mas, ao que parece, eles foram suficientes para convencer o juiz de que

Francisca não fora ingrata, como também era vítima de agressões físicas e verbais da parte

de seu ex-senhor. Alguns trechos da sentença, exarada em julho de 1818 e que escaparam

da voracidade das traças, revelam o malogro da pretensão de Antônio José de Souza, uma

vez que o magistrado decidiu que:

"Vistos esses autos pretende o Autor [ilegível] a escravidão da Ré pelo que alega em seu Libelo
defende-se esta com a matéria de sua contrariedade o que visto e com escrito de liberdade esteja
válido, pois que é livre a qualquer um dispor do que é seu e no presente caso era a senhora da Ré
até onde [ilegível] a sua terça e visto não ter fundamento válido a intenção do Autor [ilegível]
mais direito não pode ter [ilegível] excesso da avaliação [trecho ilegível] porque além disso a da
prova que a Ré faz de que não foi ingrata à sua senhora ao Autor não comporta [ilegível] direito
assim como nenhum tem ao filho da Ré. Portanto e a vista da prova desta e contraproducente do
dito Autor [ilegível] aquela do pedido deste e julgo válido o [ilegível] Ré e a mesma livre de toda
escravidão e pague o Autor ás custas". (PROCI57)
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E estas foram as duas únicas Ações de Nulidade da Liberdade com base no

argumento da ingratidão que encontrei. Os outros 10 processo que visavam a revogação

da alforria alegavam incompetência para as conceder, como era o caso das mulheres

casadas que o faziam sem o consentimento de seus maridos ou de pessoas viúvas que o

faziam sem antes terem pagado as respectivas legítimas de seus filhos20.

* * *

Trinta anos haviam se passado entre a confirmação em primeira instância da

liberdade conferida à crioula Maria Madalena (PROCII54) e a frustração do sonho de

liberdade do preto João. Aos cinco de janeiro de 1835, dona Ana Joaquina de Jesus

concedeu e registrou, em cartório, alforria gratuita incondicional a João, preto de nação

angola, em virtude dos bons serviços recebidos do escravo e pelo amor de Deus.

Entretanto, naquele mesmo momento em que fazia o dom da liberdade ao preto João, dona

Ana Joaquina enfrentava uma séria crise conjugal, cru parte enunciada na própria cana de

alforria:

"[ .. J para de ora em diante ficar no gozo e posse plena de sua iiberdaoe como se nunca estivesse
no cativeiro para o seu valor ser computado na minha meação logo que se proceda na partilha dos
bens do dito meu casal por sentença de divórcio que espero obter e para cujo fim já intentei e
pondo a competente ação contra meu marido José Pereira da Costa sem que este possa de maneira
alguma opor-se ao presente beneficio que faço ao referido escravo, tanto pelo favor que gozam as
alforrias tão protegidas pelas nossas leis como porque não é minha intenção de maneira alguma
prejudicar com este meu beneficio ao dito meu marido na separação dos bens." (PROCO63)

João passou imediatamente a gozar do beneficio da liberdade e dava públicas

demonstrações de respeito e gratidão a sua benfeitora, pois continuou a entregar-lhe parte dos

Encontrei um caso em que um herdeiro alegava que unia escrava, mancomunada com um homem forro, teria
1provcitado a agonia de sua senhora para forjar uma carta de liberdade em beneficio próprio e de suas três filhas.
Porëm, é impossível conhecer o desfecho dessa Ação porque a segunda metade do documento foi
completamente apagada pela água (PROCI56)
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jornais ganhos para ajudá-la em seus alimentos, pois, segundo afiançavam algumas

testemunhas, José Pereira da Costa não provia o sustento da mulher.

Todavia, apesar de todo o cuidado tomado pela senhora em tentar conciliar o beneficio

daquela alforria com a preservação dos interesses materiais de seu marido, quase dois anos

depois José Pereira da Costa decidiu fazer desse episódio mais uni capítulo da batalha

conugal que vinha travando com dona Ana Joaquina. Em setembro de 1836, ele resolveu

iniciar um Libelo Cível no qual pleiteava a nulidade da alforria conferida ao preto João.

A principal objeção interposta por José Pereira àquela liberdade residia no fato de que

sua mulher "nenhuma autoridade tinha ou tem para poder conferi-Ia independente do

consentimento ou autorização do Autor, chefe e administrador legal de todos os bens de seu

casal "2 '. Assim, acusava João de ter-se desviado "do cativeiro do Autor a quem,

legitimamente pertence como seu escravo" (PROCO63).

Logo após a abertura do processo, José Pereira da Costa fez uso de uma tentativa de

conciliação com o escravo e seu curador. Solicitou ao Juízo uma Audiência para "conciliar-se

com o Suplicado sobre a liberdade que pretende ter por uni título nulo, a ver se

amigavelmente volta ao cativeiro de que não saiu legalmente".

Entretanto, o preto João não estava nem um pouco disposto a retornar à antiga

condição de escravo e tampouco o curador pretendia desistir da causa assim tão facilmente.

Nenhum dos dois compareceu à Audiência. A partir de então, José Pereira endureceu na

ofensiva. Dizendo recear que João fugisse, o autor da demanda requereu e obteve mandado

para que o preto fosse depositado na cadeia pública até o término do processo. João, por sua

vez, resistiu à prisão, legalmente, alegando que a cadeia não era o lugar próprio para

depósitos. Peticionou ao Juiz que fosse depositado em mão de pessoa idônea. O magistrado

aquiesceria desde que João providenciasse alguém que prestasse "fiança de três dias de

serviço por semana para o senhor, no caso de vencer este a Ação".

E. como o preto encontrava alguma dificuldade de achar quem o abonasse de

imediato, solicitou dispensa da fiança em favor da causa da liberdade. No entanto, o despacho

do Juiz, negando o recurso peticionado, prenunciava, sem disfarces, o seu posicionamento

perante aquela causa:

21 A concessão de alforria por mulheres casadas sem o consentimento dos maridos não era mesmo algo bem
aceito. Em junho de 1817, o capitão Manoel Antônio Barroso tentou anular a alforria do pardo Mariar.:
sustentando que sua mulher passara "ilegalmente carta de liberdade sem ciência nem paciência do suplicante".
No entanto, sem prestar maiores esclarecimentos às autoridades judiciais sobre suas razões, o capitão Manoel
Antônio desistiu da Ação em agosto daquele mesmo ano (PROCI 58).
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"Sem dúvida que as leis favorecem as causas da liberdade, mas as mesmas leis garantem também em
toda a sua plenitude o direito de propriedade e tão sagrado é um como o outro direito, pois que uni é
conseq üência do outro por terem uma relação necessária; assim se devo atender à liberdade ilíquida e
duvidosa do Suplicante, devo por outro lado não deixar sem garantia o domínio do Suplicado sobre o
Suplicante, e por enquanto líquido, se bem que controvertido, até que uma sentença declare que tal
domínio não existe. Já não exige a fiança do - não à fuga - e nisto já sofre o direito de propriedade,
portanto a fiança ordenada não é dispensável. Campos, 15 de setembro de 1836" (PROCO63).

Doravante, o destino da liberdade de João dependia da habilidade de seu curador

provar que, como legítima proprietária do escravo, dona Ana Joaquina de Jesus tinha

autoridade para alforriá-lo. Nesse ínterim, certamente por intervenção de sua antiga senhora.

um certo senhor de engenho chamado José Francisco Gomes obrigou-se, por sua pessoa e

bens, a responder pelo preto João que, assim, pôde finalmente deixar a cadeia22.

As contrariedades apresentadas pelo curador de João apoiavam-se nos seguintes

argumentos:

-'Provará e não há dúvidas, que o curado do Réu foi libertado pela mulher do Autor, mas se esta o fez e
digo o fez, foi com justíssima razão; porque = Provará que ficando a mulher do Autor no estado de
viúva, o curado do Réu lhe obedecia e respeitava, prestando-lhe sempre bons serviços, e o mesmo
continuou a fazer, depois que cia passou a segundas núpcias com o Autor = Provará que neste dito
estado, passando o Autor a maltratar a dita sua mulher (por causa de uma escrava do casal de nome
Maria com que o Autor se concubinou, e de quem tem muitos filhos) passou esta a separar-se dele
Autor seu esposo, para intentar sua ação de divórcio, como de fato intentou = Provará que por esta
ocasião de separação da mulher do Autor, acompanhou o curado do Réu a esta, continuando-lhe a
prestar a mesma obediência, e serviços, pelos quais e pelos outros anteriores, não duvidou ela conferir-
lhe a liberdade e parece o podia fazer, porque = Provará que o Autor também deu liberdade gratuita a
oito escravos, como se vê do documento junto em número 1, sendo que tantos digo que tanto estes
corno o curado do Autor, e outros que no mesmo casal existem, foram traduzidos [sic] ao mesmo casal
por ela mulher, e não por ele Autor pois = Provará que quando o Autor casou com a referida sua
mulher, era sumamente pobre, pois apenas possuía um escravo velho, e nada mais = Provará que o
curado do Autor suposto que liberto tem continuadamente prestado os mesmos serviços a sua
benfeitora, e se o não fizesse, decerto muito teria ela padecido, pois que o Autor não só lhe recusa
estes. como até lhe nega os alimentos = Contraria-se tudo o mais que ofender possa por negação. E
nestes termos Provará que nos melhores de direito, o Réu há de ser absolvido do pedido pelo Autor,
isto é, a de ser julgado livre, assim como firme e valioso seu título de liberdade, condenando-se ao
Autor nas custas por ser de tudo fama pública" (PROCO63).

E, de fato, o curador conseguiu apresentar uma prova documental que atestava ter José

Pereira da Cõsta, na constância de seu matrimônio, alforriado nada menos do que oito

22 O fiador do preto João era a mesma pessoa nomeada como depositário de dona Ana Joaquina de Jesus
enquanto durasse o curso do processo de divórcio.
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escravos 23 e opinava que essa graça "muito excede à feita ao Réu, dando por isso o Autor

muito maior prejuízo, que sua mulher, a qual é meeira do casal". E, investindo contra a

fundamentação jurídica do Autor sobre existência de impedimentos legais que limitavam as

mulheres casadas disporem de seus bens, argumentava que não havia

"[ ... ] lei, como já se disse, que vede a mulher casada dispor em beneficio da liberdade, ato este tão
recomendado por direito, pois que o alvará de 16 de janeiro de 1759 ajulga inestimável; a lei de junho
de 1755, de direito natural; e o alvará de ló dejaneiro de 1773, declara que são mais fortes, e de maior
consideração as razões que há a favor da liberdade, do que as que podem fazer justo o cativeiro.
Portanto é de esperar [..:1 sejulgue ao réu verdadeiramente liberto" (PROCO63).

Mas de nada adiantou que se gastasse tanto latim para evocar as ditas razões a favor da

liberdade nem tampouco comprovar a prodigalidade das alforrias concedidas por José Pereira

da Costa sem o consentimento de sua mulher. João foi condenado a voltar ao cativeiro. Muito

provavelmente, o desafio lançado por dona Ana Joaquina de Jesus contra seu marido, ao

propor uma Ação de Divórcio, também pesou na decisão do Juiz, uma vez que a sentença

mais se assemelha a um libelo em favor da submissão das mulheres casadas e da defesa de um

poder marital quase que absoluto:

"Vistos e examinados estes Autos, entre partes como Autor José Pereira da Costa. e Réu o escravo de
seu casal João preto de nação pela pessoa de seu curador, pretende o Autor em seu libelo que se
declare e julgue invigora [sic] e incapaz de produzir efeito algum a alforria dada por sua mulher ao
Réu, e constante do documento a f.49, por ser essa pessoa incompetente, para praticar tal ato. A
questão é, pois puramente de direito, a saber, se uma mulher casada na constância do matrimônio,
pode sem consentimento de seu marido forrar os escravos do seu casal. Sendo a mulher uma
verdadeira pupila; cujos bens estão debaixo de uma imediata administração de seu marido é regra geral
que a mulher casada quando no contrato do matrimônio, outra coisa se não acordou não pode sem
autoridade do marido doar, prometer, ou fazer validamente contrato algum, mesmo sobre bens móveis,
porque, como diz Borges Carneiro, tal é o costume do Reino, e praxe de julgar, tendo-se assim
estabelecido pela natureza de sociedade conjugal, pela fragilidade feminil, e pelo respeito que a
mulher deve ao marido. [ ... ] Donde se infere que os contratos por ela celebrados são nulos ainda
mesmo ode doação, da qual é uma espécie a alforria. Isto se confirma ainda pela Ordenação Livro IV,
titulo 64, que permite fazer doações somente, as mulheres que vivem per si, quer solteiras, quer
viúvas, e desta regra só se excetuam as doações feitas pelas mães, ainda casadas, a seus filhos, por ser
assim especialmente decretado na Ordenação Livro ]V, título 97, e com as limitações as Leis
estabelecidas digo as limitações a lei estabeleci aliás a lei instituídas. Cumpria pois ao Réu mostrar
que as alforrias eram contratos de doação tão privilegiados, que as mulheres casadas simplesmente na
constância do matrimônio, podiam validamente celebrar, mas é o que se não vê, porque as alforrias

23 Trata-se de uma certidão dos Autos de Requerimento para Louvação e Avaliação de Bens impetrados, em
1834, por dona Ana Joaquina de Jesus "a fim de se proceder no arbitramento da quantia mensal com que seu
marido José Pereira da Costa deve assistir a suplicante para seus alimentos diários e despesas com os litígios que
lhe move sobre o divórcio que a mesma suplicante pretende" (PROCO63).
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bem que favorecidas pela legislação, estao na ciasse aos autos proiuiaos para as muineres casaaas. As
regras acima estabelecidas, porém sofrem a exceção de quando há separação do teor conjugal
decretada pelojuízo eclesiástico, ou pelo muito a senso dos côniuges: o Réu porém não mostrou que a
libertante esteve no caso de exceção, partes do documento a £49 se colige que ainda não há essa
separação definitivamente ordenada, porque ela se conserva ainda no depósito tratando-se do seu
divórcio, digo tratando de seu divórcio. Portanto, e pelo mais dos autos julgo o título de liberdade a
£49 nula, e incapaz de produzir efeito algum legal, ordeno que o Réu volva ao domínio do Autor, e
condeno-o mais nas custas. Campos, 17 de fevereiro de 1838, João Caldas Viana" (PROCO63).

Mas, evidentemente, a misoginia do Juiz não basta para explicar sua decisão de

revogar a alforria de João. O curioso é que, em parte, a validade da alforria em julgamento

guardava alguma semelhança com o processo sofrido pela crioula Maria Madalena

(PROC 154). No entanto, o posicionamento dos juizes frente à causa da liberdade foi

radicalmente oposto. Mais de 30 anos separavam as duas Ações de Nulidade de Alforria e, ao

que tudo indica, o curador de João movia-se num contexto bastante adverso 24 . Conforme

demonstrou Hebe Manos, a estruturação legal da rede judiciária imperial após 1830

configurou uma conjuntura extremamente desfavorável aos cativos no que se refere aos casos

em que havia disputa entre senhores e escravos em tomo da liberdade. Segundo a

argumentação da autora, do ponto de vista jurídico, a tendência geral do período

compreendido entre 1830-1850 'parece ter sido de privilegiar a noção de direito de

propriedade, fundamental para a prática jurídica do novo Estado, que se tentava fundar em

termos positivos"25.

Embora as vicissitudes enfrentadas pela crioula Eufrásia tenham sido superadas já em

1842 - numa data que avança muito os limites cronológicos deste estudo - o enredo de sua

alforria serve como ponto de reflexão sobre os limites das práticas de re-escravização ilegal

de forros até meados do oitocentos.

De acordo com o4epoimento de Bernardino de Almeida Rainho - preto livre, solteiro,

44 anos que vivia de seu oficio de pedreiro, escravo que fora do Padre Antônio Francisco de

Almeida Rainho - houve um dia em que seu antigo senhor recebeu uma carta de uma certa

Úrsula de Freitas, moradora na Vila de São João da Bana, em que lhe pedia fosse ter com ela

porque estava precisada de um grande favor. Com efeito, dirigindo-se o dito pároco à Vila de

São João - acompanhado de seu então escravo Bernardino - ouviu da dita Úrsula o pedido

que lhe valesse, pois estava sendo executada por dona Clara e que não tinha com o que lhe

2-1 o cuiador de João recorreu da sentença na Cone de Apelação do Rio de Janeiro, porém desconheço o desfecho
final do processo movido nessa segunda instância.
25 Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio.- os signicados da liberdade no sudeste escravista - Brasil sft.
XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p 199.
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pagar e por isso pedia ao padre que ele lhe comprasse sua escrava Fufrásia crioula. O

reverendo prontificou-se a ajudar e, estando para se retirar carregando consigo a escrava

negociada, "a mencionada Úrsula pôs-se a chorar dizendo que ficava de pés e mãos quebrados

por não ter mais quem a servisse e por esta razão o dito padre disse-lhe que deixava ficar a

escrava para a servir enquanto ele fosse vivo" (PROCI60). Ou seja, daí em diante, Úrsula de

Freitas passava da condição de senhora para usufrutuária informal dos serviços da escrava

Eufrásia.

No entanto, ao redigir seu testamento, numa data que não é possível precisar, o

Reverendo Antônio Francisco de Almeida conferiu alforria gratuita aos seus escravos Josefa,

Bernardino e Eufrásia com a condição de acompanharem e servirem à sua irmã, dona Mariana

Francisca de Almeida Rainho enquanto viva fosse. Padre Antônio faleceu em 13 de fevereiro

de 1836. aos 77 anos de idade e sua irmã dona Mariana baixou à sepultura pouco tempo

depois, tendo falecido no dia nove de abril daquele mesmo ano, sem deixar herdeiro algum26.

A notícia daqueles óbitos chegou aos ouvidos de Eufrásia em São João da Barra, assim

corno a ciência de sua liberdade. Tanto que a crioula houve por bem mudar-se para Campos e

se estabelecer como agregada em casa de Antônio de Almeida no rumo da Fazenda Bana

Seca, situada na freguesia de Santo Antônio dos Guarulhos. Lá gozava de sua inteira

liberdade sem contradição de pessoa alguma, trabalhando e tratando de seus interesses até

que, passados mais de três anos, eis que lhe aparece um certo Honôrio de Faria Miranda que,

a mando de Úrsula de Freitas, a conduziu de volta para a Vila de São João da Bana, retendo-a

corno escrava 27 . Eis aqui um caso flagrante de re-escravização ilegal. Úrsula de Freitas

certamente contava com a ausência de herdeiros dos irmãos Rainho para alcançar sucesso em

sua investida contra sua ex-escrava. Mas a crioula Eufrásia não se prostrou inerte diante de

tamanha arbitrariedade. Socorreu-se com a intervenção de um protetor e a com a

solidariedade de dois libertos.

Na luta pela preservação de sua liberdade, Eufrásia não estava só, pois contou com o

apoio de Manoel Ribeiro da Silva - que se apresentava como seu patrono - como se valeu

também do concurso decisivo de Bernardino e de Josefa, ex-escravos do padre e alforriados

no mesmo testamento, que depuseram em seu favor. A primeira providência tornada pelo

patrono foi arrancar sua protegida do poder do dito Honório de Faria, conseguindo que ela

Cf. SILVA, Marco Polo T. Dutra da. A Gente da Capitania da Paraíba do Sul (no prelo).
me foi possível identificar a relação que esse t-Ionório de Faria Miranda mantinha com a dita Ursula de

Freitas.
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fosse depositada em mãos de particular em Campos e presumida livre até o término do

Julgamento.

O exame da certidão da verba testamentária do padre; a confirmação do falecimento de

dona Mariana Francisca; a declaração prestada por Eufrásia de estar gozando de sua

liberdade, por ocasião do trâmite do processo de prestação de contas do referido testamento, e

os depoimentos de Bernardino e Josefa 28 foram suficientes para que o Juiz considerasse

justificados e provados os quesitos da petição inicial, dando ganho de causa à crioula Eufrásia

em outubro de 1842. A propósito, trata-se do mesmo João Caldas Viana que, quatro anos

antes, decidira de forma draconiana pela nulidade da alforria do preto João29.

Por tudo o que foi visto e dito até aqui, não me considero suficientemente convencido

de que a re-escravização legal e até mesmo a ilegal de forros fosse prática corriqueira de fácil

empreendimento 30. Os escravos alforriados sob condição tinham um conhecimento mínimo

que fosse do que acontecia à sua volta e estavam atentos aos passos de seus senhores,

herdeiros e legatários. Bernardino e Josefa, por exemplo, declararam em seus depoimentos em

favor de Eufrásia, que ouviram a leitura do testamento do Padre Rainho no mesmo dia de seu

falecimento.

Corno foi visto no quarto capítulo desta tese, eram os pequenos e médios escravistas

os maiores responsáveis pela concessão das alforrias, ou seja, a dimensão do campo das

relações senhor-escravo em cadacada escravaria, tomada individualmente, era relativamente

limitado o que dava condição aos escravos entenderem o que poderia ou não mudar em suas

vidas após a morte do senhor. Ao examinar centenas de inventários, percebi, muitas vezes,

que eram os próprios escravos quem declaravam aos avaliadores suas habilidades e achaques.

Penso que dificilmente uni forro que vivesse corno agregado se apresentasse nessas ocasiões,

ou não se desse conta de que estava sendo ilegalmente avaliado (o que não significa dizer que

não pudesse ocorrer algum tipo de fraude entre a avaliação e a redação definitiva do

inventário). Ao contrário disso, encontrei dezenas de inventários em que alguns escravos

28 Ambos afiançavam que na casa de seu falecido senhor padre Rainho não havia outra escrava chamada
Eufrásia.
19 Casos como esse dão suporte aos estudos recentes que contestam a velha hipótese de que, por sua origem de
classe, advogados e juizes atuavam única e exclusivamente em fina sintonia com os interesses da elite
escravocrata no sentido de defender a qualquer custo a propriedade sobre os escravos em detrimento da causa da
liberdade. Cf. PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871.
Campinas, UNICAMP, 2001 e GRINBERG, Keila. Re-escravização, Direitos e Justiças no Brasil do Século
XIX. In: LARA, Silvia H. & MENDONÇA, Joseli (org). Direitos eJustiças. Campinas, IJNICAMP(no prelo).
'° Sobre uma suposta facilidade de re-escravização ilegal de forros que permaneciam na órbita de seus antigos
senhores por meio "do simples procedimento de fazê-los serem avaliados nos inventários". Cf. MATFOS, Hebe.
Dos Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX Ri, Arquivo
Nacional, 1995, p. 194, 198 e 215.
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alforriados em testamento apareciam descritos e avaliados apenas para efeito de terem seus

valores descontados da terça, posto que não eram incluídos nos formais de partilha. Quase

sempre, as alforrias testamentárias ou concedidas por herdeiros e meeiros, geralmente, eram

mencionadas no título das declarações feitas pelo inventariante ou eram apensadas ao

inventário.

O inventário do capitão Diogo José Viera Falcão foi aberto em agosto de 1796

(1NV534). Nele aparecem arrolados 99 escravos e mais a pequena Ana Benta, alforriada na

pia batismal pelo falecido capitão. Porém, Ana Benta aparece apenas descrita, pois a ela não

foi atribuído valor algum, assim como não é feita nenhuma referência ao seu destino no

formal de partilha. Como a viúva do capitão possuía seis filhos menores, os bens devem ter

permanecido, de fato, indivisos por alguns anos, o que significa dizer que Ana Benta

permaneceu em companhia de algum parente escravo na fazenda. No entanto, legalmente, sua

condição de forra estava de certa forma protegida não só pelo assento de batismo como

também pelo inventário de seu ex-senhor.

Certamente que nas escravarias maiores, envolvendo herdeiros poderosos, os forros

que vivessem como agregados nas fazendas pudessem estar mais vulneráveis a ilícitos dessa

natureza. É provável que as crianças estivessem mais sujeitas a re-escravização ilegal do que

os adultos, fosse pela morte prematura dos pais, fosse pelos batizados de filhos de forras

casadas com escravos serem assentados nos livros de batismo de escravos 31.

Um exemplo de vulnerabilidade dos libertos que cedo ficavam órfãos, é sugerido pelos

dissabores vividos pelo pardo Diogo Tavares quando já era um homem adulto (PR0C159).

Diogo nasceu em Guaraparim, Capitania do Espírito Santo, na fazenda de José Tavares Brum,

fruto dos tratos ilícitos havidos entre a escrava Francisca crioula e Custódio de tal, feitor

daquele fazendeiro. O pequeno escravo não teria ainda completado um ano de vida quando,

pouco atiles de morrer, seu pai entregou 102$400 réis ao dito José Tavares Brum por conta de

sua alforria. Com efeito, em cumprimento do acordo firmado entre amo e empregado, José

lavares teria lavrado uma Carta de Liberdade nas Notas da Vila de Guaraparim Passado não

muito tempo depois do registro daquela alforria, José Tavares Brum também faleceu e sua

esposa casou-se novamente com o tenente Luiz José Moreira.

No entanto, a liberdade de Diogo começou a ser contestada quando o pardo atingiu a

idade produtiva:

a Sobre essa última possibilidade Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna ejámília nocotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p 1 lO- i II. Com  relação à vulnerabilidade das alforrias conccdioaàs crianças Cf. M ATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados  da liberdade no sudeste escravisia -Brasil séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995. p. 191-192.
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"Porque crescendo o Autor em idade [ilegível] companhia do Réu [Luiz José Moreira] foi por este
entregue a Francisco Borges para lhe ensinar o oficio de carpinteiro neste tempo soube muito por lhe
dizer seu mestre como ainda os mesmos herdeiros daquele falecido Brum que o Autor era liberto
desde o tempo de sua tenra idade porém,
Porque logo que o Autorue digo que aprendeu o seu oficio de carpinteiro e principiou a ganhar jornal
o Réu recebia todos os jornais do Autor corno se este fosse seu escravo e não só obrando do modo que
dito fica como até o empregando em todos os serviços necessários de sua fazenda.
Porque passados muitos tempos e crescendo o Autor em idade veio no inteiro conhecimento de que era
verdadeiramente liberto por cujo motivo se viu precisado a fugir com toda a presteza do poder do Réu"
(PROOI 59).

Foi assim que Diogo Tavares veio parar na Vila de São Salvador. No entanto, a sanha

persecutória do tenente Luiz José Moreira o alcançou por volta de 1824, fazendo-o recolher à

cadeia da dita Vila, onde permaneceu preso por um ano e, de lá, tentava provar sua condição

de foro, além de reclamar contra o tenente "[ ... ] a injúria de vir para cadeia publicamente

amarrado como seu escravo parecendo portanto que deve satisfazer o Réu ao Autor todos os

jornais de seu dia de serviço e também a injúria que lhe causou" (PROCI59).

Mas a grande dificuldade daquele carpinteiro era apresentar uma cópia da dita carta de

alforria. Segundo o pardo, ele havia providenciado, por meio de procuradores, diversas

diligências sem sucesso na Vila de Guaraparim. O tenente, por sua vez, alegava que tal carta

nunca existira e que, portanto, Diogo nada mais era do que um escravo fugitivo tentando se

passar por forro. Era justamente neste ponto que a manutenção da liberdade daquele pardo se

tornava bastante vulnerável, pois se travava de uni forasteiro que não conseguia atestar

legalmente sua condição de forro. Mas, ao que parece, até a formulação do requerimento de

prisão pelo suposto proprietário, ninguém na Vila de São Salvador havia cogitado a suspeita

de ele não fosse uma pessoa livre.

Embora Diogo Tavares tenha conseguido produzir algumas testemunhas que juravam

que ele era forro, nunca saberemos a decisão final do Juiz porque as últimas páginas do

processo estão totalmente ilegíveis. Todavia, o infortúnio desse homem pardo — mesmo que

ele fosse, de fato, um escravo fugitivo - demonstra, como possibilidade, a fragilidade da

alforria passada às crianças que ficavam órfãs muito cedo 32 . Contra Diogo, pesava ainda o

fato de ser ele um forasteiro que, identificado como um homem pardo, ostentava o estigma de

um (ante)passado escravo muito recente.

"Conforme assinalaram diversos historiadores que empregaram processos cíveis e criminais em suas pesquisas,
como estratégia de convencinlento, o discurso dos agentes sociais eram tecidos com o objetivo de represenir
uma situação plausível, cujos significados eram conhecidos e podiam ser assimilados pelas pessoas as quais ele
se dirigia. Cf. entre outros CHALI-IOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da
escravidíio na corte. SP. Cia das Letras, 1990, p. 135.
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Mesmo em relação aos batizados fraudulentos de filhos de mulheres forras casadas

com escravos, é preciso considerar que não eram tantos casos assim. Havia uma barreira

demográfica imposta aos senhores inescrupulosos, pelo simples fato de que os casamentos

mistos entre escravos e forros ou livres sempre foram raros. Entre janeiro de 1800 e dezembro

de 1 831 foram celebrados 2.998 matrimônios entre escravos na freguesia de São Salvador, ao

passo que somente 74 escravos se casaram com mulheres forras ou livres, e apenas 45

escravas se casaram com homens foros ou livres. Ou seja, ao todo, as uniões mistas

representavam apenas 4,0% dos casamentos de escravos B, Ao consultar os livros de

batizados de livres do mesmo período, localizei a existência de somente 143 registros de

batismo de filhos de escravos casados corri forras ou livres 34. Ou seja, uma quantidade

razoável, se comparada ao número de casais mistos. Nesse mesmo período foram assentados

1.126 batizados de filhos naturais de mulheres forras e pardas livres num universo de 10.566

registros de livres, porém, trata-se de um número subestimado, uma vez que, volta e meia, os

párocos não anotavam a cor nem a condição das mães dos batizandos. Levando-se em conta

os elevados índices de legitimidade da população em Campos, sou de opinião de que também

a maior parte dos filhos naturais das mulheres corri ascendência escrava ingressava na

comunidade cristã como pessoas livres.

Tudo leva a crer, portanto, que os casos de re-escravização legal ou ilegal eram

excepcionais e não a regra. Outrossim, não se pode perder de vista que as alforrias

condicionadas à prestação de serviços a terceiros eram minoritárias, como demonstrei no

capítulo anterior. E mais uma vez insisto em dizer que, se o acordo moral que a alforria

pressupunha fosse constantemente rompido pelos senhores, a renda política auferida com as

manumissões se deterioraria rapidamente.

Além disso, convém salientar que, nas sociedades de Antigo Regime, assentadas numa

cultura de base majoritariamente oral, a palavra empenhada valia alguma coisa, sobretudo

quando revestidas de "pública voz e fama" 35 . Charles Boxcr reproduziu trechos de um famoso

documento, publicado em Lisboa em 1764, no qual é simulado um diálogo entre um letrado e

um mineiro acerca do tratamento dispensado aos escravos negros. Num determinado

momento do texto, o mineiro alude a uma promessa de alforria que ele decidira desonra:.

ACMC - Registros Paroquiais de Casamentos de Escravos - Livros n. 2 ao n. 4 e Registros Paroquiais de
Casamentos de Livres - Livros ti. 4 e ti. 5. Carlos Lima analisou 368 casamentos envolvendo libertos celebrados
na freguesia de São José da cidade do Rio de Janeiro entre 1803 e 1834, entre os quais apenas 15 forras uniram-
se a escravos. Cf. LIMA. Carlos. Entre Duas Estratégias Patriarcais: casamentos de libertos na cidade do Rio
de janeiro, 1803-1834. ln: Cativeiro & Liberdade. Ri, Ano li, n. Sjan.fjun. 1997, p. 45-63.
4 ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livros n. 7 ao n. 12.

' > Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. Murmuração. In: VAINFAS, Ronaldo (direção). Dicionário do Brasil
Colonial. Ri, Objetiva, 2000, p. 416-417.
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Possuía um escravo que lhe servia tão bem e fielmente que, para encorajá-lo, prometeu

alforriá-lo em dez anos. Vendo que o negro, dai por diante, passara a trabalhar ainda mais,

decidiu intimamente descumprir a promessa. Quando começou a desconfiar do ânimo de seu

senhor em libertá-lo, o zelo do escravo claudicou acentuadamente, fazendo com que o mineiro

decidisse vendê-lo como escravo para o Brasil como forma de punição. Para subtrair-se de

semelhante castigo, o escravo - aconselhado por outros negros - ingressou ria Irmandade do

Santíssimo Rosário dos Homens Pretos de Lisboa, visto que um dos privilégios concedidos

pela Coroa à dita confraria era que nenhum dos irmãos poderia ser vendido como escravo nas

possessões ultramarinas de Portugal- A manobra do escravo rendeu-lhe uma boa surra. Não

obstante o privilégio alcançado pelo escravo, o mineiro pretendia, assim mesmo, remetê-lo

secretamente para o Brasil, mas fora dissuadido pelas admoestações recebidas de seu

confessor. O mineiro buscava, pois, um conselho do letrado sobre qual seria o melhor

procedimento legal diante daquela situação. A resposta do interlocutor não se fez esperar, e

traduz, perfeitamente, a dimensão da "força de lei" que uma palavra empenhada assumia

naquela sociedade:

i Que V. Lx. deve lazer e cumprir a promessa; ou pelo menos no lhe infligir qualquer outro castigo
que já é bastante infeliz sendo escravo [ ... ] Unia promessa condicional tem a força de lei. V. Ex.
prometeu libertar seu escravo se ele continuasse a servi-lo bem; ele não apenas continuou a servi-lo
bem nas ainda melhor. V. Ex. tem que libertá-lo evidentemente. Tem também que respeitar o
privilégio que ele goza corno membro de sua irmandade. Portanto, minha opinião é que V. Ex.
concede unia carta de alforria ou deve tratá-lo benevolamente para que ele não leve unia vida de
cachorro. Destarte V. Ex. não pecará diante de Deus e fará o que deve ser feito"" los grifos são meus]

Quando se percebiam objeto de re-escravização ilegal, os libertos não hesitavam em

recorrer a padrinhos que os auxiliassem a chegar às barras dos tribunais pela manutenção de

suas liberdades e, quase sempre, ganhavam. Dos 30 processos que analisei, 14 foram

favoráveis à liberdade, cinco mantiveram a escravidão, restando nove inconelusos (o que

sugere a desistência do proponente ou, mais provavelmente, que a solução foi tomada com

base em acordos extrajudiciais entre as partes) e dois estão mutilados. De toda forma, ao que

ct
'

Nova e Curiosa Relação de um Abuso Emanado ou Evid&ncias da Razão Expostas a favor dos Homens
Prelos em um Diálogo entre um Letrado e um Mineiro (Lisboa, 1764). Apud BOXER, Charles R. Relações
Raciais no Império Colonial Português, 1415-1825. Ri, Tempo Brasileiro. 1967, p. 141-143.
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se tem notícia, foram poucas as Ações de Manutenção e de Anulação de Liberdade em face da

enorme quantidade de alforrias concedidas pelo Brasil afora 37.

Se a re-escravização ilegal fosse prática tão comum assim, então, há de se concluir que

os escravos e libertos não tinham grande conhecimento do que se passava a sua volta, nem

dos instrumentos legais ao seu alcance para tentar reverter situações desse tipo, o que,

definitivamente, não parece ter sido o caso. Ora, nunca é demais lembrar que, em sentido lato,

os escravos alforriados eram ladinos e não boçais. Se alguns escravos não hesitavam em

interpelar judicialmente seus senhores ao se sentirem vitimados pelo "mau cativeiro" por que

motivos os libertos não reagiriam contra quem lhes ameaçasse a "estimável liberdade"?

Forros e pardos livres abriam inventários; ditavam testamentos; moviam libelos;

faziam doações; registravam cartas de alforria; impetravam execuções de dividas, agravos;

embargos e querelas; firmavam contratos e obrigações de compra e venda, enfim acionavam o

Judiciário para validar transações e arbitrar conflitos cotidianos. Por que motivos

encontrariam maiores obstáculos no acesso à justiça quando se tratasse de preservar a

liberdade? Do meu ponto de vista, a exigüidade dos casos não está vinculada às dificuldades

de acionar o judiciário e sim ao desinteresse político senhorial e às barreiras morais

socialmente impostas à prática de Te-escravização.

Quero deixar claro, no entanto, que chamar atenção para o aspecto quantitativo da

baixa incidência das revogações de modo algum significa minimizar a representatividade

qualitativa de semelhante ameaça. Explico-me. A re-escravização era o reverso da alforria.

ambas existiam, acima de tudo, corno possibilidade. Logo, nesse terreno, certamente

Dos três processos abertos e julgados pela Corte de Apelação em segunda instância, entre 1832 e 1840,
relativos a Campos todos sentenciaram a favor da escravidão. Exatamente naquela conjuntura desfavorável a
liberdade a que se refere Hebe Manos. Cf. ANRI - Corte de Apelação - C3685N 1; C3685N4 e C3694N4 1.
Agradeço a Keila Grinberg pela referência a esses processos. Dos 32 processos anteriores a 1831, analisados por
11ebe Manos, nada menos do que 2/3 das sentenças foram favoráveis à liberdade. Cf. MATTOS, Hebe. Das
Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional.
1995. p. 198. De acordo com Keila Grinberg, de uni conjunto de 402 ações que envolviam a liberdade de
escravos e libertos que chegaram à Corte de Apelação do Rio de Janeiro entre 1808 e 1888, apenas 27%, ou seja,
110 processos, envolviam a manutenção de liberdade ou anulação da alforria, os demais trata'am de Ações de
Liberdade propriamente ditas. Sendo que apenas 30 casos de manutenção ou anulação foram julgados entre
1808-1850; 65 entre 1851-1870 e 20 entre 1871-1888. Assinale-se ainda que, até 1870, a jurisdição daquela
Corte se estendia por todas as Províncias do centro-sul do Império. Trata-se, portanto, de casos excepcionais.
Além disso, é importante sublinhar que, segundo Keila Grinberg, em mais da metade dos processos examinados
as sentenças proferidas favorecerem a liberdade e que a partir da década de 1860 tornou-se cada vez mais dificil
justificar as tentativas de re-escravização, pela via legal, em virtude da gradativa perda de legitimidade da
própria escravidão. Cf. GR.INBERG, Keila. Re-escravização, Direitos e Justiças no Brasil do Século XIX. In:
LARA, Sílvia H:& MENDONÇA, Joseli (org). Direitos eiustiças. Campinas, UNICAMP (no prelo). Como as
sentenças desfavoráveis à liberdade exaradas cru primeira instância produziam recurso automático (ex-ofJlcio)
em segunda instância, a exiguidade das Ações de Escravidão e de Manutenção de Liberdade evidencia que a
revogação da alforria não era mesmo uma prática muito usual, a não ser que alguma força oculta do destino
tenha encarregado às traças a deletéria missão de destruir a maior parte das peças processuais dessa natureza nos
diversos cartórios e arquivos espalhados pelo país.
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importava menos a freqüência estatística com que os escravos ganhavam ou os forros perdiam

a liberdade, mas sim o fato de que eles sabiam ou imaginavam que uma coisa ou outra lhes

poderia acontecer. Nesse sentido, bastava um escravo ser agraciado com a liberdade ou um

forro ser reduzido novamente ao grilhão do cativeiro para colocar a possibilidade no horizonte

dos demais. O impacto de uma alforria ou de uma eventual re-escravização certamente incidia

sobre os comportamentos e expectativas daqueles que permaneciam no cativeiro, dos que

estavam em trânsito para a liberdade ou que porventura já houvessem atravessado a porta

estreita da alforria 38 . Nisso residia a eficácia política do poder senhorial de libertar

O fantasma da re-escravização figurava, indubitavelmente, no horizonte dos libertos

como uma possibilidade ameaçadora. Mas tratava-se de uma ameaça raramente executada

numa sociedade que transformou a possibilidade de alforria numa de suas principais bases de

estruturação da ordem social. É importante enfatizar que aos senhores interessava muito mais

a possibilidade da revogação da alforria do que a sua realização propriamente dita. Tentativas

de re-escravização, como aquelas perpetradas por Antônio de Almeida Costa e por Antônio

José de Souza, evidenciam mais os interesses pessoais e a esperteza de certas pessoas,

tentando se valer daquela possibilidade para preservas ou aumentar suas posses de escravos,

do que a concretização de urna prática corriqueira.

Á PRÁTICA DA ALFORRIA E O GO VERA/O DOS ESCRA VOS

Como último tópico de discussão desse capítulo, retomo a questão da dimensão

política que as alforrias assumiam no exercício da dominação senhorial. Os ganhos senhoriais

eram de grande monta, pois conseguir dos subalternos obediência, bom comportamento e

dependência como cliente não era pouca coisa- Afinal, o potencial de conflito entre senhores e

escravos e entre os próprios escravos era muito grande. Desse modo, não há dúvida que a

possibilidade da alforria e sua efetiva concessão a alguns escravos atuavam como "válvula de

escape" que visava o apaziguamento daquelas tensões cotidianas.

Faço essa interpretação com base nas reflexões formuladas por Alessandro Porteili. Cf. PORTELLI,
Alessandro. A Filosofia e os Fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e fontes orais. ir.
Tempo. RJ, v 1, n. 2. 1996, p. 59-72.
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De acordo com alguns especialistas, a escravidão não deve ser analisada apenas ao

nível das relações pessoais de dominação e tampouco deve vista como uma instituição pronta

e acabada, mas como expressão de uma relação social específica eivada de conflitos 39. Como

um processo de longa duração, reiteravam-se procedimentos socialmente determinados que

visavam reproduzi-Ia e amortecer as tensões inerentes à relação senhor-escravo. Deste modo,

conforme o mencionado na introdução desta teste, o tráfico atlântico; a escravidão e' o

horizonte da alforria devem ser entendidos como elementos constitutivos de um mesmo

processo que produzia, reproduzia e procurava promover a estabilidade da ordem escravista.

Ou seja, nesse sentido, conforme sublinhou Rafael de Bivar Marquese, a experiência social do

forro não pode ser dissociada da experiência social do escrav040.

Argumenta-se, portanto, que nas áreas altamente dependentes do tráfico de escravos, a

alforria - na escala em que era praticada no Brasil - assumia um papel estrutural de grande

relevo. As tensões sociais derivadas da constante introdução de desenraizados e o potencial de

conflito inerente à relação senhor-escravo tinham que ser minorados a ponto de não

comprometer a existência da escravidão. Segundo Rafael Marquese, foi justamente a

configuração desse quadro que reduziu substancialmente as oportunidades de sucesso das

revoltas escravas e para a formação de grandes quilombos no Brasil após a derrota de

Palmares, mais do que o recrudescimento da repressão decorrente das mudanças na legislação

escravista portuguesa e da institucionalização da figura do capitão-do-mato. Apesar da

proliferação dos quilombos e das fugas ao longo dos séculos XVIII e XIX, além da eclosão

das revoltas escravas lideradas por africanos que sacudiram o recôncavo baiano na primeira

metade do oitocentos, semelhantes manifestações de resistência - rápida e severamente

reprimidas —jamais chegaram, de fato, a ameaçar a reprodução da ordem escravista 41.

Cí. PATTERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a comparalive stua'y. Cambridge, Harvard University
Press, 1982; LARA, Sílvia Hunold. Campos da Violência. escravos e senhores na capitania do Rio de .ianelrc.
1750-1808. Ri, Paz e Terra, 1988. p. 122-123 e MARQUESE, Rafael de Bivar. A Dinâmica da Escravidão no
Brasil: resistência escrava, trafico negreiro e alforrias séculos XVII a XIX Comunicação apresentada ao
Primeiro Encontro entre Historiadores Colombianos e Brasileiros promovido pelo IBRACO.Bogotá, agosto de
2005.
40 Cf. MARQUESE, Rafael de Bivar. A Dinâmica da Escravidão no Brasil: resistência escrava, trafico negreiro
e alforrias, séculos XVII a XIX. Comunicação apresentada ao Primeiro Encontro entre Historiadores
Colombianos e Brasileiros promovido pelo IBRACO.Bogotá, agosto de 2005.

Cf. MARQUESE, Rafael de Bivar. A Dinâmica da Escravidão no Brasil: resistência escrava, trafico negreiro
e alforrias, séculos XVII a XIX. Comunicação apresentada ao Primeiro Encontro entre Historiadores
Colombianos e Brasileiros promovido pelo IBRACO.Bogotá, agosto de 2005. E oportuno lembrar que nem
mesmo os participantes da célebre Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador no ano de 1835, questionaram a
legitimidade da escravidão, uma vez que, conforme o depoimento de urna testemunha, os insurretos pretendiam
tomar a terra "[ ... ] matando os brancos, cabras e crioulos, e também aqueles negros de outra banda que
quisessem unir a eles, ficando os mulatos para seus lacaios e escravos". Cf. REIS, João José. Rebelião Escrava
no Brasil: ahtçtória do levante dos malés (1835). 2 ed., SP, Brasiliense. 1987, p. 147-150.
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Um estudo recente de Manolo Florentino aponta tia mesma direção. Ao analisar o

perfil dos escravos fugitivos na corte imperial, por meio de anúncios publicados no .Jornal do

Comércio, nas décadas de 1830-1840, o referido autor constatou que a maioria deles era

constituída majoritariamente por boçais do sexo masculino, isto é, africanos recém-

desembarcados. Pouquissimos crioulos evadiram-se do domínio senhorial, logo, na opinião

do autor, a freqüência de fugas e formação de quilombos mantinha uma relação diretamente

proporcional com os níveis de africanidade da população escrava. Contudo, adverte

Florentino, "é perfeitamente plausível que o fundamento de semelhante correlação radique

menos em uma etérea resistência escrava ao cativeiro do que no impacto inicial do desarraigo,

da solidão e da subtração da linguagem que na África servia à estruturação do mundo" 42 .

Além disso, outros especialistas no tema da resistência escrava já haviam chamado atenção

para o aspecto reivindicatório expresso numa parcela significativa das evasões de crioulos ou

de africanos já calejados pela vida em cativeiro. Fugas essas, que, portanto, não questionavam

a legitimidade da escravidão43.

Assim, quanto mais um escravo reconhecesse a autoridade senhorial por meio da

obediência e estivesse afastado do desenraizaniento inicial produzido pelo apresamento e pelo

tráfico, maiores eram suas chances de alforria. Malgrado o horizonte da liberdade fosse, em

geral, bastante estreito para um homem africano (mas de qualquer modo presente no terreno

das possibilidades), o mesmo já não ocorria com as gerações seguintes constituídas pelos

crioulos, pardos e mulatos. Como já foi discutido no segundo capítulo desta tese, seguindo a

linha de interpretação proposta por Hebe .Mattos, o trânsito para a liberdade começava com o

processo de diferenciação interna que se verificava entre os próprios cativos dentro das

escravarias. Como, não raro, a alforria era um processo intergeracional, logo, como a fontes

que pesquisei vêm confirmando, a constituição da família escrava era fundamental para

ampliar as chances de libertação. Uma família que, segundo Manolo Florentino & José

41 Cf. FLORENTINO, Manolo. De Escravos, Forros e Rifões no Rio de Janeiro Imperial. In: Revista (ISP, SP,
n. 58,jun-ago 2003, p. 104-115. Na segunda metade do século XVIII em Campos, a maior parte dos fugitivo--
presos ciou arrematados em hasta pública pela ausência de reclamação de posse era composta por africanos. Cf.
LARA. Sílvia flunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808.
Ri, Paz e Terra, 1988, p. 152-155 e 242-247.
' Cr. REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação & Conflito: a resistência negra no Brasil escravista. SP,
Cia das Letras, 1989. Sílvia Lara, por sua vez, observou que as fugas faziam parte da escravidão "não só porque
os escravos resistiam à dominação, mas também porque eram previstas e reconhecidas pelos senhores e pela
legislação metropolitana como algo permanente f ... ] as medidas repressivas não visavam simplesmente acabar
com as fugas, mas sim controlá-las e limitá-las a um nível aceitável para o funcionamento geral do sistema". Cf.
LARA. Silvia I-Iunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808.
RI. Paz e Terra, 1988, p. 295-295.
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Roberto Góes pacificava não só a relação dos escravos entre si como também a relação

estabelecida com seus próprios senhores44.

Ademais, também é necessário considerar que além da alforria, a própria experiência

social dos libertos concorria para estabilizar a ordem escravista. Não se pode esquecer que, no

cumprimento de suas obrigações de retribuir as dádivas recebidas de seus antigos donos,

forros e pardos livres também contribuíam mais diretamente para a manutenção da ordem,

pois freqüentemente atuavam como feitores ou como capitães-do-mato 45 . Prestavam, portanto,

relevantes serviços aos senhores no exercício do governo dos escravos. É forçoso reconhecer

que a escravidão - combinada com os princípios de hierarquização e distinção social de

Antigo Regime - não favorecia a gestação de solidariedades de grupo entre libertos e

escravos.

Mas não era somente pela sua re-inserção social como subalternos que forros e

descendentes concorriam para manter a ordem escravista, uma vez que, como será discutido

mais detalhadamente nos próximos capítulos, a possibilidade de ascensão social que se

desenhava no horizonte de alguns deles, não raro, os colocava na posição de senhores de

escravos, reforçando, assim, a legitimidade social da própria escravidão.

* * *

Para finalizar, gostaria de discutir uma questão que me parece bastante problemática

que constantemente aparece nos estudos sobre a escravidão, em geral, e nos relativos à

alforria, em particular. Trata-se do emprego indiscriminado e, a meu ver, extremamente

inadequado, da noção de "controle social". Vá lá que, no plano jurídico, os senhores

contassem com uma série de dispositivos legais que visavam subsidiá-los no enquadramento

do comportamento dos escravos. Porém, a possibilidade de aplicação do aparato legal

disponível esbarrava inevitavelmente na complexidade das relações sociais em jogo entre

proprietários e suas propriedades humanas.

"Controle social" 46• Penso que a ambição da grande maioria dos senhores não chegava

a tanto. Pretendiam, no meu entendimento, conseguir o governo dos escravos, ou seja, a

"Cf. FLORENTINO. .Manolo & GÓES, José Roberto. A Paz das Senzalas: famiias escravas e trafico atlántico.
Rio de Janeiro, a 1790- c. 1850. Ri, Civilização Brasileira, I99T.

Cf LARA, Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro. 1750-
)808. Ri, Paz e Terra, 1988, especialmente os capítulos VIII e XII.
46 Uma das analistas que introduziu de uma forma mais sistemática a noção de "controle social", ao estudar o
papel da justiça na sociedade colonial e imperial influenciando diversos estudos posteriores sobre a escravidão
no Brasil. foi Patrícia Ann Aufderheide. Cf. AUFDERI-IEIDE, Patrícia Ann. Order and Violence: social
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administração de vontades distintas em seu favor ou tentar fazer com que a vontade dos

escravos - se não coincidissem - pelo menos não contrariassem as suas. E isso não era pouco

e nem era fácil córno a historiografia inaugurada na década de 1980 bem o demonstra. O

governo dos escravos era extremamente trabalhoso e o êxito nessa empreitada não era coisa

simples de ser alcançada47.

Em linhas gerais, da forma como foi originalmente concebida, a noção de "controle

social" é comumente entendida como um conjunto de recursos materiais e simbólicos de uma

sociedade para garantir que a conduta de seus integrantes respeite as regras e os princípios

estabelecidos previamente. Esses recursos poderiam ser externos, na forma de recompensas e

punições, ou internos, como a educação moral ou a socialização propriamente dita. Nesse

ponto, é preciso lembrar que a noção de "controle social" confere uma nova roupagem,

forjada pela sociologia norte-americana na década de 1920, ao conceito durkheimiano de

coerção socia148.

Logo, em sua origem, a noção de "controle social" implica numa idéia pretensiosa,

que, não raro, exagera a capacidade dos grupos socialmente dominantes de enquadrar as

camadas subalternas em conformidade com os seus interesses. Indiscutivelmente, não se pode

negar que os "donos do poder" dispõem de instrumentos para estimular e limitar o

comportamento dos demais segmentos sociais de acordo com os padrões que lhe são

deviance and social control in Brazil, 1780-1840. Minnesota, PhD. Thesis. Uni versity ofMinnesota. 1976. Sobre
a influência exercida pela referida autora na historiografia brasileira Cf. LARA, Silvia Hunold. Campos da
Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. RJ, Paz e Terra, 1988 e ALGRANTI,
Leila Mezan. O Feitor Ausente: estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro, 1808-1822. Petrópolis,
Vozes, 1988, p. 157-161 et.passim. Sílvia Lara utilizou aquela noção no âmbito da relação senhor-escravo e da
aplicação da justiça, ao passo que, Leila Álgranti, na análise da ação da policia da corte, embora, conforme
observou Sidney Chalhoub, o papel do Estado no "controle" dos escravos urbanos tenha sido superdimensionado
por essa última. Cf. CHALHO(JB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas do
escravidão na corte. SP, Cia das Letras, 1990, p. 271. Sobre o uso da noção de "controle social" associado à
alforria Cf. entre outros PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nas Minas Gerais do Século XVIII:
estratégias de resistência através dos testamentos. 2 a ed., SP, Annablume, 2000, p. 99 eI passim . Até onde sei,
o único especialista que extemou uma autocrítica a respeito e descartou o uso da noção de "controle social" foi
Robert Sienes. Cf. SLENES, Robert W. Na Senzala, Uma Flor: esperanças e recordações na formação da
família escrava - Brasil, Sudeste, século XIX. Ri, Nova Fronteira, 1999, p. 13-14-

Cf. FERREIRA, Roberto Guedes. Autonomia Escrava e (Des) governo Senhorial na Cidade do Rio de Janeiro
do Primeira Metade do Século XIX. 1w FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio de
Janeiro, séculos XVI1-X1X. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 229-283.

A noção de "controle social" surgiu, na sociologia norte-americana capitaneada por Thomas K. Merton,
associada aos estudos sobre a criminalidade e a outros comportamentos considerados desviantes, ou seja,
«socialmente indesejáveis". Seus partidários defendiam a idéia da criação de instituições sociais voltadas para a
integração dos indivíduos considerados desviantes, isso porque pressupunham a existência de padrões de
comportamento que deveriam ser seguidos por todos. Por conseguinte, acreditavam na existência e
preconizavam o aprimoramento dos mecanismos de regulação que maximizassem os comportamentos desejáveis
e corrigissem os casos de "patologia social". Cf. VELHO, Gilberto. O Estudo do Comportamento Desviante: a
contribuição da antropologia social. In: VELHO, Gilberto (org.). Desvio e Divergência: uma crítica da
patologia social. & ed., RJ, Jorge Zabar Editor, 1989, p. 11-28 e ELIAS, Norbert. Os Estabelecidos e os
Outsiders. Ri, Jorge Zahar Editor, 2000, p. 190-193.
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desejáveis. Contudo, deve-se reconhecer que esses instrumentos não têm alcance indefinido

nem intensidade constante e que não conseguem produzir efeito sobre todos os aspectos da

vida de cada indivíduo 49.

Portanto, minha principal restrição à noção de "controle social" é que a mesma dá a

entender que unia instância de poder ou vontade (pessoal ou coletiva) seria capaz de

nionitorar vontades alheias. Parece-me que a idéia de controle, a prior!, superdimensiona o

poder de quem manda (o senhor), ao mesmo tempo em que, também a priori, subdimensiona

o poder de quem (des)obedece (o escravo). Minha objeção refere-se, portanto, ao conteúdo

implícito que a idéia de controle social sugere. Não raro, ao fazerem uso indiscriminado da

expressão "controle social", alguns estudiosos acabam inadvertidamente projetando para as

realidades do passado escravista uma utopia ideológica forjada no inicio do século XX por

determinados sociólogos norte-americanos com pressupostos e fins muito precisos'°.

Em contrapartida, a idéia de tentativa de governo dos escravos me parece muito mais

rica, dinâmica e próxima da realidade e, por isso, mais adequada. Tenho sérias dificuldades de

imaginar um senhor de cinco escravos, casado, pai de três filhos com uns dois agregados

exercendo o "controle" sobre o comportamento de toda essa gente. Por fim, vale a lembrança

da necessidade de escutarmos com atenção as vozes do passado. Nas mais variadas fontes em

que emergem as falas dos senhores, religiosos e das autoridades públicas, a palavra "controle"

simplesmente não aparece. E não aparece porque simplesmente não existia'. Falava-se,

amiúde, em disciplina, autoridade, governo, respeito, obediência, subordinação, ensino,

Cf. ÁLVAREZ, Marcos César. Controle Social: notas em torno de unia noção polêmica. lii: São Paulo em
Perspectiva. SP, 18(1):168-176, 2004. O autor adverte que os estudiosos que operam com a noção de "controle
social". embora estejam atentos para a questão dos conflitos, quase sempre centram suas análises nas práticas
repressivas que visam restringir os comportamentos sociais desviantes, sem muitas vezes atentar para os
mecanismos que "produzem os comportamentos considerados adequados ou inadequados com relação a
determinadas noniias e instituições sociais".
50 Para uma crítica mais detalhada dos pressupostos implícitos na noção de "controle social" Cf. VELHO,
Gilberto (org.). Desvio e Divergência: uma crítica da patologia social. & ed.. Ri, Jorge Zahar Editor, 1989, p-
11 -28  e ALVAREZ, Marcos César. Controle Social: notas em torno de unia noção polêmica. In: São Paulo em
Perspectiva. SE', 18(1):168-176, 2004. Não obstante o uso generalizado da noção de "controle social", várias
pesquisas têm ressaltado a importância dos espaços de negociação entre senhores e escravos ou entre o poder do
Estado e os súditos na administração dos conflitos sociais. O próprio estudo de Patrícia Aufderheide, por
exemplo, foi um dos primeiros a destacar o papel do Judiciário na intermediação das relações e administração
dos conflitos entre iguais. Ou seja, no que se refere à atuação do Estado, a referida autora demonstrou fartamente
que a manutenção da ordem não era viabilizada exclusivamente pelo recurso da violência dos aparatos
repressivos cuja eficácia, por sinal, quase sempre esbarrava nas redes de relações pessoais dos interesses em
confronto nas quais frequentemente os agentes da repressão estavam inseridos. Cf. AUFDERHEIDE, Patricia
Ann. Order and Violence: social deviance anil social contra1 in Brazil, 1780-1340. Minnesota, PhD. Thesis,
University ofMinnesota, 1976.
" De acordo com o lexicógrafo Antônio Houaiss, o verbo controlar e a palavra controle aparecem
dicionarizados na língua portuguesa somente a partir de 1919 e 1922 respectivamente.
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mando, vigilância, administração ele 52 . Decerto, existiram alguns letrados leigos que, tios

séculos XVIII e XIX, formularam sugestões que visavam maximizar a produtividade do

trabalho por meio dó mais completo ajuste de movimentos dos corpos dos escravos durante a

execução de suas tarefas. Todavia, trata-se de manifestações pontuais de um ou outro

pensador dificilmente aplicáveis ou compartilhadas pelo conjunto de senhores de escravos 53.

Em seu Vocabulário Portuguez e Latino de 1712, o Padre Raphael Bluteau coligiu

diversas acepções para o verbo governar. Cito, por exemplo, que entre outros sentidos,

governar alguém podia ser entendido como "dar-lhe conselhos"; governar-se era ainda

sinônimo de "regular-se"; "reger-se"; "governar-se pelo exemplo de alguém"; "imitar";

"acomodar-se"; "conformar-se"; "governar-se conforme o tempo e a ocasião"; "governar-se

pelo humor de outrem" 54 . Em suma, acredito que o campo semântico do vocábulo governo,

delineado pelo dicionarista é muito mais adequado para capturar a dinâmica e o potencial de

conflito presentes na relação senhor-escravo do que a famigerada e anacrônica noção de

"controle social".

Creio, portanto, que a prática da alforria deve ser inscrita no contexto das políticas de

domínio forjadas no seio das relações entre senhores e cativos, em que os primeiros tentavam

governar o comportamento dos segundos, valendo-se da liberdade como um prêmio maior que

poderia ser concedido aos "bons escravos". Escusado dizer que a eficácia dessa política não

chegava a ponto de suprimir os conflitos. O aspecto endêmico das fugas e dos quilombos e os

movimentos repressivos são uma prova disso, sem contar com  fantasma das rebeliões que,

volta e meia, inquietava o sossego senhorial. Todavia, ao longo do período estudado, não se

tem notícia que as fisgas, a presença e as ações dos quilombolas tenham conseguido abalar

seriamente a manutenção da ordem escravista nos Campos dos Goitacases. Uma ordem

temperada pela virtualidade dos castigos que pairava sobre todos, pela aplicação dos mesmos

sobre os desobedientes e, sobretudo, pela manipulação de uma força motivadora mais

poderosa do que o chicote: a faculdade de concessão da alforria.

52 Segundo informação de Rafael de Bivar Marquesc a documentação leiga e eclesiástica - produzida nos séculos
<VII e XVIII - onde se problematizavam as relações de poder entre senhores e escravos era mais frequente o
uso da expressão "governo dos escravos", ao passo que nas Memórias e Manuais de Fazendeiro elaborados no
oitocentos era mais comum o emprego do vocábulo "administração". Cf. MARQUESE, Rafael de Bivar.
Administração & Escravidão: idéias sobre a gestão da agricultura escravista brasileira. SP, I-IUCITEC, 1999 e
MARQUESE, Rafael de Bivar. Feitores do Corpo, Missionários da Mente: senhores, letrados e o controle dos
escravos nas Américas, 1660-1860. SP, Cia das Letras, 2004, p. 19-83 e 259-298.
" Vejam-se, por exemplo, as propostas de José Caetano Gomes e Manuel de Arruda Câmara analisadas por
Rafael MarqueseS Cf. MARQUESE, Rafael de Bivar. Administração & Escravidão: idéias sobre a gestão da
agricultura escravista brasileira. SP, I-IUCI1EC, 1999, p. 141-147.
'4 CF. BLUTEAU. Pe. D. Raphael. Vocabulário Portugvez e Latino. Coimbra, Coliegio das Artes da Companhia
de Jesus, 1712. (Ed. fac-simile. CD-ROM. Rio de Janeiro, UERJ, s/d).



PARTE IV

A REMISSÃO DO CATIVEIRO

Se os nobres desta terra, empanturrados,
Em Guiné têm parentes enterrados;
E, cedendo à prosápia, ou duros vícios,
Esquecem os negrinhos seus patrícios;
Se mulatos de cor esbranquiçada,
Já se julgam de origem refinada,
E, curvos à mania que os domina,
Desprezam a vovó que é preta mina.

Luiz Gama. Sortimento de Gorras para a Gente do Grande Tom.



Capítulo VII

FORTUNAS MESTIÇAS
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LEGADOS E HERANÇAS

A partir da segunda metade do século XVIII, e ao longo das primeiras décadas do
XIX, as alforrias, a mestiçagem (não só entre brancos e não brancos. como também dos

próprios pretos, pardos, mulatos e cabras entre si) e a migração respondiam pelo crescimento

demográfico daquele expressivo segmento de origem ou ascendência africana da população

livre em Campos dosÓo.itacases que, de alguma fim-ma, tinha que ser incorporado na estrutura

sócio-econômica local. Ou, dito de outro modo, alocados no arcabouço hierárquico que

ordenava as relações sociais.

Por se tratar de uma região e período em que a produção açucareira voltada para a

exportação era o carro chefe da economia local, estariam os forros e seus descendentes

fadados a engrossar uma torrente de "desclassificados do açúcar"? Se buscássemos uma

solução para essa pergunta apenas nos discursos produzidos pelas elites de origem lusitana,

autoridades governamentais ou viajantes estrangeiros - discursos esses quase sempre

impregnados deiuízos de valor sobre o que lhes figurava um "bom ou mau comportamento",

urna "boa ou má ordem social" - ela provavelmente seria "sim". Contudo, a resposta é

negativa pelo que indicam as fontes que nos permitem avaliar as posses e, sobretudo, as

alianças sociais tecidas por essas pessoas ao longo das gerações. Isso não significa dizer que

não houvesse pobres, indigentes ou pessoas desgarradas das relações clientelares entre os

forros e pardos livres. O que se questiona aqui é a "anomia social" e a pobreza

freqüentemente atribuída á maior parte da população com ascendência escrava em contextos e

épocas distintos, corno fizeram e reiteraram diversos estudiosos. A suposta prevalência da

anomia" entre os libertos e livres pobres deixaria pouco ou nenhum espaço para sua

Com maior ou menor ênfase entre os autores Cf. PRADO iR. Caio. Formação do Brasil Contemporáneo. 22'
.. .SP. Brasiliense, 1992; FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de classes. 3' ed. SP,Ática. 1978, v. 1; FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrota. 2' ed., SP,
Ática. 1976; AUFDERHEIDE, Patrícia Ann. Order and Violence: social deviance and social control ia l3razit
I80-1840. Minnesota, PhD. Thesis, University ofMinnesota, 1976; MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser Escravono Brasil. SP, Brasiliense, 1988; OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de. O Liberto: seu mundo e os ozi!ros Salvador,
fl90-1890. SI'. Corrupio, 1988; FIGUEIREDO, Luciano Raposo. O Avesso da Memória: cotidiano do trabalhok 'nu//ler em Minas Gerais no século XVIII. RJ, José Olympio, 1993; DIAS. Maria Odila Leite da Silva.
Quotidiano e Poder em São Paulo no Século XIX. 2' cd. revisada. SP, Brasiliense, 1995 e SOUZA, Lauta de
Meio e. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. 4' ed. revista e ampliada, Ri, Graal,
2004; LACERDA. Antônio Henrique Duarte. Os Padrões das Alforrias em .Iuiz de Fora, Um Município
Cafeeiro em Expansão (zona da mata de Minas Gerais, 1844-88). Niterói, Dissertação de Mestrado. UFF, 2002
CSÁMARA, Eni de Mesquita. Lavoura Canavieira Trabalho Livre e Cotidiano: liii, 1780-1830. SI, EDUSI',
2005. Maria Sylvia de Carvalho Franco chega ao extremo de considerar a violência (tomada como evidência de
rn típico comportamento anômico) como o principio organizador das relações sociais dos chamados homens
:\Tes pobres na ordem escravocrata.
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(rc)inserçao em qualquer estrutura social; em lugar disso, reinaria o caos. posto que a
regularidade dos 

comportamentos Sociais estaria reduzida a pó. Entretanto, como será
dem

onstrado até o final desta tese, as histórias de vida de muitos foros e pardos livres que

viviam nos Campos dos Goitacases configuram um quadro radicalmente distinto de urna
"desclassificação social" general izada.

Entre os escravos que foram alfoniados nos testamentos houve quem 
recebesse, além

da liberdade, legados bastante expressivos e que cenamente serviram de ponto de partida para

a reorganização material de suas vidas como forros. Mas senhores também havia que, lendo

libertado alguns de seus escravos por meio de carta de alforria ou na pia batismal cuidavam

de legar-lhes alguns bens em testamento alimentando 
cor

ri isso as relações de clientela e dereciprocidade que os unias.

Foram muitos os casos. Havia legados simples - mas importantes para quem estava

deixando para trás o cativeiro e passaria a viver de si - como, por exemplo, uma caixa como

os fenos de seu oficio, dois lençóis e um travesseiro que, em junho de 1800 a viúva

Sebastiana Maria de Jesus deixou de esmola para o escravo Manoel, a quem alfon va em seu

m	

iatestamento ,
 gratuita e incondicionalmente pelos bons serviços que dele havia recebido. E de

modo algum aquela viúva estava sendo avara, pois entre os bens mais valiosos que declarou

Possuir constavam somente' uni lanço de casa em que morava, um oratório uni breve de ouro,

uni par de brincos em ouro, duas colheres de prata, alguns

	

(TEST4S)	 móveis e sua roupa de cama

Alguns foros já deixavam o cativeiro na condição de senhores de escravos, como foi

ocaso da família composta por Roque, sua mulher .Rosa benguela e Alexandre pardo, filho do

casal. Alforriada em abril de 1824, pelo Reverendo João .Luiz da Fonseca Osório, essa família

foi beneficiada pela dileção que padre devotava ao pardo Alexandre, uma vez que, além da
liberdade, o mesmo foi agraciado com os seguintes bens:

2

Norbert Elias adverte que a análise das sociais fica bastante comprometida quando se associam os conceitossociológicos de "ordem social" e de "regularidade do 
comportamento social" a certos pressupostos valorativostais Corno o de "boa/má ordem social" ou de "conlponamenjo social bem/mal regulado"

. Uma análise acurada écapaz de perceber que, não raro, compoflamentos e grupos considerados "mal regulados" apresentam notáveisregularidades sociológicas
'
Cf. ELIAS, Norben. Os Estahe/ecjdoç e os Oufsiders RJ, Jorge Zabar Editor, 2000,

P. 190-193 Para uma critica sistemática à noção de "anomia social"

	

e seus descende	 aplicada ao caso específico dos ex-escravosdescendentes cr. MATTOS, Hebe. Ao Sul da História lavradores pobres na o-içe do trabalho cçcrayo

	

SP. Bsiliense	 p 75-115 FARIA,ARIA Shejla de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna efamífia no
cotidiano colonial Ri, Nova Fronteira, 1 998, p. 95-402.
Com relação à política de domínio senhorial que se valia das alforrias e doações no governo dos 

escravos e napruo de clientela, são bastante esclarecedoras as análises de Roben Sienes sobre o Cafundó 
Cf. VOGT,

Carlos & FR Y. Peer. afufldó: a Africa no Brasil SP, Cia das Letras, 1996, p. 37-102.
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"Que deixava a seu escravo Alexandre pardo e que fica liberto um lanço de casas que tem na rua de
São Francisco desta Vila, e assim mais deixo ao mesmo Alexandre a quantia de 2005000 réis com a
condição porém de que por morte do dito legatário não tendo ele herdeiros legítimos passarão as casas
legadas aos sobrinhos dele testador 1-1 Declarou que a seu escravo Alexandre se dêem IsieJ dois
escravos da sociedade convindo nisso seu sócio ou do contrário serão comprados para se lhe darem
outros" (TEST202)

Dentre os oito escravos alforriados no testamento redigido, em agosto de 1823, a rogo

do senhor de engenho João Domingues Carneiro, dois mulatinhos receberam uma atenção
especial:

"Deixo ao padre João Domingues Carneiro [ ... ] um crioulinho de nome João para ser seu cativo só e
unicamente durante a vida do mesmo Padre e por falecimento deste ficará o dito crioulinho forro e
liberto como se livre tivesse nascido sem dependência alguma de Carta de Liberdade por bem desta
minha verba [ ... ] Deixo forros e libertos aos meus escravos João congo e sua mulher Ana e assim
também a minha escrava Tereza crioula com também a minha escrava Maria velha e sua filha
Florinda, a qual Florinda deixo de esmola 100$000 réis e todos estes meus escravos ficarão logo
gozando de sua liberdade a hora do meu falecimento em diante. Deixo também forros e libertos ao
mulatinho Clementino e a seu irmão Fir-mino os quais meu testamenteiro os conservará em sua
companhia até terem a idade de quinze para dezesseis anos, mandando-os ensinar o oficio de
carpinteiro meu testamenteiro na mesma Fazenda de Engenho e nesta idade de quinze para dezesseis
anos procurará meios para os ditos dois mulatinhos se casarem e quando tomarem estado de casado
então a cada uni deles dará sua Carta de Liberdade entregando a cada um dos mesmos nesta ocasião
um moleque para cada um dos ditos e 100$000 réis para cada tini deles" (TEST43).

Uma vez passados alguns anos, teriam essas crianças e jovens alforriados acesso, de

fato, aos preciosos bens que lhes eram legados? Alguns processos de Prestação de Contas de

Testamentos, Tutoria e Emancipação indicam que sim. Não é difleil imaginar o valor que os

parentes dos beneficiados atribuíam a semelhantes dádivas para não deixar que as mesmas

caíssem no esquecimento. Esses pequenos afortunados não estavam sozinhos no mundo e,

decerto, contavam com o auxílio daqueles que guardavam a memória das doaçõcs feitas. Pelo

menos é o sugere uma verba testamentária ditada por um dos irmãos de João Domingues

Carneiro em favor dos mulatos Fidélis e Felisberto.

Em 14 de março de 1803, Manoel Domingues Carneiro, homem solteiro, com 60 anos

de idade, e doente de cama, ditou um Codicilo onde reformava algumas disposições

testamentárias feitas dois anos antes. Tudo com a finalidade de colocar a sua alma no caminho

da glória celestial. Era um homem de muitas posses, para além da fazenda com engenho de

fabricar açúcar da qual era senhor e possuidor. Embora não tivesse herdeiros necessários,
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Manoel Domingues contava com irmãos, sobrinhos e afilhados vivos, no entanto, na hora de

distribuir boa parte de seus bens, voltou sua atenção quase que exclusivamente para seus
escravos 4	 -

A citação a seguir é longa, não só porque a quantidade de escravos beneficiados era

grande como também o volume dos legados que lhes foram deixados:

"Declaro que as minhas mulatinhas, crias de casa Maria, Floriana e seus irmãos Felisberto e Fidélis
lhes deixo no Sitio de Baixo quarenta e uma braças de terras próprias a cada um, e a Vicente deixo
quarenta e duas com todas as suas benfeitorias respectivas. = E assim mais deixo a Felisberto os
escravos seguintes Cristóvão, Joaquim, Bernardino e Angelo. A Fidélis deixo os escravos Jerónimo.
Tomás, Francisco Sebastião, Vitoriano e Paulo. = A Maria deixo as escravas Marta, 

Francisca,
Scbastian& Rita e Helena = A Floriana deixo as escravas Joaquina, lgnácia, Tereza, Florôncia e
Antônia. = Declaro que a imagem de minha devoção e santo do meu nome como prenda que estimo se
dê as ditas mulatinhas Maria e Floriana para especial lembrança do afeto que lhes tenho. Declaro
que as minhas escravas crioulas dos nomes Emerenciana, Bernarda e Desidéria que foram criadas com
estimação as deixo forras e libertas de toda a escravidão e por esta mesma verba assim se apelidem
para sempre independentes de outros, digo, de outro título por ser assim minha vontade em gratidão do
bem que me hão servido suposto que em outro tempo me desgostassem = Declaro que mandei vir do
Rio de Janeiro um alambique de cobre com todo o seu preparo para o rapaz Vicente e quando este
venha depois da minha morte meus testamenteiros o entregarão g ratuitamente ao dito Vicente sem
perda de tempo. = Declaro que toda a minha roupa do uso vestidos toalhas lençóis camisas 

trastes de
casa prata lavrada a exceção de uni faqueiro rico que se reparta por todos os meus mulatinhos Vicente,
Felisberto Fidélis, Maria e Floriana com igualdade. = E o faqueiro rico deixo se dê ao meu afilhado
João filho do ajudante Leandro José Ferreira de Faria. = Declaro que tenho duzentas braças de terras
no Morro Beira Rio Paraíba as quais, é minha vontade se dê a mulatinha Maria cinqüenta braças, a
Floriana cinqüenta, a Fabiana crioula cinqüenta, e as outras cinqüenta a sua mãe Joana, pelo bem que
me serviu. = Declaro que tenho três colchas de damasco unia vermelha se dê a mulatinha Maria outra
da mesma qualidade se dê a Floriana e unia de cetim bordado deixo a minha sobrinha Francisca
mulher de Manoel Francisco Dias meu testamenteiro nomeado. = Deixo mais ao rapaz Vicente o
escravo Miguel Pedreiro para que mel
Felisberto deixo	 hor possa concluir a sua obra que está fazendo. = Declaro que	 amais um moleque de nome José Pequeno. = E nesta form a hei por findo este meu
codicilo e disposição de última vontade que inteiramente quero se cumpra não obstante se achar
repetido no testamento algumas das coisas nele apresentadas ou sejam contrárias as quais, digo,
contarias as que aqui declaro que em tal caso quero só valha este ficando em tudo o mais o dito
testamento em seu vigor e este codicilo como parte dele [

...J" (TEST456)

Não tardou muito para Manoel Doniingues Carneiro baixar à sepultura. A doença

finalmente consumiu sua vida poucos dias depois, em 23 de março daquele mesmo ano. Ao

1 

Assim corno mais dois de seus irmãos cujos testamentos eu tive acesso. Todos, por sinal, muito pródigos na
quantidade de alforrias concedidas e no vulto dos legados feitos a ex-escravos Diante de tamanha prodigalidade
chego mesmo a suspeitar que um tanto de sangue de um anlepassado escravo corria à sorrelfa pelas veias dessa
parentela, possivelmente encoberto pelo prestígio e fortunas amealhados. Eram todos naturais da 

frSão Salvador, filhos de Bit Domingues Carneiro com Domingas da Rocha. E ta
	

eguesia de
nto João Domingues Carneiro

quanto o padre José da Cruz Domingues integravam, em 1784, a Mesa da Irmandade de pardos devotos de NossaSenhora da Boa Morte. Cr. TEST24 
TEST43 TEST456 c ANRJ - Mesa de Consciência e Ordens -Compromisso da Irmandade de No&ça Senhora da Boa Morte dos Campos dos 

GoüacasesDocuniejito 9

	

	 - Cx 290 - Pacote 1 -(Agradeço a Larissa Moreira Viana pela gentileza de me conceder uma cópia deste documento)
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contrário do que se poderia imaginar, os mulatinhos Felisberto, Fidélis, Maria. Floriana e

Vicente não eram filhos do testador, posto que todos eles nasceram do legítimo matrimônio

entre João da Silva e Joana da Silva, pretos de nação angola, escravos que Manoel Domingues

havia comprado a seu falecido irmão, Amaro da Silva Carneiro, Reverendo Vigário da
Fr

eguesia de São Gonçalo Tanto Joana quanto seus filhos, Felisbeno e Fidélis, já haviam sido
alforriados por Manoel Domingues , desde janeiro de 1796,gratuitame e pelo amor de
Deus, por escritura pública lavrada em cartório.

Felisberto havia nascido em fevereiro de 1787. Contava, pois, com cerca de 16 anos

quando seu patrono falecera, assim como seu innão Fidélis nascido em maio de 1792, tinha
aproximadamente 11 anos de idade. Eram, portanto menores e por isso não podiam gerir ospr

eciosos bens recebidos de seu antigo senhor que ficaram, por certo, nas mãos de seus pais.

Contudo, em outubro de 1807, já aos 20 anos de idade eis que 
amigavelmente Felisberto da

Silva Carneiro suplicava mercê de Sua Alteza Real para que se lhe passasse Carta de
Emancipação arg

umentando que "[ ... } por ter capacidade para reger sua pessoa e bens, lhe deu

o referido seu pai [João da Silva] demissão de seu pátrio poder". O mesmo procedimento
adotado , em 1812, pelo seu irmão Fidelis da Silva Carneiro6,

É bastante sugestivo que filhos de pretos de nação angola tenham sido designados pelo
testador como mulatinhos. Prov

avelmente Manoel Domingues Carneiro já imaginava que a
posse daqueles bens contribuiria bastante para apagar o estigma da escravidão da vida desses

libertos Mesmo se, ao longo de suas vidas, Felisberto e Fidélis fossem 
identificados como

pardos, de todo modo estariam numa posição bastante dilèrcnciada de seus "iguais". Tanto

que, no dia lo de novembro de 1811, Fidelis da Silva Carneiro foi padrinho da parda Firmina,

filha legitima do pardo Francisco Andrade Mota e de sua mulher lsidora Joaquina da

Conceição. Pais e filha tiveram sua condição parda mencionada pelo pároco, mas o padrinho

não- Do mesmo modo que, ao falecer no estado de solteiro, em 13 de setembro de 1830, aos

43 anos de idade, não foi atribuída a condição de pardo a Felisberto da Silva Carneiro
assento que registrou seu óbito. 	 , no

Em outubro de 1805, foi a vez de Antônio José 
Domingues colocar sua alma no

caminho da salvação ao ditar seu testamento. Assim como seus irmãos, era uni homem muito
ice. Senhor de en g

enho, escravos, sítios, terras, casas, sobrados e jóias. Uma verdadeira

'ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Emancipações - Cx. 489 - documento 31 e Cx. 758 - docuinenio 95.
CC também Cx. 756 - documentos is e 73, em que fonos instauram processos de emancipação com vistas atser heranças e legados testamentários.

CMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro 
11 9 e Registros Paroquiais de óbitos de Livres -

'.ivro a S.
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fortuna que, inventariada em 1807, somou, após o abatimento de suas poucas dívidas, nada

menos do que 28:502$000 réis (1NV267). Antônio José Domingues era viúvo e seus quatro

filhos também já haviam falecido antes dele. Sem herdeiros forçados ascendentes nem

descendentes para sucedê-lo, dispôs livremente de seus bens. E. mais uma vez, um grupo de

forros foi agraciado com um conjunto de bens impressionante, não só pela quantidade como

também pela qualidade:

"Declaro, que dei liberdade a minha escrava Claudiana: depois ao que teve urna fluia, e esta e
igualmente forra, como nascida de mãe forra, e liberta, e o mesmo acontecerá com os mais escravos, e
escravas, que libertei: E deixo forro meu mulatinho Manoel, filho da parda Tereza, pelo Amor de
Deus, e ao escravo Pedro Angola, mestre de açúcar, e a seus filhos, Afonso e Mariana e a este Pedro
deixo o Sítio do (Jruraí onde tenho mandiocas, do Córrego para a banda da Pedra com todas as
benfeitorias desta divisão para dentro e a outra metade, desta divisão para fora a Claudiana liberta.
Também deixo forra a Ana Benguela que foi de minha filha Joana e a sua filha Rita e assim mais a
Salvador, filho de Tereza Benguela que também foi da dita minha filha [ ... ] Declaro que dei a minha
mulatinha Luzia uma negrinha de nome Joaquina, mando lhe guarde esta doação e conservando-se
honesta e tomando o estado de casada ordeno se lhe dê o lanço de casas da rua de José da Silva em que
morou Manoel da Silva Dias e lhe deixo mais um crioulinho chamado Francisco e uma crioulinha,
irmã deste, chamada Francisca, filhos de Paulo e de Maria e lhe deixo mais um par de fivelas de
sapatos de ouro, duas colheres, dois garfos de prata, uma faca de cabo de prata, e a quantia de 4008000
réis em dinheiro, o que tudo lhe entregarão meus testamenteiros e a tomar estado de casada, quando eu
minha vida o não tenha feito e como hoje se acha já casada, mando tudo se lhe cumpra. = Mando se dê
a um menino pardo de nome Bernardino dois mil cruzados em dinheiro, quando aparecer; por me
constar, que se ausentara da Ilha Grande para as partes de São Paulo e se falecer ! meus testamenteiros
mandarão fazer-lhe os sufrágios de 4008000 réis; e os outros 4008000 réis serão entregues a sua mãe e
se esta também for falecida da mesma forma lhe mandarão fazer-lhe sufrágios com os ditos 4008000
réis [ ... ] Deixo mais a Claudiana 2008000 réis, e outros 2008000 réis a sua filha Domingas, e uma
negrinha de nome Josefa, de que eu mesmo já lhe fiz entrega e uma erioulinlia de nome Potencia e uni
crioulinho por nome Inácio, filho de minha escrava Tereza e dois lanços de casas atrás do Rosário e
assim os 2008000 réis, com os mais bens em espécie, que deixo a Domingas, se entregarão logo a sua
mãe Claudiana para os administrar para o que a hei por abonada e declaro serem os dois lanços de
chãos pegados a minha cunhada Luzia. = Também deixo a mesma Domingas, filha de Claudiana, uma
xafarote [sic] de ouro, fivelas de calção, e de pescocinho também de ouro e o meu bastão de lastro de
ouro para com ele se remediar em alguma necessidades, duas colheres, dois garfos, e uma faca de cabo
de prata, e uma rede nova de dormir, e lhe entregariam as suas criações de gados, e tudo quanto fosse
dela dado em vida dele testador = Deixo 1008000 réis a Eufrásia e além deles meus testamenteiros de
minha fazenda lhe comprarão uma negrinha e lhe entregarão para a servir. = Deixo a Tereza parda
2008000 réis os quais igualmente lhe serão logo entregues. = Deixo mais a minha mulatinha Luzia,
visto achando-se já casada, o lanço de casas de sobrado, pegado ao que foi de meu Irmão Manoel
Doniingues, na Praça, que está por acabar [ ... ]"(TI3ST24).

E, neste caso, por se tratar de um Processo de Contas de Testamento, pude constatar

que a vontade do testador foi, de fato, cumprida à risca e os libertos entraram na posse dos

bens recebidos. Em outubro e novembro de 1807, Pedro José Fernandes, por cabeça de sua
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mulher Claudiana Maria Coelho, deu quitação perante o Juízo dos Defuntos e Ausentes de

todos os bens legados a sua mulher e a sua filha Domingas. A mulatinha Luiza, agraciada com

escravos, ouro, prata, dinheiro, casa e sobrado, conservou-se honesta e tomou estado de

casada, tanto que seu marido Francisco Borges, português, natural da cidade de Lisboa, deu

quitação de tudo naquele mesmo mês de outubro. Fortuna e casamento 
suficientes, mais uniavez, para fazer 

surgir mais uma família de descendentes de escravos sem referências à cor ou
condição social 8

. Em dezembro daquele mesmo ano de 1807 foi a vez de Pedro Domingues,

Preto de nação angola, mestre de açúcar, que recebeu uni sítio junto com a liberdade, declarar

que estava de posse de seus bens. Já em novembro de 
1812, a mãe do pardo Bernardino

compareceu ao Juízo para declarar que seu filho, como soldado da praça do Rio de Janeiro,

havia desertado e estava ausente há mais de 
20 anos sem que se soubesse dele, sendo, por

isso, reputado por mono e que, portanto, ela estava habilitada a receber os 
400$000 réis que

lhe foram legados. Domingas (filha de Pedro José Fernandes e Claudiana Maria Coelho)

havia sido ainda mais beneficiada num Codicilo, pelo qual seu senhor deixou-lhe mais a

"metade da minha fazenda de riba,com metade de leras, escravos, e metade de sua roçada, e

de todos os seus acessórios". Houve uma demanda em torno desse legado que só foi

Solucionada alguns anos depois, mas, mesmo assim, a liberta conseguiu entrar na posse de sua
Í'azenda. Já casada com Àngelo Leite da Cruz, em agosto de 1813, Domingas da Rocha, pela
pessoa de seu marido, acenou suas contas com o testamenteiro de seu antigo senhor.

A propósilo, convém deixar bem claro que embora o costume de deixar legados a ex-

escravos não fosse a regra geral, isso não significa dizer que se tratava de situações
excepcionais. Dos 284 

testamentos com alforrias que analisei, nada menos do que 66 senhores

deixaram bens aos escravos que estavam sendo alforriados outros 63 testadores o fizeram em

favor antigos escravos por eles libertados em vida ou aos demais forros e pardos livres com
quem mantinhani algum tipo de relação e, além disso, 44 senhores deixaram esmolas àqueles

escravos que continuariam a levar a vida debaixo do cativeiro. Outrossim, é imperativo

sublinhar que muito mais importante do que o aspecto meramente quantitativo relacionado ao

volume e aos valores monetários das doações eram os 
desdobramentos delas derivados tanto

Para os senhores quanto para os ex-escravos . Se os primeiros reforçavam a estabilidade
Política da escravidão ,

 os segundos tinham suas chances de ascensão social ampliadas.

'Tanio no registro de casamento que selou a união entre Francisco Bors D	 ges e Luiza da Costa Dorningues quantoalizado s de seus três filhos - celebrados entre setembro de 1806 e maio de 1809— não se menciona a cordesta mulher nem de seus filhos. Cf. ACMC - 
Registros Paroquiais de Casamentos de Livres - Livro n. 4 eRegistros Paroquiais de Balizados de Livres - Livro n. 8.
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É bastante visível a correlação entre a ausência de herdeiros forçados e a farta

distribuição de legados aos forros. No entanto, a presença de sucessores legalmente

habilitados à herança e de parentes colaterais (que também poderiam ser beneficiados como

legatários) não inibia de todo, a concessão de alforrias e tampouco a distribuição de parcelas

significativas dos bens dos testadores. Se, por uni lado, não se pode negar que se tratava de

gestos imbuídos do sentimento de piedade cristã ou de demonstrações de afeto, por outro,

observando-os numa escala mais ampla, conclui-se que semelhantes práticas não só indicam

unia faceta importante da política senhorial de produção de clientela como também

constituíam mais uni dos instrumentos que visavam incentivar a obediência escrava9.

Não se deve perder de vista que as alforrias e as doações testamentárias -

condicionadas ou não - eram, antes de tudo, fruto de uma promessa. Mas, também neste

terreno, de modo algum se tratava de qualquer espécie de "isca enganosa", posto que,

malgrado uni ou outro revés, o acesso aos bens Legados era geralmente alcançado pelos foros,

graças ao amparo jurídico e moral relativo ao cumprimento das últimas vontades dos

falecidos. Aqui também é válido argumentar que se a fraude prevalecesse nesses casos de

doação de bens, a eficácia política desse instrumento no apaziguamento das tensões da relação

senhor-escravo, e na constituição dos laços de dependência, se esvaziaria rapidamente. Além

disso, vale a pena lembrar que esses ricos legados cumpriam uni outro papel de suma

importância que era o de reproduzir hierarquias sociais, assegurar a legitimidade da

escravidão e do princípio de desigualdade natural típico das sociedades de Antigo Regime, na

medida em que esses forros se re-inseriam na sociedade na condição de senhores de escravos

e com grandes chances de proporcionar o branqueamento social de sua descendência Com

isso, distanciavam-se de seus "pares" na hierarquia social, "esqueciam seus patrícios" e

"desprezavam suas vovós" e de tudo mais que pudesse vinculá-los a um passado mais ou

menos distante vivido sob o jugo do cativeiro.

* * *

Nesse sentido vejam-se as análises de Roberi Slenes sobre o Cafundó. Cr. VOCJT, Carlos & FRY. Peter.
'Jundõ: o Africa no Brasil. SP, Cia das Letras. 1996, p. 37-102 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos:
:rahalho, família, aliança e mobilidade social: Porto Feliz. São Paulo, c - c. 1850. RJ, Tese de Doutorado,

FRJ, 2005, p. 208 ei passim.
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E. para afastar qualquer suspeita de extravagância da parte dos irmãos Domingues

Carneiro, citarei apenas mais três casos, entre outros tantos, de doações de grande magnitude.

Ao se estabelecer nos Campos dos Goitacases, em meados do século XVIII, o português

Francisco Lopes da Silva dedicava-se ao comércio. Conseguiu fazer fortuna e, em busca de

maior prestígio social, casou-se com Joana Arraes de Mendonça. Em 1774, o casal arrendou

um sítio aos monges beneditinos, no lugar denominado o Curral Falso, para, ali, estabelecer

um engenho de fabricar açúcar'°. Quando Joana Arraes de Mendonça faleceu, em 1789, o

inventário dos bens do casal revelou uma grande prosperidade: ambos eram senhores de 69

escravos e de uma fortuna estimada em 8:773995 réis (INV 132). Alguns anos antes do

falecimento de sua mulher, mais precisamente em :iunho de 1785, Francisco Lopes alforriou

na pia batismal o escravo Fidélis, filho legítimo de Bartolomeu e Antônia, pretos de nação

angola. E em novembro daquele mesmo ano, repetiu o gesto, alforriando Luiza filha legítima

do pardo Joaquim e da crioula Faustina'

Corria o mês de junho de 1798 quando, ao se sentir doente e temendo a morte,

Francisco Lopes da Silva decidiu ditar seu solene testamento. Além de levar sua mulher, a

morte havia se encarregado de ceifar a vida dos quatro únicos filhos que tivera, ficando sua

descendência reduzida, até aquele momento, a duas netas já casadas. Não obstante a

existência das herdeiras (e certamente da cobiça de seus respectivos maridos pela fortuna do

testador), Francisco Lopes dispôs da terça parte de sua volumosa riqueza alforriando gratuita

e incondicionalmente nada menos do que oito escravos de uma só vez (TE5T475). Além

disso, demonstrou urna atenção especial para com seu ex-escravo Fidélis que nessa ocasião

era órfão de pai e mãe e devia contar com algo em torno dos 13 anos de idade. O testador

deixou ao rapazote "1 ... ] por obrigação particular três lanços de casas na rua de José da Silva

que vai para o Rosário". Talvez nunca tomaremos conhecimento das razões que faziam com

que um rico senhor de engenho se sentisse obrigado a um jovem foro, mas, o que quer que

tenha sido, devia ser algo muito forte, pois além das casas que lhe foram legadas. Fidélis foi

instituído o único herdeiro do remanescente da terça de seu patrono.

Em agosto de 1798 Francisco Lopes da Silva exalou seu último suspiro e, uma vez

concluído o inventário e separados os bens destinados ao pagamento da terça, restou para

Fidélis uma verdadeira fortuna calculada em nada menos do que 4:809$650 réis em dinheiro,

Cf. SILVA, Marco Polo T. Dutra P. A Gente da Capitania da Paraíba do Sul (no prelo).
ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro n. S. Para urna análise detalhada da composição

e dos arranjos familiares dos escravos de Francisco Lopes da Silva Cf, KJERVFE, Tânia Maria Gomes Nery.
Família e Escravidão no Brasil Colonial - Campos, século XVIII. Niterói, Dissertação de Mestrado, tiFF, 1995.
P. 103-111.
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fora as ditas casas. Mas corno ainda não tinha idade suficiente para gerir seus bens, Antônio

dos Santos Colares - testamenteiro de Francisco Lopes - foi nomeado tutor daquele órfo e,

por conseguinte, responsável pela administração dos bens do liberto até o dia em que o

mesmo se emancipasse. Ao que tudo indica, Antônio Colares cumpriu à risca com suas

obrigações e de uma maneira muito correta, em nada semelhante àquela imagem corrente de

testamenteiros espertalhões quase sempre prontos para passar a perna em ex-escravos incautos

com a conivência das autoridades, muito embora, vez ou outra, alguns forros tivessem mesmo

que enfrentar as tretas urdidas por alguns parentes dos falecidos2.

Durante o processo de prestação de contas do testamento, Antônio dos Santos Colares

peticionou, em abril de 1801, ao Juízo dos Ausentes que o produto do aluguel de três anos

dos lanços de casas "[..j que rendem duzentos e oitenta e tantos mil réis [..]" fosse aplicado

"[...] não só para vestuário do dito legatário como para seus alimentos a fim de comparecer ao

Culto Divino e à oficina que lhe for mais útil [ ... ]" tendo sido então arbitrada a quantia de

64$000 réis anuais. Fidélis contava com algo em torno de 16 anos de idade e viveu sob a

tutela de Antônio Colares até se casar, quatro anos depois, em 15 de setembro de 1806, com a

forra Ana Maria de Jesus, numa cerimônia em que seu tutor serviu como uma das

testemunhas. Nesta ocasião o noivo já ostentava o nome Fidélis Antônio Lopes da Silva e

assim, em abril de 1807, aquele ex-escravo, filho de africanos, pôde finalmente dar plena

quitação de toda a fortuna que lhe fora legada pelo seu antigo senhor e gozar livremente dela

até 30 de agosto de 1816, quando faleceu com cerca de 30 anos de idade, deixando mulher e

apenas uni filho'5.

* * *

Lourenço de Almeida Rabelo foi extremamente parcimonioso ao cuidar das

providências espirituais propriamente ditas que garantissem a salvação de sua alma quando

ditou suas últimas vontades em junho de 1821. Escolheu mortalha, local de sepultura e

ordenou que se dissessem sete missas de corpo presente, mais cinco de sétimo dia, uma capela

pela alma de seus falecidos pais e que se repartissem duas doblas por esmola entre os pobres

.2	 GRAHAM, Sandra Lauderdale, Caetano Diz Não: história de mulheres da sociedade escravista
SP. Cia das Letras, 2005, p. 1  ei possir'

ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro n. 9 e Registros Paroquiais de óbitos de Livres
- Livro n. 7.
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necessitados (1'ESTI27) Praticamente todo o restante das suas disposições foi dedicado às

doações feitas a fim grupo familiar constituído por pardos forros: Maria e seus filhos José e

Rosa Maria da Conceição, casada com Sotério Francisco.

Lourenço de Almeida Rabelo era solteiro, morador na freguesia de São Sebastião,

onde possuía uni sítio de terras próprias, no qual produzia farinha de mandioca e criava

algumas cabeças de gado vacum e cavalar juntamente com quatro escravos ([NV254)' 4 . E,

apesar de possuir vários parentes colaterais ainda vivos (um irmão e vários sobrinhos), a

quase totalidade dos bens de Lourenço de Almeida foi destinada à dita Rosa Maria da

Conceição, que muito provavelmente era filha natural do testador, uma vez que, entre todos os

legatários, ela foi a maior beneficiada no testamento:

"Ordeno que certas terras próprias que possuo em que estiver vivendo com casas e mais benfeitorias
as dou a Rosa Maria da Conceição casada com Sotério Francisco e a estas terras a está Rosa e a

seu irmão José meu escravo que foi e as casas que possuo que nestas terras estão contidos os trastes
que se acharem as dou a sobredita Rosa- = Declaro que Rosa já possui um cavalo ruço e agora lhe dou
o meu cavalo castanho em que ando em público com a melhor sela que possuo com estribos de prata
com freio da mesma e cabeçadas com chapas também de prata também dou a dita Rosa Maria da
Conceição seis vacas mansas com cria, a saber, três aqui na porta e outras três no curral de Pedro
Mendes aonde tenho mais gado dou mais a sobredita Rosa quatro éguas com cria dou mais a mesma
Rosa a minha escrava de nome Mariana de nação angola. = Declaro que o nico escravo que foi de
nome José pardo possui três vacas mansas e agora lhe dou mais uma este mesmo José possui unia égua
e dou a este mesmo José um cavalo qual ele lhe agrade e uma sela. = Ordeno se dê duas vacas mansas
com cria a Maria parda mãe de Rosa e José. = Ordeno que os meus escravos pretos um de nome
Antônio de nação angola e outro de nome José por minha morte fiquem forros e libertos como se
fossem do ventre de suas mães e a Antônio dou um cavalo que ele escolherá. = Ordeno que a marca
com que até aqui lenho marcado os meus animais ficará sendo para Rosa Maria acima nomeada e
assim também dou a mesma Rosa Maria o desfruto das minhas benfeitorias por um ano
(TEST 127).

Lourenço de Almeida Rabelo faleceu pouco mais de um mês após a redação do

testamento e o inventário de seus bens foi concluído em dezembro daquele mesmo ano de

1821, fazendo surgir mais uma família de afortunados sitiantes egressos do cativeiro. Rosa

Maria da Conceição, sua mãe, irmão e possivelmente seu marido eram pardos como outras

tantas pessoas que viviam na freguesia de São Sebastião, porém a condição de senhores de

terras próprias, gado e ao menos de unia escrava era mais do que suficiente para os distinguir

" Naquele mesmo ano de 1821, a fortuna de Lourenço de Almeida foi avaliada em 2:5628800 réis (533,91 £)

dos quais foram descontados somente 1588400 réis pardo pagamento do funeral e dívidas (!NV254).
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não só dos demais pardos como, certamente, também daquela porção de gente branca que não

possuía bens de semelhante natureza e envergadura.

* * *

Uma dúvida mal confessada sobre a paternidade da filha de uma preta forra fez com

que, em dezembro de 1824, Nicolau Ferreira Claro legasse a maior parte de sua fortuna à

parda Joaquina, transformando-a numa mulher rica, senhora de bens móveis, dinheiro e

créditos. O testador assegurava não possuir quaisquer herdeiros ascendentes nem

descendentes, razão pela qual dispunha livremente de seus bens.

Nicolau Ferreira Claro era homem solteiro, natural de Cabo Frio, e morava na Vila de

São Salvador, onde vivia da usura. Conviveu durante alguns anos com a preta forra Mariana

Francisca Brízida, mãe da parda Joaquina, e possivelmente também com Teodora de tal, mãe

da mulatinha Josefa, que também mereceu grandes beneficios do testador. Ao explicar os

motivos da especial atenção dedicada à parda Joaquina, Nicolau Ferreira declarou que

1H Mariana Francisca Brízida, preta forra, morou cru casas uns poucos de anos, porém não
lhe podia vedar os passos da sua prostituição, saindo as mais das noites fora a seu passeio e tendo uma
filha de nome Joaquina, diz ser minha filha o que nego pela incerteza que há, meu testamenteiro
defenderá à custa de minha fazenda qualquer oposição, pois se lhe deixo alguma coisa de esmola é
pelo amor de criação. Declaro que tanto se comprova este dito, que a dita preta Mariana Francisca
Brizida me furtou de noite a dita cria Joaquina, dizendo que não era minha filha e eu me opus com
requerimento só a fim de lhe prestar a boa educação e amparar a finura honra, porém não que eu a
reconhecesse por filha". (TEST537)

Mas se, por um lado, Nicolau Ferreira Claro negava veementemente a paternidade de

Joaquina, por outro, as generosas disposições testamentárias feitas em favor da menina

pareciam dizer justamente o contrário. Embora possuísse uma irmã viúva - que recebeu

apenas um legado em dinheiro no valor de 200000 réis - os maiores beneficiados com a

distribuição dás bens do testador foram a parda Joaquina (filha de Mariana Francisca Brízida),

a mulatinha Josefa (filha de Teodora de tal) e o mulatinho Francisco (filho da crioula

Máxima) alforriado no testamento.
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A fortuna de Nicolau Ferreira foi calculada em 7:054$781 réis (1.522,65 £), da qual

Foram abatidos'tão somente 376$661 réis (1NV459), restando, líquido, um monte-menor

equivalente a 6:678$120 réis (1.338,40 £). Conforme as disposições de última vontade do

testador, seus bens foram distribuídos entre os legatários da seguinte maneira:

"Deixo à Joaquina parda filha de Mariana Francisca l3rizida, dois escravos de minha propriedade de
nome Vicente angola e Máxima crioula e a quantia de 1:200$000 réis em metal pela maneira que a ela
convier receber do testamenteiro = Deixo à Josefa mulatinha filha de Teodora de tal a minha escrava
crioula de nome Felisberta e outra de nome Maria e no caso de não existirem depois de minha morte
fica de nenhum efeito este legado e esta le gatária sem [ilegível] algum para argüir contra o
testamenteiro a indenidade dele, unicamente respeito aos escravos pois que além dela lhe deixo mais a
quantia de 1:000$000 réis em metal que será indenizada ou não existam os escravos e igualmente uma
colher e garfo de prata e faca = O meu mulatinho de nome Francisco, filho da escrava Máxima por
minha morte hei por forro e livre como se assim nascera, de cuja liberdade entrará logo a gozar depois
da abertura deste meu testamento servindo-lhe de titulo a presente declaração e lhe deixo a quantia de
600$000 réis em metal [ ... j As casas de minha propriedade, posse e residência na rua do Carmo deixo
o usufruto delas a mencionada Joaquina filha de Mariana Francisca Brízida, Josefa filha de Teodora e
Francisco mulatinho libertado por mim neste testamento para gozarem dela como lhes parecer durante
suas vidas e mortos que sejam todos esses usufrutuários passará à propriedade das mesmas casas para
o meu testamenteiro Baltazar Caetano Carneiro [ ., .J". (TEST537)

E assim, mais, distribuiu entre os alforriados os móveis mais valiosos, prataria e

roupas de tecido fino que possuía. Outrossim, instituiu a parda Joaquina herdeira do

remanescente de sua terça, fazendo dela sua maior beneficiada. Nicolau Ferreira Claro faleceu

no dia seis de março de 1825, aos 48 anos de idade. Uma vez aberto seu testamento, Baltazar

Caetano Carneiro, além de testamenteiro, foi nomeado tutor dos legatários e é ele quem nos

dá alguma notícia e pistas adicionais sobre o destino dos bens legados e de seus possuidores.

Para quem teve a mãe acusada de prostituição, até que a parda Joaquina saiu-se muito

bem na preservação de sua honra, graças à providencial combinação entre a fortuna recebida e

á constituição de uma família sob as bênçãos da Igreja. Dois meses após o falecimento de seu

benFeitor. Joaquina recebeu Francisco de Souza Nunes como seu marido, rio dia nove de maio

de 1825. A noiva, fazendo uso de uma estratégia comum àqueles descendentes de escravos

que almejavam uma certa distinção social entre seus "pares", habilitou-se ao matrimônio

ostentando o sobrenome de seu protetor: Joaquina Ferreira Clara 15. lima vez no estado casada,

Joaquina Ferreira Clara pôde usufruir os bens que lhe foram legados, posto que os mesmos

Foram entregues, ao seu marido, pelo testamenteiro-tutor. E. conforme uma declaração de

' ACMC - Registros Paroquiais de Óbitos de Livres - Livro n. 7 e Registros Paroquiais de Casamentos de Livres
- Livro n. 5.
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Baltazar Caetano Carneiro, feita em março de 1832, faltava somente fazer a. entrega do

remanescente, poiso processo de prestação de contas ainda não havia sido concluído 16 . Desse

modo, os bens materiais e simbólicos que Joaquina Ferreira Clara possuía foram mais do que

suficientes para apagar o estigma da ascendência escrava de sua vida e de sua filha Francisca,

nascida aos 20 de fevereiro de 182617

No cumprimento de suas atribuições como tutor, Baltazar Caetano Carneiro solicitou,

em dezembro de 1826, permissão ao Juízo dos Ausentes para se proceder a um arrendamento

trienal dos aluguéis das casas, visto que delas também eram usufrutuários os mulatos Josefa e

Francisco. O Juízo arbitrou o arrendamento no valor de 330$000 réis, sendo posteriormente

renovado, em julho de 1830, pela quantia de 288$000 réis. Dando conta dos bens legados à

Josefa, Baltazar Caetano declarou ao Juízo que fizera a entrega dos bens e dinheiro deixados

por Nicolau Ferreira logo após a dita legatária ter-se casado com Isidoro José Guimarães18.

Para que se possa apreciar o valor dessas fortunas - e de outras que serão mencionadas

mais adiante - e o quanto legados dessa magnitude deixavam esses forros materialmente

muito bem posicionados na sociedade, basta examinar o quadro abaixo.

K. 
AI'C - Autos Cíveis de Contas de Tutoria dos Menores Legatários do Finado Nicolau Ferreira Claro prestadas

pelo Tutor Baltazar Caetano Carneiro (apensos aos 1NV459;
Não se fez nenhuma menção à cor e condição de Joaquina nem mesmo de sua mãe no assento de casamento e

tampouco no registro de batismo de sua filha. Cf. ACMC - Registros Paroquiais de Casamentos de Livres - Livro
ii.5 e Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro n. li.
ih APC - Autos Civeis de Contas de Tutoria dos Menores Legatários do finado Nicolau Ferreira Claro prestadas
pelo Tutor Baltazar Caetano Carneiro (apensos aos 1NV459). Não localizei o registro deste casamento e
tampouco nenhum registro de batismo de filhos deste casal.
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Quadro VIi.1 - Concentração das Fortunas Inventariadas em Campos dos Goitacases (1698-

1831)
-	

- Inventariados

	

1698-1807	 1808-1831

Faixa de Fortuna	 Faixa de Fortuna

(Monte-Mor em Mil-	 % (Monte-Mor em Libras)

Réis)

Até 500$000	 138	 35.3 Até 200	 96	 34,9

500$001 - 1:000$000	 78	 19.9 201 -500	 71	 25,8

1:000$001 -2:000$000 	 57	 14,6 501-1000	 37	 13,5

2:000$001-5:000$000	 59	 15,1	 1001 -2000	 24	 8,7

Mais de 5:000$001	 59	 15,1 Mais de 2001	 47	 17,1

Soma	 391	 100 Soma	 275	 100

Monte-Bruto

--	 1698-1807	 1808-1831	 -	 -

Faixa de Fortuna	 Faixa de Fortuna

(Mil-Réis)	 (Libras)

Até 55000	 34:5415090	 2,5	 A00	 té 200	 9.649.19	 2,1

500$001 - 1:000$000	 53:051$602	 3.9	 201 -500	 25.307,69	 5,6

1:000$001 -2:000$000	 77:2655204	 5,7	 501-1000	 24.618 34	 5,4

2:000$001 -5:0005000	 183:785$463	 13,5	 1001 -2000	 33.100,34	 7,3

Mais de 5:0005001	 1:010:3265241	 74,3 Mais de 2001	 361.166,19 79,6

Soma	 1:358:969$600	 100 Soma	 453.841,75	 100

Fonte: Inventários Posi-Mortem (ver fontes manuscritas)

Note-se que, até 1807, 55,2% dos inventariados possuíam uma fortuna de, no máximo,

1:000$000 réis, ao passo que, a partir de 1808, os bens de 60,7% dos inventários não

ultrapassavam a faixa das 500 libras. Logo, num cenário econômico onde a concentração da

riqueza era brutal, os irmãos Fidélis e Felisberto da Silva Carneiro; Claudiana Maria Coelho;

Domingas da Rocha; Fidélis Antônio Lopes da Silva; Rosa Maria da Conceição; Joaquina

Ferreira Clara e outros tantos ex-escravos ou filhos de forros beneficiados em testamento, se

assenhorearam de fortunas que deixavam para trás muita gente nascida branca e livre.

* * *
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Menos freqüentes. mas não de todo incomuns ou pitorescos como se su punha, eram os

casos em que forros e pardos livres - filhos naturais de homens solteiros ou viúvos -

ingressavam no título de herdeiros de algumas fortunas inventariadas em Cam pos. Esta era

mais uma via de acesso à mobilidade social ascendente de ex-escravos e. mesmo que

inicialmente restrita a um número limitado de pessoas, cumpria o seu papel de multiplicar as

hierarquias sociais e reproduzir a ordem social vigente. Além disso, não se pode perder de

vista que, mesmo se, inicialmerite, os beneficiados com heranças paternas eram poucos, na

medida em que esses privilegiados constituíam suas próprias famílias, acabavam por

multiplicar os beneficios materiais e simbólicos recebidos, transmitindo-os às gerações

se guintes, sobretudo no que diz respeito à supressão do estigma do cativeiro.

A habilitação à herança paterna se dava em virtude de uma perfilhação ou por

iniciativa própria do interessado em fazer valer o reconhecimento da paternidade à revelia do

pai. O importante é que não pairasse nenhuma dúvida sobre a inexistência de impedimentos

canônicos ao matrimônio ou quanto à diferença de estatuto social entre nobres e peões na

época da concepção, conforme rezavam a legislação eclesiástica e civil'9.

Consegui reconstituir alguns fragmentos de vida desses herdeiros Que revelam

histórias surpreendentes de gente por vezes obstinada em vencer os percalços sucessórios,

quase sempre impostos por cônjuges meeiros ou pela prole legítima. Pessoas que, por vezes,

se opunham ferrenhamente à divisão do patrimônio familiar com parentes direta ou

indiretamente oriundos do cativeiro, nascidos de tratos ilícitos entre homens livres e mulheres

escravas OU forras tnrnkicl2s corno conciibin2s

O português Manoel de Azevedo Souza, homem casado e pai de uma filha legítima,

admitiu solenemente em seu testamento, datado de maio de 1764, a paternidade de uma filha

natural chamada Luzia, parda forra, havida no estado de solteiro. Sendo um homem de posses,

e com o intuito de arranjar estado de casada e um meio de vida honesto para sua filha natural,

Manoel de Azevedo Souza havia cuidado, anos antes, de providenciar um generoso dote, por

ocasião do casamento de Luzia de Azevedo com Cosme Coelho, também ele pardo foro,

natural da cidade da Bahia, oficial de sapateiro, moradores na Vila de São Salvador:

9 Em relação aos impedimentos canônicos ao casamento Ci'. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia.
Livro 1. Títulos 62 a 74. De acordo com as determinações da legislação portuguesa vigente na época quanto aos
direitos e impedimentos do acesso à herança da prole ilegítima, os filhos naturais de homem peão poderiam
participar da herança juntamente com os legítimos. Os filhos naturais de homem nobre, porém, mesmo
legitimados, não tinham direito á herança caso houvesse filhos legítimos e, na falta desses últimos, somente com
a legitimação. Cf. Ordenações Filipinas, Livro IV Título 92. e LOPES, Eliane Cristina. O Revelar do Pecado: aí
filhos ilegítimos na Sào Paulo do século À' VIII. SP. Annablume, 1998, p. 226-227.



277

"f...] dei de dote quando casou o valor de 529$400 réis, a saber dois lanços de casas na lagoa em que
ela mora em preço de 135$000 réis cada um e assim mais outro na beira do rio donde ele tem a tenda
em preço de 80$000 réis, assim mais uma negra por nome Quitéria em preço de 100$000 réis e dois
Fios de contas de ouro grossas em 16$000 réis, uma caixa de vinhático grande em 6$400 réis, um par
de cadeados grandes em 12$800 réis, um manto de seda em 19$200 réis e os vestuários de saias para o
casamento que tudo custou 25$000 réis, cujas adições fizeram a soma acima dita [•1" (TEST55)

Da união entre o trabalho de Cosme Coelho do Espírito Santo e o dote recebido por

Luzia de Azevedo multiplicaram-se os recursos para sustentar urna família formada pelo casal

e mais seis filhos, nascidos entre janeiro de 1753 e novembro de 1764. Dentre os filhos do

casal, é possível acompanhar a trajetória social ascendente de João, batizado aos 14 de março

de 1757. O menino cresceu, adotou o sobrenome dos pais e passou a se chamar João Coelho

de Azevedo. Provavelmente João Coelho herdou uma parcela dos bens amealhados por seus

pais e, alem disso, alcançou o posto de capitão agregado à Primeira Companhia do Regimento

de Milícias dos Homens Pardos da Corte do Rio de Janeiro 20. É possível que alguém venha a

desdenhar de uma ascensão social representada pelo status de capitão numa milícia composta

por homens pardos. Entretanto, convém considerar, quantos pardos lograram ostentar as

insígnias de semelhante patente? 2 ' Ademais, deve-se levar em conta que, além de ser um

símbolo de ostentação de prestígio, um título também expressava uma relação de poder.

Mas a ascensão social do pardo João Coelho não se resumiu apenas a um destacado

posto de comando na hierarquia militar, uma vez que o dito capitão arranjou um excelente

casamento com uma mulher que gozava de uma consideração social suficiente para ser tratada

como dona. Dona Maria Faustina de Jesus - filha legítima do capitão Manoel de Matos

Henriques e de Mariana da Silva de Jesus - não só possuía algum prestígio como também era

senhora de certo cabedal, tanto que havia se casado com João Coelho por carta de arras. E,

não obstante a separação dos bens amealhados antes do matrimônio, em maio de 1822,

quando já contava com algo em torno de 65 anos de idade, o capitão João Coelho de Azevedo

20 A patente de capitão, alcançada por João Coelho de Azevedo, é revelada num requerimento feito pelo mesmo
ao solicitar dispensa da curadoria do pardo Cláudio José da Cunha, considerado demente, no processo de
inventário de sua mulher Páscoa Maria da Conceição (INV4I8). De acordo com o genealogista Marco Polo da
Silva, a parda Luzia de Azevedo testou em 12 de julho de 1796 e seu marido, o pardo Cosme Coelho do Espírito
Santo ditou seu testamento em dois de março de 1804, vindo a falecer aos 19 de maio de 1808 com algo em
torno de 80 anos de idade. Cf. SILVA, Marco Polo T. Dutra P. A Gente da Capitania da Paraíba do Sul (no
prelo).
'Vejarn-se, por exemplo, as representações de uniformes militares desenhados no século XVIII por Manoel
Ribeiro Guimarães e Carlos Julião reproduzidos por Silvia Lara. Cf. LARA, Sílvia Hunold. Fragmentos
Setecentistas: escravidão . ai/lura e poder na América portuguesa. Campinas, Tese de Livre Docência,
UNICAMP, 2004, p. 290 e 294.
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foi instituído herdeiro universal dos bens de sua mulher, depois de satisfeitas todas as

disposições testamentárias,uma vez que o casal não possuía filhos.

O capitão João Coelho conseguiu manter-se na condição de senhor de alguns escravos,

já que, entre 1805 e 1829, fez batizar cinco cativos inocentes e dois adultos. Além dos títulos

e dos bens possuídos, tratava-se de um casal muito bem relacionado. Embora não tivesse

Filhos que lhes permitissem tecer alianças sociais ascendentes por meio do compadrio, o casal

gozava de algum prestígio entre pessoas de igual ou inferior condição social, tanto que, entre

1800 e 1830, o capitão João Coelho fora quatorze vezes escolhido para servir de padrinho, ao

passo que dona Maria Faustina foi madrinha de seis crianças. Dos afilhados do capitão, dez

eram filhos de mulheres não brancas, enquanto sua mulher amadrinhou três crianças

ilegítimas nascidas de uma parda forra 22 . Entretanto, a rede de relações sociais tecida pelo

casal não se circunscrevia aos pardos, uma vez que ao pressentir a proximidade da morte,

dona Maria Faustina de Jesus escolheu como seus testamenteiros, além de seu próprio marido,

o poderoso capitão Paulo Francisco da Costa Viana e o tenente Manoel Teixeira Pontes.

Infelizmente, dona Maria Faustina de Jesus não cuidou de detalhar os bens de que era

senhora e possuidora. Entretanto, a menção ao contrato pré-nupcial, a alforria condicional

concedida a dois escravos, a pompa fúnebre com a qual desejou ser inumada, as missas, as

esmolas costumeiras e os legados em dinheiro que deixou para as irmandades de Nossa

Senhora do Rosário e da Boa Morte, além de dois pares de brincos (uni de ouro e outro de

grizolitas) e mais 128$000 réis legados a uma afilhada, sugerem que dona Maria Faustina de

Jesus não era mulher de parcos recursos.

Para qualificar a trajetória desse homem pardo, filho de sapateiro que conseguiu

chegar ao posto de capitão, casar-se com unia dona, herdar-lhe os bens e se manter na

condição de senhor de escravos, não existe expressão melhor do que mobilidade social

ascendente. Uma mobilidade capaz de, no mínimo, diferenciá-lo não só de outros pardos

como também de muitas pessoas tidas e havidas como brancas mas que nunca ostentaram

título ou possuíram escravo algum 23.

Sobre a ascendência moral e social dos padrinhos sobre compadres e afilhados Cf. entre outros FERREI RÃ,
Roberto Guedes. Na Pia Batismal: família e compadrio entre escravos na freguesia de São .José do Rio 0v

Janeiro ('prineira metade do século XIX). Niterói, Dissertação de Mestrado. UFE, 2000, p. 185-187 e
BRUGGER, Sílvia M Jardim. Minas Patriarca! - Família e Sociedade (São .João deI Rei, séculos XVIII e XIX).
Niterói. Tese de Doutorado, UFF. 2002, p. 321 elpassim.
2) 0

 capitão João Coelho de Azevedo providenciou seu testamento aos dois de novembro de 1837, tendo falecido
no estado de viúvo pouco tempo depois. Cf- SILVA, Marco Polo T. Dutra P A Gente da Capitania da Paraíba
do Sul (no prelo).



* * *

Uma vez perfilhados em testamento ou escritura pública, os filhos naturais de homens

solteiros tinham menos ou quase nenhuma dificuldade no acesso aos bens amealhados por

seus pais que, não raro, por questões de consciência, os instituíam como legítimos herdeiros

de suas fortunas. Assim procedeu, em dezembro de 1 76j, João Francisco de Lima, pequeno

comerciante português, solteiro, estabelecido na Vila de São Salvador, em favor do pardo

Manoel Francisco de Lima, seu único filho nascido de Rosa crioula "que se acha fora e

liberta" (FEST593). Os principais bens amealhados pelo comerciante, além das mercadorias

de sua venda, eram uma escrava do gentio de Guiné, cinco lanços de casas, além dos créditos

que lhes eram devidos por diversas pessoas, cujo valor total somava 1 81 $850 réis. Ao todo, a

fortuna do vendeiro foi avaliada em 541$920 réis. Porém, suas dívidas equivaliam a 42, 4%

da sorna do monte-mor. Assim, uma vez também descontado o valor da terça, restou ao pardo

Manoel Francisco apenas a quantia de 208$092 réis (1NV208). Mas mesmo assim era melhor

do que nada para quem nasceu de um ventre que um dia havia sido cativo.

Após a morte de seu pai, o pardo livre Manoel Francisco de Lima casou-se, em

novembro de 1766, com Inácia Barbosa, mulher livre, natural das Minas Gerais e dela teve

quatro filhos, vindo a falecer em dezembro de 1791, aos 40 anos de idade. No intervalo de 28

anos compreendidos entre o solene reconhecimento da paternidade e sua morte, Manoel

Francisco de Lima pôde desfrutar da dignidade social que lhe fora conferida pelo sobrenome

paterno conjugado ao estado de casado.

As filhas naturais do comerciante português Hilário Machado da Silva, nascidas de

duas escravas diferentes, tiveram melhor fortuna 24. Em 1794, ambas foram perfilhadas em

testamento e herdaram um espólio avaliado em 5:889$987 réis, já descontado o valor das

dívidas do defunto (1NV177). A filha mais velha, chamada Vitória do Espírito Santo, contou

com o auxílio paterno para arranjar casamento corri José de Azevedo Pereira, a quem o

comerciante adiantou 40 doblas "para preparatório de sua casa e princípio de sua arrumação".

Joana, a mais nova, nascida em junho de 1 78 3), foi batizada como escrava, vindo a ser

alforriada somente seis anos após o seu nascimento e tinha pouco menos de 12 anos de idade

quando Hilário falecèu. Na iminência de herdar tamanha fortuna, converteu-se num excelente

partido e não tardou muito para se casar com Manoel Francisco dos Santos, homem livre,

natural da ilha de Santa Catarina, com quem Joana Maria da Silva teve quatro filhos. Manoel

' Cf. FARIA. Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: for/una e família no cotidiano colonial. Ri, Nova
ronteira. 1998, p. 168-169
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Francisco dos Santos ditou seu solene testamento em abril de 1830, mas. lamentavelmente -

não se ocupou em especificar os bens de seu casal (TEST340).

Muito bem aquinhoada pela herança dos bens paternos foi a mulatinha Esméria

Furtado, menina de sete anos de idade, filha natural da preta forra Engrácia com o alferes João

Furtado Pereira25 . O alferes era homem solteiro e Esméria sua única filha, razão pela qual

decidiu, em 1806, fazer dela a legítima herdeira de sua fortuna, em boa parte constituída de

créditos que lhes eram devidos em virtude de, naquela ocasião, ser ele o arrematador dos

dízimos do açúcar. Além de ser credor de 740 pessoas, o alferes também era senhor e

possuidor de 11 escravos, jóias, móveis, roupas de tecidos finos e de 200 braças de terras

localizadas no sertão do Rio Preto (1NV471).

Da fortuna - avaliada em 7:295$860 réis - foram descontados, apenas, a irrisória

quantia de 156$208 réis, para a satisfação das dívidas do defunto. Desta forma, uma vez

abatido o valor da terça, coube à mulatinha Esméria a herança de 4:759$768 réis. Se o alferes

João Furtado Pereira fosse pessoa inescrupulosa, poderia ter ignorado a paternidade daquela

mulatinha e deixado o grosso de sua fortuna para uma innã casada e quatro

sobrinhos/afilhados que possuía. Entretanto, os parentes colaterais do alferes tiveram que se

contentar, tão somente, com os legados que lhes foram destinados na terça parte dos bens do

falecido.

A bem da verdade. Manoel Martins Leão - cunhado do alferes João Furtado,

inventariante e tutor da pequena órfã - não ficou nada satisfeito com o destino da maior parte

de tão polpudo espólio. Isso porque a pequena herdeira faleceu pouco tempo depois da

conclusão do formal de partilhas, sem ter tido a chance de gozar os beneficios da fortuna

herdada de seu pai. De todo modo, caso tenha nascido escrava, deixou o mundo como uma

pessoa livre.

Diante desse fato, Manoel Martins Leão, por cabeça de sua mulher Ana Pereira,

requereu ao Juízo de órfãos o direito àquele patrimônio, evocando o parentesco colateral de

sua mulher com o falecido alferes. Entretanto, o Juizado lembrava-lhe que a mãe da legítima

herdeira, a preta forra Engrácia, era viva e que, portanto, de acordo com as Leis do Reino,

como ascendente da falecida Esméria, ela era a herdeira necessária e universal dos bens de

tia imaoa rima. Diante de tamanho obstáculo que lhe interditava o acesso à fortuna de seu

O alferes João Furlado Pereira era filho legítimo do açoriano Antônio Pereira Faial e de Genoveva Maria de
Jesus, estabelecidos na Estrada Grande da freguesia de São Salvador desde o ano de 1773, onde plantavam cana,
produziam aguardente, alimentos e criavam algumas cabeças de gado. Cf. COUTO REIS, Manoel Martins
Manuscritos de Manoel Maniuz do Couto Reys, 1781 Ri, APERJ, 1997 e ANRJ - Códice 246 - Livro de
Lançamento de Décimas Urbanas e Quintas dos Bens das Corporações Religiosas e Donatários da Coroa de
Sõo Salvador dos Campos dos Goitacases. 1799-1800.
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cunhado, Manoel Martins da Mota decidiu apelar contra a reforma da Partilha - que

beneficiou a preta forra Engrácia - no Tribuna! da Relação do Rio de Janeiro, a partir de

novembro de 1808.

Os Autos do Inventário não esclarecem o resultado final dessa disputa sucessória,

porém, até onde se tem notícia, enquanto o Tribunal da Relação não exarou a sentença

definitiva sobre o destino daquele rico espólio, há indícios de que os direitos da preta forra

estavam sendo resguardados. Isso porque uma das verbas do testamento do alferes legou uma

morada de casas térreas a um certo padre Francisco José da Graça, enquanto vivo fosse, com a

condição de "1 .. . 1 por morte do doado tornar as mesmas casas para ele doador [siei ou seus

herdeiros" ([NV471). Uma vez cumprida esta cláusula, em virtude da morte do dito padre,

Manoel Martins Leão mais do que depressa peticionou ao Juízo de órfãos para que

providenciasse as sobrepartilhas das ditas casas, avaliadas em 620$365 réis, adjudicando-as

em seu pagamento, por cabeça de sua mulher. A resposta do Juiz não se fez esperar, mas

contrariava frontalmente as intenções do inventariante, uma vez que, determinou que, na

qualidade de herdeira, a preta forra Engrácia deveria receber dois terços do valor das casas,

cabendo tão somente aos parentes legatários do defino o terço restante. E de nada

adiantaram as réplicas do inventariante, ou melhor elas apenas retardaram o cumprimento da

sentença em relação ao destino daquelas casas, posto que, em julho de 1819, as sobrepartilhas

foram finalmente formalizadas, e uma vez determinada a venda do imóvel, tocou à preta

Engrácia o valor adicional de 413$576 réis corno herança de sua falecida filha.

* * *

O inventário a que se procedeu, a partir de junho de 1807, por falecimento do pardo

Joaquim José de Pontes, também revela uma intrincada história de mobilidade social

ascendente de urna parentela egressa do cativeiro, graças a um ato dé perfilhação

testamentária (1NV473). O enredo se inicia anos antes, quando, em setembro de 1792, o viúvo

Manoel José Antunes Santiago, morador no Sertão do Rio Preto, reconheceu a paternidade de

quatro filhos naturais, nascidos de sua escrava Luzia, e por ele alforriados. E como o testador

não tivera filhos legítimos, toda sua prole oriunda do cativeiro foi legalmente instituída como

herdeira de seus bens. Eram eles: Leonor Maria, dotada pelo defunto e casada com Pedro

cabra, escravo de José Francisco Silva de Faria; Roberto de nove anos; Joaquim de seis anos
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(alforriado na pia batismal aos 16 de dezembro de ] 786) e, por fim, Ana com apenas três anos

de idade.

Uma parte do patrimônio do falecido foi arrematada em hasta pública e caberia,

portanto, a cada um dos herdeiros, o respectivo valor da legítima paterna cru e bens

correspondente a 1:028$225 réis 26. Mas, talvez, por serem ainda muito jovens, os libertos

sofreram as conseqüências da morosidade da burocracia judicial para terem acesso aos seus

quinhões. Isso porque o testamenteiro e inventariante de Manoel José Antunes faleceu durante

o processo, e o tutor dos órfãos era acusado pelo Juízo dos Defuntos e Ausentes de uma certa

displicência na defesa dos interesses dos herdeiros. Por conta disso, o processo de inventário

de Manoel José Antunes Santiago permaneceu, por um bom lapso de tempo, senão de todo

esquecido, quase que estacionado pela falta de quem por ele respondesse como inventariante.

Já corria o ano de 1806 quando, finalmente, a viúva do primeiro inventariante foi

nomeada responsável pela continuidade do trabalho iniciado por seu falecido marido, a fim de

se concluir o inventário, para que se pudesse proceder a partilha. Nesse meio tempo, o

herdeiro Joaquim José de Pontes faleceu, em novembro de 1805, aos 19 anos de idade, no

estado de solteiro e sem filho algum, sem que pudesse gozar, de fato e de direito, da herança

paterna 27. 
Previdente, e possivelmente instruído pelos seus parentes. Joaquim José de Pontes,

ao se sentir doente e por temor da morte, havia ditado um ano antes seu próprio testamento.

Dessa forma, determinou que, após o cumprimento das suas disposições, instituía como

herdeiros seus irmãos Roberto Antunes Santiago e Ana Antunes Pontes que, em novembro de

1803, havia se casado com um homem livre, o forasteiro Marcelino da Hora do Espírito

Santo, natural da capitania homônima.

Foi este mesmo Marcelino da Hora quem tomou a iniciativa de, uma vez concluído o

inventário de Manoel José Antunes Santiago, em 1806, agilizar o processo de Partilha e, ao

mesmo tempo, providenciar o inventário de seu falecido cunhado. Assim, em maio de 1807,

finalmente foi feita a partilha do espólio de Manoel José Antunes e, meses depois, em

novembro daquele mesmo ano, foi formalizada a partilha da herança deixada por Joaquim

José de Pontes- Ao fim e ao cabo. Marcelino da Hora do Espírito Santo, por cabeça de sua

mulher, recebeu ao todo um montante equivalente a 1 :565$73 1 réis; a Roberto Antunes

260 espólio de Manoel José Antunes foi avaliado em 5:960$892 réis dos quais se abateram somente 915540 réis
para o pagamento das dívidas e 1 :9565450 réis da terça. Com a colação do dote de 200$000 réis recebidos pei:
herdeira Leonor Maria por ocasião de seu casamento, restou um polpudo Monte-Par-tivel estimado em 4:112$900
réis a serem divididos pelos quatro irmãos, o que equivale aos ditos 1:028$225 réis (1NV473).

0 inventário de Joaquim José de Pontes tinha como objeto a legitima paterna a que tinha o direito de receber.
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Santiago tocou uma quantia um pouco menor, correspondente a 1:488$007 réis, ao passo que

os demais herdeiros tiveram que se contentar corri a legítima paterna de 1:028$225 réis.

Escusado dizer que Ana Antunes de Pontes, Roberto Antunes Santiago e o próprio

falecido Joaquim José de Pontes embranqueceram socialmente, inclusive sua mãe que, tanto

no registro de casamento de Marcelino e Ana quanto no testamento de Joaquim José de

Pontes, apareceu mencionada como Luzia Francisca Gomes, sem nada que sugerisse sua

primitiva condição de escrava. Dos 11 filhos de Marcelino da Hora e de Ana Antunes, quatro

foram apadrinhados por um tenente e dois alferes. Anos mais tarde, era o próprio Marcelino

da flora do Espírito Santo quem exibia a patente de tenente, pois foi assim que ele apareceu,

em outubro de 1823, na condição de testamenteiro do crioulo forro Gervásio do Couto

Pimentel, tio de sua mulher28 (TESTI07).

* * *

Salvador Nunes Viana era natural da Vila de São Salvador. Ao ditar seu solene

testamento, em maio de 1801, declarou que, no estado de solteiro, por fragilidade humana,

tivera cópula ilícita com uma preta mina de nome Tereza, naquela ocasião já faiccida, escrava

de um certo Manoel Fernandes Ramos, com quem tivera um filho por nome Amaro

(TESTS34).

Tratou de alforriá-lo, comprando-lhe a liberdade e, ao que parece, sempre o teve perto

de si. Posteriormente, Salvador Nunes Viana casou-se com a viúva Francisca Correa de

Abreu, com quem não teve filho algum. Em 1784, estabeleceu um engenho de açúcar em

terras próprias no lugar chamado Sertão do Calhambola, próximo a Ururai, termo da dita Vila

de São Salvador. No ano seguinte, engenho moente e corrente, contava com o trabalho de 25

escravos, que lhe haviam produzido 100 arrobas de açúcar, 120 medidas de aguardente, 10

alqueires de milho, 18 de feijão, três de arroz e 30 de farinha de mandioca 29.

Gervásio do Couto Pimentel declarou morar no Rio Preto em terras pertencentes ao seu sobrinho Roberto
½ntunes para quem deixou dois cercados de capim plantado. Como nas seis vezes em que o dito Roberto
Antunes foi padrinho no se faz referência ao estado matrimonial dele e tampouco consegui identificar um
possível registro de casamento, presumo que o mesmo tenha permanecido solteiro e muito provavelmente residia
junto de sua irmã Ana Antunes e de seu cunhado Marcelino. Em suma arrisco a sugestão de que o legado feito
por Gcrvásio do Couto ao seu sobrinho veio a beneficiar àquele grupo doméstico, daí a iniciativa do tenente
Marcelino em tomar as rédeas do cumprimento das últimas vontades do testador, visto que ele era o último
testamenteiro nomeado.

CC COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Marunz do Como Reyt 1785. Ri, APERJ. 1997.
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Naquele mesmo tempo, assim como seu tio Custódio Nunes Viana. Aniaro Nunes

Viana —que já trazia consigo o sobrenome paterno - ocupava uma porção de terra pertencente

a seu pai, no mesmo Sertão do Calhambola, na qual havia produzido, sem possuir escravo

algum (salvo omissão da fonte), 15 alqueires de farinha de mandioca-" 0. O pardo Amaro Nunes

Viana havia se casado, em fevereiro de 1781 com a parda livre Vitória Maria de Jesus, com

quem, até aquele ano de 1784, tinha dois filhos ainda pequenos: Salvador (com apenas três

anos de idade, homônimo de seu avô) e o recém-nascido João31.

Amaro Nunes Viana devia mesmo gozar da confiança e da intimidade paternas, uma

vez que fora nomeado o primeiro testamenteiro daquele próspero senhor de engenho que, ao

final de sua vida, naquele mesmo ano de 1801, havia amealhado a expressiva fortuna de

7:867$000 réis e acumulara uma pequena dívida - somados os gastos com seu funeral - de

apenas 374$089 réis. Em 17 anos, Salvador Nunes Viana mais do que duplicara o número de

escravos de que era senhor e possuidor e, certamente, aumentara a capacidade e o volume de

produção de seu engenho. Fortuna conquistada sem que sua mulher entrasse com quase

nenhum cabedal, conforme a mesma revelou, mais tarde, em seu testamento(TES342).

Amaro, por sua vez, também prosperara, tanto que, no Codicilo feito por seu pai,

constava que "[ ... } não havendo no dito testamento declarado que as benfeitorias de um sitio

cm que mora pertencem ao dito meu filho por serem feitas por ele mesmo [ . 1 acrescentando

que o dito meu filho entrará em colação com o valor somente que se der às terras do sítio em

que mora o dito meu filho por ter eu já dado ao mesmo em minha vida as terras do referido

sítio" (TEST534)32.

Como não possuía herdeiros forçados, Salvador Nunes Viana instituiu seu filho Amaro

Nunes Viana como único sucessor dos 2/3 de sua meação, fora o prêmio de 100$000 pelo

trabalho de cumprir as disposições testamentárias de seu pai, falecido aos quatro dias do mês

de julho de 1801. Ao ex-escravo Amaro Nunes Viana - que, na época da abertura do processo

de inventário dos bens de seu pai, contava com mais de 40 anos de idade - coube a herança

avaliada em, nada menos, do que 2:497$803 réis, composta pela metade de úm engenho e

°Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Mar/inz do Como Re ys, 1785. Ri, APERJ, 1997.
Posteriorinente, o casal teve mais nove filhos, batizados na Matriz de São Salvador, entre junho de 1786 e

junho de 1806.
Para se ter uma idéia do sucesso dos empreendimentos dos Nunes Viana, bata dizer que naquele mesmo

Mapeamento Populacional de 1785, Custódio Nunes Viana - irmão de Salvador Nunes Viana - aparece como
senhor e possuidor de seis escravos, duas vacas parideiras, dois bezerros e um poldro, tendo produzido duas
arrobas de algodão e 60 alqueires de farinha. Porém, ao falecer, 21 anos mais tarde. Custódio Nunes Viana
ostentava o titulo de alferes e era senhor de tiro de açúcar e de 29 escravos, Cf. COUTO REIS, Manoel
Marlins. Manuscritos de Manoel Martini do Como Reys. 1785. Ri, APER.I, 1997. Ao todo, sua fortuna foi
avaliada em 18:521$783 réis, da qual se abateu unia divida de apenas 1175290 réis (1NV441).
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seus acessórios, metade dos canaviais e parte da escravatura, entre outros bens. Unia

verdadeira fortuna capaz de posicionar o ex-escravo e sua família entre os agricultores bem

sucedidos da região.

No entanto, a eqüidade na divisão dos espólios era coisa rara, apesar da aparente

neutralidade da divisão matemática feita corri base nos valores em dinheiro atribuídos aos

bens inventariados. Se, por um lado. Amaro Nunes Viana fora designado por seu pai como

testamenteiro, por outro, a viúva fora nomeada inventariante pelo Juízo de órfãos. A

formalização da Partilha deixou o herdeiro Amaro bastante insatisfeito, levando-o a mover

uma Ação de Embargo ao Inventário, logo após a conclusão do mesmo, em 1802. Sentia-se

lesado na divisão do espólio, pois alegava que a viúva inventariante não fizera

"[ ... J descrever alguns bens, assim como algumas peças de ouro que em si meteu [sie] sem refletir ao
dever de meter a Inventário nas circunstâncias de que com o dinheiro do casal é que foram compradas
as ditas jóias [...] além disto Pq. no pagamento do Embargante se lançaram dois escravos de nomes
Floriano e Bernardin& aquele mulatinho e esta crioulinha, dos quais não está o Embargante entregue
porque a inventariante Embargada libertou o mulatinho e a crioulinha passou a vender a José da Silva
Riscado ou a uma sua filha antes das Partilhas feitas por cujo motivo não ficou o Embargante inteirado
do seu pagamento" (INV481).

Além disso - e esta era a acusação mais grave - reclamava que um dos avaliadores, o

alferes Antônio José Pereira Braga (que já teria demonstrado interesse em comprar o engenho

quando Salvador Nunes Viana ainda era vivo), havia feito um acordo prévio com a viúva

para, findo o inventário, comprar-lhe os bens que fossem lançados em sua meação.

O Embargante prosseguiu argumentando que "os melhores e mais vendáveis bens" -

sobretudo os escravos - foram lançados pelos partidores no pagamento da viúva. E arrematou

sua queixa dizendo que

..[J além dos mais bens que lhe foram lançados no seu pagamento e na terça lhe foram adjudicados
dois escravos Ventura, ao mesmo Embargante, e José, na terça dos falecido inventariado, cujos
escravos antes da facção das Partilhas estavam como ainda hoje estão em poder dos netos da
inventariante Embargada e conforme o Direito deve esta entregá-los ao Embargante [ ... ]..- ( 1NV481).

Tinha início, assim, mais uma batalha judicial por motivo de herança, na qual o forro

Amaro Nunes solicitava não só a nulidade da Partilha como também unia reavaliação dos

bens inventariados. Como era de praxe nesses casos, a viúva, Ré Embargada, contra-
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argumentou dizendo que repassaria ao Autor o valor do escravo que ela havia alforriado,

assim corno entregaria os demais escravos que ainda estavam em poder dela e dos seus

familiares, sem que para isso fosse necessário anular a Partilha e refazer o inventário.

No que diz respeito ás jóias supostamente sonegadas, dizia que eram peças de seu uso

pessoa!, assim como alguma mobília e roupa, que não teriam sido submetidas á avaliação em

comum acordo com o herdeiro, já que o mesmo também teria comercializado duas caixas de

açúcar e duas negrinhas para cobrir as despesas do funeral de seu pai, sem entrar com os

respectivos valores no Inventário, como seria mister acontecer.

Quanto á acusação de "dolo e malícia", na avaliação e divisão dos bens e no

respectivo negócio com o avaliador e, posteriormente, comprador de sua meação, negou

tenriinantemente, como era de se esperar. Nas Contrariedades interpostas ao Embargo,

afiançou que somente

"[ ... ] depois de feito o Inventário e conhecida a sorna dos bens se contratasse a Embargada com o
alferes José Pereira Braga, um dos avaliadores a vender-lhe parte da sua meação este contrato foi
muito posterior a estimação deles, antes do que nunca a Embargada entrou em semelhante idéia e
menos o comprador nisso lhe falou e só depois que se fez a estimação dos bens e ele conheceu as suas
qualidades é que teve princípio aquele traio" (1NV48 1).

É necessário examinar o Inventário e a Partilha para sabermos se, no que se refere à

divisão dos escravos, o pardo Amaro Nunes tinha ou não razões para se queixar. A expressiva

escravaria em questão era composta por nada menos do que 53 almas33 . Esses escravos

equivaliam a aproximadamente 50,6% do total da fortuna inventariada. Somavam 34 homens

(22 africanos e 12 nascidos no Brasil) e 19 mulheres (nove africanas e 10 nascidas no Brasil).

Quanto ao perfil etário, verifica-se que as crianças eram nove; todas elas nascidas no Brasil

(dois meninos e sete meninas). Os demais se compunham de 35 adultos (25 homens e 10

mulheres) e nove velhos (dois homens e sete mulheres). Do total, 16 escravos estavam

doentes (14 eram homens: quatro africanos velhos; cinco adultos africanos; quatro adultos

nascidos no Brasil e um mulatinho). As duas escravas enfermas eram uma africana e uma

crioula, ambas adultas.

No formal de Partilha. 16 escravos foram lançados ao pagamento da legitima paterna

do forro Amaro Nuries. Cinco deles estavam doentes (quatro africanos velhos e o mulatinho

Das 992 unidades agrárias escravistas listadas por Couto Reis em 1785, apenas 29 senhores possuíam mais de
50 escravos. Cf. COUTO REIS. Manoel Martins. Manuscrüos de Manoel Marlinz do Corno Revs, 1785. Ri,
APERJ, 1997.
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alforriado pela viúva e um dos motivos de contestação da divisão dos bens); duas crianças do

sexo feminino; uma africana e dois africanos velhos e, por fim, seis adultos (sendo cinco

africanos e um crioulo), trocando em miúdos: doentes, velhos e crianças somavam 10

escravos, ou seja, apenas seis poderiam, imediatamente, reforçar o contingente de mão-de-

obra daquele lavrador.

A viúva, por sua vez, recebera em sua meação um total de 26 escravos, dos quais oito

estavam doentes (urna africana adulta; um africano velho; um africano adulto; quatro adultos

nascidos no Brasil e uma crioula). Em termos proporcionais, pode-se dizer que a distribuição

dos enfermos foi eqüitativa (algo em torno de 30% para cada um). Porém, Francisca Correa

de Abreu recebera 18 escravos saudáveis, e nenhum deles era velho, somente seis eram

crianças, ou seja, 12 eram adultos - leia-se em idade plenamente produtiva: cinco africanos;

quatro africanas; dois escravos nascidos no Brasil e uma crioula.

De fato, a viúva levara uma enorme vantagem na divisão dos escravos. Porém, o

fundamento principal levantado pelo Embargante era o suposto conluio urdido previamente

entre a inventariante e o avaliador. Deixando de lado a troca de acusações e insinuações de

ordem morai proferidas, ao longo do processo, por ambas as partes, é impossível comprovar

se os acusados estavam ou não "mancomunados" como alegava o Embargante. No entanto, de

acordo com as testemunhas dos litigantes, era público e notório que o alferes Antônio José

Pereira Braga mantinha relações pessoais com a viúva (tanto que após a morte do marido

dela, levou-a para sua casa de morada na Vila, aonde Francisca Correa de Abreu veio a

falecer, aos de julho de 1806. com 102 anos de idade) e, de fato, comprou a meação

recebida pela viúva logo após a conclusão da Partilha, além de ter sido nomeado testamenteiro

pela mesma. A transação havida entre ambos fora confirmada no testamento dela, redigido em

1804:

Declaro que os bens que une tocaram na meação de meu segundo marido fora a metade das
benfeitorias de uma fábrica de açúcar com todos os seus acessórios de lavouras e escraiatura, e outros
móveis da qual por não ser conveniente ter sociedade com o herdeiro [ilegível] do meu marido e
menos como mulher podia sofrer o peso da laboração da mesma fábrica me resolvi a vendê-la ao dito
meu testamenteiro em primeiro lugar nomeado a pagamentos certos para com estes com mais descanso
me ir alimentando o restante tempo de vida reservando na mesma venda alguns escravos para o meu
serviço como também levando-lhe em conta o desfruto que tive de alguns canaviais e outras coisas que
sobraram da mesma meação por delas haver disposto antes da venda, e esta ser feita pelo mesmo valor
da estimação que tiveram os bens no dito inventário o que tudo há de constar de um papel que no ato
da entrega lhe passei com testemunhas para que em tempo algum pudesse haver dúvida entre mim e
ele e depois da minha morte entre meus herdeiros cuja venda não obstante ser feita por escritura

UACMC - Registros Paroquiais de Óbitos de Livres - Livro n.5.
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pública sendo necessário a tomo a confirmar por este meu testamento que servirá neste caso corno
parte da dita cscritura.e obrigação em que eu constituo lhe fazer boa por num e meus herdeiros os
quais para entrarem na minha herança do mesmo modo se devem comprometer por ser um contrato
lícito, e de boa fé sem dolo, engano, ou lesão alguma, em benefício dos meus herdeiros para que não
distribuíssem os ditos bens por parecer a menor parte deles constantes de se legar" (TES342).

Ë possível que o Embargante tivesse razão sobre o acordo prévio entre a Embargada e

o Avaliador, porém, nos Autos de Inventário e Partilha - que eram a base legal da contestação

- não havia nenhum indício do "dolo e malícia" alegados. Se acordado com antecedência à

avaliação dos bens, o negócio só deve ter sido formalizado, legalmente, por escritura pública,

depois de concluída a Partilha, como não poderia deixar de ser.

Outrossim, o alferes Antônio José Pereira Braga havia sido designado pelo Juízo de

órfãos somente como um dos avaliadores dos bens. Não fora nomeado partidor. Sendo assim,

não havia evidência de má fé na feitura da Partilha. E, apesar das queixas de Amaro quanto à

qualidade dos bens por ele recebidos, do ponto de vista do cálculo matemático, isto é na

divisão de valores, a Partilha estava mesmo correta. Tanto que, examinado o Embargo e

ouvidas várias testemunhas de ambas as partes, em outubro de 1803, o Juiz responsável pelo

caso considerou improcedente a suspeição lançada pelo Embargante e confirmou a divisão

dos bens, tal qual estabelecia o Inventário. Porém, reconhecia que o herdeiro tinha direito

sobre o valor do mulatinho alforriado e dos dois escravos que estavam de posse dos parentes

da viúva, sugerindo ao mesmo que movesse uma "Ação de Sonegador".

Embora tenha sido derrotado cru seu intento contra a viúva de seu pai, o ex-escravo

Amaro Nunes Viana recebera uma expressiva fortuna como herança. Infelizmente não posso

dizer mais sobre o destino desse homem pardo, nem de sua sociedade forçada com um

desafeto declarado. Contudo, é bastante provável que as benfeitorias de que já era senhor e

possuidor, somadas à metade do engenho e os seis escravos adultos e saudáveis herdados de

seu pai, tenham feito desse liberto um homem próspero, dotando-o de recursos materiais e

simbólicos - como o sobrenome paterno - para estabelecer relações com pessoas livres

consideradas importantes na região que o permitissem ascender socialmente.

O casal formado por seu tio paterno e mulher - o alferes Custódio Nunes Viana e dona

Ana da Luz Peçanha - foram quatro vezes escolhido para apadrinhar os filhos de Arnaro

Nunes e Vitória María. Por sinal, apenas dois, dos onze filhos do casal, foram designados

como pardos ao serem batizados, e aos três que posteriormente se casaram, na Matriz de São

Salvador, não foi feita nenhuma alusão à condição dos nubentes nem de seus pais. Ou seja,
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casaram-se como homens brancos. E. no caso específico desses netos de Salvador Nunes

Viana, a escrava Tereza - a vovó paterna que, de fato, era uma preta mina - foi literalmente

esquecida, posto que sua pessoa não foi uma vez sequer mencionada nos registros paroquiais

de batismo e de casamento de seus netos.

* * *

Enormes atribulações enfrentaram os quatro filhos naturais de Timóteo de Almeida

Rio para receber a parte que lhes cabia na herança paterna. Talvez Timóteo tenha alcançado a

desejada paz de sua consciência ao falecer, aos 17 dias do mês de março de 1804, após

perfilhar, em testamento, os filhos que teve com duas escravas 35 . Entretanto, suas disposições

de última vontade deram origem a uma disputa sucessória que se arrastou ao longo de mais de

10 anos. De antemão, já imaginava o descontentamento dos filhos legítimos quanto à divisão

de sua fortuna com os meios-irmãos, tanto que no seu testamento declarou:

caso haja alguma pessoa ou pessoas que se oponham ao cumprimento deste meu solene
testamento a qualquer título que seja o primeiro dito meu testamenteiro defenderá até maior alçada a
custa da minha mesma fazenda [ ... .(TEST53 1).

A fortuna em disputa fora avaliada em 11:991$670 réis, dos quais se abateram a terça

de 3:661$111 réis, as dívidas e os gastos com o funeral que, juntos, perfizeram a soma de

1:008$336 réis. Ou seja, restaram 7:322$223 réis para serem repartidos entre todos os

herdeiros (1NV307). Um conjunto de bens que o morto fizera questão de declarar terem sido

"todos adquiridos e nada herdados". Era, de fato, uma fortuna significativa que, por sinal, já

havia sido bem maior, considerando-se que todos os filhos nascidos do casamento se achavam

pagos de suas legitimas maternas, conforme declaração do testador.

O conjunto dos bens do falecido era formado por vários lanços de casas alugadas

(além daquela em que morava); quatro escravos (sendo uma liberta sob condição no

testamento); algumas peças de roupas finas; poucos móveis; alguns créditos; poucos adornos

e jóias de ouro e prata; nove créditos e, mais, a quantia de 4:800$000 réis em dinheiro líquido.

Como no inventário não foram descritas, nem mencionadas pelo testador, quaisquer

Parte dessa história foi apresentada no capítulo 11 desta tese.
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mercadorias de comércio, suponho que o dito defunto vivia, havia algum tempo, dos aluguéis

de suas casas e da usura.

A despeito da vontade do falecido, o inventariante, e genro de Timóteo de Almeida

Rio, tratou de declarar como herdeiros apenas os filhos legítimos. Esta atitude fez com que o

testamenteiro Custódio João da Costa - em cumprimento das determinações de seu finado

compadre - comparecesse em Juízo para acrescentar a prole legitimada ao título dos

herdeiros. Apesar da intervenção do testamenteiro em beneficio dos herdeiros preteridos, o

que viria a ser a primeira Partilha do espólio foi realizada, em julho de 1804, tão somente em

favor dos filhos do casamento. Este fato fez com que, no mesmo mês e ano, os herdeiros

lesados - com a assistência do testamenteiro e também tutor - movessem um Libelo Cível

contra seus meios-irmãos. Malgrado o revés inicial sofrido pelos libertos, o apoio do

compadre de seu falecido pai foi fundamental no decorrer do processo. Assim, também neste

caso, a força mora] derivada dos laços de compadrio demonstrava todo seu vigor e

importância, fazendo com que Custódio João da Costa, homem rico e poderoso, não deixasse

de secundar aqueles libertos em seus pleitos 3h.

A princípio, o pardo Manoel - primogênito do falecido —juntou-se aos demais meios-

irmãos, egressos do cativeiro, contra os filhos legítimos de seu pai. Os réus, por sua vez, em

suas Contrariedades tentaram provar que os filhos naturais do falecido eram, na verdade,

insucessíveis. Em resumo, os argumentos utilizados pela prole legítima de Timóteo lançavam

suspeita sobre a virilidade do viúvo e insinuavam unia suposta infidelidade amorosa da cativa

para com seu senhor, colocando, por conseguinte, debaixo de dúvida a própria paternidade

dos autores 37. Alegaram também a existência de desavenças familiares, que teriam feito com

que o falecido fizesse "falsas" declarações de paternidade dos autores com o intuito exclusivo

de prejudicar seus verdadeiros filhos e, por fim, amaram-se de um poderoso argumento

consignado nas Ordenações Filipinas, ao sustentar que seu pai era um homem nobre e,

portanto. "ordenava a lei que os filhos de homem nobre não sucedam sendo naturais"

(PROCOI 8).

Esta última objeção imposta pelos réus fez com que o pardo Manoel desistisse da

Ação coletiva para "separar sua habilitação e propô-lo (sic) . por meios ordinários",

usuricando que nascera na ocasiao em que o ano seu pai no gozava de nobreza". Uma

I' Custódio João da Costa já foi citado no segundo capítulo desta tese. A riqueza e condição de senhor de
engenho dele podem ser verificadas em seu testamento e inventário. Cf, TEST445 e 1NV393.

Para efeito de legitimação tomou-se fundamental provar que a concubina não tinha acessos venéreos a outros
homens durante a mancebia. Cf. LONDONÕ, Fernando Torres. A Outra Família: concubinato, igreja e
escóndalo na colônia. SP, Loyola, 1999, p. 100-102 e I3RÜGGER, Silvia M. Jardim. Minas Patriarca! - Família
eSociedade (São João dei Rei, sécuiosXVili cxix). Niterói. Tese de Doutorado, UFF. 2002, p. 153.
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nobreza que, no entender dos filhos da crioula Ana, não existia, uma vez que seu falecido pai,

embora tivesse exercido "cargos honrosos da República de Almotacé, Vereador, Juiz

Ordinário e Ouvidor", nunca deixara a mercancia de retalho e de quinquilharia de prego e

no tempo deste concubinato em casa do testador seu pai não havia outro homem se não

ele, pois nem caixeiro tinha [...j" (PROCOI 8).

Examinados os Autos (libelo, contrariedades, réplicas, tréplicas, certidões anexadas e

depoimentos das testemunhas), aos 27 dias do mês de dezembro de 1804, o Juiz de Fora e de

órfãos encarregado da Ação não teve dúvidas sobre a paternidade dos autores nem de que o

falecido - não obstante os honrosos cargos exercidos — perdera sua nobreza "[ ... } condição

incompatível com o exercício mecânico de vender a vara e côvado pelas próprias mãos sem

que ao meros tivesse um caixeiro" (PROCOI 8)38 . Assim, proferiu sentença favorável aos

autores reconhecendo-lhes o direito de sucessão. Os réus, naturalmente, apelaram da decisão

judicial e os Autos foram remetidos primeiro para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro,

seguindo, depois, para a Casa de Suplicação, em Lisboa. E em todas as instâncias em que o

Processo tramitou, ao longo de quase 10 anos, as sentenças foram sempre favoráveis aos

libertos.

O pardo Manoel, que resolvera mover uma Ação isolada, foi o primeiro a conseguir

habilitar-se como herdeiro e, em 27 de julho de 1813, foi realizada uma nova Partilha entre os

quatro filhos legítimos mais o primogênito. Poucos meses depois, a Partilha teve que ser

refeita novamente, desta vez, incluindo todos os oito filhos de Timóteo de Almeida Rio.

A cada um dos oito herdeiros tocou, fora os legados, a quantia de 915$277 réis. Se,

por um lado, essa divisão resultou num sensível prejuízo para os filhos legítimos — caso

valesse a primeira partilha entre os quatro, a legitima paterna individual seria de 1:830$555

réis — por outro, representou um ganho expressivo para os libertos. Mas isso não é tudo. Três

anos depois, os quatro filhos legitimados ganharam uma nova disputa contra seus meios-

irmãos e dividiram entre si a quantia adicional de 2:321$941 réis procedentes dos rendimentos

dos aluguéis das casas de seu pai, ao longo de todos aqueles anos de demandas judiciais

(1NV307). Coube a cada um deles a soma de 580$485 réis, perfazendo um total de 1:495$762

réis, uma quantia, ao fim e ao cabo, superior àquela recebida pelos filhos legítimos.

Segundo Guilherme Pereira das Neves, nas sociedades de Antigo Regime, a nobreza era uma condição que se
herdava ou se podia conquistar, mas que também se podia perder, sendo inconciliável com as atividades que
garantiam o sustento por meio das próprias mãos, tais corno "o mercador que carregava fardos ou precisava
cortar unia peça de fazenda para atender a um freguês". Este foi, sem dúvida, o caso de Timóteo de Almeida Rio.
Cf. NEVES, Guilherme Pereira das. Homens Bons. lo: VAINFAS, Ronaldo (direção). Dicionário do Brasil

Cabina! (1500-1808).RJ. Objetiva, 2000, p. 284-286.
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Indiscutivelmente, o valor real da fortuna em disputa sofreu os efeitos da depreciação

da moeda corrente no Brasil (por exemplo: em 1808, 1:495$762 réis equivaliam a 448,72 £;

ao passo que: em 1816, esse mesmo valor correspondia a 355,24 £). Também é certo que, se

olharmos para as fortunas originais, pode-se dizer que o sistema de herança do reino

português era responsável pela pulverização do patrimônio familiar e empobrecimento das

gerações subseqüentes 39. Porém, da perspectiva desses libertos, esses quinhões herdados, por

pequenos que fossem, representavam uma soma considerável, sobretudo para quem, tendo

nascido escravo, tivera a fortuna da remissão do cativeiro e ainda receber de herança uma

significativa parcela da riqueza paterna.

Não menos verdadeiro é o fato de que as dificuldades de habilitação de filhos naturais

à herança eram enormes - ainda mais para os mestiços — indo desde a oposição dos herdeiros

legítimos até a má-vontade das autoridades, além da morosidade dos processos. No entanto,

diversas disposições testamentárias comprovam, fartamente, que não era de todo incomum o

acesso de filhos de escravas e de forras à sucessão de bens paternos40.

No primeiro quartel do século XVIII. Dom Lourenço de Almeida. Governador da

Capitania das Minas Gerais, solicitava, à Sua Majestade, o estabelecimento de uma lei que

interditasse aos mulatos o recebimento de heranças. Mas a sugestão não foi acatada pela

Coroa. E, depois dele, alguns Juizes de órfãos daquela capitania também propuseram que aos

ditos mulatos fosse proibida a concessão de legados ou fideicomissos 41 . Ora, a própria

formulação dessas propostas, como objeto das preocupações das autoridades coloniais, por si

mesma já sugere que semelhante prática não era coisa, assim, tão extraordinária. Em uni texto

anônimo, publicado em 1838, no qual argumentava em favor da legalidade do tráfico de

escravos, José Carneiro da Silva — o primeiro Visconde de Araruama (que disputou a sucessão

de bens encapelados com o filho primogênito de seu primo-irmão) - com base em sua própria

Sobre a fragmentação dos patrimônios familiares provocada pelo sistema de herança do Reino Português Cf.
FARIA, Sheila de Castro. Herança. In: VAINFAS, Ronaldo (direção). Dicionário do Brasil Colonial (/500-
1800). Ri, Objetiva, 2000, p. 280-281.
40 Opinião contrária e, ao que me parece, um tanto quanto equivocada foi extemada por Alfredo Bosi, para quem
assim como as escravas concubinas não tinham direito à meação dos bens de seus amásios "[...] tampouco os
filhos dessas uniões fugazes [entre senhores e escravas] se ombrearam com os herdeiros ditos legítimos do
patrimônio de seus genitores. As exceções, raras e tardias, servem apenas de matéria de anedotário e confirmam
a regra geral". Cf. l3OSl. Alfredo. Dialética da Colonização. 28 ed., SP, Cia das Letras, 1994, p. 28-29. Pelo que
pude apurar na documentação consultada, tanto os protagonistas dessas intrincadas disputas sucessórias quanto
as autoridades coloniais e metropolitanas levavam o assunto muito a sério.
' Sobre as propostas restritivas formuladas pelas autoridades mineiras Cf. RUSSEL-WOOD, A. 1. R. Escravos e

Libertos no Brasil Colonial. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 58 e BR,UGGER, Silvia M. Jardim. Minas
Poiriarcal - Fainilia e Sociedade (São João dei Rei, séculos XVIII e XIX). Niterói, Tese de Doutorado, UFF,

2002, p. 153-154. Com relação às legitimações testamentárias de filhos de escravas e forras em Minas Gerais.
CI. HIGGINS, Kathlcen J. 'Licencious Libertina Brazilian Gold-Mining Region: slavery, gender and social
control in eighteenlh century Sabará, Minas Gerais. Pennsylvania, l'he Pcnnsylvania State University Prcss,

1999, p. 43-45 e 145, 149; 159-162 ei passim.
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experiência familiar, admitia a relação entre herança e trajetória social ascendente de libertos:

"Tenho visto escravos senhores de escravos, com plantações, criações de gado vacum e

cavalar, assim como escravos libertarem-se, tornarem-se grandes proprietários, serem

soldados, chegarem a oficiais de patente e servirem outros empregos públicos tão úteis ao

Esta do"42.

Ainda no decorrer do processo em tomo do espólio deixado por Timóteo de Almeida

Rio, a parda Maria de Almeida Rio tomou estado de casada, em maio de 1811, unindo-se ao

pardo Alexandrino José Carneiro, com quem teve apenas um único filho, também pardo,

nascido em março de 1813, apadrinhado por um pároco e protegido por Nossa Senhora do

Terço 3 . O casal conseguiu conquistar algum prestígio social, uma vez que Alexandrino

apadrinhou 10 crianças, entre 1814 e 1825, sendo quatro delas filhas de descendentes de

escravos, cuja cor e condição não foram mencionadas pelos párocos, assim como a do próprio

padrinho. Além disso, a partir de 1824, Alexandrino José Carneiro aparece nos registros

paroquiais ostentando o título de tenente, ao passo que sua mulher Maria de Almeida Rio,

embora tenha sido convidada apenas duas vezes para servir de madrinha - sem qualquer

referência ao seu passado de escrava - apareceu qualificada como dona, em agosto de 1824,

no assento que registrou o batizado de Alexandrino, filho natural de Inácia Maria da

Conceição44.

O processo de supressão do estigma do cativeiro foi ainda mais acelerado para Manoel

de Almeida Rio- Desde o seu casamento com Domingas Maria da Silva, em 1816, até o

batizado do sexto e último filho do casal, em novembronovembro de 1828, não se faz nenhuma alusão

à condição do casal nem tampouco de seus filhos. Ou seja, desde o nascimento, esses netos do

falecido Timóteo de Almeida Rio já eram consideradas pessoas brancas. Manoel de Almeida

Rio tinha consciência de que o gesto de seu falecido pai havia mudado o rumo de sua vida,

transformando um pardo forro, oficial mecânico, num homem de cabedal. Não por acaso,

decidiu prestar uni contradom ao falecido comerciante, batizando seu segundo filho como

Timóteo.

* * *

12 Apud MARQUESE. Rafael de Bivar & PARRON. Tâniis Peixoto. Azeredo Counnho, Visconde de Araruama e
-wmória Sobre o Comércio de Escravos de 1838. In: Revisto de História. SP, USP. v. 152, p. 99-126,2005. A

referida disputa sucessória será tratada no próximo capítulo desta tese.
ACNIC - Registros Paroquiais de Casamentos de Livres - Livro n.4 e Registros Paroquiais de Batizados de

Livres - Livro n.9.
"ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Livres - Livro n. 10.
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Mas nem sempre o acesso à herança paterna dependia da consciência culpada de um

homem livre diante da iminência da morte. Por vezes, era fruto da iniciativa do próprio liberto

que lutava contra o "esquecimento" paterno para fazer valer seus direitos sucessórios. Pelo

menos, foi assim que aconteceu no reencontro dos caminhos que uniam a história da parda

Verissima da Rosa à vida de José de Mendonça Rocha.

José de Mendonça Rocha era um homem já bastante velho, tanto que se dizia

decrépito, ao ditar seu testamento, em março de 1818. Declarou-se natural dos Campos e

casado com Beatriz de Souza, mulher de seus 70 anos de idade O casal vivia de lavouras em

uni sítio de terras próprias, localizado na Ponta do Guari, freguesia de São Gonçalo, e contava

com o trabalho de três filhos de criação, solteiros e já em idade adulta, além de seis escravos.

Corri o intuito de ordenar o destino de seus bens, declarou que não tinha filhos naturais nem

legítimos Tampouco tinha ascendentes vivos e, por conta disso, instituiu seus três filhos de

postiços como herdeiros do remanescente de sua meação. Entre seus gestos pios, alforriou

gratuita e condicionalmente o escravo Simão de nação angola pelos bons serviços dele

recebido e deixou de esmola à "Veríssima mulher parda forra freguesa de Nossa Senhora do

Desterro de Capivari seis doblas" (TESTI 99).

José de Mendonça Rocha faleceu em julho de 1819, e o cumprimento do testamento e

o inventário de seus bens corriam tranqüilos, até que eis que apareceu a dita Veríssima da

Rosa, e corri ela uma parte de um passado que o falecido um dia fizera questão de esquecer.

Mas uni passado que, uma vez comprovado perante o Juízo dos Defuntos e Ausentes, foi

capaz de mudar completamente o rumo das disposições de última vontade daquele testador.

No Libelo Cível que interpôs ao inventário de José de Mendonça Rocha, no intuito de

embargar o título dos herdeiros, Veríssima da Rosa revelou parte de um drama por ela

experimentado alguns anos antes. A parda contava que, no estado de solteiro, José de

Mendonça Rocha administrava a fazenda de Capivari, pertencente ao Brigadeiro José Caetano

de Barcelos Coutinho e, naquele tempo, vivia concubinado com a forra Inácia da Fonseca,

com quem não tinha impedimento algum para se casar. Veríssinia afiançava qúe o dito José

de Mendonça Rocha sempre manteve a forra Inácia como "dona da casa do mesmo",

reconhecendo-a e sendo por todos reconhecida por sua amásia.

Deste concubinato foi que nasceu Veríssima, a quem o mesmo Mendonça

"reconheceu" logo por filha e a fez batizar na presença de padrinhos por ele convidados. E,

passados três ou quatro anos do seu nascimento, a pôs a educar na casa chamada grande em

que vivia a própria família daquele Brigadeiro, para aprender a cozer e a fazer renda. Tendo

Veríssima atingido idade para tomar estado, o dito seu pai logo tratou de arranjar um
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casamento para ela com João de tal, entretanto, o rapaz não agradou à moça e, por conta disso.

a aliança não Se consumou Mesmo tendo contrariado a vontade paterna, Veríssima

assegurava que o dito José de Mendonça Rocha continuou a tratá-la como filha, assistindo-a

no seu vestuário e exercendo, para com e]a, todos os paternais ofícios.

Todavia, passado algum tempo, ainda moça solteira, eis que Veríssima da Rosa

apareceu grávida. A notícia teria causado tanto pesar ao dito Mendonça que este,

simplesmente, resolveu abandoná-la à própria sorte, tanto que largou a administração da

fazenda e foi-se embora da freguesia de N S do Desterro de Capivari. Segundo Veríssima,

José de Mendonça Rocha agiu, assim, porque chegou ao conhecimento dele, que o pai da

criança que sua filha trazia no ventre era o próprio Brigadeiro, seu amo, em cuja casa

Veríssima se achava.

Desde então, dizia Veríssima da Rosa, ficou totalmente esquecida e abandonada por

seu pai. José de Mendonça Rocha retirou-se para Campos, onde se casou com Beatriz de

Souza com quem viveu conjugalmente até a morte. Mas, se ao se mudar para Campos, José de

Mendonça Rocha esquecera de sua filha, Veríssima não perdera, de todo, o conhecimento do

paradeiro de seu pai. Pelo menos, a notícia do falecimento de José de Mendonça Rocha

chegou até a ela, ainda a tempo de intervir no rumo do inventário. O principal argumento

empregado pelo advogado de Veríssima apoiava-se no fato de que seu pai era homem peão e,

portanto, não gozava de nobreza de qualidade alguma. Assim sendo, não havia impedimento

algum para Veríssima da Rosa, como filha natural do falecido, ser habilitada como sua única e

universal herdeira (PROCO26).

Decerto que essa história foi construída unicamente a partir da versão de Veríssima, no

entanto, suas alegações, confirmadas por todas as testemunhas arroladas no processo, eram

bastante plausíveis, tanto que foram suficientes para convencer o Juizado dos Defuntos e

Ausentes de que ela era filha natural do Mendonça e, portanto, de fato e de direito, sua única e

universal herdeira. E de nada adiantaram as apelações feitas por Beatriz de Souza às

instâncias superiores, uma vez que, em março de 1822, graças à sentença final pronunciada

pela Casa de Suplicação, Veríssima da Rosa foi, definitivamente, reconhecida como legítima

e única herdeira do falecido José de Mendonça Rocha e, por conseguinte, pôde finalmente

receber a metade do espólio que, descontados 365$624 réis, importou a quantia de 1:603$816

réis (o que naquele ano era equivalente a 327,44 £ ) 45.

45 o conjunto dos bens pertencentes a José de Mendonça Rocha foram avaliados, em 1819, na quantia de
3:938$880 réis, ou seja, o equivalente a 948,61 £ (1NV651).
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* * *

Poderia contar ainda muitas histórias semelhantes, afinal nada menos do que 66

testadores admitiram a existência de prole ilegítima e a exata metade deste conjunto,

composto por 33 homens, providenciou a perfilhação de escravos ou de filhos de mulheres

forras. Entretanto, creio que os casos aqui reconstituídos são suficientes para desfazer a

imagem de forros e descendentes de escravos completamente à mercê da indiferença das

autoridades judiciais quanto aos seus pleitos em matéria de sucessão de bens, ou totalmente

indefesos diante da astúcia daqueles cujos interesses eram contrariados pela dispersão de

espólios e legados.

Histórias, penso eu, que bastam também para comprovar que tanto os legados

deixados por esmola quanto os bens herdados em virtude das perfilhações serviam de base

material para a estruturação da vida de vários libertos, facilitando arranjos matrimoniais e

constituição de famílias, além de propiciar uma boa consideração social para alguns deles.

Logo, considero que a possibilidade virtual e concreta de mobilidade social ascendente, aberta

aos egressos do cativeiro, era muito mais coerente com o papel estrutural desempenhado pelas

alforrias no intuito de promover a reprodução da ordem social.

Uma ascensão social que multiplicava as hierarquias e reforçavam a ordem social, na

medida em que, ao alcançarem a condição de senhores de almas, forros e pardos livres

avolumavam o expressivo contingente de pequenos e médios proprietários e, com isso,

fortaleciam a legitimidade social da própria escravidão. Mais do que isso, podiam ser

absorvidos no corpo político da sociedade como vassalos e se transformar em agentes da

subordinação, ocupando cargos e exercendo funções diversas, muito além do cumprimento do

papel de feitores ou de capitães-do-inato freqüentemente citado pelos estudiosos 46.

Mas com legados, heranças, ou sem nada disso - como era o caso da maior parte dos

alforriados - uma vez deixado o cativeiro para trás, era necessário tocar a vida e trabalhar para

garantir o sustento pessoal ou da família.

Sobre a atuação de forros e pardos livres como feitores e capitães-do-mato Cf. LARA, Sílvia Hunold. Campos
ia Violência. escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. R.I. Paz e Ferra, 1988, p 171,

:79-180 e 295-322. Em relação à ocupação de cargos relativamente prestigiosos por descendentes de escravos
Cf. RUSSEL-W001), A.J.R. Autoridades Ambivalentes: o Estado do Brasil e a contribuição africana para a
oo ordem na república". In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). Brasil: colonização e escravidão. Ri, Nova

Fronteira, 1999, p. 105-123.
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O MUNDO DO TRABALHO: lavouras e oficias

Por se tratar de uma região eminentemente agrária, a maior parte dos foros e de seus

descendentes se (re)inseria no mundo do trabalho dedicando-se ás lavouras de alimentos ou ao

exercício de oficios mecânicos, quase sempre caudatários das atividades agrárias ali

desenvolvidas ou, então, voltados para atenderás demandas dos moradores da Vila. Dos 149

homens alistados como pardos, com oficio declarado, num registro nominal das Companhias

do Terço das Ordenanças, datado de 1782, consta que metade deles labutava no amanho da

terra como titulares de suas próprias lavouras (sendo que dois deles como senhores de

engenho), ao passo que 61 declararam exercer algum oficio especializado, enquanto apenas

13 disseram viver de suas agência547.

A qualificação das testemunhas em processos cíveis e criminais também permite

visualizar o quadro ocupacional dos forros e de seus descendentes. É preciso fazer a ressalva

de que, em geral, nesse tipo de documentação, as mulheres aparecem bastante sub-registradas,

o que decerto prejudica a análise quando se leva em conta que elas eram maioria entre os

libertos45 . Mas, por outro lado, considerando-se que em Campos boa parte delas arranjava

casamento, creio que a ocupação feminina estivesse, em boa parte, representada pelo cabeça

do casal. Este foi, por exemplo, o caso da parda forra Antônia Maria do Nascimento, mulher

de 32 anos, casada com o lavrador Januário José, cabra forro, com 55 anos de idade,

moradores no lugar denominado o Pau Ferro, que declarou, em 1824, "que vive em

companhia do mesmo seu marido e do seu trabalho"(PROC 138).

Como boa parte dos forros dedicava-se à agricultura, quase sempre dependente do

trabalho familiar, por vezes secundado pelo braço cativo, certamente que, é lícito supor que

forras e pardas livres casadas laboravam nas plantações e no beneficiamento da produção ao

lado de seus cônjuges, filhos e eventuais escravos.

' APC - CMCG - Nominal Forças Armadas- No total foram arrolados 259 homens pardos, sendo que não há
nihmação sobre a ocupação para 110 deles. Isso se explica porque a maior parte desses individuos era
constituída por meninos menores de 12 anos, visto que o alistamento militar arrebanhava crianças a partir dos
sele anos de idade.

No conjunto de 2.279 testemunhas arroladas em 152 processos abertos entre 1753-1836, figuram apenas 61
inilheres.



Quadro YH.2 - Quadro Ocupacional de Pretos, Crioulos,
Cabras, Pardos Forros e Pardos Livres (1753-1836)

Ocupação

lavouras.	 210	 34,0

carpinteiro	 80	 13,0

alfaiate	 56	 9,1

negócios	 42	 6,8

agências	 40	 6,5

sapateiro	 35	 5,7

marceneiro	 17	 2,8

seleiro	 12	 1,9

ferreiro	 10	 1,6

pedreiro	 10	 1,6

serrador	 10	 1,6

mestre de açúcar	 6	 1,0

aguardenteiro	 6	 1,0

oleiro	 5	 0,8

pescaria	 5	 0,8

jornais	 -	 5	 0,8

outros'	 45	 7,3

ignorado	 23	 3,7

soma	 617	 100

Fonte APC e BNRJ - Processos Civeis e Criminais (ver fontes
manuscritas)
* ocupações com menos de quatro representações

Mais uma vez a natureza das fontes faz com que a categoria de lavradores apareça

subestimada, uma vez que os processos eram instaurados na Vila, de onde era recrutada uma

parte das testemunhas, muitas vezes apenas para cumprir as exigências formais das

Ordenações Filipinas que, no caso de processos crimes, determinavam número mínimo de 30

depoentes49 . Daí a presença expressiva de oficiais mecânicos, posto que, do total de

testemunhas arroladas no quadro acima , 192 pessoas (31,1%) declararam residir na Vila de

São Salvador.
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Cf. LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-
1808. Ri, Paz e Terra, 1988, p. 362.
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Com as licenças para a abertura de suas tendas e os preços de seus serviços

determinados pelo Senado da Câmara, os ganhos materiais dos oficiais mecânicos eram

bastante limitados (ainda que os preços fossem, vez ou outra, desrespeitados pelos artífices) e

provavelmente bastavam, tão somente, para prover a existência dos artífices e de suas

famílias, quando era o caso. Em abril de 1709, os Oficiais da Câmara da Vila de São Salvador

reuniram-se em vereança e decidiram convocar e notificar alguns oficiais de sapateiro para

responder a respeito das "queixas do povo e alto preço que os ditos sapateiros punham em

suas obras fora dos termos do que podiam livrar a respeito do cabedal que eles gastavam nos

sapatos por ser o couro da terra e sela e fio"°. E, diante da decisão dos Vereadores pela

fixação dos preços a serem cobrados pela execução de semelhantes serviços, "não quis José

Gonçalves aceitar os preços declarados e impostos por eles e que não queria trabalhar pelo

dito oficio de sapateiro nesta Vila e os ditos Oficiais mandaram que assinasse termo o dito

José Gonçalves da desistência do oficio para que trabalhando e usando do oficio nesta terra se

proceder com ele como for de Direito e Justiça sendo em sua casa ou em outra qualquer e

assim assinou o dito José Gonçalves"51.

Passados mais de 40 anos daquela decisão de tabelar os preços praticados pelos

sapateiros, o Senado da Câmara reuniu-se novamente, desta vez em abril de 1750, "atendendo

ao bem comum e geral queixa deste povo" contra a "exorbitância com que se pagavam aos

oficiais dos feitios e obras que faziam em seus oficios", para, mais unia vez, fixar os preços

daqueles oficios52.

Apesar dos limites apresentados pela documentação, é necessário salientar que não se

tratava de um quadro ocupacional rígido, visto que, em sociedades pré-industriais, era comum

que as pessoas desempenhassem, simultânea ou sazonalmente, mais de urna atividade.

Maurício de Lemos do Ó era mestre pedreiro, mas fizera investimentos na agricultura que o

transformaram em senhor de engenho. Do mesmo modo, o capitão Luiz José de Faria Gaio,

reputado como homem pardo, não só passou a tocar os estabelecimentos rurais da família,

após a morte de seu pai, como também exercia o oficio de ourives e avaliador do título de

ouro e prata nos juízos encarregados pela abertura de inventários. Ademais, o sucesso ou o

infortúnio num determinado ramo de atividade poderia acarretar a mudança na ocupação de

um indivíduo. Mas de toda forma, as fontes consultadas permitem a visualização dos lugares

° BNRJ -Seção, Manuscritos - 3-3-1. Cópia de Várias Ordens e Determinações da Câmara desta Vila de São
Salvador (1673-1788).

BNU - Seção Manuscritos . 3-3-1. Cópia de Várias Ordens e Determinações da Câmara desta Vila de São
Salvador (1673-1788).
51 BNRJ -Seção Manuscritos - 3-3-2. Cópia dos Acórdãos que se acham Registrados no Livro dos Mesmos que
se acho em poder do respectivo Escrivão da Câmara Cristóvão Muniz Barreto de Menezes (1746-1788).
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mais comuns em que os ex-escravos e sua descendência conseguiam se encaixar, numa região

em que a produção açucareira predominava na economia local.

São os testamentos e, melhor ainda, os inventários posi-mortem que permitem uma

análise mais acurada sobre os investimentos e os bens acumulados por aquela parcela da

população livre de ascendência escrava ou socialmente embranquecida. Indubitavelmente, as

lavouras de alimentos e os oficios mecânicos praticados por forros e pardos livres, em geral,

não permitiam a formação grandes fortunas, mas ainda assim é possível identificar entre eles

alguns casos de pessoas, relativamente, muito bem sucedidas. Mas o que importa ressaltar é

que a acumulação de algum recurso material que justificasse a redação de um testamento ou a

abertura de um inventário já era mais do que o suficiente para diferenciá-los da maior parte da

população nascida livre que não conseguiu amealhar bens e transmiti-los às gerações

seguintes.

Em julho de 1818, o pardo forro João Furtado de Mendonça declarou-se viúvo e

senhor de uma chácara, quatro lanços de chãos, 40 palmos de terra e mais três casas

espalhados pela Vila de São Salvador, além do escravo Joaquim angola, a quem deixou

coartado (TEST36). Igualmente viúva, a parda Leonor de Deus revelou-se, em 1812, senhora

de três escravos, além das benfeitorias de um sítio, estabelecido em terras do capitão

Agostinho de Almeida (TESTI29). Situação ainda melhor era vivida pela parda Lucinda

Maria de Jesus e por seu marido Antonio da Silva Riscado, visto que, em 1827, possuíam um

sitio em terras do Excelentíssimo Visconde de Asseca com todas as suas benfeitorias, alguns

animais vacuns e cavalares e todo o mais arranjo da casa, sendo ainda senhores de sete

escravos (TEST323 e 1NV464). Em maio de 1798, Pedro de Passos Mascarenhas, preto forro

do gentio de Guiné, arrolou, por sua vez, os seguintes bens: "um lanço de casas na Rua Nova

cobertas de telha; um sítio no Beco em terras foreiras ao Excelentíssimo Visconde de Asseca

[ ... ] três cavalos mansos e dezenove cabeças de gado vacum com a sua produção na fazenda

do Ilustríssimo Senhor Coronel José Caetano de Barcelos Coutinho", além de dois escravos

(TESTI63). O pardo livre João Francisco Pereira, casado com a parda Maria da Conceição,

era, em 1801, dono de 220 braças de terras próprias de testada com quatrocentas e tantas de

fundos, na paragem denominada a Barra da Lagoa de Cima, e senhor de seis escravos

(TEST25O).

Isso para citar apenas alguns casos documentados pelos testamentos. Que dizer, então,

de algumas pequenas fortunas que aparecem detalhadamente descritas nos inventários? Não

encontrei nenhum outro lavrador com um antepassado escravo tão bem sucedido quanto o

casal formado pelos pardos livres Miguel Francisco de Sene e Felícia Pereira de Jesus. Ambos
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possuíam uni sítio no Sertão do Calhambola, onde vivam em companhia de alguns filhos

adultos e solteiros, e nele plantavam cana, mandioca e criavam algumas cabeças de gado

vacum e cavalar e, para tanto, contavam com o trabalho de 18 escravos dos quais eram

senhores. A fortuna do casal, avaliada em 1801, em virtude do falecimento de Miguel

Francisco, alcançou a cifra dos 2:331$280 réis sem unia dívida passiva sequer para ser abatida

(1NV2440).

Mas nem todos lograram alcançar a condição de senhores de escravos. Dos 71

inventários analisados, 16 não apresentavam a propriedade cativa. Para a maior parte desses

ló inventariados é impossível identificar a ocupação de seus titulares pela descrição dos bens,

quase todos eram moradores na Vila de São Salvador, e, provavelmente, ali viviam de suas

agências, por vezes contando apenas com a mão-de-obra familiar ou ainda, exclusivamente,

com seus próprios braços, no exercício de seus oficios. Muitos lavradores também labutavam

sem o recurso do trabalho escravo. Das 1.531 unidades agrárias mapeadas em 1785 por Couto

Reis, 35,2% não contavam com a presença de cativos, assim como 16 titulares entre os 191

estabelecimentos rurais que, no ano de 1800, pagavam foro aos religiosos de São Bento 
53.

A distribuição espacial dessas unidades agrárias sem escravos pode ser vista no

segundo capítulo desta tese 54 . O próximo quadro revela o espectro das atividades econômicas

desenvolvidas nesses estabelecimentos. No conjunto, sobressaem três paróquias: São

Salvador, São Gonçalo e São João da Barra. A freguesia de São Salvador se destacava pela

produção de alimentos, açúcar e aguardente, sendo também a maior responsável pela

confecção de tecidos. Possivelmente, as atividades ali desenvolvidas dependiam basicamente

da mão-de-obra familiar e, dado o volume da produção de alimentos e de tecidos, é muito

provável que também estivessem voltadas para o mercado local. Em São Gonçalo, embora os

derivados da cana assumissem um papel importante, seguidos pela produção de alimentos, o

maior destaque ficava por conta da criação de gado, mormente o vacum- Aliás, a criação de

gado vacum foi única atividade em que a freguesia de São João da Barra alcançou alguma

projeção 55, ao passo que Capivari e Nossa Senhora das Neves eram as freguesias mais

adversas para aqueles lavradores que não possuíam escravo algum.

'3 Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri, APERJ. 1997
ANRJ - Códice 246 - Livro de Lançamento de Décimas Urbanas e Quintas dos Bens dos Corporações

Religiosas e Donatários da Coroa de São Salvador dos Campos dos Goitacases. 1799-1800.
'Cf. Quadro 11.4.

Alguns titulares dessas unidades onde se criava gado sem escravos aparecem arrolados corno escravistas em
outros estabelecimentos nos quais produziam açúcar e/ou alimentos, sobretudo na Freguesia de São Gonçalo.



Quadro VIU - Produção Agrária em Estabelecimentos Sem Escravos (1785)

Freguesias	 GADO (cabeças)	 -	 -

vacum	 cavalar	 soma	 %	 -	 -

São Salvador	 153	 178	 33'

São Gonçalo	 1.110	 507	 1.617	 513	 -	 -

Guaruilios	 8	 4	 12	 0,4	 -	 -

Capivari	 116	 40	 156	 5.0	 -	 -

Neves	 1	 -	 1	 -	 -	 -

S. João Barra 	 788	 245	 1.033	 32.8	 -	 -

SOMA	 2.176	 974	 3.150	 100	 -	 -

Freguesias	 ALIMENTOS (alqueires)

milho	 feijão	 arroz	 farinha	 soma

São Salvador	 1.039	 460	 94	 4.005	 5.588	 54,6

São Gonçalo	 502	 283	 5-8-

	

8	 1.904	 2.747	 26,8

Guarulhos	 109	 90	 60	 557	 816	 8.0

Capivari	 48	 20	 6	 306	 380	 3.7

Neves	 -	 -	 -	 -	 -	 -

S. João Barra	 88	 9	 26	 586	 709	 6.9

SOMA	 1.786	 862	 244	 7.358	 10.240	 100

Freguesias	 DERIVADOS DA CANA (arrobas e medidas)	 -	 -

açúcar	 %	 aguardente	 %	 -	 -

São Salvador	 2.320	 55,2	 1.147	 57.6	 -

São Gonçalo	 1.549	 36.9	 750	 37,7	 -	 -

Guarulhos	 211	 5.0	 37	 1.9	 -	 -

Capivari	 -	 -	 -

Neves	 -	 -	 -	 -	 -	 -

S. João Barra	 120	 2,9	 56	 2,8	 -

SOMA	 4300	 100	 1.990	 100	 -

Freguesias	 TECIDOS (varas de algodão)	 -	 -	 -	 -

São Salvador	 29.699	 852	 -	 -	 -

São Gonçalo	 1,060	 3.0	 -	 -	 -	 -

Guarulhos	 -	 -

Capivari	 ' -	 750	 12

Neves	 -	 -	 -	 -	 -

S. João Barra	 3.350	 9.6	 -	 -	 -	 -

SOMA	 34.859	 100	 -	 -	 -

Fonte: COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri,
APERJ. 1997.
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No que toca à divisão de sexo entre os titulares desses estabelecimentos e à relação

com a terra, para os quais há informação, constata-se que 445 eram homens e 74 mulheres. A

maior parte deles situada em terras arrendadas. Entre os 378 arrendatários, sabe-se que, havia

321 homens e 49 mulheres. Já entre os 121 senhores de terras próprias contavam-se 100

homens e 21 mulheres. Indubitavelmente, nem todos eram pessoas brancas. Percorrendo o

Mapeamento Agrário, de ponta a cabeça, verifica-se que pouquíssimos titulares tiveram sua

cor preta ou condição de forros e pardos livres anotadas por Couto Reis, o que não significa

dizer que não estivessem, de fato, arrolados. Prova disso pode ser obtida ao se comparar os

dados do referido mapeamento com os elevados percentuais de população preta e parda livre

residente nessas freguesias, o que sugere que a especificação da cor ou condição dos titulares

não estava no centro das preocupações de Couto Reis. Muito provavelmente porque a posse

de uma situação rural tendesse a embranquecer socialmente seus donos, uma vez que, por

exemplo, no Livro de Lançamento das Décimas Urbanas dos Bens das Corporações

Religiosas, também não se faz nenhuma referência à cor ou condição dos 191 foreiros do

Mosteiro de São Bento 56

As atividades desempenhadas por lavradores e artesãos gravitavam, com maior ou

menor intensidade, em torno das atividades açucareiras. Trabalhadores especializados

encontravam ocupação na montagem, manutenção e funcionamento dos engenhos, ao passo

que pequenos e médios plantadores de cana e de alimentos completavam-lhe o abastecimento,

sem excluir o suprimento da demanda dos moradores da Vila ou as demais atividades

desvinculadas da produção do açúcar. Entretanto, pelos inventários e testamentos é muito

dificil precisar em que medida, por exemplo, esses pequenos lavradores de cana estavam

diretamente subordinados aos senhores de engenho ou, dito de outra forma, qual era a

extensão do seu grau de autonomia.

ANRJ - Códice 246 - Livro de Lançamento de Décimas Urbanas e Quintas dos Bens das Corporações
eIigiosas e Donatórios da Coroa de São Salvador dos Campos dos Goitacases. 1799-1800.
As Escrituras de Aforamento de terras talvez sejam uma das fontes mais indicadas para esse tipo de reflexão,

já que estipulavam as obrigações entre as partes contratantes. Porém, acredito que boa parte desses acordos e
obrigações entre senhores, agregados e trabalhadores livres fosse de ordem verbal ou tácita. Para uma análise
desse tipo de relação, estabelecida nos Campos dos Goitacases, entre o final do século XVII até meados do
século XVIII, envolvendo sesmeiros e criadores de gado. Cf. FARIA, Sheila de Castro. 4 Colónia em
Movimento: fortuna e/omitia no cotidiano colonial. Ri. Nova Fronteira, 1998, p. 237-241 -



SENHORES DE ALMAS: a posse de escravos entre forros e descendentes

Presente em maior ou menor escala nos testamentos e inventários, a posse de escravos

assumia uma grande relevância no conjunto das fortunas inventariadas. Não só pelo aspecto

econômico como também devido à importância política que esse tipo de propriedade assumia

nos processos de hierarquização social, entre os próprios descendentes de escravos. Unia

propriedade singular que, não raro, acelerava o processo de distanciamento do (ante)passado

escravo, na medida em que transformava pessoas, direta ou indiretamente egressas do

cativeiro, em senhoras de almas.

A maior parte dos testadores não teve maiores preocupações em detalhar o conjunto de

seus bens, até mesmo porque essa não era a finalidade precípua de um testamento. Daí a

dificuldade de identificar a ocupação da maioria deles. Dos 72 testamentos analisados,

somente 28 tiveram a ocupação seguramente identificada, entre os quais havia apenas três

oficiais mecânicos: um sapateiro, um carpinteiro e uma costureira. Todos os demais se

dedicavam às atividades agrárias.

O mesmo já não ocorreu em relação aos 71 inventários examinados, posto que foi

possível detectar a ocupação de 43 titulares: 31 inventariados dedicavam-se à lavoura; dois à

criação de gado; oito aos oficios mecânicos e dois ao pequeno comércio.

No que se refere aos cativos, por exemplo, quase sempre os testamentos mencionavam

apenas aqueles a quem era concedia a alforria, sem especificar, de fato, qual era o número

exato de escravos possuídos, o que só pôde ser aferido, com maior rigor, nos casos em que as

peças testamentárias vinham anexadas aos inventários. Assim aconteceu, por exemplo, com

Francisco José Coelho, filho dos pardos forros Salvador Coelho e Rita de Cássia, casado com

Felipa de Santiago. Ao ditar seu testamento em dezembro de 1807, Francisco José menciona

apenas dois escravos: Maria, a quem concedeu alforria gratuita condicional, e o moleque

Domingos, doado por esmola a um filho de criação do testador, chamado André Vicente

(TESTO8 1). Todavia, o inventário de seus bens, aberto em março de 1809, revelou que se

tratava de um lavrador de mandioca que criava 48 cabeças de gado (vacum e cavalar) e sete

caprinos e que possuía, na verdade, cinco escravos (1NV432).

Dos 48 testamentos de forros e descendentes de escravos para os quais não há indícios

da existência de que os bens foram posteriormente inventariados, nada menos do que 34

fazem menção à posse de escravos. A documentação aponta, portanto, para unia tendência

contundente: a posse de escravos não só era uma possibilidade aberta aos ex-escravos e seus
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descendentes, como também os deixava bastante comprometidos com a escravidão, na medida

em que conseguiam alcançar a condição de senhores de almas. A extensão e as características

da posse de escravos dessas pessoas egressas do cativeiro pode ser examinada a partir dos

dados apresentados nos quadros a seguir:

Quadro V1I.4 - Posse de Escravos Pertencentes a Forros e Descendentes (17401831)

Faixa de	 Senhores	 Escravos

Posse	 Sexo	 Naturalidade

H	 M	 soma	 AF	 BR	 IG

s1 escravos	 16	 22,6	 -	 -	 -	 -	 -	 -

1a4	 44	 62,0	 45	 48	 93	 58	 31	 4

5a9	 9	 12,6	 28	 26	 54	 26	 27	 1

10a 19	 2	 2,8	 14	 15	 29	 8	 21	 -

Soma	 71	 100	 87	 89	 176	 92	 79	 5

Fonte: Inventários Posi-Mortem (ver fontes manuscritas)
OBS: Excluí o inventário de José Rentes da Maia, senhor de 103 escravos, para não provocar uma
inevitável distorção na análise.

Na opinião de muitos pesquisadores, o limite de quatro escravos possuídos pela maior

parte dos forros e pardos livres inventariados poderia servir como incontestável evidência da

"pobreza" de seus titulares. Afinal, exclamariam alguns, são apenas quatro escravos! Todavia,

conforme novas pesquisas vêm argumentando, isso não era pouco58. Vale ressaltar que das

992 unidades escravistas mapeadas por Couto Reis em 1785, nada menos do que 497(50,1%)

possuíam, no máximo quatro escravos. Decerto, a posse de um a quatro escravos não os

Cf. FARIA, Sheila de Castro. Mulheres Forras: riqueza e estigma social. In: Tempo. RJ, n. 9, p. 82-83, 2000;
FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e
de São João dei Re/ (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil). UFF,
2004, p. 139-156 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social: Porto
Feliz, São Paulo, e. - c. 1850. RJ, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p.261-273. O perfil da posse de escravos
senhoreados por forros e pardos livres em Campos era muito semelhante ao de outras regiões. Cf. entre outros,
LLJNA, Francisco Vida] & COSTA, Iraci de! Nero da. A Presença do Elemento Forro no Conjunto de
Proprietários de Escravos. In: Ciência & Cultura. SP, 32(7): 836-881, 1980; OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de.
O Liberto: seu inundo e os outros - Salvador, 1790-1890. SP, Corrupio, 1988. p. 41 e PAIVA, Eduardo França.
Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais. 1716-1789. Belo Horizonte, UFMG, 2001, p. 137-
141.
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aproximava do prestígio, poder e riqueza daqueles senhores de, digamos, mais de 30 cativos.

mas era mais do que suficiente para distanciá-los bastante de uma expressiva parcela da

população livre e liberta que não possuía escravo algum. Até mesmo porque, a posse de

escravos, por menor que fosse - em contraste com sua ausência - sempre conferia algum

quinhão de poder e prestígio, por menor que fosse, a seus detentores 59.

Note-se ainda que, no conjunto analisado, foram esses pequenos escravistas os que

mais visivelmente tiveram acesso ao mercado de escravos, uma vez que agregavam uma

maior quantidade de africanos. E africanos, em sua grande maioria, em idade bastante

produtiva, posto que apenas nove deles contavam com mais de 45 anos de idade. Dentre esses

58 escravos de origem africana (31 homens e 27 mulheres), havia 16 que apresentavam

alguma enfermidade. Ora, reunir condições para investir na aquisição de cativos, em grande

parte apresentando boas condições de trabalho, não pode ser, decididamente, considerado

traço característico de uma pessoa "pobre".

Quadro V1.1.5 - Sexo, Naturalidade e Faixa Etária dos Escravos Pertencentes a Forros e
Descendentes (1740-1831)

Idades	 África	 Nascidos no Brasil
H	 M	 total

17 -	 30	 47

12	 18	 30

1	 2

30	 49	 79

1-1	 M	 total

0-13
	

2	 2	 4

14-49	 43	 33	 76

+4e50	 8	 4	 12

Sorna 53 39 92
Fonte: Inventários Pos/-Mor/em (ver fontes manuscritas)
OBS: excluídos cinco escravos cujas naturalidades se ignora.

No geral, o quantitativo de escravos nascidos no Brasil é expressivo em virtude do

número de crianças. Por outro lado, a significativa presença de africanos adultos, entre

aqueles situados na faixa de posse de O a 4 escravos, sugere que se tratava de escravarias

recém-formadas. Como os preços dos boçais eram menores do que o dos escravos adultos

" Ao destacar a importância do papel desempenhado pela população livre não proprietária de escravos nos
processos de hierarquização social, Orlando Patierson fez uma observação fundamental: "O mais pobre
indivíduo livre orgulhava-se do fato de não ser escravo. Ao compartilhar do sentimento de honra coletiva do
grupo senhorial, todos os livres legitimavam o princípio [da escravidão] e, portanto, reconheciam os membros
daquele grupo [de senhores] como aqueles mais dotados de prestígio". Cf. PA1TERSON, Orlando. Slavery and
Social Dea/h.- a compara/ivestudy. Cambridge, Harvard Iiniversity Press, 1982-
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nascidos no Brasil, muito provavelmente esses pequenos escravistas estavam iniciando suas

apostas na possibilidade de acelerar o processo de ascensão social e de acumulação de bens,

com base na exploração do trabalho escravo, quando foram surpreendidos pela moi-te. Em

suma, antes de atestar-lhes a "pobreza", os inventários apenas flagraram um instante de um

projeto de mobilidade social em curso.

Veja-se, por exemplo, o caso do casal formado por Domingos de Aguiar e Maria

Gonçalves Cruz, pretos forros de nação angola. Ambos já haviam sido alforriados quando

decidiram se casar, por volta de 1780, e desta união nasceram-lhes, no mínimo, três filhos.

homens que permaneceram solteiros pelo menos até o falecimento de sua mãe. A morte ceifou

a vida de Maria Gonçalves Cruz, em abril de 1805, aos 55 anos de idade e, graças à abertura

do inventário dos bens do casal, é possível constatar que se tratava de uma família de

pequenos lavradores que, além de cultivar mandioca, plantava cana na fazenda de Antônio

José Espinho (INV3 10). Para complementar o trabalho familiar, possuíam um casal de

escravos, composto por Felipe de 26 anos e Joaquina de 20 anos, ambos de nação angola e

mais a crioulinha Justa, filha dos ditos, com dois anos de idade. As idades destes escravos

revelam que não se tratava de uma eventual doação recebida por Domingos ou Maria na

época em que foram alforriados e, sim, de uma recente incursão no mercado de cativos por

parte de um casal que, além da fabricação de farinha, pretendia se aventurar na pequena

produção de açúcar 60.

Trata-se, pois de um casal que soube vencer o intervalo de tempo da vida improdutiva

de seus filhos (todos tinham mais de 15 anos quando a mãe faleceu), provendo-lhes a

existência com os frutos da faina agrícola, e, posteriormente, extraindo dela os recursos

necessários para a aquisição de escravos, com vistas a diversificar a produção. É interessante

notar que este cálculo econômico não implicou num endividamento muito grande do casal,

posto que a soma do passivo representava apenas 16,2% do valor do Monte-Mor, avaliado em

409$880 réis. E para evitar o abalo na economia doméstica daquele grupo familiar, provocado

pela subtração do trabalho de sua falecida mulher, o viúvo Domingos de Aguiar não tardou

muito em arranjar outro matrimônio, casando-se, em agosto daquele mesmo ano de 1805, com

Rosária Maria de Jesus, também ela uma preta forra de nação angola. Afinal, o casamento,

além de conferir respeitabilidade e possibilitar a ampliação das redes de sociabilidade,

60 No referido inventário foram descritos e avaliados, entre outros bens: um canavial pronto a moer na fazenda de
Antônio José Espinho em 30$000 réis; um dito para a moagem vindoura em 60$000 réis e um dito plantado cm
6$400 réis, além de um quartel de mandioca, uma roda e um forno de barro. Cf. 1NV3 lo.
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potencializava a acumulação de bens, o acesso à terra e à mão-de-obra-escrava'. No conjunto

de 55 inventariados escravistas analisados, havia 39 pessoas casadas, oito viúvas e oito

solteiras. E entre aquelas 16 pessoas que não possuíam escravos, oito eram casadas, cinco

solteiras e três viúvas, sendo que sete delas não tiveram filhos. Ou seja, tratava-se de pessoas

não puderam contar com mão-de-obra familiar que permitisse a acumulação de algum recurso

extra que pudesse ser investido na aquisição de escravos 62.

Creio, portanto, quando se amplia o horizonte da trajetória de pessoas como

Domingos de Aguiar e Maria Gonçalves, que um dia haviam sido aprisionadas em algum

rincão do continente africano, transformadas cm escravos, sendo, posteriormente, alforriadas

e, depois disso, mostrando-se capazes de reconstruir suas vidas em liberdade, com base na

pequena agricultura, num cenário econômico mais amplo dominado pela agroexportação e de

elevada concentração da renda, deve-se concluir que semelhante empresa não pode ser

considerada de pouca monta. Sobretudo quando se sabe que a esmagadora maioria dos

africanos aportada na costa do Brasil viveu e morreu na condição de escravo.

Observando-se o quadro geral da posse de escravos, há de se notar o equilíbrio entre

homens e mulheres em todas as faixas de posse. Não obstante a elevada proporção de 29,0%

de crianças (32 meninas e 19 meninos) entre os 176 escravos inventariados, elas estavam

distribuídas de forma bastante eqüitativa em todas as faixas de posse, o que significa dizer que

a presença de mulheres adultas era bastante expressiva, mormente entre aqueles que possuíam

até quatro escravos63.

São poucos os estudos consagrados pela historiografia a' "escravidão miúda".

especialmente a praticada por forros, entretanto, a marcante presença de mulheres adultas

nessas pequenas escravarias tem sido observada para várias regiões, épocas e contextos

econômicos distintosM. Ao se colocar o problema das estratégias de pequenos proprietários de

escravos (possuidores de até cinco cativos), estabelecidos na região de Sorocaba - produtorc

1 LEWKOWICZ, Ida. Herança e Relações Familiares: os prelos forros nas Minas Gerais do século XVIII.
In: Revista Brasileira de História. SP, v. 9,n. 17,p. 101-114, 1989; MATTOS, l4ebe. Das Cores do Silêncio: os
significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX Ri, Arquivo Nacional, 1995, especialmente os
capítulos III e IV; BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. A Escravidão Miúda em São Paulo Colonial. In:
SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). Brasil: colonização e escravidão. RJ, Nova Fronteira, 1999, p. 239-254.
62 Entre os 55 escravistas inventariados apenas 12 não tiveram filhos.

No total de 176 escravos inventariados, apenas 14 se enquadram na faixa etária dos velhos.
' Cf. LUNA, Francisco Vidal & COSTA, Iraci dei Nero da. A Presença do Elemento Forro no Coniunlo de
Proprietárias de Escravos. Ia: Ciência e Cultura. SP, 32(7): 836-841, 1980; MARCILIO, Maria Luiza. Caiçara:
(erra e população. SP, Edições Paulinas, 1986; GUTIERREZ, Florácio. Demografia Escrava numa Economia
Não-Exportadora: Paraná, 1800-1830. In: Estudos Económicos. SP, 17(2):297-314, 1987; BACELLAR, Carlos
de Almeida Prado. A Escravidão Miúda em São Paulo Colonial. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.).
Brasil: colonização e escravidão. Ri, Nova Fronteira, 1999, p. 239-254 e BARICKMAN, B. J. As Cores do
Escravismo: escravistas "pretos", "pai-dos" e "cabras" no Recôncavo Baiano, 1835. In: População & Família.
SP, n. 2, p. 7-59. 1999.
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de gêneros voltados para o abastecimento interno nos séculos XVIII e XIX —Carlos Baceilar

sugere algumas hipóteses para explicar essa expressiva presença de mulheres adultas entre as

escravas. Para o referido autor, a aquisição de escravas era mais acessível devido ao menor

preço e também como parte de uma possível aposta dos senhores na multiplicação da mão-de-

obra cativa, via reprodução natural. A isto, acrescenta a sugestão de uma maior versatilidade

no aproveitamento do trabalho feminino das escravas, como complemento à força de trabalho

familiar, pois os senhores alocariam suas cativas, ora, nas atividades agrícolas, ora nas

artesanais. Todavia, essa explicação não é suficiente, pois semelhante combinação de

atividades também poderia ser aplicada aos escravos.

Certamente que para esses pequenos escravistas a questão da diferença de preços entre

homens e mulheres assumia grande importância na decisão de adquirir um cativo, haja vista

que, em média, os preços das mulheres boçais eram os mais baixos no mercado de escravos

(Quadro 1V.9). No entanto, não creio que essa situação corrobore a hipótese levantada por

Carlos Baceilar quanto a possíveis expectativas de ampliação do número de trabalhadores via

reprodução natural, em face dos próprios obstáculos levantados pelo autor: elevados índices

de mortalidade infantil e de mulheres na hora do parto e o longo período improdutivo da prole

cativa 65.

Por outro lado, é possível que, para além da questão do preço, o acesso à mão-de-obra

escrava feminina também fosse fruto de outras escolhastt A aquisição de mulheres adultas,

por boa parte desses pequenos escravistas, talvez expressasse uma estratégia para tentar

diminuir o acentuado potencial de conflito inerente à relação senhor-escravo em escravarias

de pequeno porte. As rudes condições de trabalho, associadas à proximidade física e à

supervisão direta dos senhores - derivadas da rotina da execução das tarefas cotidianas no

eito, em casa ou debaixo da tenda do artesão - eram terreno fértil para o acirramento dos

ânimos de ambas as partes67.

Nas 44 escravarias situadas na faixa de posse de um a quatro cativas foram

encontradas 17 escravarias unitárias (composta por 11 homens e seis mulheres); seis

65 Cf. BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. A Escravidão Miúda em São Paulo Colonial. In: SILVA, Maria
Beatriz Nizza da (org.). Brasil: colonização e escravidão. Ri, Nova Fronteira. 1999, p. 24

Maria Inês Côrtes de Oliveira e Sheila de Castro Faria notaram que, nas áreas urbanas, a ocupação das forras
senhoras de escravos - como quituteiras, vendeiras e ganhadeiras - influenciava bastante a preferência por
escravas como mão-de-obra complementar às suas atividades ocupacionais. CC OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes
de. O Libero: seu mundo e os outros. Salvador, 1790-1890. SP, Corrupio, 1988, p. 45-46 e FARIA, Sheila de
Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei
(1700-1850). Niterói. Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF, 2004, p. 195 elpassim.

° Cf. COES. José Roberto Pinto de. Escravos da Paciência: estudo sobre a obediência escrava no Rio de
Janeiro (1790-1850). Niterói, Tese de Doutorado, UFF, 1998, p. 155-156.
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exclusivamente masculinas; três exclusivamente femininas e 18 mistas. Nas demais faixas, as

escravarias eram todas mistas. Ou seja, no total de 55 escravarias havia apenas 17 compostas

exclusivamente por homens contra 38 em que havia a presença de mulheres.

O leitor há de se lembrar que, em termos proporcionais, os pequenos e médios

escravistas eram os que mais praticavam a alforria e que as escravas e suas crias eram,

potencialmente, os maiores beneficiados. Conforme demonstrei no terceiro quarto capítulos

desta tese, se, por uni lado, os libertos raramente concediam a alforria na pia batismal, por

outro, os testamentos ditados por forros e pardos livres demonstraram que a maior parte deles

libertava pelo menos um escravo como disposição de última vontade. Assim, dada a

expressiva presença de mulheres e crianças, e as expectativas de liberdade dos cativos,

considero que os escravos casados e as mães solteiras com filhos pequenos fossem

compelidos, pela força das circunstâncias, a pensar mais de uma vez antes de fugir ou de se

insurgir contra o arbítrio de seus senhores. Pelo menos era assim que a realidade poderia se

apresentar, por exemplo, para Felipe e Joaquina angolas e sua filha Justa, todos escravos dos

pretos forros Domingos de Aguiar e Maria Gonçalves Cruz ([NV3 10), ou ainda para Joana

benguela e sua filha Tomásia de dois anos, bem como para Maria angola e sua filha Luiza de

oito anos, todas escravas da crioula forra Maria Francisca da Conceição (1NV308).

OS BENS SUNTUÁRIOS

A aquisição de escravos, casas e o trato das benfeitorias - no caso dos lavradores -

representava a maior parte dos investimentos feitos pelos forros e pardos livres. Porém, em

alguns casos, outra categoria de bens que chama bastante atenção eram os artefatos de ouro e

prata. Os poucos estudos disponíveis sobre os significados da posse de bens suntuários

associam os investimentos em jóias feitos pelos forros ao pecúlio auferido do pequeno

comércio ou da prestação de serviços nas áreas urbanas ou de mineração 68. A posse de

Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravos e Libertos nos Minas Gerais do Século XVIII: estratégias de
-esisténcia através dos testamentos. 2' ed., SP, Anoablume, 2000. p. 176-184; MOL. Cláudia Cristina. Mulheres
Forras: cotidiano e cultura material em Vila Rica (1750-1800). Belo Horizonte, Dissertaçâo de Mestrado,
UFMG, 2002, p. 131-155; LARA, Sílvia l-lunold. Fragmentos Setecenüsas: escravidão , cultura e poder na
América portuguesa. Campinas, Tese de Livre Docência, UNICAMP, 2004, especialmente o capítulo II e
FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e
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adereços de ouro, pedras ou talheres e arreios de prata aparece mencionada em seis

testamentos e 16 inventários analisados. Diferentemente do que ocorria com freqüência nas

Minas Gerais, não encontrei nenhum indício de que esses bens eram utilizados como

garantida de empréstimos, pois não há referência alguma a adereços preciosos penhorados em

mãos de terceiros.

Entre os objetos de devoção, a imagem de Nossa Senhora da Conceição presa a um

cordão, ambos de ouro, era peça imbatível. Constava em quase todos os testamentos e

inventários daqueles que conseguiram o acesso a tão nobre metal, mas alguns rosários

também de ouro se faziam presentes. Botões, brincos, memórias e fivelas de ouro, anéis de

grizolitas, laços de ouro com pedras, rosetas, fivelas de sapatos e calção de prata eram

adornos utilizados pelas forras e pardas livres. Já entre os homens, os bens suntuários mais

comuns eram as fivelas de sapato ou de calção e arreios de prata, além do fardamento, para

aqueles que conseguiram assumir cargos militares.

Nota-se também, da parte de alguns, um investimento simbólico em roupas e outras

peças de tecido fino. Investimentos modestos, se comparados ao luxo que algumas forras e

mulatas livres costumavam exibir pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, Salvador ou pelos

arraiais das áreas de mineração. De todo modo, essas vestimentas e jóias eram suficientes para

conferir aos seus usuários um certo afastamento da linguagem visual característica dos

escravos, para tanto basta contrastar com a singeleza dos trajes usados pela maior parte dos

cativos e forros, fosse na cidade ou no campo69 . Como pouquíssima gente tinha condições de

possuir e ostentar semelhantes bens, a exibição desses signos, por parte de homens e

mulheres, direta ou indiretamente egressos do cativeiro, fazia muita diferença e, certamente,

exprimia suas aspirações por distinção social.

Para além dos aspectos religiosos e mágicos que certamente eram atribuídos à boa

parte desses adereços, penso que a aquisição ou conservação da posse dessas jóias, roupas,

além de alguns móveis por vezes recebidos como legados, estavam mais diretamente

relacionadas à ostentação da riqueza acumulada 
70. A combinação entre a posse de uma casa -

de São João dei Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFF,
2004, p. 216-22L
69 Sobre os trajes dos escravos em Campos CI'. LARA, Silvia Hunold. Campos da Violência: escravos e

senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. RI, Paz e Terra, 1988, p. 212-215.
Sobre a manipulação de símbolos de prestígio com o intuito de quebrar uma imagem negativa derivada de um

estigma social. Cf. GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4 ed..

Ri, LTC, 1988. p. 53-58. Manolo Florentino também sustenta a opinião de que para os forros o fardamento, as
vestimentas e as jóias transformavam-se em signos de distância em relação ao cativeiro. Cf. FLORENTINO,
Manolo. De Escravos, Forros e Fujões no Rio de Janeiro Imperial. In: Revista USP, 5V, n. 58, jun-ago 2003, p.

104-115. Para uma análise da dimensão mágico-religiosa das jóias utilizadas pelas forras Cf. PAIVA, Eduardo
França. Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte, UFMG, 2001.
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o que para os forros, em particular, significava o abandono de uma senzala ou da moradia de

seu senhor - escravos e jóias, certamente, traduzia uma trajetória de ascensão social, além de

contribuir para afirmar socialmente sua condição de pessoas livres. Concorria, portanto, para

apagar a Ínfâmia da escravidão, pois acredito que a origem do estigma deve ser localizada

antes na desonra do cativeiro do que na cor propriamente dita. 'tanto que, a partir da segunda

metade do século XVIII, a mula/ice, embora ainda despertasse agudas hostilidades e reservas,

da parte dos reinóis, não era obstáculo, de todo intransponível, para a ascensão social de

alguns descendentes de escravos 71. Afinal, como não raro costumava acontecer na América

portuguesa, para certos impedimentos e restrições sempre havia dependendo da combinação

entre os sujeitos, as pretensões e os interesses envolvidos - a possibilidade de uma

magnânima dispensa, por parte de um superior hierárquico, ou de um silêncio obsequioso da

comunidade. É disso que trata o próximo capítulo.

p. 217-238; MÓL, Cláudia Cristina. Mulheres Forras: cotidiano e cultura material em Vila Rica (1750-1800).
Belo Horizonte, Dissertação de Mestrado, UFMG, 2002, p. 131-155 e FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas,
Damas Mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850). Niterói,
Tese (Concurso para Professor Titular em História do Brasil), UFE, 2004, p. 216-228 e LARA, Silvia Hunold.
Fragmentos Setecentistas: escravidão cultura e poder na América portuguesa. Campinas, Tese de Livre

Docência, UNICAMP, 2004, p. 132-135.
71 Conforme advertiu Ronaldo Vainfas, no Antigo Regime a noção de raça era associada à ancestralidade e à
religião. Por serem considerados infiéis, judeus, mouros e africanos constituíam as chamadas raças infectas no

imaginário lusitano. Sendo assim, o referido autor sustenta que, até o advento do racismo de cunho biologizante
do final do século XIX no Brasil, "A ascendência de sangue, mais do que a cor, possuía importância capital na
vida cotidiana da colônia, embora a cor e as posses do indivíduo, maiores ou nenhumas, jogassem também o seu
papel". Cf. VAINFAS, Ronaldo. Colonização, Miscigenação e Questão Racial: notas sobre equívocos e tabus
da historiografia brasileira. In: Tempo, Ri, n. 8, p. 7-22, 1999 e ALENCASTRO, Luís Felipe de. O Traio dos
Viventes: formação do Brasil no atlântico sul. SP, Cia das Letras, 2000, p. 346. Evaldo Cabral de Mello admite
que nos casos das provanças sobre defeito de sangue, ocorridas na América portuguesa para aqueles que
aspiravam ingressar nas Ordens Militares, a mulatice - além da bastardia - era um impedimento passível de ser
dispensado. Cf. MELLO, Evaldo Cabral de. O Nome e o Sangue: uma fraude genealógica no Pernambuco
colonial. SP, Cia das Letras, 1989, especialmente o capítulo II. Logo, ao que tudo indica, aquela possibilidade de
ascensão social de mulatos vislumbrada por Gilberto Freyre associada aos ambientes urbanos do Brasil durante o
segundo reinado, não só começou a ser lentamente gestada ao longo do século XVIII, como também se colocava
como possibilidade nas áreas rurais. Cl'. FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado
rural e desenvolvimento do urbano. 9 ed., Ri, Record, 1990, p. 573-631.
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ALFORRIA. ESTIGMA .E MOBILIDADE SOCIAL

Uma ruidosa altercação ocorrida nas imediações da Igreja Matriz de São Salvador, no

dia 20 de janeiro de 1790, demonstra claramente o quanto um (ante)passado escravo era capaz

de estigmatizar a vida dos forros e de seus descendentes'. Era dia de São Sebastião, pelas

quatro horas da tarde e, como de costume, as irmandades religiosas se preparavam para dar

início a mais unia procissão em honra ao glorioso mártir cristão, quando surgiu um grave

impasse em tomo das precedências no sagrado cortejo. Com base na observação do

costumeiro critério de antiguidade, os irmãos de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário,

Boa Morte e Terço se posicionavam para formar as primeiras alas do séqüito bendito, quando

o capitão Manoel da Fonseca Azevedo Castelão - homem branco, nascido em Portugal,

casado com dona Joana da Rosa Peçanha, senhor de engenho e de algo em torno de 30

escravos 2, um dos fundadores da irmandade local de Nossa Senhora Mãe dos Homens -

irrompeu da multidão, nas proximidades do pálio que abrigava o Santíssimo Sacramento,

arrogando o privilégio de encabeçar o préstito divino para sua agremiação religiosa. Contudo,

os membros das demais confrarias se opuseram ao capitão alegando que o Compromisso da

Irmandade da Mãe dos Homens, ali estabelecida, ainda não havia recebido a aprovação régia

e que, portanto, semelhante exigência não tinha o menor cabimento.

No entanto, o ímpeto do capitão Manoel da Fonseca não arrefeceu em face de

semelhante argumento. Para ele, era a própria representação política do lugar de cada um no

corpo social que estava em jogo. Inconformado com aquele quadro, e de ânimo bastante

exaltado, começou a disparar impropérios contra seus interlocutores. E, o que era para ser o

momento solene de mais uma encenação religiosa da ordem social, acabou numa baila

confusão:

De acordo com Erving Goffman entende-se por estigma qualquer atributo profundamente depreciativo que
assume uma característica distintiva dando azo a variadas manifestações de discriminação social. Cf,
GOFEMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4' ed, RJ, LTC, 1988.
2 De acordo com o mapeamento de Couto Reis, em 1785 Manoel da Fonseca Castelão possuía 34 escravos.
Passados 15 anos, o mesmo apareceu listado no pagamento da décima urbana e da quintas como senhor e
possuidor de 30 escravos. Cf. COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Marlinz do Couto Reys,
1785. Ri, APERJ, 1997 e ANRJ - Códice 246 - Livro de Lançamento de Décimas Urbanas e Quintas dos Bens
das Corporaçôes Religiosas e Donatários da Coroa de São Salvador dos Campos dos Goitacases. 1799-1800.
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"Sem respeito e acatamento do Santíssimo Sacramento, nem pejo ao escândalo que causava ao Senado
da Câmara, capitão-mor, sacerdotes e muitas pessoas distintas e mais povo [ ... ] armou um grande
conflito, chamando de bodes e negros os irmãos Benedito. Rosário, Boa Morte e Terço não ligando
importância aos recados do Juiz Ordinário Manoel Përeira da Costa e ao Vigário. [•...] o Vigário
Bartolorneu Martins da Mona, desejando por termo 'a embaraço tão indecente' usou de todos os meios
pacíficos mas não conseguiu vencer a obstinação 'do provocador, que para se fazer mais forte, trouxe
para junto de si alguns de sua facção e entrou a insultar as outras irmandades. Para evitar maiores
desordens, o Vigário recolheu o Santíssimo Sacramento e foi debandada a procissão". [o grifo é meu]

Talvez não houvesse ofensa mais grave para unia pessoa de ascendência africana do

que ser chamada de negro, pois negro era sinônimo de escravo e ser escravo significava viver

debaixo da mais aviltante condição social. Manifestações pessoais de desprezo contra libertos

e pessoas livres com um (ante)passado escravo não eram raras na América portuguesa quando

pessoas de mor qualidade se sentiam afetadas por alguma espécie de disputa ou pretensão em

tomo de privilégios e distinções. Manifestações essas, que encontravam eco na legislação

metropolitana aplicada aos domínios ultramarinos, que, no século XVII, por exemplo, proibia

aos mestiços a ocupação de cargos administrativos, o aprendizado e o exercício do oficio de

ourives e nas mais diversas determinações régias que, ao longo do século XVIII, tentavam

negar a pretos, pardos e mulatos o porte de armas e o uso de tecidos finos e jóias 4 . A presença

Apud LAMEGO, Alberto Ribeiro. A Terra Goitacá à Luz de Documentos Inéditos. Ri, Livraria Garnier, s/d,
v.4. p. 154-156 e LAMEGO, Alberto Ribeiro. Verdadeira Notícia da Fundação da Matriz de São Salvador e de
seus Párocos de 1652 a 1925- Campos, Gráfica StelIa, s/d, p. 16-17. Segundo  o referido autor, conflito
semelhante aconteceu no dia três de junho daquele mesmo ano por ocasião da procissão de Corpus Christi. Em
virtude dos distúrbios ocorridos em janeiro, o Senado da Câmara mandou afixar um edital determinando que as
irmandades "usassem das suas precedências, conforme o costume e posse em que estavam". Para organizar o
cortejo o vigário mandou "seguir as cruzes das irmandades com os seus respectivos corpos, pondo-se em seus
lugares na rua". De nada adiantou, pois, desta feita, a manifestação de protesto se inverteu - ainda que em favor
da Misericórdia - quando o alfaiate Manoel Francisco dos Santos que segurava a cruz da Irmandade da Boa
Morte recusou-se a arredar o pé de onde estava dizendo que "só caminharia quando visse adiante a cruz da
Irmandade de N. S. Mãe dos Homens". Ainda de acordo com Alberto Lamego, a Irmandade da Misericórdia se:
abrigou na Igreja Matriz de São Salvador até o ano de 1786, quando seus irmãos decidiram construir sua própria
igreja. Entretanto, a provisão régia que confirmou a aprovação do Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora
Mãe dos Homens de Campos por Dona Maria 1 foi expedida pelo Conselho Ultramarino somente em 5 de junho
de 1791. Por outro lado, a presença dos irmãos da Boa Morte em Campos era, de fato, muito mais antiga, pois
data de 1736 a concessão dos chãos para que pudessem construir a sua igreja. Cf. LAMEGO, Alberto Ribeiro.
História da Santa Casa de Campos. Ri, Santa Casa de Misericórdia de Campos, 1951, p. 13 e FEYDIT, Júlio.
Subsídios Para a História dos Campos dos Goitacases. Ri, Esquilo, 3979, p. 161-162 e 313. Com relação às
freqüentes disputas e hostilidades entre as irmandades por conta da quebra do protocolo de antiguidade,
desrespeito às prerrogativas e da concorrência desenfreada pelo prestígio, via ostentação e precedência Cf. entre
outros, RUSSEL-W001), A. J. R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p.
216-218-

Sobre essas restrições legais que se tentava impor aos escravos, libertos e mestiços Cff entre outros LARA,
Sílvia Hunold. Campos da Violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808. Ri, Paz e
Terra, 1988, p. 288-293; LAPA, Sílvia l-Iunold. Fragmentos Setecenustas: escravidão, cultura e poder na
América portuguesa. Campinas, Tese de Livre Docência, UNICAMP, 2004, p. 92-112 e! passim. Com relação
ao desprezo das elites coloniais seiscentistas às pretensões de honraria de alguns mulatos Cf. VIANA, 1.arissa



3 1

de uma elite branca de origem portuguesa, muito ciosa de sua posição no topo da hierarquia

social - em meio a um expressivo contingente de pessoas não brancas entre a população livre

- e sempre de prontidão para defender seus privilégios e distinções, contribuía para manter

aceso o estigma de um antepassado escravo que recaia com maior ou menor intensidade sobre

muita gente e servia como um dos critérios para separar as fronteiras de distinção e

hierarquização social entre um nós e os outros5.

O fato de escravos e libertos ocuparem os patamares inferiores da escala social na

Colônia e no Império, somado a uma ênfase muito grande às restrições de ordem legal que a

Coroa tentava impor às pessoas não brancas, fez com que alguns estudiosos descuidassem da

análise das hierarquias, mobilidade e prestígio social desses segmentos. Pensa-se logo nos

entraves impostos à mobilidade vertical ascendente e nas enormes distâncias entre o topo e a

base da pirâmide social para, peremptoriamente, concluir, pela ínfima chance de mobilidade e

pela total ausência de prestígio daqueles elementos situados nos estratos mais baixos do corpo

social 6. Virando-se apressadamente a página dessa temática, desconsidera-se que, se por um

lado, a mobilidade de um estrato social para o outro era, de fato, difícil e restrita (quanto

maiores fossem as distâncias entre eles), por outro, havia a possibilidade de ascensão social

no interior do segmento em que o indivíduo se situava, afinal de contas, era a busca de

distinção que comandava as aspirações de ascensão social.

Deve-se considerar que o princípio da hierarquização, calcado na idéia da

desigualdade natural entre as pessoas, estava presente em todos os estratos sociais, desde os

escravos até à nobreza da terra. Assim como nos patamares mais elevados da pirâmide social

Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e 'identidade parda' na América portuguesa. Niterói, Tese de
Doutorado, UFF, 2004. p. 53-56.

Conforme salientou Hebe Manos, embora a legitimação da escravidão moderna não tenha sido feita em bases
raciais, isso não significa dizer que estigmas e distinções com base na ascendência não estivessem presentes no
Império Colonial Português. Cf MATTOS, Hebe. A Escravidão Moderna nos Quadros do Império Português: o
antigo regime em perspectiva a glóntica. lii: FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda e GOUVEA, Maria
de Fátima (org). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Ri,
Civilização Brasileira, 2001, p. 144, 148 e 155. para outros estudos que relacionam escravidão, alforria e estigma
social Cf. Cf. PA1TERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a comparative study. Cambridge, Harvard
University Press, 1982 e FARIA, Sheila de Castro. Mulheres Forras: riqueza e estigma social. In: Tempo. Ri, n.
9. p. 65-92. 2000-

'A partir de uma concepção bipolar da estrutura social do Brasil escravista, Otávio lanni empregou o conceito
de castas para caracterizar a posição social de senhores e escravos. Segundo a análise proposta pelo autor, a
polarização e rigidez da estratificação social, somadas às clivagens raciais constituíam um impeditivo para a
ascensão social dos libertos. A mudança de estatuto jurídico de escravo para foro corresponderia apenas a um
ligeiro afastamento do pólo social inferior, dando origem a um segmento "isolado dos brancos e estranhos entre
os escravos". Nessa perspectiva, os forros estariam irremediavelmente condenados a uma certa dose de
marginalidade que compunha "a própria tessitura do seu comportamento". Por conseguinte, o autor concluiu que
"a transformação do escravo em liberto, no seio da sociedade escravista, nem sempre é uma ascensão social
satisfatória". Cl'. JANNI, Otávio. As Metamorfoses do Escravo: apogeu e crise da escravatura no Brasil
meridional.? ed., SP, HICITEC, 1988, p. 152 etpassim.
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havia nobres mais nobres do que outros, nas faixas intermédias havia forros e forros, assim

como na base também havia escravos e escravos. Por conseguinte, numa sociedade onde

praticamente tudo distinguia e hierarquizava, é lícito supor que certas qualidades e condições

alcançadas por alguns escravos, libertos e pardos livres deviam fazer alguma diferença entre

os seus pares e para aqueles que permaneciam em posições inferiores.

Embora as pesquisas recentes sobre as alforrias no Brasil tenham avançado muito, no

sentido de demonstrar a capacidade de uma expressiva acumulação de bens por parte de

alguns ex-escravos e seus descendentes, seus autores não lhes reconhecem a conquista de

"prestígio social" no seio da sociedade escravocrata, salvo em casos muito excepcionais, tais

como os célebres exemplos de Henrique Dias e de Chica da Silva, já consagrados pela

historiografia 7.

De minha parte, creio que a questão que envolve mobilidade, ascensão e prestigio

social de descendentes de escravos na América portuguesa deve ser pensada de outra maneira.

Por se tratar de uma sociedade pautada nos valores de Antigo Regime, torna-se necessário

escapar das armadilhas do anacronismo atentando para as especificidades dos parâmetros que

tomavam e definiam os limites da mobilidade social ascendente possível naquela sociedade.

De acordo com Antônio Manuel l-lespanha somente a compreensão do universo de

crenças e pressupostos pode dar sentido ás interpretações dos significados que a mobilidade

social assumia no mundo moderno. Assim, na representação da sociedade como um

organismo vivo, o equilíbrio dependeria do funcionamento autônomo e hierarquizado, porém

coerente ou harmonioso, nas funções de suas partes distintas. Conseqüentemente, as

distinções e hierarquias entre as partes do corpo social seriam independentes da vontade

pessoal, mas antes derivadas das qualidades e virtudes naturais de cada estado. O

deslocamento nas hierarquias vigentes era comparado e socialmente assimilado como fruto de

um processo natural, obedecendo a tempos e ritmos e exigindo uma longa duração que

permitisse a naturalização do movimento. Havia, portanto, uma compreensão de que os

equilíbrios sociais estabelecidos poderiam se alterar porém, a mudança aceita era aquela

socialmente prevista. Logo, a mobilidade social compreensível e assimilada pelas sociedades

de Antigo Regime era aquela que obedecia ao modelo de desenvolvimento e do transcurso do

' Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colónia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo
Horizonte, UFMG, 2001; FARIA, Sheila de Castro. Mulheres Forras: riqueza e estigma social- li: Tempo. Ri.
n. 9, p. 65-92, 2000 RAMINELLI, Ronald. Henrique Dias. In: VAINFAS, Ronaldo (direção). Dicionário do
Brasil Colonial (1500-1800). RJ, Objetiva, 2000, p.279-280 e FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o
Contratador de Diamantes: o outro lado do mito. SP, Cia das Letras, 2003.



tempo da natureza, ou seja, lenta e gradual 8 . Por conseguinte, conclui 1-lespanha, no mundo

moderno a mobilidade social era, na verdade, concebida como estabilidade social, "a mesma

estabilidade que caracteriza a sempre mutável natureza do mundo fisico ou astral. A

'evolução' é 'revolução', no sentido original de volta ao mesmo ponto"9.

Evidentemente, a dinâmica das transformações sociais operadas nos trópicos não era a

mesma das sociedades européias, todavia, era com base nesses parâmetros estamentais de

estratificação social que se tentava (re)definir o lugar, os privilégios e a função de cada um no

como da sociedade colonial ' o. Que a mudança do estatuto jurídico de escravo para forro era

socialmente prevista e assimilável é ponto pacífico, mas a questão que a historiografia se

coloca é a seguinte: a escalada nas hierarquias da sociedade levada a cabo por descendentes

de escravos era capaz de produzir algum prestígio social? Certamente que a resposta seria

negativa se levarmos em conta apenas os valores daquelas pessoas de mor qualidade

posicionadas nos estratos sociais mais elevados, porém acredito que entre os de igual

condição jurídica e para aqueles que permaneciam no cativeiro, a ascensão social de não

brancos - por menor que fosse - se fazia notar. Este me parece um ponto essencial do

problema: numa sociedade em que as chances de mudança de estatuto jurídico e social de um

estrato mais baixo para um muito mais alto eram reduzidíssimas quanto maior fosse a

distância entre eles, contava mais aos indivíduos a possibilidade de se distanciarem de seus

pares e, por extensão, daqueles situados nos estratos sociais inferiores. Em minha opinião, era

isso que definia o prestígio social ao alcance dos libertos e dos pardos livres.

Sem dúvida, o estigma da escravidão revelava-se mais intenso na qualificação de um

indivíduo como forro e também não deixava de estar presente na vida de seus descendentes

designados como pardos livres, muito embora, conforme sublinhou Hebe Mattos, essa última

forma de classificação social já indicasse um certo afastamento geracional da experiência do

cativeiro". Entretanto, isso não significa dizer que tanto a uns, quanto a outros estivesse

8 Na opinião do autor, em sociedades de Antigo Regime "mudança rápida não se espera e, em geral, pouco se
deseja. Mudança e confusão de estados são, para o homem moderno, sinais de perturbação social e de convulsão
da ordem política". Cf. HESPANHA, Antônio Manuel. Las Estructuras dei Imaginário dela Movilidad Social
em ia Sociedad de Anliguo Régimen. Disponível em <hftp://wwwhespanha.net>.
A mudança de condição na sociedade aceitável, diz Hespanha, era aquela que se assemelhasse aos ritmos dos

processos naturais, tais como a mudança das estações do ano, a gestação ou a deterioração dos organismos vivos.
Cf. H ESPANHA, Antônio Manuel. Las Estructuras dei Imaginário de ia Movdidad Social em la Sociedad de
Antíguo Régimen. Disponíyel era

Cf. MATTOS: Hebe. A Escravidão Moderna nos Quadros do Império Português: o antigo regime em
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda e GOUVEA, Maria de Fátima (org). O
Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). RJ, Civilização Brasileira,
2001,p. 144-145.

Cf. MATTOS, Hebe. A Escravidão Moderna nos Quadros do Império Português: o antigo regime em
perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda e GOUVEA, Maria de Fátima (org). 0
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vedada a possibilidade de alcançarem algum quinhão de prestigio social. Ademais, além de

significar uma importante mudança de estatuto jurídico, cada vez mais novas pesquisas têm

demonstrado que a condição de forro facultou a uma parcela significativa de ex-escravos e

descendentes a possibilidade de se tornarem senhores e possuidores de bens, o que certamente

os colocava em posição de destaque social entre as demais pessoas de igual ou inferior

condição 12. 
Mas, como costumava acontecer nas sociedades de Antigo Regime, nem sempre a

riqueza era fator determinante para a obtenção de prestígio social. Um exemplo eloqüente de

um homem pobre, descendente de escravos desprezado e escarnecido pelas elites brancas da

corte do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, bastante prestigiado entre os "seus súditos"

cativos, forros e demais pessoas não brancas é a figura emblemática de Dom Obá'3.

Decerto que para um fidalgo reinol ou Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, um

liberto ou outro indivíduo qualquer que estivesse muito distante de seu status social seria

sempre um ser desprezível. Contudo, é preciso levar em conta que, ao contrário do que

comumente se apregoa os valores sociais de cunho aristocrático não eram os únicos a viger

nas sociedades de Antigo Regime e muito menos se constituíam num modelo unívoco que

norteasse as aspirações de ascensão social de todos os membros dos demais estratos sociais. É

necessário, portanto, alguma cautela diante das observações de alguns observadores coevos

quanto à generalização das aspirações de nobreza comumente atribuídas aos mulatos livres e

aos libertos' 4 . Provavelmente sua busca pela distinção social estivesse endereçada mais aos

seus "iguais" ou de status inferior do que aos nobres

Segundo Giovanni Levi, nas sociedades de Antigo Regime não havia, entre os

diferentes grupos sociais, uma continuidade dos padrões de comportamento e de valores que

fizesse com que todos desejassem - supondo-se que isso fosse possível - se nivelar ao mesmo

Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XV/-X Viii). Ri, Civilização Brasileira,001.p. 155.
2 

entre outros, LUNA, Francisco Vida] & COSTA, (mci dei Nero da. A Presença do Elemento Forro noConjunto de Proprietários de Escravos. In: Ci'2ncia & Cultura. SP, 32(7), p. 836-881. 1980. Sobre o caráterintergeracional da mobilidade social ascendente da progênie de Forros Cl'. PATTERSON, Orlando. Slavery andSocial Death: a comparative study. Cambridgc, Harvard University .Press, 1982 e FERREIRA, Roberto Guedes.
Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social.- Porto Feliz, São Paulo, e. - c. 1850. Ri, Tese deDoutorado. UFRJ, 2005.	 -
' 3 Cf. SILVA, Eduardo. Dom Obá II d' Africa, o Príncipe do Povo: vida, tempo e pensamento de um homem
livre de cor. SP, Cia das Letras, 1997.

Com relação às "aspirações de fidalguia" atribuídas aos "mulatos ricos" ver, por exemplo, as observações
formuladas por Luiz dos Santos Vilhena citadas por Sílvia Lara. Cl'. LAPA, Sílvia Hunold, FragmentosSetecentistas: escravidão , cultura e poder na América portuguesa. Campinas, Tese de Livre Docência,IJNICAMP, 2004, p. 187
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status, padrões de vida e de comportamento dos estratos sociais superiores'. Nesse sentido,

considero que a noção de prestígio social não deve ser tomada como um valor absoluto.

Assim, é lícito pensar que dificilmente um liberto que vivesse corno artesão almejaria tornar-

se um dos principais da terra e exercer, digamos, as funções de um guarda-mor, por exemplo.

Mas ele podia desejar e envidar esforços para alcançar a condição de mestre de seu oficio e

assim se diferenciar dos demais, digamos, carpinteiros, e gozar de prestígio entre os seus por

conta disso. E era assim que, penso eu, a restrita mobilidade social, possível naquele tipo de

sociedade, acabava por atualizar as formas de estratificação e, conseqüentemente, contribuíam

para reproduzir e atualizar as hierarquias sociais existentes.

Maurício Lemos do Ó. já citado no segundo capitulo desta tese, por exemplo, foi

nomeado mestre e juiz do oficio de pedreiro durante muitos anos pelo Senado da Câmara da

Vila de São Salvador. Em 1800 ele pagou $320 réis pela Décima Urbana cobrada sobre uma

sorte de terras pertencentes ao Mosteiro de São Bento situadas no Outeiro"[ .] em que planta

com cinco escravos, canas, rama de mandioca e conserva dois cercados" 
16. Mas a fortuna do

mestre Maurício não se resumiu ao investimento feito naquela sorte de terras. Pelo inventário

de seus bens, aberto em 1805, verifica-se que ele conseguiu alcançar a condição de senhor de

um engenho bem modesto, se comparados a outros, posto que era coberto de palha. Mas, de

todo modo, realizou o sonho que muita gente mais afortunada ou enobrecida do que ele

jamais conseguiu concretizar. Ao final de sua vida, Maurício Lemos era senhor de 20

escravos e de urna fortuna avaliada em 3:182$170 réis, suficiente para situá-lo entre os mais

ricos de seu tempo (1NV292)". Quantos pedreiros logravam alcançar semelhante posição? Os

postulantes ao exercício de oficios mecânicos tinham que obter autorização dos Senados das

Câmaras para desempenharem sua arte e abrirem suas tendas, após se submeterem a um

exame conduzido pelos mestres, especialmente designados pelos vereadores para esse fim. Ou

seja, esses mestres e juízes não só tinham sua autoridade reconhecida e chancelada pelos

homens bons que exerciam a vereança, como também exerciam um poder decisivo sobre as

pretensões dos aspirantes, aprendizes e demais artífices'5.

Cf. LEVI, Giovanni. Comportamentos, Recursos, Processos: antes da "revolução" do consumo. In: REVEL,

Jacques (org.). Jogos de Escalas: a experiência da microanálise. RJ, FGV, 1998 p. 209-212.
ANRJ - Códice 246 - Livro de Lançamento de Décimas Urbanas e Quintos 	 Bens das Corporações

Religiosas e Donalários da Coroa de São Salvador dos Campos dos Goitacases 1799-1800,
" Pai de quatro filhos, Maurício Lemos do ó, assim como sua mulher Vitória da Silva, era natural da Capitania
do Espírito Santo e havia migrado para Campos em meados do século XVIII. Não há nada na documentação
consultada (inventário e testamentos do casal, além dos registros paroquiais) que indique uma ascendência
escrava desses personagens, todavia, tratava-se de uma família de origem bastante humilde que logrou ascender
na escala social.
IS Ao examinar dezenas de Cartas de Licença para o exercício de Oficios Mecânico lavradas em IS Livros de
Registros Gerais do Senado da Câmara de Campos, entre 1728 e 1826, pude constatar que grande parte dos
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O BRANQUEAMENTO SOCIAL

Se havia alguma "fluidez" a caracterizar os forros e seus descendentes, ela pode ser

localizada justamente nas fronteiras que demarcavam as linhas de separação entre as cores.

Isso porque a cor não era uma categoria estática de identificação e de classificação, sendo

antes urna construção situacional. Não era a cor que determinava a condição social de uma

pessoa e, sim, o contrário' 9. Dependendo das alianças tecidas pelas pessoas de ascendência

escrava ao longo do tempo (sobretudo aquelas derivadas do matrimônio) e do sucesso na

acumulação de bens, mudava-se de cor ou simplesmente eram suprimidas todas e quaisquer

(auto)referências à cor ou à condição de um indivíduo e de seus antepassados que porventura

tivessem experimentado o cativeiro.

Não por acaso, encontrei diversos testamentos de forros e de pardos livres onde o

(ante)passado escravo era deliberadamente omitido pelos testadores 20. Provavelmente porque

não se reconheciam corno pessoas não brancas. Nesses casos, a ascendência escrava só pôde

ser identificada em virtude das declarações feitas pelos tabeliães no ato de aprovação

testamentária ou pelo cruzamento com outras fontes relativas ao passado desses testadores.

Produzia-se, desse modo, uma espécie de "branqueamento social", do mesmo modo que o

estabelecimento de alianças sociais com forros e escravos poderiam "empardecer", inclusive,

mestres era constituída por forros ou descendentes. Cf. APC - CMCG - Registros Gerais. Quanto a posição da
fortuna de Maurício de Lemos entre os demais inventariados cf. Quadro Vl1.l no capítulo anterior.
' E o que demonstra claramente o episódio testemunhado por Henry Koster que, embora citado exaustivamente
pela historiografia, convém reproduzir aqui: "conversando numa ocasião com um homem de cor que estava ao
meu serviço, perguntei-lhe se certo capitão-mor era mulato. Respondeu-me: Era, porém já não é! E como lhe
pedisse eu uma explicação, concluiu: Pois senhor, um capitão-mor pode ser mulato?". Cf. Koster, Henèy.
Viagens ao Nordeste do Brasil (1816). Recife, Massangana, 2002, v. 2, p. 598. Além das características físicas
combinadas à riqueza à posição social a atribuição da cor podia variar conforme o observador, a época ou região.
Sobre a dimensão social da cor Cf. FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos: decadJncia do patriarcado rural
e desenvolvimento do urbano. 9° ed., Ri, Record. 1990, p. 586-587 ei passim; NOGUEIRA. Oracy. Tanto Preto
Quanto Branco: estudos das relações raciais. SP, T. A. Queiroz Editor, 1985, p. 6-8 et passim; EJSENBERG,
l'eter. Ficando Livre: as alforrias em Campinas no século XIX. In: Estudos Econômicos; 17(2); maio/agosto;
1987; p. 187; MATTOS, Hebe. Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista -
Brasil séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 103-115; SCHWARTZ, Stuart. Brazilian Ethnogenesis:
mestiços, mamelucos and pardos. In: GRUSINSKI, Serge & WACFITEL, Natan. Le Nouveau Monde, Mondes
Nouveaux. Paris, 1996, p. 7-28; FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no
cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 135-139 e RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e Libertos no
Brasil Colonial. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 47-50.
M Comportamento semelhante foi observado por Larissa Viana ao analisar testamentos de pessoas filiadas à
irmandades de pardos na cidade do Rio de Janeiro na segunda metade do setecentos. Cr. VIANA, Larissa
Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e identidade parda' na América portuguesa. Niterói, Tese de
Doutorado, UFF, 2004, p. 176-187.
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gente anteriormente considerada branca 21 . Também pude observar alguns casos de registros

de casamentos de pardos ou de batizados de filhos de pardos nos quais a cor preta, a origem

africana e a condição escrava ou forra dos pais dos noivos ou dos avós dos batizandos não

eram mencionadas.

Convém esclarecer que, nos registros paroquiais de batizados, casamentos e óbitos da

região de Campos, a cor branca era a única que não vinha especificada. Logo, a ausência de

designação de cor nesse tipo de documentação sugere que os protagonistas desses rituais

católicos eram socialmente considerados como pessoas brancas. Todavia, conforme

observaram Hebe Manos e Sheila de Castro Faria, o significado precípuo desse silêncio em

tomo da cor e condição era a liberdade inconteste22.

Numa escala ascendente alguns pardos e mulatos embranqueciam, do mesmo modo

que, no sentido inverso, certos brancos casados com descendentes de escravos podiam se

tomar pardos, e, pelo mesmo motivo, pardos havia que viravam pretos, caso desposassem

africanos ou crioulos. Aliás, a variedade de cores atribuídas à população não branca parecia

querer dar conta de apreender o lugar social de cada um numa sociedade capaz de multiplicar

uma infinidade de gradações nas hierarquias sociais. Convertia-se igualmente num território

de profundas ambigüidades que não raro abriam espaço para e eram fruto da movimentação

de uma parcela da população não branca no sentido de viabilizar uma trajetória social

ascendente.

Como a condição social de um forro ou de mestiço dependia de seu (in)sucesso cm

angariar bens e de se inserir em redes de sociabilidade que lhe proporcionasse alguma

consideração social, a mudança de cor - aproximando-o do branco ou do preto - era

fenômeno corriqueiro nos Campos dos Goitacases e também observado em outras regiões 23.

Mas se a variação da cor de um mestiço ao longo de sua existência não era fato incomum, o

branqueamento social propriamente dito era fruto de um processo que se desenrolava ao longo

21 Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Ri, Nova
Fronteira, 1998, p. 135-139.

Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silencio: os significadosda liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.
XIX. RJ, Arquivo Nacional, 1995, p. 103-115 e FARIA, Sheila de Castra A Colônia em Movimento: for! una e
família no cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 159.
L Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Ri, Nova
Fronteira, 1998, p. 102-104; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras: as pretas minas nas
cidades do Rio de Janeiro e de São João dei Rei (1700-1850). Niterói, Tese (Concurso para Professor Titularem
História do Brasil), UFF, 2004, p. 61-74 e FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e
mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, c. 1798 - e. 1850. Ri, Tese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 76-83 e
233-235 etpassim.
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das gerações 24. Por outro lado, o crescimento da população livre, de ascendência escrava,

forçava a redefinição das categorias de cor, combinando-as com a procedência e com a

condição de liberto ou de livre para situar os indivíduos. Pois graças ao incremento das

alforrias e o crescimento natural da população mestiça -. nunca é demais lembrar que os

maiores beneficiados com a manumissão eram as escravas - tornava-se cada vez mais difícil o

estabelecimento de uma correlação direta entre a cor não branca e a condição servil de um

indivíduo 25 . Daí a variedade de categorias de cor e condição, tais como preto forro; crioulo

forro; pardo forro; pardo livre; cabra forro ou simplesmente pardo, cabra e mulato que

freqüentemente aparecem na documentação paroquial e cartorária consultada. Todavia, em

documentos de outra natureza surgem outras formas de classificação de cor, algumas delas

inclusive apresentam um caráter descritivo, o que revela as dificuldades enfrentadas pelos

observadores nessa matéria, como era o caso, por exemplo, dos Passaportes expedidos pela

Intendência de Policia da Corte do Rio de Janeiro 26.

Que fique, pois, bem claro que o uso que faço da expressão "não brancos" remete

apenas a uma ascendência africana mais ou menos distante. Por conseguinte, de modo algum

pressupõe a hipótese da existência de um conjunto homogêneo seja pela sua posição sócio-

econômica ou pela comunhão de uma identidade coletiva suficiente para conferir qualquer

espécie de identidade política aos forros e seus descendentes como um segmento social. Por

certo, havia pequenos grupos de interesse irmanados nas confrarias religiosas, como era o

' Ao refletir sobre a relação entre mestiçagem e mobilidade social ascendente no recôncavo baiano nos séculos
XVIII e XIX. Kátia Mattoso ponderou que "os critérios que permitem a lenta mas irredutível ascensão do grupo
social dos mulatos são por vezes diüceis de apreender, pois as aberturas são feitas individualmente, mas em ifio
grande número que vêm marcar toda a sociedade. Tudo depende dos apoios, das ajudas, das solidariedades que o
mulato encontra em sua busca de privilégios: o filho mestiço de um poderoso senhor de engenho ou de um
comerciante português rico, mesmo se tem mãe escrava africana ou crioula, pode 'engomar' suas origens, calar
maledicentes e velar a curiosidade dos que teriam veleidades de empanar-lhe a brancura [ ... ] Na Bahia, passada a
geração da alforria, a cor deixou de pesar face o êxito de ascensões individuais e às cumplicidades que podem
ser mobilizadas nos grupos dos poderosos. Basta uma instituição reconhecer a 'pureza do sangue' e admitir entre
seus membros um mestiço para que, apesar de eventuais protestos, uma família inteira se torne 'branca". Cf.
MATTOSO, Kátiade Queirós- Ser Escravo no Brasil. SP, Brasiliense, 1988, p. 221-223.

Cf. MATTOS, Hebe Das Cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.
XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995, p. 104 e BARICKMAN, B. J. As Cores do Escravismo: escravistas "pretos",
"pardos" e "cabras no Recôncavo Baiano, 1835. In: População & Família. SP, n. 2, p. 35-42, 1999- Orlando
Paticrson também considera que em sociedades inter-raciais, a despeito do impacto inicial provocado pela
introdução de negros, o avanço da mestiçagem fragilizava o papel da cor como uma marca distintiva do cativeiro
capaz de diferenciar a condição de escravo da de livre. Cf. PAT'FERSON, Orlando. Slavery and Social Death: a
comparative study. Cambridge, Harvard University Press, 1982.
20 Neles também aparecem, além das cores habituais, os seguintes matizes: trigueiro; escuro; moreno; claro;
corado; descorado; claro corado; moreno corado; fula; pardo escuro; pardo claro; amarelado; cor cabocla etc. C€
FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FERREIRA, Roberto Guedes. Tráfico interno de Escravos e Relações
Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII e XIX. Brasilia. JPFA/ LIPHIS, 2001. CD-ROM. No caso das crianças
abandonadas nas rodas dos expostos era comum que os escrivães titubeassem na hora de registrar a cor dos
enjeitados e recorressem à expressões do tipo: "parece pardo" ou "parece branco" etc. Cf. VENANCIO, Renato
Pinto. Famílias Abandonadas: assistência à criança de camadas populares no Rio de Janeiro e em Salvador -
séculosXVIII eXIX. SP, Papiros, 1999, p. 47-50.
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caso da irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. No entanto, é necessário ter em conta

que, em geral, o número de pessoas reunidas em torno de uma devoção era muito pequeno e,

não raro, essas confrarias viviam requisitando mercês e privilégios a serem adscritos apenas

aos seus membros. De todo modo, o princípio do auxílio mútuo e a existência de um forte

espril de corps não eram suficientes para atenuar as rivalidades internas e as disputas de poder

entre os confrades, pois, no seio de urna mesma agremiação, sempre havia irmãos querendo

ser mais distintos do que os outros27.

Com tamanho espectro e possibilidade de mudança de cor, tomava-se muito dificil,

senão impossível mesmo, fazer viger todas aquelas restrições legais que, volta e meia!

tentava-se impor com base nas fronteiras entre as cores, uma vez que - se cumpridas à risca -

recairiam sobre grande parte da população livre, sem contar com os inevitáveis embaraços

causados a algumas pessoas mais ou menos bem situadas e conceituadas nos patamares mais

elevados da hierarquia socia128.

Foi o que aconteceu em meados do setecentos com Manoel Carvalho e Meio, morador

na Vila de São Salvador dos Campos dos Goitacases. Surpreendido pela Lei Pragmática de

1749 - que em seu capítulo IX proibiu o uso de tecidos finos, adornos e jóias aos negros,

mulatos, filhos de negro ou mulato, de um ou outro sexo, ainda que se achassem foros ou

nascessem livres, suplicou ao Vice-Rei fizesse mercê de "[..j permitir-lhe faculdade para

poder usar o suplicante do ornato da espada ou espadim quando sair composto, na forma que

se tem concedido a outros muitos pardos de semelhante qualidade de pessoa e exercício"29.

Tratava-se, pois de um homem pardo e "[... filho de homem branco e senhor de engenho que

sempre o criou com estimação, tanto nos estudos da gramática como também nas • artes

liberais". Dizia-se casado há muitos anos naquela Vila e tratado corri a mesma estimação.

exercendo a ocupação de mestre-de-capela de toda aquela Comarca e também de meninas.

Sentia-se pejado com a proibição régia, pois se considerava pessoa de certa qualidade. O vice-

rei não tardou em responder à referida súplica, concedendo-lhe licença para trazer a espada ou

espadim à cinta. E, possivelmente, por conta de outros constrangimentos semelhantes, a

referida lei foi revogada poucos meses depois de sua promulgação, sem maiores

27 Sobre as rivalidades externas e internas que marcavam as irmandades religiosas, Cf entre outros SOARES,
Mariza de Carvalho. Devotos da Cor: identidade é/nica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século
XVIII. Ri, Civilização Brasileira, 2000 e VIANA, Larissa Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e
identidade perda' na América portuguesa. Niterói, Tese de Doutorado, UFF, 2004.

28 Sobre esse aspecto Cf. MELLO, Evaldo Cabral de. O Nome e o Sangue: uma fraude genealógica no
Pernambuco colonial. SP, Cia das Letras, 1989.
29 Apud FEYDIT, Júlio. Subsidias Para a História dos Campos dos Goitacases. Ri, Esquilo, 1979. p. 253-255.
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explicações30. Não se deve, portanto, superestimar aquelas restrições Legais imposta aos

descendentes de escravos na América portuguesa, pois, não raro, a aplicabilidade das mesmas

esbarrava numa realidade social na qual cada vez menos gente podia arrogar pureza de sangue

em seus costados3t.

Ao abolir, em 1773, a distinção entre cristãos "velhos" e "novos", o Marquês de

Pombal atingiu em cheio o coração dos estatutos de pureza de sangue vigentes em Portugal e

seus domínios ultramarinos. Ao estender a supressão da infâmia aos descendentes de índios,

as reformas pombalinas esvaziaram a motivação dos inquéritos que visavam apurar a limpeza

de sangue na América portuguesa. Embora a vigência dos preconceitos de sangue contra os

portadores de uma ascendência africana tenha permanecido intocada pela lei, é necessário

levar em conta a enorme complexidade das práticas sociais no ambiente colonial 32.

Convém lembrar que, desde os primórdios da colonização, a carência da presença

feminina de origem lusa no Brasil era responsável pelo fato de uma boa parte das pessoas

livres aqui nascida ter forçosamente uma origem mestiça pela linha materna 33 . Contudo, para

os mais afortunados materialmente, essa ascendência não branca por pane de mãe podia ser

facilmente esquecida, sobretudo no caso das mulheres, mediante um bom casamento com um

o	 LARA, Sílvia 11unold. Fragmentos Setecentistas: escravidão ai/lura e poder no América portuguesa.
Campinas, Tese de Livre Docência. UNICAMP, 2004, p. 109. Uma cópia desta Pragmática, depositada no
Arquivo do Museu Imperial de Petrópolis, contém petições e representações dirigidas ao rei por diversas pessoas
solicitando a mercê de não serem enquadradas naquela lei. Cf. Catálogo Manuscritos Relativos à Escravidão.
Petrópolis, Fundação Nacional Pró-Memória /Arquivo Histórico do Museu Imperial, 1990. [IPOB-24.5.749-

JV.P.11.
Ao tentar refutar a tese sustentada por Gilberto Freyre sobre a "vocação portuguesa" para miscigenação e

tolerância racial, Charles Boxer produziu um estudo clássico sobre o tema das relações raciais no império
colonial português. Todavia, para embasar seu argumento de que os portugueses eram extremamente racistas,
apoiou-se exclusivamente nas restrições de ordem legal e institucional, sem atentar para a complexidade e
ambigüidades das relações sociais que quase sempre impediam a plena efetivação das interdições de ordem
'racial" que se pretendia impor. Mas talvez o maior limite da interpretação do autor resida no fato de ele ter
considerado a cor como uma categoria estática, portanto, não percebeu ou levou em conta que, pelo menos no
Brasil, as pessoas podiam mudar de cor. Cf. BOXER, Charles R. Relações Raciais no Império Colonial
Português, 1415-1825. Ri, Tempo Brasileiro, 1967 e VAINFAS, Ronaldo. Colonização, Miscigenação e
Çuestõo Racial: notas sobre equívocos e tabus da historiograjia brasileiro. ] ri: Tempo. Ri, n. 8. p. 7-22, 1999.

Cf. VIANÁ, Larissa Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e 'identidade parda' na América
portuguesa. Niterói, Tese de Doutorado. UFF, 2004. p. 62-68. Segundo Hebe Manos, o preconceito de sangue
contra os descendentes de escravos veio a ser abolido oficialmente no Brasil somente após a independência, com
a outorga da primeira Constituição em 1824. Cf. MATTOS, Hebe. A Escravidão Moderna nos Quadros do
Império Português: o antigo regime em perspectiva atlântico. In: FRAGOSO, João. BICALHO, Maria Fernanda
e GOUVEÁ, Maria de Fátima (org). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa 'séculos
XV1-X VIII,). Ri, Civilização Brasileira, 2001, p156 e.

Diversos autores chamarani atenção para os condicionantes sócio-históricos da niestiçagam tia América
portuguesa, rechaçando a hipótese sustentada por Gilberto Freyre sobre uma suposta vocação lusitana para a
miscigenação. Para uma síntese desse debate Cf. VIANA, Larissa Moreira. O Idioma da Mestiçagem:
religiosidade e 'identidade parda' na América portuguesa. Niterói. Tese de Doutorado, UFF, 2004. p. 1-6.
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forasteiro de origem européia. É o que pode ser verificado, por exemplo, pela trajetória social

ascendente de um ramo ilegítimo de uma das mais ricas e poderosas famílias locais34.

Na opinião do Marquês de Lavradio, expressa no Relatório destinado ao seu sucessor,

o mestre-de-campo João José de Barcelos Coutinho, que, desde 1768, comandava o Distrito

de Campos dos (3oitacases

"[ . ..J foi a fortuna que o Senhor Conde de Azambuja teve de encontrar ali [Campos dos Goitacases]
aquele homem, certamente um dos de mais préstimo e honra que tem esta Capitania; porém este se
acha estuporado, e assim mesmo trabalhando mais que a maior parte dos outros; e ainda que tem
criado um filho com os mesmos sentimentos, que é o mais capaz de substituir o seu lugar, e com tudo
por mais observações que tenho feito, não posso por lá achar outro digno de ser mestre-de-campo do
segundo terço que se formar"35.

E. de fato, após a morte do dito João José, em 1779, o posto de mestre-de-campo foi

assumido pelo seu filho José Caetano de Barcelos Coutinho. Tratava-se, pois, de membros das

mais antigas, principais e ricas famílias da região 36 . A história desse núcleo familiar remonta

ao século XVII, quando dona Bárbara Pinto de Castilhos (viúva do capitão Miguel Aires

Maldonado, um dos que recebeu unia vasta porção de terras em regime de sesmaria após a

Capitania de São Tomé ter sido abandonada pelo donatário) casou-se com o também viúvo

capitão José de Barcelos Machado. Uma vez falecida dona Bárbara e, não havendo filhos

desse matrimônio, aberto o inventário e realizada a partilha, estipulou-se que o viúvo ficaria

com os bens existentes nos Campos dos Goitaeases e os parentes (herdeiros) dela com os bens

existentes na Ilha dos Sete Engenhos, Recôncavo do Rio de Janeiro.

Em seu testamento, o dito capitão José de Barcelos Machado vinculou a terça dos seus

bens (tanto do primeiro quanto do segundo matrimônio) em favor de seu neto, José de

Barcelos Machado (filho de seu primogénito o também capitão Luiz de Barcelos Machado)37.

Retorno aqui a narrativa (iniciada no capitulo II da presente tese) da história da perfilhação de seis filhos de
escravas pelo coronel João Antônio de Barcelos Coutinho.
' CF. Relatório do Marquês de Lavradio, Vice-Rei do Rio de Janeiro, entregando o Governo a Linz de
!'asconcelos e Souza, que o sucedeu no Vice-Reinado. 1779. Rll-1G13. 4, 1841 p. 42-422.
' De acordo com o Primeiro Visconde de Araruama, José Carneiro da Silva (um dos membros da ampla
parentela formada pelos Barcelos e parte interessada na disputa que se verá mais adiante), a presença da família
na região data do século XVII. Cf. Memória Topográfica e Histórica sobre os Campos dos Goitacases com uma
Notícia Breve de suas Produções e Comércio oferecida ao muito Alto e Poderoso Rei D. João VI. Ri, Impressão
Régia, 1819. p. 23 e 73-74.
37 Não tive acesso aos documentos originais. O acima exposto é fruto da memória familiar reproduzida pelo
Primeiro Visconde de Araruama. Cf. Memória Topográfica e Histórica sobre os Campos dos Goilacases .... p. 73-
74. 0 vínculo era a condição de certos bens que deveriam permanecer "perpetuamente" no âmbito de uma
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Pelo que leria sido expresso no testamento e, em conformidade com o costume na sucessão de

bens vinculados em Morgadio, o referido vinculo tocaria sempre ao primogênito do mesmo

ramo e, na falta deste, ao parente mais próximo do mesmo tronco-,5.

Em 1779, o engenho de João José de Barcelos Coutinho - localizado na paragem

denominada Quissamã, freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Capivari - era uni dos

maiores da região e possuía nada menos do que 210 escravos e havia produzido 25 caixas de

açúcar e quatro pipas de aguardente. Alguns anos depois, em 1 785. já sob o comando de José

Caetano de Barcelos Coutinho. continuava em plena atividade e contava com somente uni

escravo a menos

Em janeiro de 1810. o mestre-de-campo afastou-se das suas atividades militares por

motivo de doença e, aos 31 de agosto de 1814, faleceu em seu engenho em Quissamã. Como

era de se esperar, os bens vinculados couberam ao seu único filho: o Cavaleiro da Ordem de

Cristo, coronel João Antônio de Barcelos Coutinho.

Assim como outros tantos homens daquele tempo, o coronel João Antônio tivera, no

estado de solteiro, alguns filhos naturais. Mais precisamente foram seis filhos havidos de três

mulheres diferentes. Posteriormente casou-se com unia prima-irmã, dona Ana Joaquina

Velasco, com a qual não tivera filho algum. Em 12 de março de 1816, compareceu a uni

cartório da Corte e assinou uma Escritura de Perfilhação na qual declarava que tinha

'[...] seis filhos naturais de nomes João Batista que nasceu em 23 de junho de 1812: Carolina
Leopoldina que nasceu em 21 de novembro de 3804: Leopoldina Carolina que nasceu a quatro de
outubro de 1806, havidos de Anastácia Ferreira, mulher solteira e desimpedida. Saturnino Antônio que
nasceu em primeiro de setembro de 1813, havido de Paulina de tal mulher também desimpedida; e
Joana Antônia que nasceu aos 15 de junho de 1795, havida de Felícia Joaquina, também solteira e
desimpedida; e Joana Batista que nasceu aos 24 de junho de 1808 e que nasceu da mesma Anastácia
Ferreira que foram todos batizados na Freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Capivari [..j os
quais por reconhecer ele outorgante solenemente por seus filhos e como tais os tratar prestando-Lhes
por isto o ofício de verdadeiro pai por isso que existem e existiram sempre em sua companhia, por este
instrumento de hoje para todo o sempre os perfilha e legitima para que como tais possam gozar e haver
todas as honras, privilégios e liberdades que de fato e de Direito poderiam conseguir como se de

família determinada, por forma especial de sucessão, sem poderem ser divididos nem alienados, Havia dois tipos
de vínculos: Morgados e Capelas. Chamava-se Morgado o vínculo que tinha por finalidade principal a
conservação do lustre e da nobreza de urna família e Capela era uni conjunto de bens indivisos que geralmente
expressavam as vontades pias do instituidor em beneficio de alguém. Na prática, Morgados e Capelas se
confundiam no sentido de que ambos conferiam status de nobreza aos seus raros titulares havidos no Brasil. Cf.
Ordenações Filipinas, Livro Quarto, Título 100.
'8 Cf. FARIA. Sheila de Castro. Herança. In: VAINFAS. Ronaldo (direção). Dicionário do Brasil Colonial
(1500-1800). Ri, Objetiva. 2000. p 280-281 e LOPES, Eliane Cristina. O Revelar do Pecado: os filhos
ileguitnos na São Paulo do século XVIII. SP, Annablume, 1998, p. 221-227.' Cf. Relações Parciais Apresentadas ao Marquês de Lavradio, 1779. RIIIGI3, 76 (1913), p. 337 e COUTO
REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Abri inz do Couto Reys, 1785. Ri. AI'ERJ, 1997.
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legítimo matrimônio nascidos fossem, para que igualmente possam herdar iodos os bens e fazendas
que ele outorgante possuir ao tempo de sua morte, podendo suceder em todas as heranças, direitos e
cauções que lhes forem deixados por qualquer pessoa que para isso poder tiver e igualmente poderão

graça e mercê de os leg itimar para haverem nobreza í ... J"'. [os grifos são meus]

Por se tratar de pessoa de tamanha nobreza, a legitimação pretendida tinha que ser

confirmada pelo Rei. Contudo, logo na primeira petição que abre o processo encaminhado a

Sua Alteza Real, a súplica do coronel João Antônio expressa claramente seu desejo de que,

unia vez legitimados, seus filhos entrassem "na herança e sucessão e representação dos seus

bens, ainda mesmo os vinculados"41.

Embora não tivesse filhos de legítimo matrimônio. o Suplicante tinha parentes

consangüíneos vivos, e, como tais, foram notificados quanto às pretensões do coronel e

chamados a se posicionar diante do fato, ao que responderam que

•[] nenhuma dúvida lemos pelo que pertence aos bens livres que forem próprios do suplicante,
quanto porém aos bens de morgado, como os mesmos pertencem ao parente mais próximo na falta de
descendente legítimo do suplicante se gundo o testamento do instituidor e os filhos naturais são
excluídos por direito de sucederem em bens de morgado, parece nessa parte não ter lugar o
requerimento do suplicante"2.

O Código Filipino ditava que os filhos naturais de homens nobres não teriam direito à

herança, mesmo legitimados, caso houvesse filhos nascidos de legítimo matrimônio ou outros

legítimos ascendentes. Na falta desses, aí sim poderiam herdar unia vez confirmada a

legitimação43 . Como a mãe do coronel João Antonio de Barcelos Coutinho era viva e, na

qualidade de ascendente legítima, também foi consultada sobre as pretensões do seu filho.

Dona Helena Caetairn de Azevedo consentiu na legitimação de seus netos para que os mesmos

"gozassem da deliberação do dito seu pai em toda a sua extensão, excetuando os bens

vinculados, visto haver repugnância dos herdeiros, como tinham declarado em sua resposta,

° ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Legiti;naç6a Caixa 774 -Pacote 02- Documento 31.
U ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Lcgitinações - Caixa 774- Pacote 02- Documento 31.
'Os referidos parentes eram: dona Ana Francisca Velasco (tia do suplicante - irmã do falecido mestre-de-campo

José Caetano de Barcelos Coutinho, pai do mesmo) e seus filhos João Carneiro da Silva, José Carneiro da Silva.
dona Maria Isabel de Velasco (primos irmãos do suplicante) e dona Ana Joaquina Velasco (prima irmã e mulher
do suplicante). ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações - Caixa 774 - Pacote 02 - Documento 31.

Cf. Ordenações Filipinas. Livro 4, Título 92.
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cujo direito ficava pertencendo ao seu filho requerer porquanto ela desistia de si pela pane

pela parte que lhe pertence a favor dos referidos netos"14.

As objeções interpostas pelos parentes do coronel ao encaminhamento que o mesmo

pretendia dar à sucessão do morgadio encontravam eco nas leis do Reino, urna vez que, no

que se refere à sucessão dos bens vinculados, assim diziam as Ordenações Filipinas:

"Por tirarmos as dúvidas que se movem em alguns casos sobre a sucessão dos Morgados, ordenamos
que na sucessão deles e dos bens vinculados, posto que o filho mais velho morra em vida de seu pai ou
do possuidor do Morgado, se o tal filho mais velho deixar filho ou neto ou descendente legítimo. estes
tais descendentes por sua ordem se preferirão ao filho segundo. E que não somente haverá lugar na
sucessão do Morgado em respeito dos ascendentes, mas também dos transversais. sendo descendentes

representem a pessoa de seu pai, posto que o dito pai não houvesse sucedido no tal Morgado"". [o
grifo é meu]

A tia e sogra do coronel João Antônio estava bem instruída quanto o aspecto jurídico

da questão, uma vez que o principal argumento utilizado por ela era de que "não duvida da

pretensão do suplicado contanto que os legitimados só "houvessem de entrar na herança dos

bens que fossem próprios do suplicado e não nos de morgado instituído pelo capitão José de

Barcelos Machado, quinto avô da suplicante, que chama somente aos filhos legítimos e, na

falta destes, os parentes mais chegados do mesmo tronco" 46 . Ou seja, o sucessor legítimo dos

bens em disputa seria seu filho primogênito João Carneiro da Silva. Caso fosse feita a vontade

do coronel, o vínculo passaria em herança para João Batista, seu primeiro filho varão.

Convém lembrar, no entanto, que - conforme advertiu Hebe Manos - as Ordenações

Filipinas não eram um código de direito positivo, pois a elas se superpunham as Mercês Reais

e o arbítrio do Soberano nos recorrentes casos de conflitos entre vontades individuais,

antagonismos dos súditos em litígio e o que rezavam as tradições do Reino. Não

correspondia, portanto, a um conjunto de normas inflexíveis47.

Em meio a esse o imbróglio jurídico e familiar está claro que o coronel João Antônio

de Barcelos Coutinho - muito provavelmente motivado por desavenças familiares - não

queria que seu primo e cunhado herdasse a fortuna e o lustre que o morgado conferia ao seu

ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações - Caixa 774 - Pacote 02- Documento 31, f. 20.
Cf. Ordenações Filipinas. Livro 4. Título 00.

46 ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações - Caixa 774- Pacote 02 - Documento 3], U.
Cf. MATTOS, Hebe. Das Cores do Silãncio: os- significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc.

XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995. p. 213.
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titular. Contudo, o dito coronel parecia ter como prioridade, naquele momento, alcançar o

reconhecimento legal de seus filhos naturais, tanto que, logo após o parecer desfavorável

exarado pelo Ouvidõr Geral da Comarca, assinou, em cinco de outubro de 1816. uni Termo de

Declaração em que, naquele momento, desistia da contenda cm tomo dos bens vinculados:

"[•i pelo referido coronel João Antônio de Barcelos Coutinho 1 , —]  foi declarado que os seus

herdeiros gozariam da graça implorada sucedendo nos seus bens livres porquanto a sucessão

dos bens vinculados desistia por ora visto a impugnação dos demais herdeiros aqui junta

[]4s

Note-se que o coronel não optou pela perfilhação em testamento - instrumento que

também gozava de amparo legal - possivelmente levando em conta as dificuldades de fazer

respeitar sua vontade depois de falecido em beneficio de seus filhos. E, de fato, o recuo

estratégico do coronel João Antônio surtiu o efeito esperado, garantindo a sua prole o

reconhecimento legal da paternidade. Quanto ao destino dos bens vinculados não há nenhuma

pista nos Autos do Processo de Legitimação.

Unia observação interessante a ser feita é que, no decorrer de praticamente todo o

processo, não há menção alguma à cor e à condição dos filhos do coronel nem de suas

respectivas mães. Tanto o pai quanto os parentes insatisfeitos como também as seis

testemunhas chamadas para depor (e que conheciam bem todos os personagens desse

intrincado enredo) silenciaram completamente sobre a matéria. Porém, era necessário anexar

aos Autos documentos que confirmassem serem os beneficiários da legitimação filhos das

ditas mulheres, para que pudesse ser atestado se, de fato, elas eram ou não desimpedidas.

Esses documentos eram as certidões de batismo daquelas crianças e foram eles que revelaram

a condição de cativas das mães dos filhos do coronel49.

Se unia das intenções do coronel João Antônio de Barcelos Coutinho era, com a

legitimação, emprestar aos seus filhos algum foro de nobreza, há evidências de que ele tenha

alcançado êxito. Aos 30 de novembro de 1821 na igreja Matriz de São Salvador, o francês

Guilherme de Antiquiel (filho legítimo do tenente coronel Guilherme Francisco de Antiquiel e

de dona Maria Isabel Carpentier) recebeu em matrimônio dona Leopoldina Carolina de

Barcelos. No dia primeiro de setembro de 1824 foi a vez do holandês Maurício Miguel Boom

" A 	 -Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações -Caixa 774- Pacote 02- Documcnto 31. f. 19.
11) ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Legijirnações - Caixa 774 - Pacote 02- Documenio 31. f. 27-29.
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se casar com dona Joana Batista de Barcelos 50 . E numa data ignorada. dona Joana Amônia de

Barcelos Coutinho se casou com o alferes Francisco Batista Pereirat.

O processo de perfilhação encerrou-se em 1816, mas as disputas jurídicas no seio de

tão ilustre parentela devem ter continuado. Passados quase 10 anos após a legitimação, o

coronel João Antônio de Barcelos Coutinho levou uni tiro, do qual veio a falecer, no dia nove

de novembro de 1825, com cerca de 54 anos de idade 52. Logo em seguida seus filhos

começaram a dispor dos bens herdados. Aos 26 de novembro de 1825, no Livro de Registros

Gerais do Senado da Câmara da Vila de São Salvador foi lavrada a seguinte Escritura:

"Digo eu dona Carolina Leopoldina de Barcelos abaixo assinada, herdeira dos bens do falecido
coronel João Antônio de Barcelos meu pai, com assistência e expresso consentimento de meu tio e
tutor o sargento-mor José Joaquim Pinto que entre os bens do dito falecido meu pai é bem assim uma
escrava parda de nome Caetana cuja escrava pelos bons serviços que me tem prestado, amor e lealdade
que sempre me mostrou e com que me tem servido e pelo expresso consentimento que tenho do dito
meu tio e tutor dou pura plena e irrevogável alforria e gratuita liberdade [ ... ] entrando na minha cota
parte e preço porque a mesma fora avaliada com o qual não lenho dúvida entrar à colação no
Inventário dos bens do casal do dito meu falecido pai se vai a fazer [ ... }".

Outrossim, em 16 de março de 1826, foi a vez do forasteiro Maurício Miguel Booni

também passar uma carta de alforria na qual fazia a seguinte declaração:

Digo eu Maurício Miguel Boom co-herdeiro aos bens do falecido coronel João Antônio de Barcelos
Coutinho por cabeça de minha mulher dona Joana Batista de Barcelos que dou liberdade gratuitamente
à parda Helena com a condição expressa de continuar a criar a minha filha Helena até o espaço de seis
anos í] entrando na minha cota parte o preço porque for avaliada"4.

O coronel João Antônio de Barcelos Coutinho deve ter sido mesmo um homem

obstinado e poderoso o suficiente para fazer valer sua vontade quanto ao destino de seus bens

e o desejo de enobrecer seus filhos nascidos dos "ajuntamentos ilícitos" com as escravas de

' ACMC - Casamentos de Livres - Livro n. 5. Pelo menos até dezembro de 1831, os irmãos João Batista de
Barcelos Coutinho. dona Carolina Leopoldina de Barcelos. e Saturnino Antônio de Barcelos Coutinho
pemmneceram solteiros ou se casaram em outra freguesia.

Este casal teve uma filha chamada Isabel Maria Batista de Barcelos que se casou em abril de 1830 com o
português João Rodri gues Martins de Castro. ACMC - Casamentos de Livres - Livro n. 5.
S1 ACMC - Obitos de Livres - Livro ti. 7.

APC - Registro do Escrito de Liberdade conferida por dona Carolina Leopoldina de Barcelos a sua escrava
de nome Caetano pardo. Livro de Regisxra' Gerais, 1827-1830, ti 38-38v-39.

APC - Registro do Papel de Liberdade e Reconhecimento do mesmo que passou Maurício Miguei lJoo,n. Livro
de Registros Gerais. 827-1830. ti 62v-63.
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seu pai. Alguns meses após ter libertado a parda Helena. Maurício Miguel Boom houve por

bem fazer registrar um outro documento relativo à alforria daquela mesma escrava. Indireta e

involuntariamente, o genro do então falecido coronel revela o desfecho daquela intrincada

disputa travada com sua tia e primos em tomo dos bens vinculados:

"Diz Maurício Miguel [3com que entre os bens do seu falecido sogro se compreende unia escrava
parda de nome Helena que tem em seu poder e que já a libertou gratuitamente como mostra a Carta de
Liberdade junta e corno corista ao Suplicante que a dita parda Helena é pertencente aos bens
encapelados de que é administrador João Batista de Barcelos Coulinho por seu tutor o sargento-mor
José Joaquim Pinto, quer o Suplicante fazer troca dando em lugar da sobredita parda helena urna
própria do Suplicante de nome Libânia também parda mais moça do que aquela dez ou doze anos,
requer o Suplicante V. S. mande ouvir o tutor do órfão e Curador Geral."55.

A resposta do tutor não se fez esperar e não deixa nenhuma margem dúvida quanto o

triunfo da vontade do coronel João Antônio de Barcelos Coutinho:

"Na qualidade de tutor do órfão João Batista de Barcelos Coutinho sucessor dos bens encapelados por
falecimento de seu pai o coronel João Antônio de Barcelos Coutinho e como administrador dos
mesmos bens pelo termo que assino respondo pela pessoa do meu tutelado que a troca que pretende o
Suplicante da sua mulata Libânia pela mulata Helena pertencente ao encapelado em nada prejudica ao
mesmo encapelado, antes me parece de mais utilidade até por ser aquela mulata Libánia mais moça do
que a de nome Helena, a vista do que V. S. determinará o que for justo- Vila de São Salvador, 18 de
dezembro de 1 826".

Corno se vê, a combinação do prestígio, poder e riqueza do coronel João Antônio de

Barcelos Coutinho foi mais do que suficiente para não só para vergar a tradição que regia a

sucessão de Morgados e Capelas em favor de seu filho João Batista, como também para

encobrir o estigma da ascendência escrava de sua prole e de seus netos. Além da riqueza, o

coronel também foi capaz de legar o desejado lustre e nobreza aos seus filhos. Suas três filhas

eram socialmente reconhecidas como donas - uma deferência social que poucas mulheres

lograram obter. Além disso, todos os filhos que reapareceram na documentação a que tive

acesso ostentavam o sobrenome paterno. Dona Joana Batista de Barcelos foi um pouco mais

além. Num certo sentido chegou mesmo a "reinventar" sua origem. No processo de Banhos

" APC - Registro do Documento de Maurício Miguel Boom como abaixo se declara Livro de Regisa-os Gerais,
1827-1830. f. 83v-84-84v.

APC - Registro do Documento de Maurício Miguel bom como abaixo se declara. Livro de Registros Gerais,
1827-1830,1-83v44-84v.
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que antecederam seu matrimônio com o dito Maurício Miguel Booni. declarou ao Reverendo

Cônego que era "[ ... } filha legítima do coronel João Antônio de Barcelos Coutinho e de

Anastácia Ferreira. natural e batizada na freguesia de Nossa Senhora do Desterro de

Quissamã". Omitiu, portanto, deliberadamente, não só a ilegitimidade de seu nascimento

corno também a condição (parda escrava) de sua mãe, assinaladas no assento que registrou o

seu batismo57.

Por fim, sublinhe-se que o vínculo moral de reciprocidade inerente ao compadrio

cumpria o seu papel de reforçar as alianças sociais, unia vez que o tutor e curador dos bens

daqueles órfãos - o sargento-mor José Joaquim Pinto - era o mesmo que, catorze anos antes,

havia conduzido João Batista de Barcelos Coutinho à pia batismal.

Embora este caso de branqueamento social envolva uma das famílias mais abastadas,

poderosas e nobres de região, isso não significa dizer que se tratava de uma situação

excepcional. Dos 2.086 registros de casamentos de pessoas livres que analisei, celebrados

entre junho de 1798 e dezembro de 1831, pude identificar, com segurança, que nada menos do

que 710 (34,0%) envolviam descendentes de escravos e, nesse conjunto, 264 (37,2%) não

fizeram qualquer menção à cor ou condição dos noivos nem de seus pais. Desses últimos,

apenas 16 casais empardeceram no registro do óbito. Fenômeno semelhante ocorria com os

batizados de pessoas livres. Entre janeiro de 1799 e dezembro de 1830 foram celebradas

10.565 cerimônias de batismo, dentre as quais 3.064 (29,0%) crianças foram identificadas

corno descendentes de escravos, sendo que em 839 casos (27,4%) também não se fez

nenhuma alusão à cor ou condição dos batizandos, pais ou avós7S. Trata-se de proporções

bastante elevadas, sobretudo quando se considera que, pelas estimativas populacionais, as

pessoas livres sempre estiveram aquém do patamar dos 50,0%. Além disso, revelam um

patamar mínimo, uma vez que, é lícito supor, algumas gerações mais antigas de descendentes

" ACMC - Banhos Matrimoniais de Maurício Miguel I3oom e dona Joana Batista de Barcelos, 1824.
(documento si catalogação); ANRJ - Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações - Caixa 774 - Pacote 02 -
Documento 31, f. 27. Dona Joana Batista de Barcelos Coutinho faleceu no dia 27de outubro de 1828 aos 19 anos
de idade. ACMC - Registros Paroquiais de óbitos de Livres - Livro n. 7. Sobre as relações entre estigma e
manipulação da identidade social Cf. GOFFMAN, Erving. Estigma: p10105 sobre a ,nanipulaçào da identidade
deteriorada. 4' ed., Ri, LTC, 1988.
' Essa identificação da ascendência escrava foi feita exclusivamente a partir do cruzamento de dados contidos
nos registros paroquiais. Á partir de 511 fichas de famílias de forros e descendentes, relativas à segunda metade
do século XVIII, reconstituidas pelo método de Louis Henry com base nos registros paroquiais da Freguesia de
São Salvador e gentilmente cedidas por Sheila de Castro Faria, pude elaborar mais 1.092 fichas, somando assim
um conjunto de 1.603 fichas. Para maiores detalhes sobre esses procedimento metodológico. Cf. HENRY, Louis.
Técnicos de Análise em De,nogiafia Histórica. Lisboa, Gradiva. 1988.
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de escravos já haviam conseguido apagar o estigma do cativeiro de suas vidas não deixando

rastros na documentaçào9.

Conforme a observação de Sheila de Castro Faria, a atribuição da cor e da condição

nos registros paroquiais não pode ser creditada exclusivamente à idiossincrasia dos padres.

Dada à extensão de seus rebanhos era humanamente impossível a um pároco conhecer e

memorizar as particularidades cada uni de seus fiéis. Não raro, pane dos registros paroquiais

era anotada em data posterior à administração dos sacramentos do batismo ou casamento.

assim como havia casos em que ficava a cargo dos padrinhos a condução de seus afilhados à

pia batismal sem que os pais estivessem presentes à cerimônia. Sendo assim, a especificação

da cor e da condição feita pelos párocos dependia da consideração social que se tinha a esse

respeito na comunidade60.

Fora os casos envolvendo a perfilhação de escravos ou de filhos de forras por parte de

homens livres poderosos e que se tomavam herdeiros de avultadas fortunas, o branqueamento

e a mobilidade social ascendente a ele vinculado era mais comum da terceira geração em

diante.

Manoel da Fonseca Azevedo Castelão. Esse era. de fato um nome que significava

poder e prestígio social nos Campos dos Goitacases, enquanto viveu e mesmo depois de sua

niorte61 . Um prestí gio que se estendia para além daqueles que a ele estavam vinculados pelos

laços consangüíneos, tendo sido, vejam só, apropriado justamente por aquele tipo de gente

que ele tanto menosprezara e ofendera naquela tumultuada tarde de 20 de janeiro de 1790.

Da união entre o pardo livre Faustino Mendes da Silva com a parda forra Maria de

Azevedo nasceram cinco filhos entre agosto de 1772 e fevereiro de 1780. Dentre eles estava

Segundo Cari De gler. na Jamaica - onde também se observava um acentuado desequilíbrio entre homens e
mulheres brancos. somado à presença maciça de africanos escravizados - assistiu-se a um notável crescimento
da população livre de cor a partir da segunda metade do século XVIII. E não obstante todos os preconceitos e
restrições legais impostos pelas elites brancas locais contra os não brancos, a Coroa Inglesa estatuiu uma lei. cm
1733, segundo a qual após 'a terceira geração, os mestiços '[1 terão iodos os privilégios eimunidades dos
súditos de Sua Majestade nesta ilha, desde que sejam criados na religião cristã". Isto significa dizer que daquela
data em diante seriam legalmente considerados pessoas brancas. Assim como no Brasil, a sociedade jamaicana
desenvolveu uma escala cromática bastante refinada para classificar a população não-branca. A diferença é que
no Brasil o branqueamento social nunca chegou a ser estatuído pelas autoridades. Não precisava, uma vez que o
fenômeno era socialmente aceito ocorrendo de forma costumeira. Cf. DEGLER, Cari N. Nem Preto Nem
Branco: escravidão e relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Ri, Labor do Brasil, 1976, p. 248-249 e

HALL. Douglas. Jamaica. In: COHEN, David W. & GREENE, Jack P. Neiiher 5/ave nor Free: ihefreedmen aí
African desceni in Me siave saciei ies o/lhe new world. Baltimore. John l-lopkins Univeisity Press, 1972, p. 193-

213.
tO Cf. FARIA, Shcila de Castro. A Colónia em Movimento: for/una e/anil/ia no cotidiano colonial. Ri, Nova
Fronteira. 1998, p. 308-312 e SCHWARTz. Stuart. /3razilian Ethoogenesis: mestiços, mamelucos and pardo.s.
In: GRUSINSKI, Serge & WACEITEL, Natan. te Nouvean Monde, Mondes Nouveaux. Paris, 1996. p. 7-28.

O capitão Manoel da Fonseca Azevedo Castelão faleceu no dia sete de fevereiro de 1807 com 78 anos de
idade. Cf. ACMC - Registros Paroquiais de Óbitos de Livres - Livro n. 6.
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Úrsula Maria das Virgens que. ciii 17 de novembro de 1791. aos ló anos de idade se casou

com um certo Manoel da Fonseca. Da prole deste casal composto por Manoel e Úrsula, pude

identificar o casamento entre Luiz Manoel da Fonseca Castelão com Joaquina Maria do

Nascimento, ocorrido em fevereiro de 1812, sem que fosse feito qualquer tipo de referência à

cor ou condição do casal, de seus pais, nem tampouco dos cinco filhos que batizaram, entre

1813 e 1828, na Igreja Matriz de São Salvador.

Mas é preciso deixar bem claro que essa possibilidade de branqueamento não estava

ao alcance apenas daqueles descendentes de escravos que ostentavam sobrenomes

importantes. Por vezes, a referência à cor e à condição, sobretudo das filhas de forros

(portanto ainda na segunda geração), era suprimida em virtude de um bom casamento com

homens considerados brancos. Em meados de 1818. Ana de Souza Pereira casou-se com João

José Martins da Silva. Entre julho de 1819 e setembro de 1827, o casal batizou quatro filhos

na Matriz de São Salvador, sem que houvesse qualquer alusão a um antepassado escravo dos

pais ou dos avós das crianças. Todavia, graças ao Processo de Banhos de Casamento é

possível conhecer melhor as origens dessa família, pois o registro de batismo de Joào José

Martins revela que ele, seus pais e avós eram brancos. Entretanto. Ana de Souza Pereira era

Filha de Francisca de Jesus, mulher forra que havia sido escrava do capitão-mor da malta João

Comes da Mola 62.

Helena Maria de Souza era natural da freguesia de Nossa Senhora do Desterro de

Capivari, filha legítima de Manoel de Meio e Engrácia Fonseca. Casada com o senhor de

engenho José Bentes da Maia, natural de São João de Menti, não há nenhuma designação de

cor ou condição em seu testamento e tampouco no registro de seu óbito ocorrido cm

novembro de 1789 (TEST367). Conclui-se, portanto, que se tratava de unia mulher

considerada branca. Todavia, um irmão dessa mesma Helena, chamado Lourenço de Meio, foi

designado corno pardo por ocasião de seu casamento em nove de outubro de 1790 com a

igualmente pardo Lucinda Maria de Jesus, procedente daquela mesma freguesia de São João

de Menti. No testamento em que ditou uni dia antes de morrer, Helena Maria d Souza aludiu

genericamente à fortuna que possuía, constituída por escravos, fazendas e trastes da casa e fez

questão de assinalar que todos os bens haviam sido adquiridos pelo seu casal. Declarou, ainda,

sua vontade de que seu corpo fosse amortalhado no hábito de São Francisco e sepultado na

Capela da Boa Morte onde seu marido era irmão. Unia irmandade de pardos. E como seu

O noivo era neto paterno de portugueses e neto materno de uni português casado cont urna mulher nascida
nestes Campos" Cf. ACMC - Banhos de Casamento de Joio José Martins da Silva e Ana de Souza Pereira

(1818)— Idocumento sem caialogaçflo].
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único filho tido com José Bcntes da Maia já havia morrido, instituíra seu consorte como

universal herdeiro do remanescente de seus bens.

Não muito tempo depois de enviuvar, .José Bentes da Maia casou-se novamente, desta
vez conj Ana Maria do Nascimento e dela teve duas filhas e um filho. Por ocasião de seu

falecimento, ocorrido cru dezembro de 1806, o inventário dos bens do casal revelou que José

Bentes da Maia era um senhor de engenho muito bem sucedido, dono de 103 escravos e de

tinia fortuna avaliada em nada menos do que 25:189$010 réis, dos quais foram abatidos
apenas 575$630 

réis para a satisfação dos credores (1NV270). Tratava-se de uma fortuna de

pessoas brancas. O curioso, porém, é que tias declarações fritas pela viúva Ana Maria do

Nascimento no inventário de seu finado marido, consta que José Bentes da Maia ainda em

vida tinha doado três sítios, entre os quais havia um, avaliado em 500$000 réis, dado ao seu

sobrinho Simplício Ferreira Quintanilha que, assim como seu tio e Lucinda Maria de Jesus,

mulher de seu antigo cunhado, também havia nascido em São João de Menti e migrado para

Campos. Acontece que nas duas vezes em que se casou em Campos, Simplício Ferreira
Quintanilj,a foi designado como 

pardo fàrro assim como suas duas esposas e dois de seus 16
Filhos. Por outro lado, ao ditar seu testamento,em abril de 1827, Lucinda Maria de Jesus não

se identifica nem tampouco foi identificada pelo tabelião como parda. Aliás, guardou silêncio

sobre sua origem ilegítima; ela sequer nomeia sua mãe, mas fez questão de ordenar que se

dissessem duas missas pela alma daquela que lhe havia dado à luz e outras duas pela alma de

sua avó materna Ana Benta da Cruz, que vinha a ser ninguém menos do que a mãe de José

Bentes da Maia ('FEST323 e TEST44). Ou seja, a parda Lucinda Maria de Jesus também era

sobrinha daquele senhor de engenho e, muito provavelmente irmã do pardo Simplício
Ferreira Quintanilha65

Em suma, embora sempre tenha sido reputado como homem branco, o forasteiro José

Bentes da Maia guardava consigo uma ascendência escrava não muito distante, mas que a

ninguém mais interessava levar em conta para fins de identificação social. Ao contrário. Em

maio de 1797, quando Sua Majestade Fidelíssima D. Maria 
1 solicitou um emp

réstimo de
nove mil cruzados aos súditos residentes em Campos, o Marechal -de-Campo José Caetano de

Barcelos coutinho fez chamar "todas as pessoas deste continente que se distingani em crédito

"' Simplício Ferreira Quinnjlha em um sitiante escravista unia vez que fez batizar 
Ii escravos entre abril de1801 e maio de 183 1. ACMC - Registros Paroquiais de Batizados de Escravos - Livros n. 7 ao iicomo, ao testar, Lucinda Maria de Jesus declarou possuir uni sítio em tcrras o Excelentíssinio Visconde com. II - Assim

dtodas as suas benfeitorias, alguns animais vacuns, cavalares e senhora de sete escravos (TEST323 
e 1NV464).



337

e abonação para os fazer cientes das paternais e pias intenções da Rainha Nossa Senhora 
"64 E

eis que entre os 134 distintos moradores convocados para atender à Real solicitação, lã estava

José Bentes da Maia que compareceu com 400$000 réis, sendo o único a assinar de cruz por
não saber escrever.

E o branqueamento social de sua descendência prosseguiu por meio dos casamentos e

da progênie de suas duas filhas casadas corri homens brancos: Ana Benta da Cruz (homônima

da avó paterna) desposou um branco da terra enquanto Rita Francisca da Maia se consorciou a
uni reino].

Essas são apenas algumas das muitas histórias de branqueamento social de filhos,

netos e bisnetos de ex-escravos residentes nos Campos dos Goitacases que poderiam ser

contadas aqui. Muitas delas, nunca é demais repetir, desacompanhadas de fortuna material,

mas fundamentais para promover um significativo distanciamento da escravidão

experimentada por seus pais, avós ou bisavós. O movimento de ascensão social de pessoas

com ascendência escrava tinha seu início ainda no interior do cativeiro, como resultado do

processo de diferenciação interna entre os membros das escravarias, que facultava a alguns
escravos o acesso à alforria. Daí a importância das relações familiares para os cativos que

sonhavam em um dia alcançar a liberdade para si ou para algum parente mais próximo. Unia

vez alcançada a condição de forros, a família e as relações de parentesco dela derivadas eram

fundamentais para a continuidade do lento processo de ascensão social e, conseqüentemente.

de superação do estigma do cativeiro. Todavia faz-se necessário frisar que essa perspectiva

de mobilidade intergeracional não fazia pai-te dos projetos ou não estavam ao alcance

daqueles foros que não puderam ou optaram por não ter filhos 65 . Talvez para eles bastasse
conservarem-se numa categoria social distinta dos escravos. Contentaram-se ou tiveram que

se conformar com a falta de descendência. No entanto, quando possuíam alguns bens,
cuidaram de transmiti-los aos seus cônjuges - caso os tivessem - parentes consangüíneos ou

rituais e, com muita freqüência, aos seus ex-escravos com o intuito de ampará-los

materialmente e, quem sabe, com isso proporcjonarlhes no futuro, alguna chance de
mobilidade social.

E, para finalizar este capítulo, apresento a trajetória de uma vasta parentela originada

da união matrimonial de Zeferino José de Faria Gaio e Ana Maria da Rocha, posto que ela

AN RJ- Códice 244 - Einprésun,o Pedido à vila de Campos C0/1) Relação das Pcs'soas que Fizera,,, o diu)Emprdsu,no 1797 -  1 volume.
CL. FARIA, 

Sheila de Castro. Sai/lós Frei as, Damas Mercadoras- as pretas minas nas cidades do Rio de'Ianeiro e de São Iodo dei Rei ( 1700- 1 850). Nilerói. Tese (Concurso para Professor Titularem História doBrasil), UFF. 2004. p. 185-187.
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encerra um pouco de tudo do que foi tratado ao longo desta tese. Possibilita aconipanliar , ao
longo do tempo, o branqueamento social de alguns, o ernpardecjnento de outros, o que
pemlite balizar o sucesso e as d ificuldades enfrentadas para apagar as marcas da escravidão

em suas vidas. Ilumina, enfim, os caminhos pelos quais, ao longo das gerações, as alforrias e

liberdades podiam conduzir à remissão do cativeiro.

A 1? EMISSÃO DO CATIVEIRO: aTam/lia Faria Gaio - Rocha e sua parentela

Por volta de 1742, a pequena Ana foi batizada como exposta na freguesia de São
Gonçalo e prov

avelmente adotou o sobrenome da família que a acolheu, passando a se chamar

Ana Maria da Rocha. Era mulher solteira e muito nova quando, por fragilidade humana, teve

cópula carnal com um rapaz igualmente solteiro e bem nascido chamado Antonio José

Domingues. Deste relacionamento veio ao mundo um menino batizado por nome
Bernardino66

Em seu testamento Ana Maria da Rocha declarou não saber quem eram seus pais, mas
até se casar carreg

ava consigo o estigma de uma ascendência escrava, pois era tida e havida
Por mulher pai-da (,-

. fodavia, tanto a sua condição social quanto o fato de ser mãe solteira não

ihram obstáculos para que se lhe arranjassem um bom matrimônio com o imigrante português

Zeícrino José de Faria Gaio, natural da Vila do Conde, Arcebispado de Braga. A partir dessa

união, celebrada em fevereiro de 1761, o noivo que nasceu branco passou a partilhar do

estigma que até então marcava a vida de sua mulher e, por isso, empardeceu socialmente, ao

passo que, em sentido inverso, ascendência escrava de Ana Maria começou paulatinamente a

não mais ser mencionada Na época do casamento Zeferino José devia contar com algo em

Toda a trajetória da parentela derivada da união entre Zeferino José de Faria Gaio e Ana Maria da Rocha foi
reconstiluída pelo método 000mástico tendo como escopo principal os registros paroquiais - donde foramcalculadas as estim

ativas das idades do casal — o testamento e o inventário de Ana Maria da Rocha (TEST060 eINVJÔS) 
Quanto ás demais fontes utilizadas serão devidamente mencionadas em nota. Agradeço a Marco 

PoloTeixeira da Silva pela gentileza de me ceder diversas informações sobre essa vasta parentela.6, 

Ana Maria da Rocha testou em 13 de abril de 1821, com cerca de 79 anos de idade, e faleceu no dia 20 de abrilde 1829 aos 87 
anos. Ao ditar seu testamento um momento solene de construção de sua memória e identidade.Ana Maria da Rocha manipulou seu passado. No registro de seu casamento não só consta a identificação da mãe

dela, como também uma de suas filhas recebeu o mesmo nome da avó materna: Joana Batista. Certamente a
testadora procedeu dessa forma com o intuito de manter encoberta sua ascendência parda em virtude da bem
sucedida trajetória de ascensão social de seu grupo familiar, como será demonstrado a seguir.
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torno de 29 anos, enquanto Ana 
Maria da Rocha devia estar com os seus 20 anos de idade

Pouco mais ou menos68

Relativamente jovem o casal teve 12 filhos entre 1764 e 1786 (Figura V III. 1). Não éPo
ssível saber se Ana Maria recebeu algum adjutório de seu pai de criação para se casar. Mas,

de alguma fona Zeferino José de Faria Gaio conseguiu providenciar algum cabedal que lhe

permitiu adquirir uni sítio de terras próprias na Lagoa da Cacumanga freguesia de São
Salvador. Em 1785, p

ortanto, 24 anos após seu casamento, Zeferino José aparece no
Mapeamento elaborado por Couto Reis como senhor de 1 5 escravos, 22 cabeças de gado
vacum e quatro cavalos. Ali produzira 200 arrobas de açúcar; cinco arrobas de algodão c 106

alqueires de alimentos entre milho, feijão e farinjia69 Entretanto, esta não era o único
est

abelecimento agrário possuído pelo casal. No Livro que lançou as Décimas Urbanas e

Quintas das Corporações Religiosas, consta que, em 1800. Zeferino José de Faria Gaio

Possuía duas soes de terra arrendadas ao Mosteiro de São Bento nas quais plantava cana e
ramas de mandioca com oito escravos70

O en?pardecj,,zemo de
Manos e Sheila de	 ponugueses casados com mulheres 'ião brancas reforça a hipótese sustentada por HebeCastro Faria de que, a partir do século XV III, designar alguém como pardo referia-sepr

eferencialmente a uma condição social do que á cor propriamente dita. ci: 
MATTOS, Hebe. Das Cores daSilêncio, os significados da liberdade tio .yudes/e escravl*(a - 131 'as// .çéc XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995 eFARIA SJicfla de Castro. A Colónia en, Movitne/0

6 9 

998.	 fortuna e família no co(jdja, io colonial Ri. Nova Fronteira
Cf. COUTO REIS. Manoel Manins Manuscrito
ANRJ - Códice 246 - Livro de Lançamento s' de Manoel Martinz do Couto Re 1785. Ri, APERJ, 1997,
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Figura V1IL1 - Diagrama das Gerações dos Faria Gaio - Rocha
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Tratava-se, portanto, de urna família de lavradores muito bem sucedida de acordo com

os padrões locais. Unia prosperidade que, combinada com sua origem européia, certamente

contribuiu para credenciar Zeferino José a compor a Mesa da Irmandade de Nossa Senhora da

Boa Morte visto que ele aparece, em setembro de 1784, como um dos signatários da petição

que solicitava mercê à Sua Majestade Fidelíssima Dona Maria 1 cm favor da aprovação do

Compromisso daquela confraria 71 . A ocupação de semelhante cargo conferia a Zeferino e, por

extensão, à sua mulher, algum prestígio social, se não aos olhos de gente como Manoel da

Fonseca Azevedo Castelão, pelo menos entre os pardos. Convém sublinhar que a participação

em irmandades, fossem elas de brancos, pardos ou pretos, sempre foi uni privilégio e, por

conseguinte, estava ao alcance de poucos 72 . Ademais, além dos pardos havia algumas pessoas

brancas ou embranquecidas socialmente bastante afortunadas no seio daquela confraria, basta

lembrar de algumas figuras citadas ao longo desta tese, tais como os irmãos Domingues

Carneiro ou José Bentes da Maia Por sua posição na Irmandade, Zeferino José e Ana Maria

da Rocha certamente ocupavam lugar de destaque nas alas reservadas aos irmãos da Boa

Morte durante as procissões ou nas cerimônias que festejavam a Senhora Morta durante o mês

de agosto e talvez por isso precedessem até mesmo a gente mais opulenta do que eles. Espaço

privilegiado de sociabilidade religiosa, a participação de pardos nas irmandades também era

motivada pelo desejo de distinção e projeção na hierarquia social 73 . A irmandade de Nossa

Senhora da Boa Morte podia não ser a mais nobre, mas os testamentos que consultei indicam

que ela era muito concorrida, agraciada por esmolas e requisitada para o acompanhamento

ANRJ - Mesa de Consciência e Ordens - Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte dos
Uampos dos Goitacases - cx. 290 - Pacote 1 - documento 9.
72 

Há uni ligeiro equívoco da parte de alguns estudiosos quando asseveram que a maior parte da população negra
ou mulata era filiada a alguma irmandade. Ná verdade, pouca gente reunia condições e qualidades suficientes
para in gressar nessas agremiações. A expressividade da participação nas confrarias religiosas ë válida sonente
para aqueles que ditavam testamentos. Contudo, no conjunto da população livre e liberta, pouquíssimas pessoas
o faziam. Cf, VIANA. Larissa Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e 'identidade pai-da' na
América portuguesa. Niterói. Tese de Doutorado. UFF. 2004. p. 151-157. Ao analisar os locais de sepultamento
constantes Tios registros de óbitos de 6.001 pessoas livres falecidas na freguesia de São Salvador tia segunda
metade do século XVIII, Sheila de Castro Faria constatou que somente 30% dos defuntos foram sepultados em
covas ou capelas das irmandades locais. Entre os 2.122 escravos falecidos esse percentual era de apenas 16,6%.
Cf. FARIA, Sheila de Castro. A Morte de Livres e Escravos em Registros Católicos - Séculos XVIII e XIX In:População & Família. SI'. n. 3, p. 181-206, 2000.

O capítulo XIV do Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, do qual Zeferino José de
Faria Gaio era um dos signatários, previa que: "[ ... ] as procissões de Nossa Senhora se haverão na forma
seguinte: o Juiz logo atrás de Nossa Senhora em primeiro lugar depois dos sacerdotes, e na falta deste, o
Escrivão, e os mais oficiais da Mesa se ocuparão nas Varas do Pálio e as lanternas imediatas ao mesmo: o
Tesoureiro a Cruz; o Andador o Guião; e o Procurador irá de Vara endireitando as alas pelas ruas por onde
houver de passar segundo a determinação da Mesa". ANRJ - Mesa de Consciência e Ordens - Compromisso da
Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte dos Campos dos Goitacases - Cx. 290 - Pacote 1 - Documento 9.
Para um estudo aprofundado sobre a participação de pardos nas irmandades coloniais Cf. VIANA, Larissa
Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e identidade parda' na América portuguesa. Nitcrói. Tese deDoutorado. UFF, 2004.
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dos cortejos fúnebres, posto que havia unia preocupação muito grande dos testadores em

assegurar urna "boa morte" que lhes garantisse a salvação de suas almas.

Mas .o prestígio de Zeferino José de Faria Gaio dilatou-se ainda mais ao ser designado

para aceder ao posto de tenente em uma das 10 companhias que compunham o Terço das

Ordenanças da região. Uma posição que dependia da indicação pessoal do capitão-mor, ou

seja, mesmo que tenha sido indicado para uma Companhia de Homens Pardos, Zeferino

gozava de unia boa reputação aos olhos de alguém que ocupava o cargo de uma das mais

importantes autoridades militares 74 . Uma vez inserido no seio do oficialato. Zeferino José

pôde se movimentar com vistas a conseguir prestígio e postos semelhantes para três de seus

filhos varões. Pedro José de Faria Gaio ingressou no corpo dos oficiais como alferes, título

que ostentava por ocasião de seu casamento ocorrido em fevereiro de 1798, e dois anos depois

já ocupava a posição de tenente quando batizou sua filha Emilia. Luiz José de Faria Gaio, por

sua vez, também começou a vida militar como alferes, porém conseguiu ir um pouco mais

além do que seu pai e irmão, uma vez que, no alvorecer da década de 1820, ostentava a

patente de capitão, além de exercer a prestigiosa arte da ourivesaria - pelo menos na

hierarquia dos ofïcios - rompendo, portanto, com as antigas restrições legais que barravam o

exercício daquele mister às pessoas não brancas.

Já o mais novo dos irmãos, chamado Jerônimo de Faria Gaio, chegou mais longe

ainda, pois alcançara o posto de tenente coronel, encontrando-se, em 1829, a serviço de Sua

Majestade na cidade do Pará. Mas a perda do estigma do cativeiro não era coisa fácil. Nos

processos de qualificação de testemunhas, sempre muito rigorosos nas especificações das

qualidades de alguém, Luiz José de Faria Gaio aparece, por exemplo, qualificado como pardo

tanto em 1807 quanto em 1821, quando já possuía a patente de capitão.

Contudo, tanto Zeferino quanto seus três filhos conseguiram esgarçar as restrições

legais que impediam aos pardos de alçar aos postos superiores ao de sargento. Alcançaram,

pois, uma grande proeminência na hierarquia militar, fazendo dela uma via de ascensão

O quadro hierárquico das Companhias era composto, cm ordeni decrescente, por uni capitão; uni tenente: uni
alferes; dois sargentos; quatro cabos de esquadra e, por fim, os soldados. Cf Termo de Vereança com a
Assistência do Capitão-Mor das Ordenanças desta Capitania Tomé Álvares Peçonha para a nomeação dos
Capitães e mais Oficiais do Terço que de novo manda criar a /lustríçsiino e Excelentíssimo Senhor Marques
Vice-Rei do Estado, 1777. BNRJ - Seção Manuscritos - 3,3,2. De acordo com Couto Reis, no ano de 1768.
Ilustríssimo e Excelentissimo Senhor Conde de Azambuja. Vice-Rei do Estado fez criar dois Terços de
Auxiliares e Ordenanças neste Distrito, o primeiro composto de 14 companhias, duas de Cavalaria e 12 de
Infantaria, das quais são quatro formadas de homens pardos". Ou seja, para cada Companhia. entre todos os
homens pardos, apenas cinco poderiani ser nomeados capitão, tenente, alferes ou sargento em Campos na
segunda metade do século XVIII. Cf. Manuscritos de Manoel Martini doCouto Reis, 1785. Ri. APER.J. 1997.
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social 75 . Pedro José e Luiz José de Faria Gaio foram batizados como pardos e assim

continuaram a ser considerados por um bom lapso de tempo; seus filhos, porém, já não

tiveram aludida a ascendência escrava. Luiz José de Faria Gaio, por exemplo, soube muito

bem escolher os padrinhos de seus dez filhos, o que certamente concorreu para sua escalada

na hierarquia militar e aumento de sua reputação, já que nove deles foram apadrinhados por

ninguém menos do que o capitão Paulo Francisco da Costa Viana e sua mulher dona Maria

Joaquina do Nascimento Reis, sendo a última criança apadrinhada por uni dos filhos deste

prestigiado casal, tendo por madrinha a mesma dona Maria Joaquina do Nascimento Reis,

filha do falecido todo-poderoso coronel Joaquim Vicente dos Reis. 	 -

Ao que tudo indica, forros e descendentes enxergavam, nas redes de sociabilidade

forjadas pelo compadrio, uma via de ascensão social, ao estabelecerem preferencialmente

laços de parentesco espiritual com pessoas de superior ou igual condição jurídica e prestígio

social. Ao analisar as 1.603 fichas de família de libertos, pardos livres e pessoas para as quais

não foram feitas alusões ao antepassado escravo, constatei que, de um total de 3.540 crianças

batizadas- 613 padrinhos eram pessoas tituladas e 227 madrinhas foram tratadas corno donas.

No cômputo geral desses batizados, a maioria esmagadora dos padrinhos e madrinhas era

composta por pessoas livres, posto que havia apenas 107 escravos e 53 foros entre os

padrinhos e somente 103 escravas e 97 forras foram escolhidas como madrinhas. Por certo

que as alianças sociais derivadas das relações de compadrio estabelecidas com gente de

superior posição e prestígio social enredava os libertos em situação de dependência nas

relações clientelares. Todavia, laços de semelhante naturéza também pressupunham

contrapartidas por parte dos padrinhos aos seus afilhados e compadres. Afinal, conforme

assinalou Martha Hameister. "ninguém é tão pobre que nada possa oferecer; ninguém é tão

rico que nada precise receber". Ser afilhado ou compadre de gente melhor posicionada na

A participação no oficialato de urna Companhia de Homens Pardos sempre rendia algum quinhão de prestigio
social. Em meio ás acirradas disputas políticas que marcaram a história da capitania da Paraíba do Sul na
primeira metade do século XVIII, encontramos o donatário Diogo Correa de Sã e Benevides, terceiro Visconde
de Asseca, aliciando partidários para sua causa, ao prover, entre 1728 e 1731, os postos de capitão, tenente,
ajudante e alferes de Infantaria da Ordenança dos Homens Pardos a Antônio Ferreira de Albuquerque; Teodósio
de Aguiar; Alexandre Ribeiro Caldeira'-, Manoel das Neves Viliamar; Sebastião Vaz; Carlos de Miranda e
Marcos da Costa, todos reputados pelo Visconde como homens de "capacidade, préstimo e zelo". Embora não
vencessem soldo algum, gozariam "de todas as honras, graças e privilégios, isenções e franquezas que em razão
do seu posto lhe tocarem". APC - CMCG 50 - Registro Geral (1728-1735). Para unia análise sobre o papel dos
Corpos de Auxiliares e de Ordenanças como via de ascensão social de libertos Cf KLEIN. Herberi S Os
homens Livres de Cor na Sociedade Escravista Brasileira. In: Dados. R.I. n. 17 2 l978. p. 4-5; RUSSEL-WOOD.
A. i. R. Escravos e Libertos no Brasil Colonial. RJ, Civilização Brasileira, 2005, p. 138-142 e MELLO,
Cristiane Figueiredo Pagano de. As Armas e os Súditos. O Poder Militar. In: Locus: Revista de História. Juiz de
Fora. v. 8. n. 2, p. 66-70. 2002.
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hierarquia social rendia lá suas vantagens, sobretudo porque, como assinalam diversos

estudiosos, não se tratava de aliança entre indivíduos, mas entre famílias 76.

Rumo diametralmente oposto aos seus meios-irmãos seguiu na vida o primogênito de

Ana Maria da Rocha, aquele havido por ela no estado de solteira. Bernardino José da Rocha

foi apanhado pelo recrutamento militar, mas para servir como uni reles soldado. E, ao que

parece, não suportou a rudeza de semelhante vida. De acordo com uma declaração feita por

sua mãe, em novembro de 1812. Bernardino havia assentado praça na cidade do Rio de

Janeiro e de lá havia desertado. A última notícia sobre o paradeiro do desertor que lhe havia

chegado dizia que o mesmo estivera em Santos, no entanto alegava que havia mais de 20 anos

que não sabia mais dele e suspeitava que estivesse morto.

Pobre rapaz, pois esta declaração de sua mãe fora feita durante a prestação de contas

do testamento de seu pai natural, que não havia se esquecido dele e, por razões de consciência

e temor da morte, deixara-lhe o legado de dois mil cruzados, o que correspondia a 800$000

réis, caso um dia aparecesse novamente. Seu pai, Antônio José Domingues era um daqueles

irmãos Domingues Carneiro, citados no capítulo anterior, que haviam deixado grande parte de

suas fortunas para forros (TEST24). Depois de sua aventura amorosa com Ana Maria da

Rocha, Antônio José Domingues casou-se com Ana Bernarda da Cruz e tornou-se um

próspero senhor de engenho. Não teve filhos deste casamento, portanto Bernardino poderia ter

sido perfilhado - mas talvez seu pai também achasse que ele estivesse morto - ou até mesmo

reivindicar a habilitação da herança paterna à revelia do reconhecimento da paternidade, caso

não tivesse sido tragado pela costumeira arbitrariedade com que eram feitos os recrutamentos

e. fatalmente, condenado à clandestinidade por força da deserção77.

Dentre as seis filhas de Zeferino José e Ana Maria, apenas três tomaram estado de

casada. Francisca Maria da Rocha casou-se com o enjeitado Romão da Silva Manhães, tido e

'' Cf. HAMEISTER, Manha Daisson. Na Pia Batismal: estratégias de integração, inserção e exclusão social
entre os migraníes açorianos e a população estabelecida na vila de Rio Grande, através do estudo das relações
de compadrio eparentescosJk/ícios (1738-1763). Caxarnbu-MG, Comunicação apresentada no V Congresso de
História Econômica da ABPI-IE, 2003; BRÜGGER, Sílvia M. Jardim. Minas Patriarca! - Família e Sociedade
(São João dei Rei, séculos XVIII e XIX). Niterói, Tese de Doutorado. UFF, 2002, p. 323-368 e FERREI RÃ,
Roberto Guedes. Pardos: trabalho, ftmn?í/ia, aliança e mobilidade social: Porto Feliz, São Paulo, e. - e. 1850. Ri,
lese de Doutorado, UFRJ, 2005, p. 240-241.
11 Antônio José Domingues também não havia se esquecido da mãe de Bernardino, pois lhe deixou um legado de
4005000 réis (TEST024). Sobre a truculência dos recrutamentos e a dureza das condições de vida dos soldados
Cf. AUFDIERHEIDE, Patricia Ann. Order and Violence: social deviance and social contrai ia I3razil, 1780-
1840. Minnesota, PhD. Thesis, University ofMinnesota, 1976, p. 114-118 etpassim e SILVA, Kalina Vanderlei.
O Miserável Soldo & A Boa Ordem da Sociedade Colonial. Recife. Fundação de Cultura Cidade do Recife.
2001.
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havido como homem pardo 
78. Tiveram 13 filhos e somente unia criança foi considerada parda

no registro de batismo. Uma de suas filhas, chamada Firmina Maria da Silva, casou-se com o

alemão Felipe Santiago de. Lide e com ele teve 13 filhos, sendo dois deles apadrinhados pelo

doutor Diocleciano Augusto César do Amaral e por sua mulher dona Maria Joaquina do

Nascimento Reis, viúva do falecido capitão Paulo Francisco da Costa Viana. Por sinal, todos

os 47 netos dos pardos Francisca Maria da Rocha e Romã<) da Silva Manhães foram batizados

como pessoas brancas, isto é, sem alusão ã cor ou condição delas ou de seus avós.

Rosa Maria Leite Escobar, por sua vez, casou-se com o pardo Venâncio Julião, um

forasteiro procedente da cidade do Rio de Janeiro. Dele teve apenas uni filho, que se ordenou

padre logo após o falecimento de sua avó materna: o Reverendo Mariano Leite da Silva

Escobar que atuou por muitos anos como coadjutor na Igreja Matriz de São Salvador durante

dois vicariatos consecutivos79.

Joaquina Maria da Rocha casou-se com João Álvares Fragoso e dele teve quatro filhos

sem que fosse feita qualquer alusão à ascendência escrava de sua família. Todavia, após a

morte de seu marido. Joaquina Maria da Rocha teve mais três filhas naturais, sendo duas delas

batizadas como pardas, provavelmente porque se uniu consensualmente a um homem não

branco.

Já aquelas filhas de Zeferino José de Faria Gaio e Ana Maria da Rocha, que não

tomaram estado de casada, possivelmente não gozaram da mesma respeitabilidade de suas

irmãs, contudo seus filhos naturais não sofreram as conseqüências do estigma do antepassado

escravo que marcou a vida de suas mães e tios, Antônio José de Barcelos, por exemplo, era

filho natural de Maria Bernarda da Rocha. Em 1824, ele servia no 2° Batalhão de Fuzileiros

da cidade do Rio de Janeiro, muito possivelmente graças ao trânsito que seus tios tinham no

O pardo Ronião da Silva Manhães fora exposto em casa de Pedro Manhães Barreto, membro de unia antiga
família local que, na primeira metade do século XVIII. lutou ferrenhamente contra o doniinio dos Asseca na

Capitania da Paraíba do Sul. Cf entre outros LAMEGO. Albeno Ribeiro. A Terra Goifricá à luz de documentos
inéditos. Ri, Livraria Ganiier, s/d. Sobre a origem do pardo Romão Cf. SILVA, Marco Polo T. Dutra P. .4 Gente
do Capitania da Paraíba do Sul (no prelo).
" Cf- LAMEGO, Alberto Ribeiro. Verdadeira Notícia da Fundação da Matriz de São Salvador e de seus
Párocos de 1652 a 1925. Campos. Gráfica Siella, s/d. p. 21 e 23. Deixou-se. portanto. de observar a
determinação das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia que impedia o ordenamento de padres com
defeito de sangue. isto é. ascendência negra ou mulata até o quarto grau de parentesco. Cf. VIDE, Sebastião
Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da lia/na, 1707. Livro 1, Título 53. Outro pardo que na
mesma época exerceu a função de coadjutor na mesma Igreja Matriz foi o padre Manoel José Pereira Brados. De
acordo com o genealogista Marco Polo da Silva, o padre Brados nasceu na freguesia de São Salvador no dia lo
de novembro de 1790 e ali faleceu a 19 de março de 1861, com testamento. Era filho de Salvador José do Paraíso
(ou Barroso) e Joaquina Rosa Silvana. Esta Joaquina Rosa testou no dia 19 de maio de 1837 e era filha natural de
Quitéria Genoveva de Jesus (exposta), ao passo que Salvador José era filho natural de Rosa Maria do Amparo.
Segundo o referido genealogista, a mulatice do coadjutor foi assinalada numa qualificação de testemunha. Cf.
SILVA. Marco Polo T. Difira P. A Gente da Capitania da Paraíba do Sul (no prelo).
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corpo militar. Casou-se com Ana Joaquina de Barcelos e conseguiu amealhar alguns bens.

posto que ditou seu testamento em agosto de 1855.

Efigênia Maria de Faria conseguiu conservar e, quem sabe até mesmo multiplicar. os

bens herdados na legítima paterna e transmiti-]os aos seus filhos naturais. Efigênia testou em

27 de maio de 1829, assim como também o fez, em 29 de fevereiro de 1876, seu filho

Bernardo Pinto Rodrigues da Costa.

* * *

O tenente Zeferino José de Faria Gaio faleceu pardo, em 11 de  unho de 1 802 com 70

anos de idade, tendo ditado seu solene testamento. Para contornar a inevitável dispersão do

património familiar, os filhos do casal houveram por bem fazer entre si uma composição,

segundo a qual uns herdariam por ocasião do falecimento de seu pai e outros quando finasse

sua mãe, conforme Ana Maria da Rocha revelou, em 1821, ao ditar seu testamento. Em

virtude desse acordo, quando Ana Maria finalmente faleceu, em abril de 1829, somente

entraram na herança o capitão Luiz José de Faria Gaio; o tenente coronel Jerônimo de Faria

Gaio; Rosa Maria Leite Escobar; Joana Batista da Rocha e, caso ainda estivesse vivo,

Bernardino Francisco da Rocha.

A essa altura da vida, Ana Maria da Rocha não estava mais de posse dos bens rurais

amealhados pelo seu casal, pois estes certamente se encontravam nas mãos daqueles seus

filhos que receberam suas partes na herança após a morte de Zeferino. A viúva morava na

Vila em um lanço de casas próprias, contando corri os serviços de três escravos. A totalidade

de seus bens (móveis, roupas, louças, utensílios domésticos, jóias e créditos, além dos já

citados) foi avaliada em 2:588$460 réis (265,31 £). Era uma fortuna pequena, se comparada a

outras inventariadas na mesma época, contudo não se pode dizer que as condições de vida

dessa viúva fossem a de uma mulher pobre ou desclassificada. Só a casa em que ela vivia

fora avaliada em 1:000$000 réis, além disso, possuía escravos, jóias e roupas de tecido fino,

permanecia irmanada na Boa Morte e mantinha uma relação muito próxima com seus filhos,

entre os quais alguns eram seus vizinhos e outros seus credores. Com isso quero dizer que é

bastante plausível que Ana Maria da Rocha usufruísse as vantagens de um patrimônio familiar

maior, que já se encontrava parcialmente distribuído entre alguns de seus filhos, a quem legou

a liberdade herdada de sua mãe (a parda forra Joana Batista) além de atributos materiais e

simbólicos — fortuna e consideração social - suficientes para, ao longo do tempo, promover a

remissão do estigma do cativeiro na vida de seus netos e bisnetos e demais descendentes.
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A trajetória dos descendentes da parda lbrra Joaria Batista demonstra que os

descendentes de escravos não estavam necessariamente condenados a serem os 'protagonistas

da miséria" daquela sociedade, nem tampouco totalmente alijados dos processos de

classificação social. A constituição de famílias e, conseqüentemente, os elevados índices de

legitimidade dos nascimentos demonstram o contrário, na media em que careciam de um

relativo enraizamento na região que derivavam e promoviam a ampliação da tessitura de redes

de sociabilidade. As alianças matrimoniais com pessoas nascidas livres - não necessariamente

ricas, mas consideradas brancas -- eram. por sua vez, um passo enorme para aqueles que

almejavam continuar a escalada pelas hierarquias sociais ou pelo menos apagar o estigma do

cativeiro. E não foram poucos os que se livraram das marcas de um (ante)passado escravo

pela ausência da atribuição de cor ou condição, o que já era muito para quem vivia numa

sociedade em que pretos e pardos podiam ser nivelados a animais tão desprezíveis como eram

os bodes80.

Logo, para além da riqueza acumulada, é imprescindível que se leve em conta a

combinação de fatores de ordem extra-econômica quando se analisa o lugar e o potencial de

mobilidade social ascendente de alguém. Uni bom casamento; relações de compadrio e/ou

clientelares com pessoas de mor qualidade; a ocupação de postos de destaque na hierarquia

militar; a participação na mesa de urna irmandade ou um simples ordenamento como padre

podia e fazia muita diferença nos processos de distinção social para aquelas pessoas direta ou

indiretamente egressas do cativeiro.

Assim, a supressão do estigma da escravidão e as trajetórias de sucesso na mobilidade

ascendente pessoal e/ou familiar, por mais restritas que fossem, implicavam num processo de

redefinição da identidade social dos envolvidos que, não raro, passavam a se reconhecer e a

serem reconhecidos como pessoas brancas. Além de multiplicar as hierarquias existentes, a

possibilidade de ascensão social desempenhava importante papel na estabilização da ordem

escravista, na medida em que se tornava um poderoso emblema na tentativa de sossegar os

ânimos das escravarias e também se prestavam para acalentar os sonhos daqueles que

esperavam, uni dia, se livrar da desonra derivada do cativeiro, tendo ou não vivido a amarga

experiência de ser escravo.

° Ao que parece. as tentativas de ridicularizar negros, pardos e mulatos comparando-os aos bodes fincou raízes

no repertório de preconceitos produzidos pela sociedade escravista. O costume foi alvo de uma critica sarcástica

de Luiz Gania num poema publicado cai 1859, onde, mais unia vez, ele lembrava a ascendência africana de

muita gente que se considerava branca e nobre (CL Anexo IV). Um trecho deste poema aparece citado na obra

de Eduardo Spiller. Cf. PENA, Eduardo Spiller. Pa/ens da Casa Imperial: jurisconsultos, escravidüo e a lei de
1871. Campinas. UNICAMP. 2001, p. 168-169.



CONCLUSÃO



349

Creio que mais do que  satisfação de um requisito acadêmico. o papel de urna tese é

suscitar o debate entre os especialistas. Espero que, findo este trabalho, eu tenha alcançado

algum êxito nessa empreitada. Não pretendo recapitular aqui minhas discordâncias com

relação às interpretações que associam alforria à resistência escrava ou alforria à conquista;

que enxergam um caráter comercial das alforrias pagas ou consideram a "anomia social" o

principal atributo dos foros e seus descendentes. No entanto, existem dois aspectos basilares

em minhas argumentações sobre os quais gostaria de discorrer um pouco mais, à guisa de

conclusão, posto que poderão render alguma polêmica: o papel da alforria e a mobilidade

social dela derivada.

De acordo com o historiador polonês Witold Kula, toda estrutura social deve

comportar um grau de adaptação e de elasticidade que permita que ela possa se reiterar no

tempo'. A escravidão africana no Brasil com seus mais de 300 anos de história não fugiu a

essa regra. E tanto a alforria quanto a incorporação de descendentes de libertos no corpo

hierárquico da sociedade - não raro como senhores de escravos desempenharam muito bem

esse papel, um papel estrutural. Essa conclusão é diametralmente oposta à que chegou

recentemente Silva Hunold Lara, para quem a alforria - do ponto de vista eminentemente

político - era uni desetruturante da ordem escravista, em virtude de seu "potencial

disruptivo"2 . Pelo menos, era justamente assim que figurava aos olhos do principal

testemunho evocado pela autora - o Conde de Resende, vice-rei do Estado do Brasil - ao

diagnosticar, em 1796, os "problemas" derivados da presença de "uma multidão inumerável

de mulatos, crioulos e pretos forros, sem ocupação e insubmissa" na cidade do Rio de Janeiro,

numa longa missiva endereçada ao Conselho Ultramarino 3 . Cantilena semelhante já havia

sido entoada anteriorniente pelo Conde da Cunha. ao lamentar que aquela mesma cidade

estava tomada de pessoas "sem nobreza": oficiais mecânicos, pescadores, marinheiros,

mulatos, pretos boçais etc. Nada muito diferente do diapasão empregado por vários

Governadores da Capitania de Minas Gerais, ao longo do setecentos, para quem os forros e os

Cf. KULA, Witold. Teoria Económica do Sistema Feudal. Lisboa, Editorial Presença. s/d.
- Cf. LARA. Sílvia Hunold. Fragmentos Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa.
Campinas. Tese de Livre Docência, UNICAMP, 2004, p. 338-341 De certa forma, opinião senielhantejá havia
sido anteriormente formulada por outros autores. E o que se depreende, por exemplo, das obras de Patricia Aun
Auferdebeide e Laura de Mello e Souza. Cf. AIJFDERHEIDE, Patricia Ann. Order and l'iolence: social
deviance and social contrai in IJrazii, 1780-1840. Minnesota, PhD. Tliesis. University ofMinnesota, 1976, p. 49-
54; 87-88 e; passim e SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII.
4' ed. revista e ampliada. Ri, Graal, 2004.

Cf. LARA. Sílvia klunold. Fragmentos Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América portuguesa.
Campinas. Tese de Livre Docência, UNICAMP, 2004, p. 329-342.
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mulatos livres não passavam de uma "canalha indômita"4 . Estranho epíteto lançado sobre ex-

escravos que obtiveram a liberdade como prêmio, em virtude do comportamento obediente e

submisso durante anos de "bons serviços" prestados aos senhores, aos quais continuavam

obrigados a demonstrar respeito e fidelidade.

Decerto as cidades e as áreas de mineração ofereciam maiores chances e espaços de

autonomia aos libertos, mas inexistiriam ou surtiriam pouco efeito político as obrigações

recíprocas derivadas dos vínculos que uniam os ex-escravos aos seus patronos? Seria a maior

parte desses forros e mulatos livres constituída por forasteiros e, portanto, vivendo

desenredada dos laços elientelísticos? Embora o assunto careça de maiores investigações, no

meu entendimento, fosse no campo ou na cidade, a alforria reforçava a escravidão. Caso

contrário, seríamos obrigados a admitir que o "bom comportamento" dos escravos alforriados

não passava de pura dissimulação e que os senhores, inadvertidamente, reiteraram uma

política profundamente lesiva aos seus próprios interesses, na medida em que, até a aprovação

da lei de 1871, a manumissão de escravos era essencialmente uma prerrogativa senhorial.

Além disso, no que diz respeito ao olhar das autoridades metropolitanas e dos

viajantes estrangeiros, sobre o comportamento dos libertos e dos mulatos nascidos livres, vale

lembrar aqui a observação de Norbert Elias de que "nenhum agrupamento humano, por mais

desordenado e caótico que seja aos olhos daqueles que o compõem ou aos olhos dos

observadores, é desprovido de estrutura" 5 . O caos quase sempre está no olho de quem vê,

generaliza e narra. Mas narrar já é, em si, um ato interpretativo, fruto de "múltiplas escolhas"

e de "possibilidades alternativas"6. E. de fato, as pesquisas de Eduardo França Paiva e de

Sheila de Castro Faria sobre as mulheres forras dedicadas ao comércio a retalho em São João

dei Rei e na cidade do Rio de Janeiro, questionam radicalmente a suposta tendência

generalizada "ao ócio e á vadiagem" - raízes da "insubordinação" - freqüentemente atribuída

aos libertos 7.

Sobre as lamúrias do Conde da Cunha Cf. VIANA, Larissa Moreira. O Idioma da Mestiçagem: religiosidade e
identidade pardo' na América portuguesa. Niterói. Tese de Doutorado, UFF. 2004, p. 114. Em relação aos

Governadores das Minas Gerais Cf. SOUZA. Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: apohrca mineira no
século XV!!!. 4 cd. revista e ampliada. Ri. Graal, 2004, p. 103-130 ei passi'n.

Cli ELIAS, Norbert. Os Estabelecidos e os Outsiders. Ri, Jorge Zahar Editor, 2000, P. 192.
6 Cf. PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os Fatos: narra «o, interpretação e significado nas inenzórias e
frites orais. In: Tempo. Ri, v. 1, n. 2, 1996, p. 59-72.

CU. PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colônia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo
Horizonte. UI-MG, 2001 e FARIA. Sheila de Castro. Sinhôs Pretas, Damas Mercadoras: a.ç pretas minas nas
cidades do Rio de.Janeiro e de São João dei Rei ()700-1850. Niterói. Tese (Concurso para Professor Titular em
História do Brasil), UFF, 2004, p. 153-155 et pa.ssinr. Embora também lenha trabalhado com a perspectiva da
pauperização indiscriminada dos libertos na cidade de Salvador, os testamentos de forros analisados por Maria
Inês Côrtes de Oliveira evidenciam uma expressiva capacidade de acumulação de bens; de tessitura de redes de
sociabilidade com pessoas nascidas livres e de permanência dos laços de obrigação moral para coni os patronos.
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Por considerar que a prática da alforria exercia um papel estrutura!, acredito que sua

expressividade numa região agroexportadora como Campos dos Goitacases deixa de ser

enquadrada como uma possível exceção. Pode ser que o volume das manumissões nos

núcleos urbanos fosse bem maior do que nas áreas rurais, no entanto, penso que a explicação

deve ser buscada no fluxo quase contínuo de entrada de cativos desenraizados como ocorria

em cidades portuárias como Salvador e Rio de Janeiro, haja vista as elevadas proporções de

africanos em suas escravarias até a primeira metade do século XIX.

Não obstante tenha centrado boa parte de sua análise sobre os padrões gerais das

manumissões. ocorridas na cidade do Rio de Janeiro colonial, no cálculo econômico dos

senhores, Antônio Carlos Jucá observou que, entre 1650 e 1700, diante da dificuldade de

participação no tráfico atlântico, os senhores ali radicados resistiam ao máximo em alforriar

seus escravos. Todavia, em virtude da abundante oferta de braços verificada no século

seguinte, diz o referido autor, verificou-se "uma autêntica explosão na concessão de

manumissões" e com uma "proporção considerável e crescente dos indivíduos trazidos do

outro lado do Atlântico". Na opinião do autor, a existência de uma correlação positiva entre

unia conjuntura econômica favorável e o aumento da quantidade de alforrias facilitava a

reposição dos cativos, porventura alforriados. Assim, "[ . 4 a possibilidade de alforriar alguém

depende diretamente da possibilidade de se escravizar novos indivíduos X

A leitura que faço desse quadro é distinta, pois considero que o cálculo político

senhorial das tensões sociais provocadas pelo menor e, posteriormcnte, maior impacto do

tráfico explica melhor o incremento das alforrias notado pelo autor do que o cálculo

estritamente econômica Conforme aludi no penúltimo capitulo desta tese, alguns estudos têm

demonstrado, que a estrutura da posse de escravos na cidade do Rio de Janeiro caracterizava-

se pelo predomínio numérico das pequenas escravarias, compostas de, no máximo, quatro

cativos9 . Escravarias acentuadamente africanizadas, marcadas por uma grande proximidade

CL OLIVEIRA. Maria Inês Côrtes de. O Liberto: seu mundo e os outros. Salvador, 1790-1890. SP, Corrupio,
1988. Numa pesquisa sobre as práticas artesanais na cidade do Rio de Janeiro entre 1790 c 1808, Carlos Alberto
Medeiros Lima já havia chamado atenção para a importância do papel desempenhado pelos libertos dedicados
aos oficios mecânicos como agentes da produção mercantil de bens de consumo, não raro, na condição de
senhores de escravos. Cl'. LIMA, Carlos Alberto Medeiros. Trabalho. Negócios e Escravidão: artífices na cidade
do Rio de Janeiro (c. 1790- c. 1808). Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, UFRJ, 1993..

Cf. SAMPAIO, Antônio Carlos Jucá. A Produção da Liberdade: padrões gerais das manwnissões no Rio de
Janeiro colonial, 1650-1750- In: FLORENTINO, Manolo (org). Tráfico, Cativeiro e Liberdade: Rio de Janeiro,
séculosXVIIl-XIX. Ri, Civilização Brasileira, 2005, p. 293-298; 305-310.

Cf. LIMA, Carlos Alberto Medeiros. Pequenos Patriarcas: pequena produção e comércio miúdo, domicílio e
aliança na cidade do Rio de Janeiro (1786-1844). RJ, Tese de Doutorado, UFRJ, 1997; 00$, José Roberto
Pinto de. Escravos da Paciência: estudo sobre a obediência escrava no Rio de Janeiro (1790-1850). Niterói,
Tese de Doutorado, UFF. 1998 e FERREIRA, Roberto Guedes. Na Pia I3aiismal:fainilia e compadrio entre
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física entre os senhores e seus escravos: terreno fértil para o acirramento das tensões

cotidianas entre ambos.

É verdade que, não obstante o encerramento do comércio atlântico de escravos em

1850, a concessão das alforrias no Brasil continuou a crescer a passos largos. Sou de opinião

que a explicação para esse incremento repousa sobre dois aspectos. Em primeiro lugar, pode-

se argumentar que - conforme enfatizou Hebe Manos - o papel de "estrangeiros" passou a ser

desempenhado pelos escravos deslocados pelo tráfico inter-provincial em direção às regiões

cafeeiras'°. Em segundo lugar, e talvez este seja o elemento mais importante, a prática da

alforria já havia se consolidado de longa data. Fincou raízes como uma regra do jogo das

relações de poder entre senhores e escravos, acabando por deixar os primeiros cada vez mais

sujeitos à pressão dos segundos ao longo do oitocentos. Isso também ajuda no entendimento

do porquê das elevadas taxas de alforria, já na década de 1870, em áreas economicamente

pouco dinâmicas e fornecedoras de escravos para o centro-sul como notou Robert Slenes''.

Nesse ponto, uma ligeira comparação com o velho sul dos Estados Unidos torna-se

irresistível. Lá, os senhores de escravos superaram a dependência do tráfico atlântico para

reproduzir a escravidão desde o final do século XVIII. Por conseguinte, a alforria não

desempenhou papel significativo na manutenção da ordem escravista, haja vista a escala

intima em que era praticada e não deixa de ser significativo que elas retraíram ainda mais,

justamente na medida em que as incursões ao tráfico atlântico começaram a dililinuir' 2.

Assim, em lugar do horizonte da liberdade, a obediência escrava era estimulada por uma

estratégia senhorial de concessão de prêmios e vantagens circunscritos ao âmbito do

cativeiro' 3.

escravos na freguesia de São ./o.sé do Rio de Janeiro 'pri!;ieira metade do século X1À). Niterói. Dissertação de
Mestrado. UFF, 2000.

Não raro oriundos de pequenas e médias escravarias e, portanto, portadores de uni código de disciplina
bastante distinto das regiões de píantations para as quais eram conduzidas, essas novas levas de "estrangeiros" se
viam diante de novos e conflituosos processos de adaptação ao cativeiro. Cf. MATIOS, Hebe. Das Coras do
Silêncio. os significados da liberdade no sudeste escravista - Brasil séc. XIX. Ri, Arquivo Nacional, 1995. p.
141-142; 169 etpassiin.

Cf. SLENES, Robert. The Demographv and Economics of l3razi/ian S/averi': 1850-1888. Stanford, PhD.
Thesis, Stanford University, 1975, p. 489 e 542-550.
2 Segundo Carl Degler, "[..] o tráfico para os Estados Unidos cessou em 1808, quando o governo federal
proibiu qualquer nova importação; na verdade a importação de grandes contingenles de escravos ia havia
diminuido bastante anteriormente a esta data. Antes de 1$00, cada um dos estados escravistas, individualmente.
já havia proibido a importação em diferentes ocasiões. O comércio escravista continuava apenas na Carolina do
Sul, quando foi proibido de uma vez pelo govenio federal, em 1808. E, portanto, correto ver cessar a
dependência dos Estados Unidos das importações estrangeiras antes de iniciar-se o século XIX". Cf. DEGLER.
Cari N. Ne,n Preto Nem Branco: escravidão e relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. R.I. Labor do
Brasil. 1976, p. 65; 73 ei passi'n e GRINBERG, Keila. AlJhrria, Direito e Direitos no Brasil e nos Estados
Unidos. In: Estudos Histéricos. Ri, n.27, p. 63-83, 2001.

C1 PATTERSON, Orlando. Slovery and Social Deaih: a coinparative study. Cambridgc, Harvard Univcrsity
Press, 1982 e GENOVESE. Eu.-ene. A Terra Prometida.- o inundo que os escravos criaram. Ri. Paz e Terra.



Conforme asseverou Orlando Patterson, não obstante a enorme carga de degradação

do cativeiro, os escravos ansiavam por dignidade e honra, pois conheceram a falta disso. Em

diversas sociedades arcaicas, diz o autor, era muito forte a crença de que a honra de urna

pessoa valia mais do que sua própria vida. Logo, escolher a vida em detrimento da honra era

considerado uma verdadeira infâmia e é justamente essa escolha que era feita pelo escravo ou

por algum ancestral. Mas o escravo não era uma pessoa necessariamente degradada pelo fato

de levar a vida debaixo de uma condição degradante. E. de fato, conforme argumenta o

referido autor, vários depoimentos de libertos ou de descendentes de escravos, assim como

vários novos estudos sobre a escravidão, revelam notáveis esforços pela recuperação da

dignidade perdida. Unia dignidade que só poderia ser alcançada ou recobrada por completo

por meio da alforria.

Patterson ainda arremata sua análise, observando corno os senhores exploravam o

anseio de honra e liberdade cultivado pelos escravos em beneficio próprio, pois a liberdade,

que, por definição, era negada aos escravos, convertia-se no principal instrumento utilizado

para motivá-los a serem submissos 14 . Conseqüentemente, isso nos remete a um outro aspecto

estruturante da alforria: o amortecimento das tensões cotidianas que permeavam a relação

senhor-escravo. Afinal, a obtenção da alforria e a manutenção da liberdade sempre estiveram

condicionadas à obediência.

* * *

Diversos especialistas notaram que a cultura política do Antigo Regime era avessa á

mobilidade social muito acentuada. Afinal, a noção de desigualdade, como ordem natural das

coisas, era que sustentava o princípio da hierarquização social. Advertem ainda os estudiosos

que em sociedades agrárias essa possibilidade de mudança de estatuto social era bastante

1988. É nesse contexto que se tornam compreensíveis as determinações de vários Estados da Federação
Americana de coibir a concessão de alforrias e de expulsar os libertos de seus territórios. Cf. BERLIN. Ira.
5/aves wii/7out Masiers: lhe f'ree negro in lhe aniche/fim, sou(h. New York. The New Press, 1974.

CL PAT1'ERSON, Orlando. Slaverv and Social Deoih: a co,nparaiive study. Cambridge, Harvard tiniversity
Press, 1982. Ao demonstrar a existência de unia íntima relação entre escravidão, desonra c poder, o referido
autor também sublinha que a reputação de um senhor era diretamente proporcional ã sujeição dos seus escravos,
estendida aos demais subalternos livres. Em muitas sociedades a única razão para se ter escravos era por seu
valor honorífico.
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limitada embora não fosse de todo impossíveib. Entretanto, ao atravessarem o Atlântico tais

princípios e prescrições normativas deles derivados eram forçosamente obrigados a sofrer

adaptações em face--de uma realidade radicalmente distinta da sociedade portuguesa,

sobretudo em virtude da dimensão assumida pela escravidão e pela mestiçagem.

Talvez um dos traços mais marcantes a distinguir a metrópole da colônia era que, aqui,

o ordenamento social e político dos núcleos mais dinâmicos, ou das áreas de fronteira aberta

tinha que dar conta de incorporar um número cada vez mais crescente de mestiços e de

forasteiros (fossem eles portugueses ou africanos) ou de outras regiões da América portuguesa

(livres e libertos)'.

Assim, não foram poucos os casos em que peões de nascimento em Portugal, quando

aqui desembarcados e que tiveram a fortuna de combinar a cor branca com algum cabedal,

facilmente arranjavam casamento com filhas de senhores de engenho e, a partir de então,

assumiam ares de nobreza 17. Mas as alianças matrimoniais também eram seladas pelas elites

locais com migrantes de outras regiões da colônia que, dificilmente, teriam uma ascendência

genuinamente européia, mas que eram tidos e havidos por pessoas brancas. Logo, gestava-se

uma nobreza da terra que, não raro, mal disfarçava traços acentuadamente mestiços que tanto

impressionaram alguns nobres reinóis e viajantes estrangeiros que por aqui passaram.

Desse modo, a mestiçagem que marcava profundamente vastos segmentos da

população colonial abria um espaço para que, ao longo das gerações, descendentes de

africanos escalassem alguns patamares às vezes mais, às vezes menos elevados nas

hierarquias sociais, que acabavam por lhes facultar alguma distinção, sobretudo em relação

aos de igual ou inferior condição. Nesse sentido, o branqueamento social - ou, como queiram,

o silêncio sobre a cor - desempenhava um papel de enorme importância, como uni elemento

elástico capaz de reproduzir e multiplicar as hierarquias existentes18.

IS Além dos autores citados no oitavo capítulo desta tese Cf. MONTEIRO, Nono Gonçalo. Elites Locais e
J.Mbilidade Social em Portugal nos Finais do Antigo Regime. In: Análise Social, vol. XXXII (141); 1997: 335-
368.
lo Cf. MATTOS. Hebe. Das Cores do Silêncio: os signicados da liberdade no sudeste escravista - Brasil sêc.
XIX Ri, Arquivo Nacional. 1995 e FARIA, Sheila de Castro. A Colónia eni Movimento: fortuna efamilia no
cotidiano colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998.
' Cf. entre outros SCHWARTZ, Stuart. lYw Formaidon qf a Colonial Identi!y iii lirazil. In: CANNY. Nicholas
& PADGEN. Anthony. Colonial Identity in lhe ,4tlantic World (1500-1800)_ Princeton, Princeton University
Press, 987, p. 23-26 e FARIA, Sheila de Castro. A Colónia em Movimenvo: Jártuna e familia no cotidiano
colonial. Ri, Nova Fronteira, 1998, p. 379-381.
ig A mestiçagem é entendida, neste trabalho, como um fenômeno social. Por isso, evitei, deliberadaniente, usar o
termo miscigenação em virtude de sua conotação francamente biológica. Conforme demonstrou Lília Schwarcz.
foi somente a partir do Final do século XIX que a miscigenação/mestiçagem -. entendida como "cruzamento de
raças" - tornou-se objeto de preocupação das elites intelectuais brasileiras, quando alguns de seus segmentos
propunham  "branqueamento racial", por meio do incentivo à imigração européia, como forma de superar o
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A remissão do cativeiro e a mobilidade social ascendente derivada da alforria eram

resultado de um processo seletivo, lento, não raro tortuoso e arduamente palmilhado ao longo

das gerações. Tinham seu início não exatamente na alforria, mas no seio da própria

experiência do cativeiro. Se é correto afirmar que os crioulos levavam vantagens sobre os

africanos em matéria de alforria, maiores ainda eram as chances daqueles escravos que

contavam com mais de uma geração nascida no cativeiro. Distanciados da origem africana,

podiam contar com redes de parentesco mais amplas e serem beneficiados pelos prêmios,

favores e confiança senhorial acumulados por seus pais e avós.

Apagar o estigma do cativeiro e ascender socialmente não era, portanto, tarefa simples

e tampouco estava ao alcance de todos. A alforria era resultado de uma longa espera que,

certamente, proporcionou experiência e paciência aos ex-escravos para legar às gerações

posteriores os benefícios da liberdade por eles alcançada Certamente que o Brasil de antanho

não era o paraíso dos mulatos - segundo a proverbial sentença cunhada por Antonil - no

entanto, é inegável que a gradativa mobilidade social de mestiços permitiu que uma parcela

significativa da população portadora de uma ascendência africana se distanciasse do inferno

da vida em cativeiro.

Quanto mais um escravo reconhecesse a autoridade senhorial e estivesse afastado do

desenraizamento inicial produzido pelo apresamento e pelo tráfico, maiores eram suas

chances de alforria. De tal modo que, se o horizonte da liberdade era, em geral, bastante

estreito para um homem africano, o mesmo já não ocorria com as gerações seguintes

constituídas pelos cativos nascidos no Brasil. E, na medida em que os forros e seus

descendentes conseguiam alcanças à condição de senhores de escravos - engrossando o

expressivo contingente de pequenos proprietários - a legitimidade social da escravidão era

constantemente atualizada.

"atraso" e a "ameaça de degeneração do pais". CC SCHWARCZ, Lília Moritz. O Espetáculo das Raças:
cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. SP, Cia das Letras, 1993.



Anexos

Anexo 1 - Lista Nominal dos Senhores que Alforriaram mais de um Escravo na Pia
Batismal (1753-1831)

IM

5- Caetano Pinto Duarte - casado

6- Francisco Lõpes Silva -casado

Alforriados	 Legt. Pai /Mãe

Maria e Rita	 N	 Inácia,
parda

Manoel	 N	 Maria, preta
angola

• Firmina e	 i N	 Joana, parda
• Custódio

Maria 	 N 'Rosa,preta
1 Pedro	 angola

ïaoé; - j L'	 António e
Miguel e	 Tereza,
Domingos	 i pretos

1 angolas

rô; Rita rIn Manoel -
Cruz

•	 {	 Barcelos,
pardo forro
e Rosa
Maria, cabra

Felismindo e	 N	 Esperança,
Luiz	 preta angola

Ursulina e	 N	 Francisca,
Balbino	 crioula

Romo	 N - Antônia,
preta de
nação

Domingas e	 N	 Angélica,
Justino	 parda

Joana e	 L	 Francisco,
Úrsula	 índio e

Maria, parda
•	 -

Antônio	 L	 Antônio e
Genoveva

Domingos	 L	 Francisco
• Carneiro,

crioulo e
Maria, parda

Fidélis	 L	 Bartolomeu
e AMônia,
Pretos
angolas

T&ir tr
pardo e
Faustina,

i crioulo

Senhor / Estado Matrimonial

1- alferes Alexandre Manoel Carvalho - solteiro

2- alferes Alexandre Teixeira Meio - viúvo

3- Alexandre Vitória Xavier, pardo forro - solteiro

4 Antônio Monteiro, preto forro

6- Clemente Pontes Lisboa - viúvo

7- Custódio Azevedo Sá -viúvo

8-Custódio Joao Costa - viúvo

9- Domingos Fernandes Barbosa Pita Rocha, viúvo



Mariano

Dom iciana

Feliciano

Sebastiana e
Maria
Manoel

Antônio

Mariana

José

Delfinà;
Cândido e
Claudino

Julião e
Rufino

Frederico

Joana

Domingos

Feliciano e
Venâncio

Luiz

Camilo

Ana

Manoel

Elias

Generosa

Rita e
Delfina

)oâo e Rosa

Marcelina e
José

Maria;
Teodoro;
Catarina:

	

N	 Ana. preta
angola

	

N
	

Feliciana
parda

	

N
	

AntOnia

	

N
	

Ursula,
preta angola

	

N
	

Rosa

	

N
	

Ana, crioula

	

N
	

Tereza,
preta angola

	

N
	

Catarina,
preta angola

	

N
	

Maria,
crioula

	

N
	

Rosa,
crioula

	

L
	

Rafael e
Florência,
crioulos

	

N
	

Tereza,
preta angola

	

L
	

Antônio e
Tereza

	

L
	

Joaquim e
Maria,
pretos
angolas

	

N Francisca

	

N
	

Joana, preta
angola

	

N
	

Marcelina

	

L
	

João e
Maecelina

	

L
	

Manoel
Cruz,
crioulo e
Joana, parda

	

N
	

Orsula,
crioula

	

IN

	

Ângela,
parda

Maria
Páscoa,
crioula

	

N
	

Catarina,
preta angola

L Alberto
Antônio
Feno, livre

1

II - Francisco Mendes Barcelos - solteiro

12-alferes Francisco Nunes Pereira

13- Jerônimo Femandes Guimar-ães- solteiro

14-João Gonçalves Servos - solteiro

IS- João Pereira Silva

16- capitão João Sá Viana - solteiro

17-João Silva Veiga

18- Joaquim Viana, preto forro - viúvo

19- tenente José Antônio Pereira Meio - casado

20- José Joaquim Teixeira - casado

21- José Manoel Almeida - solteiro

22- capitão José Marinho Lopes Picado -casado

23- José Santos Pinto

24- Manoel Correa Aguiar - casado



25- Manoel Inácio Barbosa - solteiro

Paula; João;
Floréncia;
Manoel;
Francisca e
Genoveva

Alexandre; flN
Emiliano;
Manoel;

e Joaquina,
parda

r
Joana, preta
angola

358

Maria e
-	 Gertrudes

26- Manoel José Silva Soares - solteiro	 Narcisa;	 L	 Domingos e
Tomásia;	 Tereza
Aureliano e	 pretos	 E

José

Rosa 	 L João 
E Maurício	 Maria.

pretos
angolas

27- Manoel Paulo Costa Torres -viúvo	 Cesário;	 i N	 Hilária,
Teresminda;	 crioula
Terezae
Manoel

[Luiza	 N	 Maria. cabra

28- Maurício Ferreira Silva	 Ana e Joana	 N	 Mariana

29- Maurício Lemos  -casado	 -Manoel;	 N	 Cipriana
Marcelino e
Maria

• 30- Sebastião Carvalho	 Antônia	 11	 Francisco,
pardo e

•	 Vio]ante,
crioulo

Maria	 N	 Francisca

31- Timóteo Almeida Rio - viúvo	 -	 João e José	 N	 Ana. crioulo

32- Toas Pereira Lima -casado	 Francisco;	 N	 Rita, cabram 
Francisco e
José

Fonte: Registros Paroquiais de Batizados, Casamentos e Óbitos de Livres da Freguesia de São
Salvador; Inventários Posi-Mortem e Testamentos (ver fontes manuscritas)



Senhora / Estado Matrimonial

1- Ana Maria Azevedo

2-Ana Maria Jesus

A lforriados

Eduardo

inácia

Francisco

André

Maria

3-Ana Maria Rosário

4- Ana Terço

5- dona Leonor Maria Pereira Araújo -
solteira

6- dona Luzia Rosa Meio, solteira

7- Maria !nácia, parda forra

8- Mariana Manhães Fragoso, parda
livre - solteira

9- Quitéria Maria Almeida - solteira

lO- Quitéria Maria Jesus Fiúza

li - Rosa Maria da Conceição - casada

Saiustiano e José

Dimas

inácia

Emídio e Polucena

Inocência; André e
Quitéria

João

Domingos; Domingas
e inácio

Úrsula e Jerônima

1-lonorato

Carlos e Marcelina

Vicente e Fidélis

Joana; Pedro e Ana

José e Josefina

Maria e Ana

Vicente
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Anexo II - Lista Nominal das Senhoras que Alforriaram mais de um Escravo na Pia
Batismal (1753-1831)

Legt.	 Pai /Mãe

•	 Rosinda

•	 Joaquina, parda

•	 Quitéria, crioula

•	 Manoel e Catarina,
pretos angolas

•	 Francisca. crioula

•	 Francisca. parda

•	 Mariana, pardo

•	 Emerenciana. crioula

•	 Tereza, parda

•	 Maria, preta angola

•	 Rosa. parda

•	 Maria, preta, angola

•	 Luiza, parda

L	 Pedro e Maria, pretos
angolas

L	 Gregório e Vitória,
pretos angolas

N	 Benedita. crioula

L	 João, preto anola e
Maria criou li

L Domingos, pardo
forro e Domingas,
crioula

L	 Miguei, prt'lu 'Ilgola C

Valéria. crioula

L	 Pedro. pre arl:Lolu e
Florént ia. r '. I

Antônio. pardo	 L	 José e Florcucia

12- Senhorinha Maria Espírito Santo - 	 Antônio; Antônio e 	 N	 Tereza, parda
viúva	 Benta

Mariana; João e	 N	 Maria. parda
Bernarda

Fonte: Registros Paroquiais de Batizados, Casamentos e Óbitos de Livres da Freguesia de Sati
Salvador: Inventários Posi-Morten? e Testamentos (ver fontes manuscritas



Ano

1804

1796

(803

(807

1799

1799

1804

1801

805

80!

1796

1795

1803

1805

785

807

1803

1805

1787

1806

1789

1803

75!

1794

1799

1 794

Sexo

M

M

M

M

M

M

M

E

M

M

F

F

M

F

M

M

M

MIE

M

M

M

F

M

E

M

E

Est.
Matr.

c

c

v

v

c

c

v

c
v

c

v

c

c
v

v

5

5

c

c
v

c

v

v

v

c

v

ANEXO 3 - Alforrias, Fortuna, Total de Filhos e Estado Matrimonial dos Senhores (Valores em Mil-Réis e Libras Esterlinas)

Inv.

Inv567

Inv392

1nv543

1nv267

1 nv2 79

1nv662

lriv3O7

Inv629

Inv5 19

1nv48 1

InvI ló

mv 104

1 nv3 63

lnv645

lnv368

1nv472

1nv266

1nv292

Iriv2 14

1nv273

mv 100

Inv264

1nv43 1

1nv623

1nv569

Iiiv!67

Filhos	 Alforrias	 Escravos	 Monte Mor

2
	

4
	

232
	

113:3068140

2
	

4
	

73
	

49:502$305

7
	

46
	

30:3768771

o
	

9
	

25
	

28:5028500

9
	

44
	

18:2598879

3
	

43
	

!4:286$383

8
	

4
	

11:9918670

2
	

56
	

11:3968500

9
	

37
	

11:0488554

3
	

SI
	

7:8678500

o
	

4
	

7:502$047

5
	

30
	

6:5318180

o
	

6
	

38
	

6:2498360

4
	

35
	

5:3848880

2
	

34
	

4:9728034

o
	

6
	

4:605843!

o
	

6
	

4:301$640

4
	

4
	

20
	

3:182$170

	

5
	

2:4208640

6
	

5
	

2:2158839

5
	

2
	

1:6768460

4
	

8
	

1:5408939

7
	

7
	

1:37 18584

3
	

14
	

1:0558240

o
	

2
	

9
	

1:0488463

5
	

9
	

938$940

Monte Menor

112:8658180

49:5028305

29:5678992

28:5028500

18:0558999

14:286$383

10:983$334

14$835

5:548$115

7:4938431

7:5028047

6:4468670

4:1998229

5:3 1 78200

4:847$706

4:6058431
*

2:740$226

2:4208640

2:2158839

1:6768460

1:5098579

1:1658945

:0558240

909$177

7018753

Meação

56:432$590

24:7158152

o

o

9:027$999

7:1438191

o

78417

o

3:7468715

o

3:223$135

2:0998614

o

o

o
*

o

1:2108320

o

8388230

7548789

o

o

4548588

o

Terça

18:810$863

8:2508384

9:8558997

o

3:0098333

2:3818063

3:6615111

28472

1:8338479

1:2488905

o

1:074$445

o

1:7728400

1:615$902

o
*

9138408

4038440

7388613

2798410

2518596

3888648

3518746

o

2338917

Monte
Partivel

37:6218726

16:500$768

19:843$644

o

6:395877 1

4:879$459

7:3228223

4$944

3:78785(9

2:4978810

o

2:1488890

o

3:6725800

3:4988864

o
*

1:8268818

8068880

1.4778226

5588820

1:2578982

(:3(2807!

8748694

o

4678836

Legitima

18:810586,)

8:250$384

2:834$806

o

7108641

1:6268486

9158277

2$472

420$83 5

2:4978810

o

4298778

o

9188200

6998772

o
*

4568704

8068880

2468204

1118764

3(48495

(878438

29(8564

o

938567

%
dívidas

0.4

o

2,6

o

II
o
8,4

99.9

50.2

4,7

o

1,3

32,8

1,2

2.5

o
*

13.9

o

o

o

2,0

15.0

o

13.3

25.3



Est.
M at r.

v

v

v

c

s

5

s

v

v

5

v
\1

v

c

c

c

c

c

v

c

5

c

v

C

v

(2

(2

Monte Menor	 MeaçoInv.	 Ano	 Sexo

Iin'I03	 1799
	

F

lnvl27	 1735
	

M

mvi 17	 1792
	

F

mvi 14	 1793
	

F

inv106	 1786
	

F

InvIO9	 1793
	

F

Inv308	 1804
	

F

lnv217	 1760
	

F

111v119	 1766
	

F

1nv396	 1818
	

M

Inv547	 1829
	

F

1nv486	 1814
	

F

1nv278	 1820
	

F

1n\241	 1823
	

F

1nv393	 1824
	

M

1nv340	 1817
	

M

InvSSS	 1819
	

M.

1nv389	 1814
	

E

1nv328	 1815

1nv281	 1824
	

E

1in289	 1813
	

F

It1'459	 825
	

M

Li'.	 0	 .821

Iri	 iS

Iii' $3

1 o'. 499	 1

Ill\65I	 IHo

1nv668	 1822
	

M

Filhos	 Alforrias	 Escravos	 Monte Mor

3
	

855 $080

6
	

7
	

8 13 $040
':1
	

.7
	

790$470

7
	

3
	

653$040
7
	

5 511$140

4
	

485$300

4
	

401$520

6
	

3
	

344$520

6
	

4
	

255$600

o
	

7
	

179
	

23.822.551

o
	

21
	

223
	

15.189.631

7
	

lO
	

8.1 29,44€

lo

	

49
	

8. 009. 20.E

65
	

5.946.581

4
	

43
	

5.566,33€.

4
	

26
	

4,701.301

4
	

39
	

4.148.55 £

4
	

31
	

4.096.001

3
	

56
	

3.390,40€

4
	

28
	

3.306.191

3
	

7
	

26
	

2.861 85€

o
	

l,522,65 1

8
	

.7
	

13 .400.931

1.344.65£

ti
	

7
	

28
	

1.093.25£

4
	

20
	

1 .0o4.68.0

6
	

918.oll

ti
	

4
	

822 .9 £

dívidas

14.3

21.2

16.7

10.2

56.1

3.2

6.6

o

9,4

1.7

50.5

57.2

'5.7

44.6

0.2

o

'9.5

12.5

9.7

6,1

5.5

5.3

30.0

6.5

2.7

2.6

9.3

34.61

733$100

640$450

658$805

585$847

224$29!

421.$006

3345720

344$520

231$470

23.410.941

7.513.971

3.475.461

6,751.561

3.294.541

4,998.761

4.70 1,30£

3.33(5,4 l£

3.582.141

3.059.671

3.102.461

2.418.411

1.44 133U

979.461

1.257.22£

1,064.111

978.651

860.551

538.111

o

o

o

292$923

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2.499.131

2.350.651

1.66820£

1.791.071

1.529,83£

o

1.209.201

o

489.731

o

532.05£

o

474.301

538.111

Terça

2445366

213$483

219$602

97$641

745763

40$235

11 1$571

114$840

77$157

o

o

1.158,481

2.250,52£

1.098.181

833.041

783.551

556,06£

597.021

509.94£

1.034,15£

403.06,€

o

63,24€

o

o

326.211

Monte
Partivel

488$732

426$967

4395203

195$282

l'49$526

280$570

22j$147

229$680

545313

o

o

2.316.971

4.501.041

2.196.361

1.863.671

1.567.101

1.112,131

.194,041

1.019.89£

2.068,30€

806.131

o

326.48£

o

o

652.431

Legítima

97$746

71$161

295602

195$282

1495526

280$570

2235147

385280

255719

o

o

1.158,481

450.101

732.12.1

465.911

391,77€

278.031

298.511

339.96£

5 17.07£

268.711

o

40.811

o

o

217,47€



%	 Monte Menor Meação
dividas

69.3	 234.58!	 O

41.5	 405.13!	 O

	

0.8	 564,43€	 O

	

*	 *	 *

2.0	 592.45!	 296,22!

21.6	 437,33!	 O

8.0	 507,56!	 O

5.7	 512.47!	 256.23!

6,2	 500.91!	 O

56,5	 225.14!	 O

3.6	 320,19!	 160,09!

6.5	 247.87!	 O

5,7	 247,07!	 O

2.2	 202.78!	 101.39!

2.2	 184.89!	 O

0,2	 1 L3.I 1!	 56.55!

72.9	 27.87	 -

47.2	 45,75!	 O

O	 77.46!	 O

5.7	 66.23!	 -

	

*	 *	 *

65.7	 15.93!	 O

6.2	 35.68!	 17.84!

	

8.2	 20.68!	 O

o	 6.12!	 O

Terça

o

o

188.14!
*

98.74!

'45,77!

o

o

O

o

53.36!

82.62!

82.35!

o

61.63£

o

o

o

22.07!
*

O

o

o

o

Monte
Partivel

o

o

376,29£
*

97.48!

291.55£

O

o

o

o

06.73!

165.25!

164.71£

o

23,26€

o

o

o

44,15€
*

o

o

o

o

Legítima

o

o

25A2£
*

39,49!

145,77£

o

o

o

o

06.73!

33,05£

82,35£

o

17.60£

o

o

o

44.15!
*

o

o

o

o

mv.	 Ano	 Sexo	 Est.	 Filhos	 Alforrias	 Escravos	 Monte Mor
M atr.

	

lnv620	 1816	 M	 S	 O	 1	 4	 766,04!

	

1nv284	 1818	 F	 V	 O	 4	 5	 692.28!

	

1nv462	 1814	 M	 V	 3	 1	 1	 633,31.!

	

1nv239	 18E8	 M	 C	 0	 3	 lo	 626.50!

	

lnv330	 1815	 NI	 C	 5	 1	 7	 604.27!

	

1nv568	 1808	 FIM	 V	 2	 1	 14	 55767€

	

1nv522	 1821	 E'	 V	 O	 6	 14	 551,76€

	

1nv621	 1825	 M	 C	 0	 2	 II	 543.32!

	

1nv254	 1821	 M	 5	 O	 2	 4	 533,9?!

	

1nv539	 l 823	 E'	 5	 O	 5	 14	 51836€

	

lnv464	 1827	 E	 C	 1	 1	 7	 33216€

	

1nv365	 1829	 E	 V	 5	 1	 3	 265.31!

	

nv322	 1825	 M	 V	 2	 1	 1	 26219€

	

1nv432	 1809	 M	 C	 O	 1	 5	 20734€

	

1nv357	 1826	 F	 V	 4	 2	 7	 18912€

	

Inv58I	 1830	 E'	 C	 O	 1	 4	 113.3?!

	

1nv674	 1821	 M	 5	 O	 1	 4	 100,80€

	

1nv506	 1821	 M	 5	 O	 1	 2	 8672€

	

1nv640	 1823	 E	 5	 O	 3	 O	 7746€

	

luv673	 1828	 F	 C	 1	 2	 1	 71.97!

	

111v5 10	 1825	 NI	 5	 O	 1	 3	 63.90!

	

1nv274	 1811	 E'	 V	 O	 1	 2	 4647€

	

Inv3II	 1820	 E	 C	 O	 1	 1	 38.04!

	

1nv302	 1824	 F	 V	 O	 3	 O	 2530€

	

1nv642	 1824	 E	 V	 O	 1	 O	 6.12!

Fonte: Testamentos e Inventários Posi-Mortem (ver fontes manuscritas)
Casos em que não houve Partilha
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Quem sou Eu?

Eu bem sei que sou qual grilo.
De maçante e mau estilo;
E que os homens poderosos
Desta arenga receosos
1-Ião de chamar-me Tarelo.
Bode, negro, mongibelo;
Porém eu que não me abalo
Vou tangendo o meu badalo
Com repique impertinente,
Pondo a trote muita gente.
Se negro sou, ou sou bode
Pouco importa. O que isto pode?
Bodes há de toda casta
Pois que a espécie é muito vasta...
Há cinzentos, há rajados,
Baios, pampas e malhados.
Bodes negros, bodes brancos.
E. sejamos iodos francos.
Uns plebeus e outros nobres.
Bodes ricos, bodes pobres,
Bodes sábios importanles.
E também alguns tratantes...
Aqui, nesta boa terra,
Marram todos, tudo berra;
Nobres. Condes e Duquesas,
Ricas Damas e Marquesas
Deputados, senadores.
Gentis-homens, vereadores;
Belas damas emproadas
De nobreza empantufadas;
Repimpados principotes,
Orgulhosos fidalgotes,
Frades, Bispos, Cardeais.
Fanfarrões imperiais,
Gentes pobres, nobres gentes
Em todos há meus parentes.
Entre a brava militança
Fulge e brilha alta bodança;
Guardas Cabos. Furriéis
Brigadeiros, Coronéis
Destemidos Marechais,
Rutilantes Generais,

Capitães de mar-e-guerra
- Tudo marra, tudo berra -
Na suprema eternidade,
Onde habita a Divindade,
Bodes há santificados.
Que por nós são adorados.
Entre o coro dos Anjinhos
Também há muitos bodinhos.
O amante de Seringa
Tinha pêlo e má catinga;
O deus Mendes, pelas costas,
Na cabeça tinha pontas;
Jove, quando foi menino,
Chupitou leite caprino;
E segundo o antigo mito
Também Fauno foi cabrito.
Nos domínios de Plutão.
Guarda uni bode o Alcorão;
Nos lundus e nas modinhas
São cantadas as bodinhas:
Pois se todos têm rabicho.
Para que tanto capricho?
Haja paz. haja alegria.
Folgue e brinque a bodaria
Cesse pois a matinada.
Porque tudo é bodarrada!

Luiz Gama. Primeiras Trovas Bui IcL a.v de

Getu/ino, 1859.
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- Manuscritas

1.1- Arquivo da Cúria Metropolitana de Campos (ACMC)

Registros Paroquiais de Batizados de Escravos - freguesia de São Salvador (1800-1831) -
Livros 7 ao 11 - 17.993 registros.

Registros Paroquiais de Batizados de Livres - freguesia de São Salvador (1799-1840) - Livros
7 ao 13- 13.472 registros.

Registros Paroquiais de Casamentos de Escravos - freguesia de São Salvador (1733-1831) -
Livros 1 ao 5 - 5.063 registros.

Registros Paroquiais de Casamentos de Livres - freguesia de São Salvador (1798-1831) -
Livros 4 e 5 - 2.086 registros.

Registros Paroquiais de Óbitos de Livres - freguesia de São Salvador (1800-1836) - Livros 5
ao 8 - 10.052 registros.

Dispensas e Banhos Matrimoniais - freguesia de São Salvador (1819-1827)-34 processos.

1.2- Arquivo Público de Campos (APC)

Inventários Pos/-Moriem - 676 processos - documentos não-catalogados (listagem anexa)

Testamentos e Contas - 595 processos - documentos não-catalogados (listagem anexa)

Autos Cíveis e Criminais - 160 processos - documentos não-catalogados (listagem anexa)

Código de Posturas (1829)- CMCG 123.

Registros Gerais da Câmara Municipal (17281826)- 15 livros - CMCG SOa 56; 59 a 62 e 67
a 70.

Registro Nominal das Forças Armadas (1782)- 1 livro - CMCG 102.

364

Mapas Relativos às Vilas da Capitania da Paraíba do Sul; uni trazendo os nomes das ruas e
número de casas de São Salvador e São João da Barra no ano de 1799; outro, a população.
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fábricas e escravos das diferentes freguesias de São Salvador dos Campos dos Goitacases no
mesmo ano (Coleção Alberto Lamego - niicr-oíilnie 19-69 - rolo 3)

1.2- Cartório do 1° Oficio de Notas de Campos

Escrituras e Notas - 11 Livros

1.3- Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ)

Seção Manuscritos

1-29-19-42 - Mapa do Total da População do Distrito dos Campos dos Goitacases de que é
Mestre de Campo José Caetano de Barcelos Coutinho em 30 de agosto de 1790.

3-3-1 - Cópia de Várias Ordens e Determinações da Câmara desta Vila de São Salvador
(1673-1788).

3-3-2 - Cópia dos Acórdãos que se acham registrados nos livros dos mesmos que se acham
em poder do respectivo escrivão da Câmara Cristóvão Muniz Barreto de Menezes (1746-
178$).

11-34-32-26 - Auto de Devassa [.4 pela morte acontecida em Ventura de Souza Nuries,
homem branco (1819).

11-34-32-27 - Auto de Devassa [ . 1 pela moi-te acontecida em Inácio escravo de Francisco
Comes de Almeida (1820).

11-34-22-28 - Auto de Devassa 1 ... ] pelos ferimentos feitos em Felisberto crioulo escravo de
José Francisco Barros (1819).

11-34-22-29 - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em José angola escravo de Pio
Antônio de Sã (1819)

11-34-22-30 - Auto de Devassa [ . 4 sobre os ferimentos feitos de noite e no rosto de Manoel
Pinto, cabra forro (1819).

11-34-22-31 - Amo de Devassa [ti sobre os ferimentos feitos em José Tomás da Silva (1819).

11-34-22-32 - Traslado do Auto de Devassa [..] pela morte em Manoel da Terra Pereira
(1821)-
11-34-22-33 - Auto de Devassa ..i pela morte de Maria cassange escrava da Fazenda da
Cacomanga (182 1)
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11-34-22-35 - Auto de Devassa [J pelos ferimentos feitos em José Barreto de Azevedo
(1820).

11-34-22-37 - Traslado do Auto de Devassa [...] pela moi-te feita em Antônio José Vieira , no
rio Preto termo desta Vila e ferimentos em Joaquim angola escravo do mesmo (1820).

11-34-22-38 - Auto de Devassa [...] pelo arrombamento feito em casa de José da Silva Tavares
(1820).

11-34-22-39 - Auto de Devassa [..] pela morte de Mariana escrava de Custódia Maria (1820).

11-34-22-40 - Autos Cíveis de Penhora Executiva e Despejo entre partes: Inácio Lopes contra
Elias Barbosa, pardo liberto (1821).

1I-34-22-45A - Auto de Devassa [...] pela morte acontecida em Pedro escravo de dona
Francisca Humiliana da Mota (1822).

11-34-22-45B - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em Claudiana escrava de José
Dias da Costa Lima (1821).

1.4- Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ)

Corte de Apelação - Ações de Liberdade - C3685N1; C3685N4 e C3694N41.

Códice 244 - Empréstimo Pedido à Vila de Campos com Relação das Pessoas que Fizeram o
dito Empréstimo, 1797- 1 volume.	 -

Códice 246 - Livro de Lançamento de Décimas Urbanas e Quintas dos Bens das Corporações
Religiosas e Donatários da Coroa de São Salvador dos Campos dos Goitacases. 1799-

1800.

Códices 390; 421; 424 e 425. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro & FERREIRA, Roberto
Guedes. Trafico Interno de Escravos e Relações Comerciais no Centro-Sul, séculos XVIII
e XIX. Brasília. IPEAI LTPHIS, 2001. CD-ROM.

Códice 808 - v.4 - Mapa da População da Província do Rio de Janeiro em 1821.

Mesa do Desembargo do Paço - Legitimações - Cx. 774 - Pacote 02 - Documento 31.

Mesa do Desembargo do Paço - Emancipações - Cx. 489 - Documento 31: Cx. 756 -
Documento 73 e Cx. 758 - Documento 95.

Mesa do Desembargo do Paço - Tutelas - Cx. 744 - Pacote 2 - Documento 43; Cx. 745 -
Pacote 3 - Documento 142 e Cx. 750 - Pacote 2—Documento 139.

Mesa de Consciência e Ordens - Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte
dos Campos dos Goitacases - Cx. 290 - Pacote 1 - Documento 9.
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II - Impressas

AZEVEDO, Aluisio. O Mulato 5' ed., SP, Ática, 1983.

Bíblia de Jerusalém. SP, Paulus, 2003.

BLUTEAU, Pe. D. Raphael. Vocabulário Portuguez e Latino. Coimbra, Coilegio das Aries
da Companhia de .Jesus 1712. (Ed. fac-simile, CD-ROM, Rio de Janeiro, UERJ, s/d).

COUTO REIS, Manoel Martins. Manuscritos de Manoel Martinz do Couto Reys, 1785. Ri.
APERJ, 1997.

KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. Recife, Massangana, 2002. 2 v.

MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico,
jurídico, social. Petrópolis, Vozes, 1976. vi.

Memórias Públicas e Económicas da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro para uso do
vice-rei Luiz de Vasconcellos por observação curiosa dos anos de 1799 até o de 1780.
RIHGB, 47,1884: 25-60.

Ordenações Filipinas. Lisboa. Lisboa, Fundação Calouste Gulbekian, s/d. Fac-símile da
Edição da Typographia do Instituto Philomathico, Ri, 1870.

Relações Parciais apresentadasao Marquês de Lavradio em 1799. RIHOB, 76, 1913: 285-

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem Pelo Distrito dos Diamantes e Litoral do Brasil.B elo
Horizonte, Itatiaia, 1974.

SILVA, José Carneiro da. Memória Topográfica e Histórica sobre os Campos dos Goitacases
com uma Noticia Breve de suas Produções e Comércio oferecida ao muito Alto e
Poderoso Rei D. ,João VI. Ri, ImpresSão Régia, 1819.

VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, 1707.
Coimbra. Real Colégio da Companhia de Jesus, 1720.



III - Listagem dos Inventários (APC)

Código	 Ano de Abertura	 Inventariado
INVOOI	 1792	 José Martins Leite

INVO02	 1794	 Bernardino Francisco Frias & Clara Maria

1NV003	 1796	 Teodósio de Oliveira Barreto

1NV004	 1796	 Catarina da Silva

INVO05	 1799	 alferes Domingos de Medeiros Chaves

INVO06	 1782	 Luiza Correa da Silva

!NV007	 1782	 João Duarte Moreira & Maria Lourença

INVO08	 1793	 Paulo Monteiro Pereira

1NV009	 1782	 Manoel Francisco Cruz

INVOIO	 1790	 QuitériaMatia

INVO1 1	 1780	 Domingas de Oliveira Silva

INVOI2	 1789	 Vicência de Souza Silva

INVOI3	 1789	 João Dias de Oliveira

INVOI4	 1789	 Francisco de Souza Louro

INVOI5	 1786	 Pedro Alves Ribeiro

INVOl 6	 1780	 Manoel .Martins Ribeiro

INVOI 7	 1785	 Joana da Silva

INVOI8	 1780	 Catarina de Sene

ENVO1 9	 1781	 Domingos dos Santos & Rita Maria de Jesus

INVO20	 1774	 João Gomes

JNVO2 1	 1775	 Vitória Freitas Azevedo

1NV022	 1774	 Manoel Pinto Vilar

INVO23	 1773	 Domingos de Carvalho

INVO24	 1762	 Antônia de Azevedo

JNVO25	 1751	 -Perpétua Maria deJesus

INVO26	 1755	 Luzia de Oliveira

1NV027	 1752	 Eugênia de Oliveira de Jesus

1NV028	 1725	 Inácio Teixeira & Joana da Rosa

1NV029	 1757	 Julio Barreto

INVO30	 1757	 Inácia dos Santos

INVO3 1	 1778	 Caetano Pereira Rabelo

1NV032	 1778	 Pedro Monteiro de Abreu

1NV033	 1779	 Vitório da Fonseca

INVO34	 1779	 Manoel Dias do Nascimento

1NV035	 1778	 Bonifácia Maria de Jesus

1NV036	 1777	 Manoel de Oliveira

1NV037	 1776	 Pedro Angelo deCarvalho

1NV038	 1776	 Jerônimo Francisco Pinheiro

1NV039	 1776	 Mariana Pinto de Jesus

INVO40	 1758	 reverendo Manoel Gonçalves de Souza

INVO4 1	 1748	 Mariana Correa dos Santos
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1NVO42	 1751	 Joana de Almeida
1NVO43	 1746	 Eugênia de Souza

1NVO44	 1 745	 Pascoal Dias
1NVO45	 1706	 Clara Leite

lNVO46	 1780	 Manoel Ribeiro dos Santos

1NVO47	 3770	 Domingos Álvares Peçanha dos Ouros

1NVO48	 1737	 Mônica Pereira

1NVO49	 1761	 Manoel da Silva Tavares

1NVO50	 1722	 Domingos de Aguiar
1NV051	 1770	 Vitória Malheiros

1NV052	 1755	 Eusébio José deAguiar

1NV053	 1735	 Maria Mendes

1NV054	 1770	 licenciado Manoel de Azevedo Henriques

INVOS5	 1770	 Domingos Martins Brito

1NV056	 1755	 Tereza deSene

!NV057	 1773	 José Furtado de Barcelos

INVO58	 1720	 sargento-mor Tomé Álvares Peçanha

1NV059	 1755	 Manoel de Meio Garcia

INVO60	 1752	 Luzia Pereira da Silva

INVO6I	 1722	 João Marques Teixeira

1NV062	 1797	 Jerônimo Álvares Pereira

fl".1V063	 1706	 Bárbara de Brito

1NV064	 3754	 José Mendes Pereira

rNV065	 1726	 Manoel Lopes da Costa

1NV066	 1790	 Dionísia de Almeida

1NV067	 1729	 João dei Rios Mendes

1NV068	 1766	 José Pinto Souza

1NV069	 1796	 Manoel Álvares Fonseca

INVO70	 1753	 Joana da Silva

INVO7I	 1752	 Luiz Menezes

INV072	 1783	 Felipe Silva Xavier

1NV073	 1766	 Manoel Silva Riscado

1NV074	 ilegível	 Constantino Fernandes dos Santos

1NV075	 1698	 João de Souza Colaço

1NV076	 1765	 José Gonçalves

ENV077	 1 759	 reverendo Caetano

1NV078	 1778	 José Vieira da Silva

INVO79	 1763	 Páscoal Rodrigues

JNVO80	 1732	 João de Almeida

INVØ81	 1756	 Francisco Ribeiro Cardoso

1NV082	 1.786	 Domingos Vaz Pereira

1NV083	 ilegível	 ilegível

1NV084	 1751	 Maria Alves da Encarnação

INVO85	 1793	 Mariana Coelho

1NV086	 1 724	 João Fernandes Barbosa
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INVO87	 1796	 reverendo Joaquim José da Silva

	

INVO88	 1796	 Josefa das Neves

	

1NV089	 1740	 Francisco Teixeira da Costa

	

1NV090	 1760	 Manoel Luiz Lessa

	

INVO9I	 1736	 Julião Duarte

	

1NV092	 1760	 dona Mariana Pedroso de Moraes

	

!NV093	 1756	 Pedro Aranha

	

lNV094	 1747	 Luzia Rodrigues do Prado

	

1NV095	 1748	 Domingas de Souza

	

NV096	 1773	 Maria Coelho

	

1NV097	 1757	 João Batista Maciel

	

1NV098	 1781	 Maria de Souza Almeida

	

1NV099	 1773	 Manoel Antônio Sobreira

	

INV 100	 1789	 Caetano José da Mota

	

INV 101	 1790	 Manoel José da Glória

	

INVI 02	 1789	 José Ferreira Couto

	

INV 103	 1799	 Antônia de Souza

	

ÍNVIO4	 1795	 MarianadeJesus

	

INV 105	 1748	 Maria Souza Tavares

	

INVIO6	 1786	 Eusébia da Silva França

	

INV 107	 1794	 Domingos Rodrigues

	

INV 108	 1789	 Domingos Alves de Carvalho

	

INVI 09	 1793	 Bernardina Clara Manhães

	

!NV 110	 1799	 Bernardo José Codeço

	

INVI 11	 ilegível	 Inácio Gago Machado

	

INVI 12	 1797	 Sebastião da Silva Tavares

	

ftJVI 13	 1783	 Manoel Antônio de Carvalho

	

INV1I4	 1793	 Rita Antónia Lapa

	

INV 115	 1786	 Inácio Ferreira Santos

	

INV 116 	 1 796	 dona Tereza Maria de Jesus

	

INVII7	 1792	 Joana Maria deJesus

	

INVI IS	 1752	 Valentina de Almeida

	

INV 119	 1766	 Páscoa da Ressurreição

	

INVJ2O	 1779	 Clara Maria da Encarnação

	

INV 121	 1765	 Lourenço Ribeiro Falcão

	

FNV 122	 1727	 Leonor Furtado de Marins

	

INV 123	 1740	 Manoel Rodrigues da Costa

	

INV 124	 1724	 Eva de Souza do Rosário

	

INV 125	 1759	 João Batista da Cruz

	

1NV126	 1767	 dona Maria Coutínho

	

1NV127	 1735	 Manoel Francisco Bugalho

	

INV 128	 1762	 Manoel Martins

	

1NV129	 1763	 Tomás Antunes

	

INVI3O	 1728	 Pedro Carvalho da Costa

	

INV 131	 1798	 Francisco Lopes da Silva
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1NV132	 1789	 Joana deArraes Mendonça
1NV133	 1784	 Dionisia Correa Silva
INV 134	 1 794	 reverendo José Franco Leal
INV 135	 1786	 Manoel Silva Ramos
1NV136	 1773	 Maria de Lemos
1NV137	 1778	 Maria Faustina
1NV138	 1 783	 Luiz da Silva
INV 139	 1776	 Antônia Pacheco de Figueiredo
INVI40	 1783	 Inácio Ferreira de Azevedo
INV 141	 1 798	 Maria Rosa de Jesus
114V 142	 1 790	 Tomás Peixoto de Andrade
1NV143	 1783	 Benta da Silva
INV 144	 1790	 José Nunes da Silva & Clara dos Ramos
1NV145	 1793	 José Correa Brito
INV 146	 1799	 Luiz Pereira Gomes
INV 147	 1793	 Félix Antônio da Costa
1NV148	 1792	 Luiza de Oliveira
1NV149	 1775	 Maria Rodrigues
INV 150	 1747	 Jerônimo do Couto
INVI5I	 1757	 Josefa de Souza
INVI 52	 1751	 Marcela de Jesus
1NV153	 1763	 Violante Arraesde Mendonça
INV 154	 1714	 capitão Leandro Correa da Silva
INV 155	 1768	 Pedro dos Santos
INV 156	 1800	 Maria Francisca de Lemos
INVI57	 1789	 João Duarte Garcia
INVI58	 1800	 José de Souza França
INV 159	 1773	 Clara Maria de Jesus
INV 160	 1786	 Maria Souza Rangel
INVI6I	 1761	 Antônio Pereira Barbosa
INVI62	 1730	 Isabel Vieira
INV 163	 1761	 Vasco Fernandes Coutinho
1NV164	 1762	 Bento Fernandes & Micaela de Oliveira
INV 165	 1776	 João Batista Gonçalves
1NV166	 1784	 Salvador Cerqueira
JNV 1671	1794	 Domingas da Rocha
INV 168	 1790	 capitão Luiz Pinto de Queirós
1NV169	 1797	 José Coelho Araújo
INV 170	 1786	 Miguel de Moraes Peçanha & Joana da Rosa Peçanha
INV 171	 1797	 Manoel da Costa Leal
INV 172	 1794	 Hilário Machado da Silva
INV 173	 1756	 Luzia de Paris
INV 174	 1798	 Maria Riscado
INV 175	 1758	 Maria Tereza de Jesus
INV 176	 1777	 Quitéria Gomes
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INV 177	 1729	 Salvador Esteves de Lemos
INV 178	 1722	 Manoel Barbosa de Moraes

INV 179	 1798	 João Xavier & Ana Mendes da Silva

INV 180	 1799	 Francisco Dantas

INVI8I	 1798	 Inácio Ferreira Lopes

!NV182	 1798	 Luiz Pereira de Mendonça

INV 183	 1795	 Antônio Aranha de Vasconcelos

JNV 184	 1795	 Luiza Maria de Oliveira
INVI 85	 1789	 Helena Carvalho da Silva
UÇV 186	 1790	 Salvador de Souza Tavares
INV 187	 1785	 Manoel Ribeiro Fragoso
INV 188	 1 780	 Bento José dos Passos
JNV 189	 1789	 Vicente Rodrigues Souza

FNVI90	 1780	 Rita de Azevedo
INV 191	 1782	 Rita Maria de Azevedo

INVI92	 1783	 Quilériade Almeida

INVJ93	 1794	 Úrsula das Virgens
1NV194	 1785	 Maria da Silva
INVI 95	 1782	 José de Oliveira Gurgel
1NV196	 1780	 Bonifácio Furtado de Mendonç'a
INV 197	 1781	 Francisco do Amara! Gurgel & Joana Ribeiro da Costa
1NV198	 1775	 Engráciada Silva Pestana

!NV199	 1771	 Mateus da Silva

!NV200	 1 770	 Leandro Correa

!NV20I	 1764	 Migue! de Oliveira

1NV202	 1753	 Helena da Rocha

1NV203	 1758	 José Gomes

1NV204	 1707	 Diogo Fernandes
!NV205	 1726	 Bento "mar da Silva

1NV206	 1780	 Lourenço Teixeira de Barcelos
1NV207	 1772	 Francisca de Souza
!NV208	 1773	 João Francisco Lima

1NV209	 1714	 Baltazar Gonçalves

!NV2I0	 1704	 capitão Domingos Vieira Carvalho

JNV2 11	 1713	 Salvador da Costa Salinas

!NV212	 1750	 Joana Monteiro
1NV213	 1750	 LeonordaRosa
1NV214	 1787	 Valentim da Silva Rangel

INV2I 5	 1753	 Davi de Melo
!NV2I 6	 1733	 dona Dionísia de Mendonça
INV2 17	 1760	 Marcela da Veiga
INV2I 8	 1756	 João de Andrade Leitão
!NV21 9	 1771	 Mariana Tereza de Jesus
!NV220	 1772	 Margarida da Conceição
1NV22 1	 1782	 Mariana Barbosa
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	JNV222	 1711	 Domingos de Souza Riscado

	

1NV223	 1781	 José Francisco Monção

	

1NV224	 1792	 Luiz Martins da Silva

	

1NV225	 1777	 Domingos Pereira Silveira

	

1NV226	 1770	 ilegível

	

1NV227	 1757	 Maria Pereira de Azevedo

	

1NV228	 1794	 Domingos Rodrigues

	

1NV229	 1780	 Maria Tereza

	

1NV230	 1728	 Cristóvão Tavares

	

1NV23 1	 1782	 Maria Antunes de Meio

	

1NV232	 1782	 Mariana Rodrigues Jorge

	

1NV233	 1818	 Rita Maria da Conceição

	

1NV234	 1804	 Ana Maria de Souza

	

1NV235	 1804	 Mateus de Sives

	

1NV236	 1804	 Ana Vitória dos Anjos

	

1NV237	 1824	 Arcângela .Rodrigues de Siqueira

	

1NV238	 1826	 Maria Joana Peçanha

	

1NV239	 1818	 José Francisco Coelho

	

INV240	 1827	 Manoel da Costa Monteiro

	

1NV24 1	 1 823	 dona Luzia Maria da Conceição

	

1NV242	 1803	 Joaquina Maria

	

1NV243	 1 825	 João José da Silva

	

1NV244	 1801	 Miguel Francisco de Sene

	

1NV245	 1823	 Mateus Pacheco da Silva

	

1NV246	 1782	 Engrácia Maria de Jesus

	

1NV247	 4799	 Maria Francisca de Jesus

	

1NV248	 1781	 José Álvares de Souza

	

1NV249	 1785	 Mariana da Silva

	

1NV250	 1800	 Francisco Ribeiro Cardoso
1NV25 1	 1 812	 Quitéria Maria de Jesus
1NV252	 1826	 Januário Álvares de Barcelos
1NV253	 1821	 Joaquim José de Souza
INV254	 1821	 Lourenço de Almeida Rabelo
1NV255	 182.1	 João Mendes
1NV256	 1820	 Antônio da Costa Roriz
1NV257	 1821	 Geraldo José Correa
1NV258	 1817	 Manoel Rodrigues de Mendonça
1NV259	 1808	 Manoel da Cunha Guimarães
INV260	 1805	 Antônio Rodrigues de Mendonça
1NV261	 1820	 Amaro Francisco
1NV262	 1B21	 Salvador Alves Peçanha
1NV263	 1805	 Luiza Grinalda de Marins
1NV264	 1803	 Tereza Maria de Jesus
1NV265	 1803	 Tomé Alves de Menezes
1NV266	 1803	 reverendo Antônio José dos Santos
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1NV267	 (	 1807	 Antônio José Domingues

	

1NV268	 1 807	 Tereza Maria de Jesus

	

1NV269	 1812	 Ana Maria de Jesus

	

1NV270	 1807	 José Rentes da Maia

	

1NV271	 1826	 Domingos José Saraiva

	

INV272	 1826	 João de Souza Crespo

	

1NV273	 1806	 Domingos Pires

	

1NV274	 181]	 Mariana de Jesus

	

1NV275	 1817	 alferes Joaquim José Carneiro

	

1NV276	 1829	 dona Jerônima Pinto Coelho

	

1NV277	 1721	 João Lopes Pimentel

	

lN'V278	 1820	 Ana de Jesus

	

NV279	 1799	 João Pereira de Azevedo

	

1NV280	 1820	 Antônio Francisco de Araújo

	

1NV28 1	 1824	 Tereza Maria de Jesus

	

1NV282	 1826	 Úrsula Maria das Virgens

	

1NV283	 1826	 Emerenciana Maria do Espírito Santo

	

1NV284	 1818	 Antônia Maria de Jesus

	

1NV285	 1 826	 Josefa Maria Francisca

	

]NV286	 1828	 Laura Maria de Meio

	

1NV287	 1781	 Luiza Maria

	

1NV288	 1813	 Valentim da Costa Pereira

	

1NV289	 1813	 dona Claraioaquina Rosa

	

1NV290	 1830	 Antônio Francisco Tavares

	

1NV291	 1825	 Inácia de Freitas

	

1NV292	 1805	 Maurício de Lemos & Vitória da Silva

	

1NV293	 1829	 Maria Francisca do Nascimento

	

1NV294	 1 785	 Francisco Álvares de Barcelos

	

1NV295	 1736	 Manoel Coelho

	

1NV296	 1807	 Desidério Leite Cardoso

	

]NV297	 1807	 Francisco de Sales

	

1NV298	 1803	 Francisco Ferreira do Couto

	

1NV299	 1802	 Feliciana Maria de Jesus

	

INV300	 1807	 Manoel da Silva 'l'avares

INV30 1	 1831	 Joaquina Maria da Conceição

	

1NV302	 1824	 Grácia Maria da Conceição

	

]NV303	 1 825	 MarciAna Barreto

	

1NV304	 1812	 Luzia Ribeiro de Jesus

	

INV305	 1814	 Antônio Pereira

	

1NV306	 1802	 Paulo Pereira de Oliveira

	

]NV307	 1804	 Timóteo de Almeida Rio
1NV308	 1804	 Maria Francisca da Conceição
1NV309	 1808	 Cipriano Antônio
]NV3 lO	 1805	 Maria Gonçalves Cruz•
INV3 II	 1805	 Maria Francisca



INV3 13
INV3 14
1NV315

1NV3I7
INV318
INV3 19
1NV320
lNV321
1NV322

1NV325
1NV326
ENV327

1NV329
1NV330
1NV331
1NV332
1NV333
1NV334
1NV335
1NV336
1NV337

1NV340
1NV341
1NV342
1NV343
IN V3 44
1NV345
1NV346
ÍN V3 47
1NV348
!NV349
1NV350
1NV351
1NV352
1NV353
1NV354
1NV355
lNV356

Maria das Vi
Severo Alves Marinho
Caetano José da Rocha
Maria de Jesus
Vitorino da Silva & Isabel da Costa
Marcos da Cruz
Manoel Caetano dos Santos
Mariano da Lana
Maria Narcisa da Rosa
Francisco da Silva Nunes
Agostinho José Coelho de Almeida
Inácio Martins Viana
Manoel Francisco da Encarnação
Bento Alves Nogueira
Ana Maria de Jesus & João de Souza Mendes
Antônio Pereira da Costa
dona Ana Maria das Neves
Luiza Maria da Conceição
José Furtado de Barcelos
Venâncio Alves Fraga
Joaquim Gonçalves da Penha
Maria da Silva
Manoel Pereira da Terra
Mariana de Souza
Quitéria de Souza &
Rosa Maria de Jesus
Julião Barbosa

Manoel Antônio Peçanha
Luiza Maria da Conceição
Luiz Pacheco de Souza
Antônio Francisco Feri-eira
Eufrozina Maria do Rosári
Isabel Tereza
Rosa Maria de Jesus
Domingos José Gomes
Maria da Fonseca
Maria de Souza Rangel
Silvestre Rodrigues de Oliveira
Francisca Maria da Conceição
Manoel de Alencastro Castelo Branco
José Bernardes da Fonseca
José Luiz Gonçalves
Antônio Pereira de Barros
Manoel Barreto de Alvarenga
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1820
1828

1807
1814
1807
1807
1806
1807
1825
1825
1798
1823
1815

1816
1815
1826

1805
1827
1822
1813
1 822
1807
1825
1823
1831
1817
1826
1747
1831
180!
1773
1816
1816
1803
1807
1816
1816
1.825
1 803

1817
1817
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1NV357	 1817	 Antônio Matias
lNV358	 1808	 desembargador Manoel Carlos da Silva Gusmão & dona

Ana Rosa de Gusmão
1NV359	 1815	 Mariana de Souza Comes

1NV360	 1805	 Arcanjo José de Souza

INV36 1	 1819	 Claudiana Maria Coelho & Pedro José Fernandes

1NV362	 1821	 capitão Joaquim Gomes Moreira

1NV363	 1803	 Manoel Pacheco Freire
1NV364	 1816	 Eugénia Maria da Encarnação de Jesus
1NV365	 1829	 Ana Maria da Rocha
1NV366	 1829	 Antônio Borges de Oliveira

1NV367	 1826	 Maria Francisca

1NV368	 1785	 Luiz Pereira Sampaio

1NV369	 1785	 Mariana da Silva Mendes
1NV370	 1821	 Amaro Ribeiro da Silva
1NV371	 1817	 Domingos Manoel deSenra
1NV372	 1827	 Francisco João Falcão
1NV373	 1826	 Mariana Alves de Jesus
ENV374	 1791	 dona Sebastiana Angélica Joaquina

1NV375	 1 751	 Francisco de Queirós
1NV376	 1791	 Sebastião Soares Meira
1NV377	 1741	 Pedro Gonçalves de Araújo
1NV378	 1818	 Quitéria Maria Alves
1NV379	 1802	 Simão José Fiúza
1NV380	 1816	 José Francisco da Trindade
.1NV381	 1792	 Antônia Maria de Jesus
1NV382	 1792	 Maria da Conceição
1NV383	 1805	 Miguel Alves de Marins
1NV384	 1823	 Joana Ribeiro
JNV385	 1831	 dona Francisca Rosa de Viterbo Nunes
1NV386	 1822	 Lourenço Correa da Silveira
1NV387	 1819	 tenente Antônio José Pereira Bastos
1NV388	 1819	 Bartolomeu Lourenço de Seixas
1NV389	 1814	 Narcisa Maria da Conceição
1NV390	 1826	 dona Joaquina Maria do Rosário
1NV391	 1828	 Mariana de Azevedo Seabra
1NV392	 1796	 Silvestre Pinto Neto
1NV393	 1824	 Custódio João da Costa
1NV394	 1 830	 Lourenço Rodrigues da Costa
1NV395	 1830	 Manoel Martins
1NV396	 1818	 tenente Julião Batista Pereira
1NV397	 1804	 Domingas de Oliveira
1NV398	 1803	 Maria da Cruz
1NV399	 1787	 Sebastiana de Almeida Pinto
INV400	 1827	 Francisco Manoel Machado
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1NV401	 1828	 Miguel Luiz Canteiro

	

1NV402	 1 822	 José da Silva Tavares

	

1NV403	 1825	 Ana Maria de Jesus

	

1NV404	 1819	 Guardiano José deAzeredo

	

1NV405	 1827	 Maria Francisca da Silva

	

1NV406	 1741	 João de Freitas Souza

	

1NV407	 1827	 Teodora de Oliveira Barreto

	

JNV408	 1787	 Manoel de Freitas da Costa

	

1NV409	 1 826	 Antônio Rodrigues Moreira

	

INV4 lO	 1792	 Manoel José Antunes

	

INV4 II	 1827	 Luiza Maria da Conceição

	

1NV412	 1824	 Maria Gomes de Jesus

	

INV4 13	 1816	 Manoel Con-ea de Andrade

	

INV4 14	 1805	 Maria de Senra

	

INV4I 5	 1805	 Marcos de Azeredo Coutinho

	

1NV416	 1805	 Joana Ferreira

	

1NV417	 1765	 Cecilia de Jesus

	

H'1V4 18	 1826	 Páscoa Maria da Conceição

	

1NV419	 1822	 Antônio Furtado de Mendonça

	

1NV420	 1815	 Ana Maria de Jesus

	

JNV42 1	 1804	 Narcisa de Souza Rodrigues

	

1NV422	 1827	 Domingas Feri-eira da Silva

	

.1NV423	 1749	 Juliana da Silva

	

1NV424	 1 831	 Josefa Maria da Conceição

	

1NV425	 1831	 José Joaquim de Vargas

	

1NV426	 183 1	 sargento-mor João Leite Guimarães

	

1NV427	 1766	 Maria Feri-eira

	

1NV428	 1821	 Leonor Maria da Rosa

	

1NV429	 1 829	 José da Silva Esteves

	

1NV430	 1827	 Domingos Sardinha do Amaral

	

1NV43 1	 1751	 Inácio dos Santos

	

1NV432	 1809	 Francisco José Coelho

	

1NV433	 1808	 Catarina Pereira dos Santos

	

1NV434	 1807	 Petronilha Isabel Geralda

	

1NV435	 1827	 tenente Manoel Teixeira Pinto

	

1NV436	 1814	 Luzia Francisca

	

1NV437	 1806	 Pedro Mendes Pereira

	

1NV438	 1816	 Helena Maria do Sacramento

	

1NV439	 . 1 800	 Rosa Maria de Jesus

	

1NV440	 1798	 Antôniado Amaral .
INV441	 1.807	 alferes Custódio Nunes Viana

	

1NV442	 1794	 Maria Francisca de Jesus
1NV443	 1795	 Manoel da Silva Lisboa

	

1NV444	 1823	 José Francisco de .Azevedo
lNV445	 1823	 Francisca de Souza
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1NV446	 1780	 João Correa Pereira
1NV447	 1826	 tenente Baltazar Range! de Azeredo Coutinho Peçanha
lNV448	 1829	 Serafina Maria de Jesus
1NV449	 1828	 Francisca Maria
1NV450	 1829	 José Luiz Comes
lNV451	 1824	 Arnaro Pereira Leal
FNV452	 1804	 Francisca Maria Cordeiro
JNV453	 1816	 Jerônimo da Costa Almeida
1NV454	 1796	 Luiz de Meio Coutinho
1NV455	 1804	 Sebastiana de Jesus
1NV456	 1804	 Ana Maria de Jesus
1NV457	 1805	 Jacinto Machado da Silva
1NV458	 1772	 Quitéria Maria de Souza
1NV459	 1825	 Nicolau Ferreira Claro
1NV460	 1814	 Gregório Barreto de Mendonça
1NV46 1	 1814	 Maria Fernandes de Azevedo
1NV462	 1814	 Manoel Gonçalves de Oliveira
1NV463	 1814	 Manoel Rodrigues Maciel & sua mulher
1NV464	 1827	 Lucinda Maria de Jesus
J1NV465	 1785	 Luiz da Silva
1NV466	 1817	 João Dias Flenriques
1NV467	 1817	 Joaquim Pereira Jorge
1NV468	 1823	 Ana Maria de Jesus
1NV469	 1820	 Ana Maria de Jesus
1W470	 1823	 Antônio de Freitas
INV471	 1807	 alferes João Furtado Pereira
1NV472	 1807	 Manoel Ribeiro de Faria
1NV473	 1807	 Joaquim José de Pontes
1NV474	 1823	 Ana Maria Coutinho
1NV475	 1800	 Antônio da Costa Monteiro
1W476	 1792	 Manoel Correa França
1NV477	 1814	 Manoel de Almeida França
1NV478	 1 804	 Maria Tereza de Jesus
1NV479	 1788	 Manoel de Carvalho Barreto
INV480	 1774	 Pedro de Matos 1-lenriques
1NV481	 1801	 SalvadorNunesViana
1NV482	 1825	 André Vieira
1NV483	 1827	 José Ferreira Duarte
INV4$4	 1825	 Maria Eugénia do Bonsucesso
1NV485	 1825	 Úrsula das Virgens doCarmo
1NV486	 1814	 dona Sebastiana Maria de Jesus
INV487	 1830	 João Vaz Pereira
1NV488	 1829	 Maria dos Anjos
1NV489	 1830	 Francisca Maria de Azevedo
JNV490	 1829	 tenente Domingos José Marinho
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1NV491	 1830	 Manoel José Pereira

	

1NV492	 1830	 Francisco Manhães da Silva

	

1NV493	 1830	 Manoel José da Silva

	

!NV494	 1830	 Antônio da Silva Barreto

	

1NV495	 1821	 Antônio José Vieira Silva

	

1NV496	 1 793	 Maria do Amaral

	

1NV497	 1 815	 Mateus de Souza & Maria Francisca da Conceição

	

1NV498	 1815	 Valentim Gonçalves Carneiro

	

1NV499	 1815	 dona Mariana Barreto da Silva

	

INVSOO	 1825	 Manoel Pinto Neto dos Reis

	

INV501	 1828	 Maria do Nascimento

	

1NV502	 1814	 Joaquim José Alves

	

1NV503	 1814	 Josefa Maria

	

1NV504	 1817	 capitão José de Brito Ribeiro

	

INV505	 1817	 Maria do Pilar Viana

	

1NV506	 1821	 Antônio Pinto de Barros

	

1NV507	 1805	 tenente Joaquim José do Couto

	

1NV508	 1817	 Sebastião Soares Freire

	

1NV509	 1825	 João da Silva Barros

	

INV5I0	 1825	 alferes José Pires Marinho

	

INV5 11	 1 822	 Rita Maria do Nascimento

	

1NV512	 1810	 José Nunes Viana

	

INV5 13	 1807	 Luiz Caetano de Souza

	

1NV514	 1810	 Faustino Pinheiro

	

INVS 15	 1807	 alferes Francisco Barbosa Rodrigues

	

INV5 16	 1810	 José dos Santos Nabo Pinto

	

INV5 17	 1805	 guarda-mor Manoel Antônio da Silva

	

1NV518	 1825	 João Jorge da Silva

	

1NV519	 1805	 Domingos Lopes do Rosário

	

1NV520	 1805	 Caetana Josefa de Andrade

	

1NV52 1	 1805	 José Gonçalves de Figueiredo

	

11NV522	 1821	 Natária de Jesus Anchieta

	

1NV523	 1825	 José de Matos

	

rNV524	 1807	 alferes Ângelo Custódio Pereira

	

1NV525	 1807	 Antônio Rodrigues Lisboa

	

1NV526	 1 821	 Mariana Francisca de Azevedo

	

1NV527	 1813	 ajudante Leandro José Ferreira de Faria

	

1NV528	 1808	 Narciso Gomes Range!

	

1NV529	 1785	 João de Souza de Araújo

	

1NV530	 1785	 Luiz Gomes de Souza

	

1NV53 1	 1.773	 capitão Miguel de Moraes Peçanha

	

1NV532	 1825	 Antônio Barreto de Alvarenga

	

1NV533	 1825	 Sebastião Ferreira Gomes

	

1NV534	 1796	 capitão Diogo José Vieira Falcão

	

1NV535	 1825	 José Joaquim Vieira
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1NV536	 1816	 Paula Barreto deSouza
1NV537	 1828	 Joaquim José dagama
1NV538	 1828	 Rita Maria de Jesus
1NV539	 1823	 dona Domingas de Almeida Pinto
INV540	 1821	 Ana Maria da Rosa Peçanha
INV54 1	 1828	 Francisca Rosa França
fl'1V542	 1801	 Manoel da Rocha de Carvalho
!NV543	 1803	 tenente João Mendes da Silva
1NV544	 1785	 Francisca Maria das Neves
1NV545	 1788	 Sebastião Ribeiro do Rosário
1NV546	 1820	 Violante Maria de Jesus
1NV547	 1829	 dona Francisca Humiliana da Mota
INV548	 1829	 Joaquim José Peixoto
1NV549	 1829	 Custódia Maria do Nascimento

.1NV550	 1824	 Luiz da Silva Correa
INV55 1	 1773	 Manoel de Lemos
1NV552	 1805	 Francisco Fernandes Bastos
1NV553	 1763	 Isabel da Silva.
1NV554	 1814	 Josefa Pereira da Silva
1NV555	 1 806	 Nicolau Tolentino de .Mendonça
1NV556	 1821	 dona Maria das Virgens
1NV557 .	 1800	 José Campelo de Queirós
lNV558	 1799	 Manoel Lopes de Jesus
1NV559	 1800	 Manoel Pereira de Azevedo
1NV560	 1747	 Pedro Diniz
1NV56 1	 1748	 Pedro da Fonseca Carneiro
!NV562	 1814	 Francisco Ribeiro do Rosário
1NV563	 1808	 José Francisco Malheiro
1NV564	 1823	 Narciso Aranha de Azevedo
1NV565	 1787	 Manoel Francisco Silva
1NV566	 1750	 Manoel Alves da Conceição
[NV567	 1804	 capitão José Joaquim Pereira
1NV568	 1828	 Pedro Vaz de Castilho & Ana Rosa de Carvalho
1NV569	 1799	 Manoel Fernandes de Jesus
1NV570	 1808	 Maria dos Anjos
1NV571	 1808	 José Antônio Pereira Lago
1NV572	 181!	 Nicolau Tolentino de Souza
1NV573	 1822	 Catarina Ribeiro
1NV574	 1808	 Francisco da Costa Pereira
1NV575	 1820	 Leonor Nunes de Azevedo
1NV576	 1830	 Anastácio Pereira Salgado
1NV577	 1780	 Maria de Andrade
íNV578	 1780	 José Monteiro de Lira
1NV579	 1780	 Maria Francisca do Sacramento
1NV580	 1751	 capitão Manoel Rodrigues Pinto
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1NV581	 1830	 3_Francisca Maria da Conceição

	

1NV582	 1824	 Luzia Maria dejesus-

	

1NV583	 1819	 Antônio Ribeiro de Mendonça

	

1NV584	 1806	 Domingos Pereira Gomes

	

1NV585	 1804	 cirurgião-mor José Luiz Monteiro e Souza

	

1NV586	 1818	 Joana deSouza

	

1NV587	 1$18	 capitão José Martins da Mota Rangel

	

1NV588	 1819	 José Antônio da Silva Monteiro

	

1NV589	 1768	 Raimunda de Azevedo

	

INV590	 1782	 João Barbosa de Carvalho

	

1NV591	 1785	 Salvador 1-lenriques de Souza

	

1NV592	 1800	 Manoel de Gouvea

	

1NV593	 1$26	 Ana Maria da Piedade

	

1NV594	 1802	 Mariana da Assunção

	

INV595	 1831	 Josefa Maria de Azevedo

	

1NV596	 1726	 Francisco das Neves Pessoa

	

1NV597	 1831	 Ana da Glória

	

1NV598	 1820	 José de Azevedo Faísca

	

IN\'599	 1818	 Antônio da Silva Riscado

	

INV600	 1814	 Francisco José de Almeida

	

1NV601	 1828	 Joaquina Maria

	

1NV602	 1821	 Joaquim José de Carvalho & Emerenciana das Chagas

	

.1NV603	 1 826	 Maria Francisca de Lemos

	

JNV604	 1826	 José Luiz Ferreira

	

1NV605	 1827	 Francisca .Martins Ferreira

	

1NV606	 1$24	 Francisca Maria da Conceição

	

1NV6O7	 1824	 dona Maria Madalena do Rosário

	

INV608	 1784	 Manoel Ferreira Braga

	

1NV609	 1821	 Joaquim Antônio de Queirós

	

INV6I O	 1821	 tenente José da Silva Cordeiro
INV6I1	 1777	 Quitéria Pereira

	

1NV612	 1802	 dona Amônia Joaquina da Cruz
1NV613	 1$10	 JosédeAnchietaNunes
1NV614	 1808	 José Gomes da Silva
INV6 15	 1810	 João Fernandes da Costa

	

1NV6161828	 Joaquim Alves Linhares
1NV6 17	 1787	 .Domingas Maria da Rocha
INV6I $	 1790	 Manoel Gomes Rangel
1NV619	 1825	 José Rodrigues Pereira
1NV620	 1816	 reverendo João Francisco Caldas
!NV62 1	 1825	 Leandro de Souza Tavares Machado
1NV622	 1814	 Leonor Maria de Jesus
1NV623	 1794	 Ürsula das Virgens
1NV624	 1799	 Orsula das Virgens
1NV625	 1797	 Manoel Jorge da Silva



reverendo Manoel José Vicente 	 -

João Barbosa

Inácia Maria do Desterro

dona Mariana Gomes de Oliveira

capitão Paulo Francisco da Costa Viana

Ana Maria de Jesus

Ana de Souza

Francisco Machado de Souza & Joana da Silva

Francisco Ribeiro de Oliveira

guarda-mor Bernardo Pinto Neto da Silva

Vicente Gomes Range! & Rita Maria do Espírito Santo

capitão José Pinto da Fonseca

Vicente Ferreira Gomes & Francisca Maria

Francisca Jorge dos Santos

Manoel José de Araújo

Ana Maria de Jesus

Francisco José da Costa Neves

Luzia Correa da Silva

1 
Quitéria do Nascimento	 --

É

ibeiro de Barros

ri

o Francisco Manoel Romão

e Pontes Lisboa

ia Ribeiro

io Guedes Freitas

endonça Rocha

 Joaquina Jesus

 Maria de Jesus

gas de Azevedo Nunes

sco Antônio de Oliveira

co José de Almeida Rainho

Dorotea Barreto de Jesus

licenciado ManoS Mendes Conde

José da Silva Pinto

Maria Francisca & Mariana Francisc

José Francisco Luiz

Bento da Silva Carneiro

Quitéria Maria de Souza

Quitéria Peçanha

José de Souza Moura

Mariana Francisca das Chagas

Mariana Francisca

Antônio Machado Nunes

Luzia Duque Rosa

Ana Maria Espírito Santo

3

	V626
	

1829

1829

	

lNV628
	

T802

	

IN V 629
	

1801

1831

	

1NV631
	

1814

	

!NV632
	

1808

	

1NV633
	

1807

1807

1829

	

lNV636
	

1828

	

1NV637
	

1821

1821

1821

	

1NV640
	

1823

1NV641

1824

	

1NV643
	

1817

1728

1805

1819

	

INV 647
	

1807

183!

	

1NV650
	

1818

	

1NV65 1
	

1819

	

1NV652
	

1819

	

1NV653
	

1813

	

1NV654
	

1810

1819

1811

	

1NV657
	

1827

1774

1NV660
	

1823

1NV661
	

1821

1799

1775

1NV664
	

1764

1825

1NV667
	

1807

1NV669	 1822

1NV670	 1824



383

	1NV67 1
	

Antônio Ferreira Catalão

	

1NV672
	

1825
	

José Ribeiro Fonseca

	

1NV673
	

1828
	

Leonor Maria Conceição

	

1NV674
	

1821
	

João Francisco de Serte
1NV675

	

INV676
	

1825
	

Eufrásia
ao lNV230 gentilmente cedidos por Sheila de Castro Faria

IV - Listagem dos Testamentos (APC)

	

Código	 Ano da Redação	 Testador
	TESTO0 1	 1781	 dona Ana Maria das Neves

	

TESTO02	 1800	 Maria Joaquina

	

TESTO03	 1790	 Maria Luiza da Rosa

	

TESTO04	 1792	 José Francisco da Silveira

	

TESTO05	 1795	 José da Silva Rego

	

TESTO06	 1798	 José de Almeida Rabelo

	

TESTO07	 1802	 capitão José Francisco Rosa

	

TESTOO8	 1802	 Manoel Ribeiro Viana

	

TESTO09	 1802	 Gonçalo Marinho Pereira

	

TESTO 10	 1800	 Maria Mendes da Conceição

	

TESTO]]	 1827	 dona Maria Martins de Azevedo

	

TESTOI2	 1804	 dona Antônia Maria de Jesus

	

TESTO 13	 1830	 Agostinho de Souza Fonseca

	

TESTOI4	 1812	 João Ribeiro de Barros

	

TESTO15	 1813	 dona Mariana Barrem da Silva

	

TESTO 16	 1804	 Caetano Pinto Duarte

	

TESTOU	 1820	 dona Domingas de Almeida Pinto

	

TESTOI8	 1812	 Joaquim Patrício Fernandes

	

TESTO19	 1797	 Natária de Jesus

	

TEST020	 1819	 Antônio José de Castro

	

TEST021	 1789	 doutor José Pinto de Castro

	

TEST022	 1784	 Joana da Costa

	

TEST023	 1820	 Joaquim Vitorino da Silva Meio Sodré

	

TEST024	 1805	 Antônio José Domingues

	

TEST025	 1816	 dona Ana Francisca de Jesus

	

TEST026	 1805	 Manoel da Silva Tavares

	

TESTO27	 1810	 Ana Maria de Jesus

	

TEST028	 1830	 alferes Joaquim Fernandes de Castro

	

TEST029	 1830	 dona Maria Tereza de Jesus

	

TEST030	 1819	 Vitória Pereira de Souza

	

TEST03 1	 1778	 Manoel Gomes Campos

	

TEST032	 1790	 Manoel Dias Vareiro

	

TESTO33	 1777	 Luiza Correa da Silva
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TEST034	 1830	 Teotônio Vieira de Carvalho

TEST035	 1827	 Mariana Martins da Silva

TEST036	 1818	 João Furtado de Mendonça

TEST037	 1801	 Inácio Gomes Sardinha

TEST038	 1821	 reverendo João Pires Marinho

TEST039	 1817	 José Peixoto de Faria

1'EST040	 1816	 José Machado
TEST041	 1794	 Sebastião Dias de Araújo

TEST042	 1791	 José Ribeiro do Rosário

TEST043	 1823	 João Domingues Carneiro
TEST044	 1806	 José Bentes da Maia

TEST045	 1800	 Sebastiana Maria de Jesus

TEST046	 1803	 Pedro Vaz de Castilhos

TEST047	 1812	 José Caetano de Souza

TEST048	 1805	 Tereza Joaquina Jesus

TEST049	 1784	 Inácio Gago Machado
TEST050*	 1767	 Tadeu Francisco Guimarães

TESTO5I	 1762	 Manoel Martins
TEST052*	 1 766	 José Álvares de Seixas
TEST053*	 1765	 Antônio Gonçalves Gago

TEST054 t	1765	 João Ribeiro da Silva
TEST055*	 1764	 Manoel de Azevedo de Souza
TEST056t	1764	 Joana de Madureira

TEST057	 1820	 Francisco da Silva Nunes

TEST058	 1817	 Manoel Antônio Peçanha

TEST059	 1804	 Arcanjo José de Souza

TEST060	 1821	 Ana Maria da Rocha

TEST06I	 1820	 Maria Francisca
TEST062	 1785	 Maria da Conceição

TEST063	 1831	 dona Francisca Rosa de Viterbo Nunes
TEST064	 1812	 Narcisa Maria da Conceição
TEST065	 1797	 Jerônimo da Costa Almeida
TEST066	 1817	 José de Brito Ribeiro
TEST067	 1804	 tenente Joaquim José do Couto
TEST068	 1806	 alferes Ângelo Custódio Pereira
TEST069	 1784	 Luiz Gomes de Souza
TEST070	 1794	 capitão Diogo José Vieira Falcão
TEST07 1	 1 783	 dona Francisca Maria Neves

TEST072	 1807	 José Nunes Viana

TEST073	 1773	 Luiz Caetano de Souza
TEST074	 1817	 Antônio Guedes Freitas

TEST075	 1805	 Domingos Lopes do Rosário

TEST076	 1791	 Manoel Correa França
TEST077	 1831	 Josefa Maria de Azevedo
TEST078	 1801	 José Luiz Gonçalves
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TEST079	 1801	 José Joaquim de Vargas

TESTO80	 1751	 Inácio dos Santos

TESTO8 1	 1807	 Francisco José Coelho

TEST082	 1820	 Luiz da Silva Correa

TESTO83	 1800	 capitão José Joaquim Pereira

TESTO84	 1792	 Manoel Fernandes de Jesus

TESTO85	 1828	 Francisca Maria da Conceição

TESTO86	 1827	 Severo Alves Marinho

TESTO87	 1801	 José Gomes da Silva

TEST088	 1785	 Domingas Maria da Rocha

TESTO89	 1817	 Leandro de Souza Tavares Machado

TEST090	 1794	 Úrsula das Virgens

TEST09I	 1793	 Manoel Jorge da Silva
TEST092	 1806	 Francisco Ribeiro de Oliveira

TE5T093	 1819	 Bernardo Pinto Neto da Silva
TEST094	 1821	 capitão José Pinto da Fonseca
TEST095	 1727	 Luzia Correa da Silva

TEST096	 1816	 Joana de Souza
TEST097	 1817	 Rita Maria Conceição
TEST098	 1822	 Tomás Cabral
TEST099	 1 785	 Valentim da Silva Range!
TESTI 00	 1825	 Agostinho José Coelho de Almeida
TESTIO1	 1818	 reverendo Manoel José Botelho

TESTI 02	 1820	 Vicente de Viveiros
TEST1 03	 1818	 dona Maria Josefa de Jesus

TEST 104	 1820	 Custódio José Nunes
TEST 105	 1815	 Manoel Fernandes de Castro
TESTI 06	 1786	 Luzia Maria de Jesus
TEST107	 1822	 Gervásio do Couto Pimentel

TESTI08	 1822	 dona Maria Faustina de Jesus
TESTI09	 1821	 José Ribeiro de Oliveira
TESTI 10	 1827	 Mariano da Costa Fonseca
TESTI 11	 1770	 João Pereira Tolina
TESTI 12	 1770	 Ana de Jesus
TESTI13	 1796	 José Tavares Bueno
TESTI 14	 1795	 João Francisco de Castro
TESTI 15	 1800	 Francisco Andrade Moura
TEST1 16	 1800	 Maria Bernarda de Azevedo
TESTI 17	 1801	 Francisco José de Souza
TEST1I8	 1803	 João Joaquim da Rocha
TEST1I9	 1820	 Antônio Luiz Sarmento de Figueiredo
TEST120	 1821	 Joaquina Maria do Espírito Santo
TESTI2I	 1802	 Inácia Francisca de Jesus
TEST 122	 1775	 dona Teodósia Maria do Nascimento
TESTI 23	 1820	 Maria Joaquina da Purificação
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TEST 124	 1752	 Benta Pereira de Souza
TEST125	 1814	 Manoel Luiz da Silva
TESTI 26	 1816	 ajudante Francisco Pereira Rabelo
TEST127	 1821	 Lourenço de Almeida Rabelo
TESTI28	 1809	 Francisca Cabral de Souza
TESTI29	 1812	 Leonor de Deus
TESTI 30	 1827	 Antônio Francisco Tavares
TESTI31	 1825	 Manoel da Silva Ramalho
TESTI 32	 1826	 Ana Maria de Souza
TESTI 33	 1815	 Maria de Souza Gomes
TESTI34	 1819	 Maria José
TESTI35	 1827	 Mariana Tereza deJesus
TESTI36	 1830	 Antônio Guedes da Cunha e Freitas
TESTI37	 1830	 Manoel Paulo da Costa Torres
TESTI38	 1830	 João José Feri-eira dos Santos
TESTI 39	 1813	 dona Domingas Maria de Azevedo
TEST 140	 1806	 João Francisco salgado
TESTI4I	 1809	 Ana Rita da Conceição
TEST142	 1808	 João Freire de Meio
TESTI43	 1812	 Tomás de Aquino Duarte e Souza
TESTI 44	 1809	 Josefa Maria de Jesus
TESTI45	 1813	 Rosa Francisca do Nascimento
TESTI46	 1812	 José Fernandes Coelho
TESTI 47	 1804	 dona Josefa Bernardina do Nascimento
TESTI48	 1810	 Tereza Maria de Jesus
TESTI 49	 1811	 dona Josefa Maria do Amor Divino
TESTI 50	 1826	 Antônio de Almeida Rabelo
TESTI5I	 1825	 Antônio Duarte Garcia
TEST1 52	 1787	 João Moreira
TESTI 53	 1817	 Antônio de Souza Riscado
TEST 154	 1810	 Manoel Fernandes Rainho
TESTI55	 1806	 Marcos da Cruz
TESTI56	 1805	 Manoel da Assunção
TESTI 57	 1800	 tenente João Mendes da Silva
TESTI 58	 1804	 Quitéria de Souza Gomes
TEST159	 1805	 José Gurgei do Amaral
TEST16O	 1809	 Rita Maria de Jesus
TESTI61	 1817	 João Jorge
TEST 162	 1813	 Francisco José da Costa Neves
TESTI 63	 1797	 Pedro de Passos Mascarenhas
TESTI64	 1815	 Grácia Maria
TESTI65	 1811	 Maria Clara
TESTI66	 1825	 João Francisco Martins
TESTI 67	 1829	 Eugênio Pereira
TESTI 68	 1 829	 Joaquina Maria da Conceição
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TESTI69	 1709	 Catarina Pereira

	

TESTI 70	 1806	 Sebastião Soares Freire

	

TESTI7I	 1799	 Amaro da Silva Tavares

	

TESTI 72	 1793	 Francisco Nogueira Monte

	

TEST1 73	 1809	 Sebastião Lopes

	

TESTI74	 1801	 Sebastiana de Souza

	

TESTI75	 1811	 José Pereira

	

TESTI76	 1810	 Maria Angélica

	

TEST177	 1811	 Manado Rosário

	

TEST1 78	 1796	 José Pinto da Silva Leal

	

TESTI 79	 1809	 Mariana de Jesus

	

TESTI8O	 1811	 Quitéria Soares Caldeira

	

TESTI8I	 1809	 Manoel Pereira da Terra

	

TESTI 82	 1791	 capitão Manoel José Pinto

	

TESTI 83	 1806	 Ana Ribeiro da Conceição

	

TEST1 84	 1805	 José Pereira de Souza

	

TESTI 85	 1743	 Salvador da Costa Salinas

	

TESTI86	 1808	 Quitéria Maria deJesus

	

TESTI 87	 1808	 Tereza Ribeiro de Oliveira

	

TEST 188	 1 812	 ajudante José de Freitas Franco

	

TESTI89	 1797	 Antônio da Costa Monteiro

	

TEST19O	 1818	 dona Maria de Azevedo Vida]

	

TESTI91	 1820	 Floriana Pereira da Conceição

	

TESTI 92	 1822	 Maria José da Conceição

	

TEST1 93	 1821	 José Rodrigues Guapo

	

TEST194	 1822	 Ana Maria de Souza

	

TESTI95	 1822	 Francisco Gomes de Souza

	

TEST196	 1819	 Julião Antônio de Moraes

	

TEST197	 1814	 dona Sebastiana Maria de Jesus

	

TESTI98	 1819	 João Bernardo Xavier

	

TESTI99	 1818	 José Mendonça Rocha

	

TEST200	 1819	 Antônio Bernardino de Azevedo

	

TEST20I	 1802	 Ana Maria da Conceição

	

TEST202	 1824	 reverendo João Luiz da Fonseca Osório

	

TEST203	 1830	 reverendo vigário Domingos Ribeiro da Costa

	

TEST204	 1829	 dona Francisca Maria Beilas

	

TEST205	 1826	 Quiténia Maria de Jesus

	

TEST206	 1830	 Leandro de Souza Tavares

	

TEST207	 1831	 Cipriano da Cunha Silva

	

TEST208	 1830	 dona Maria Francisca de Jesus

	

TEST209	 1832	 Maria Francisca Pereira

	

TEST2I0	 1789	 Eugênia Monteiro
TEST2 II	 1780	 Custódio José da Rosa

	

TEST212	 1790	 João de Freitas Silva
TEST2I3	 1786	 Gervásio Caetano Peixoto
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TEST2I4	 1772	 José Antônio da Silva Salazar
TEST21 5	 1793	 Francisco Fernandes de Benevides
TEST2 16	 1793	 Maria Francisca do Nascimento
TEST2I7	 1793	 José Álvares Linhares
TEST2 1 8	 1 793	 Francisco da Mota Bastos
7'EST2 19	 1793	 Bernardina Clara Manhàcs
TEST220	 1793	 José Pedro Gomes da Costa
TEST22 1	 1 815	 Francisco Xavier de Moraes
TEST222	 1828	 Pedro Monteiro de Carvalho
TEST223	 1822	 Ana do Terço
TEST224	 1828	 reverendo Joaquim José da Silva Leal
TEST225	 1827	 reverendo vigário Eduardo José de Moura
TEST226	 1812	 Francisco Ribeiro do Rosário
TE5T227	 1821	 Amam Soares da Silva
TEST228	 1809	 Manoel Martins de Freitas
TE5T229	 1805	 Joana Maria de São José
TEST230	 1818	 Bartolomeu Lourenço de Seixas
TEST23 1	 1788	 José Ferreira Couto
TE5T232	 1822	 José Cláudio de Oliveira
TE5T233	 1796	 Jerônimo Fernandes de Oliveira
TEST234	 1823	 Rita Maria de Jesus
TEST235	 1826	 Quitéria Maria Fernandes
TEST236	 1819	 João Gomes Feri-eira Braga
TE5T237	 1824	 Ana Maria de Souza
TE5T238	 1820	 dona Bibiana Maria de Jesus
TE5T239	 1 763	 Tomás Antunes
TEST240	 1826	 Inácio Mendes da Silva
TEST241	 1823	 João Pinto da Silva
TEST242	 1804	 João de Araújo Moreira
TE5T243	 1 754	 Domingos Pires
TEST244	 1794	 Francisco José de Almeida
TEST245	 1790	 Rita do Espírito Santo
TE5T246	 1 802	 Ana Joaquina de Jesus
TEST247	 1824	 João Jorge da Silva
TE5T248	 1800	 Mateus Miguel
TESfl49	 1819	 dona Rita Maria Jacinta
TEST250	 1801	 João Francisco Pereira
TEST25I	 1819	 Tereza de Jesus Pereira
TE5T252	 1812	 Antônio Correa Pimentcl
TEST253	 1798	 Antônio José Bernardcs
TE5T254	 1 822	 Antônio Machado Nunes
TE5T255	 1812	 José Francisco Dias de Menezes
TEST256	 1812	 Belchior Rangel de Souza
TE5T257	 1812	 dona Úrsula das Virgens Pereira
TEST258	 1812	 Tereza Maria de Jesus



dona Dionisia de Mendonça
Maria Luciana de Jesus
Amaro Monteiro da Cruz
Francisco José Vicente
Maria Angélica da Conceicão
Maria Francisca
Quitéria do Nascimento
Antônio Mondes Senra
Manoel Pereira do Rosário
Manoel Antônio da Silva
dona Francisca Jorge da Silva
dona Clara Joaquina Rosa
Emerenciana Batista Pereira
Escolástica Maria de São José
Pedro Monteiro de Carvalho
José Manoel de Almeida

Luiz Antônio da Silva Tavares
Luzia Maria de Jesus
Manoel Botelho de Arruda
Maria Joaquina de São José
Antônio Barbosa de Moura
Maria Pinto

da Silva
Pedro Manhães Barreto
Domingos de Azevedo Seabra
José de Azevedo Coutinho
dona Mariana Gomes de Oliveira
João de Freitas Souza
Luzia Maria de Almeida
Francisco dos Santos Rainho
João Pedro Vercur
tenente Manoel da Silva Dias
Antônio Luiz de Souza Viana
Maria de Souza
Luzia Maria da Silva
Úrsula Maria das Virgens
tenente Clemente José de Carvalho
Lino de Souza Leal
Manoel Rodrigues Pinheiro
alferes Alexandre José Pereira Cod
Ricardo Seabra Martins
Manoel Pereira da Costa
Manoel Ferreira da Conceicão
Amaro

3

1732
1812

	

TEST26I	 1802

	

TEST262	 1813
1821

	

TEST264	 1826

	

TEST26S	 1804

	

TEST266
	

1818
1820

	

TEST268	 1799

	

TEST269
	

1812
1812
1812

	

TEST272	 1812

	

TEST273	 1828
1830
1830

	

TEST276
	

1830

	

TEST277
	

1824

	

TEST278	 1830
1830

TEST28O

	

TEST28 1	 1830
1826

	

TEST283	 1830

	

TEST2 84	 1830

	

TEST285	 1830

	

TEST286	 1801
TEST287

1830
1760

	

TEST29O
	

1831
1831
1831

TEST293	 1831
TEST294	 1 83 1

1 831
1831

TEST297
1812

TEST299	 1824
TEST300	 1786
TEST3OI	 1796

1819
TEST3O3
	

1796



TEST3O4
TEST3O5

TEST326
TEST327

TEST346
TEST347

1815
1819
1808
1810
1808
1809
1795
1 793
1800
1802
1783
1782

1784
1782
1807
1809
1804
1827
1827
181]
1808
1810
1 801
1 805
1 794
1812
1830
1831
830

1792
1786
1779
1747
1830
1830
1830
1805
1804
1805
1823
1822
1823
1780
1818

Tereza Maria de Jesus
tenente José da Silva Cordeiro
Úrsula das Virgens e Souza
alferes João Velho Barreto
Manoel Gomes da Silva
Manoel Gonçalves de Oliveira
Domingos Pereira da Silva
licenciado José Caetano de Faria Lima
tenente Pedro José da Roci
Ana Maria do Nascimento
dona Maria Páscoa Baião
João Pinto dos Santos
José Machado da Silva
Manoel Rodri gues Chaves

Antônio Pereira Faial
Manoel Moreira dos Santos
dona Inácia Maria da Assunção
capitão José Machado de Oliveira
Lucinda Maria de Jesus
Tomás Antônio de Moura
Francisco da Costa Pereira
Maria do Nascimento da Conceiçã
Caetana Maria da Silveira

1 Luiz Pereira Sampaio
Antônio Ferreira Guimarães
Felizarda Maria de Jesus
Manoel Antônio Pires
Manoel da Silva Riscado
Francisca Alves do Espírito Santo
Rita Antônia lapa
Eusébia da Silva França
Clara Maria da Encarnação
Manoel Rodrigues da Costa
Mariana Ribeiro da Conceição
Mariana José Guedes Machado
Manoel Francisco dos Santos
José Mendes da Silva
Francisca Correa de Abreu
Ana Rosa de Carvalho
alferes Alexandre Teixeira de Mele
Manoel Fernandes da Silva
Isabel Dias
Manoel Pereira de Ataide
José Ribeiro Cardoso da Fonseca
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TEST3O8
TEST3 09
TEST3 lo

TEST3 l2
TEST3 13
TEST3 14
TEST3IS
TEST3]6
TEST3I7

TEST3I9
TEST320
TEST32 1

TE5T323

TEST3 30
TEST33 1

TEST333
TEST334
TEST335
TE5T336
TEST33 7

TEST34O
TEST34 1

TEST3 43
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TEST349	 1827	 Manoel Duarte Benfica
TEST350	 1827	 Silvério Alves Marinho
TEST35 1	 1812	 Manoel José Pereira
TEST3 52	 1817	 Antônio Marques
1'13ST353	 1 819	 Bárbara Maria dos Santos
TEST354	 1819	 Antônio da Cosia Roriz
TEST355	 1817	 Ana deJesus
TEST356	 1820	 Ana Maria da Conceição
TEST357	 1814	 Antônia Martins
TEST358	 1815	 Ana Catarina de Freitas
TEST359	 1819	 Joaquim da Silva França
TEST360	 1816	 Isabel Maria de Jesus
TEST36 1	 1827	 dona Francisca Fausta Romana
TE5T362	 1825	 Ana de Souza Gomes
TEST363	 1 806	 João Gomes de Oliveira
TEST364	 1788	 Francisco de Araújo Neves
TEST365	 1822	 Antônio Dias de Almeida
TEST366	 1806	 João de Barros
TEST367	 1789	 helena Maria de Souza
TE5T368	 1 803	 Manoel Pacheco Freire
TE5T369	 1817	 José Antônio da Silva Monteiro
TEST370	 1803	 Tereza Maria de Jesus
1'EST37 1	 1798	 José Soares de Souza
TE5T372	 1800	 Maurício Lemos do Ó
TEST3 73	 1803	 Tereza Maria de Jesus
TE5T374	 1798	 Clara Maria do Sacramento
TEST375	 1786	 capitão-mor Belchior Rangel de Souza
TEST376	 1820	 Natária de Jesus Anchieta
TEST377	 1806	 reverendo vigário Manoel Furtado de Mendonça
TEST378	 1814	 capitão José Caetano de Oliveira Silva
TEST379	 1820	 Henrique Ferreira dos Santos
TEST380	 1804	 reverendo vigário Bartolomeu Martins da Mota
TEST38I	 1811	 Manoel Gomes do Prado
TEST382	 1800	 Antônio Peixoto de Abreu
TE5T383	 1790	 José Antônio Resende
TE5T384	 1784	 Manoel Monteiro Pomba
TEST385	 1795	 Antônia do Amaral
TEST386	 1819	 Antônio Pinto de Barros
TES1'387	 1810	 li-suja das Virgens de Jesus
1'EST388	 1808	 João Rodrigues de Mendonça
TEST3 89	 1218	 Antônio da Costa Santos
TEST390	 1 820	 Pedro de Barros Carneiro
TEST39I	 1818	 Antônio Ribeiro de Mendonça
TEST392	 1820	 Joaquim José de Moraes
TE5T393	 1820	 dona Mariana Gomes de Moura
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TEST394	 1813	 1_Maria Luiza da Assunção

	

TEST395	 - 1820	 José de Azevedo Faísca

	

TEST396	 1803	 reverendo Antônio José dos Santos

	

TEST397	 1793	 silvestre Pinto Neto

	

TE5T398	 1803	 Antônio Pinto da Silva

	

TEST399	 1818	 André Pereira da Silva

	

TEST400	 1818	 Francisco de Paula Moura e Lima

	

TEST40 1	 1 818	 dona Maria José Codeço

	

TEST402	 1817	 sargento-mor Marcelino José Peçanha

	

TEST403	 1 750	 Manoel Alves Conceição

	

TEST404	 1818	 capitão Jerônimo Martins Ferreira

	

TEST405	 1797	 Luiza Maria do Nascimento

	

TEST406	 1803	 Antônio Aires Ferreira Barbosa

	

TEST407	 1 803	 Maria Rodrigues da Conceição

	

TEST408	 1802	 Antônio João Botelho

	

TEST409	 1 802	 Úrsula das Virgens

	

TEST4I0	 1803	 Maria Conceição

	

TEST4 11	 1803	 Joaquim Antônio de Carvalho

	

TEST4I2	 1798	 Francisco Pereira de Barcelos

	

TEST4 13	 1819	 Pedro da Fonseca Osório

	

TEST4I4	 1801	 José Álvares da Cruz

	

TEST4I 5	 1815	 reverendo vigário João Francisco Caldas

	

TEST4I6	 1802	 Ana da Glória

	

TEST4 17	 1828	 Francisca Maria de São José

	

TEST4 18	 1823	 dona Maria Tereza de Jesus

	

TEST4I9	 1824	 Isabel de Jesus

	

TEST420	 1 828	 Lourenço Caetano de Azevedo

	

TEST42 1 *	 1764	 Quitéria Peçanha
TEST422	 1814	 Antônio José Vieira da Silva
TEST423	 1799	 Sebastião da Silveira Peçanha Maia
TEST424	 1 812	 dona Tereza Maria de Jesus
TEST425	 1827	 dona Amatildes Lourença da Encarnação
TEST426	 1 786	 Antônio Rodrigues Arcas
TE5T427	 1777	 Jorge Rodrigues Lemos
TE5T428	 1773	 Manoel Antônio da Silva
TEST429	 1790	 Inácio Gomes Franco
TEST430	 1807	 Maria Rosa
TEST43 1	 1795	 Bento da Silva Carneiro
TEST432	 1798	 Fabião Lopes de Sá
T.EST433	 1799	 Maria Fernandes da Encarnação
TEST434	 1 823	 Ana Maria de Jesus
TEST435	 1804	 Maria Ferreira do Nascimento
TEST436	 1 806	 José da Silva Riscado
TEST437	 1828	 Inácio Henriques de Matos
TE5T438	 1814	 dona Ana Maria das Neves



n cn
3 y3

TEST439
TEST44O
TEST44 1
TE5T442
TE5T443

TEST446
TE5T447

TEST45(
TEST45I

TEST454
TEST4S5

TEST459
TEST46O
TEST46I
TEST462
TE5T463
TES1'464
TEST465

TEST466

TEST469
TEST47O
TEST47 1
TE5T472
TE5T473

TEST476
TEST477
TEST478
TEST479
TEST48O
TEST48 1
TE5T482

1796
1816
'797
79!

1807
1809
1821
1789
1 790
1 803
1800
181!
1 793
'793
.1794
1794
1759
1801
1803
1 763
1789
1802
1785
1803
'797
1800
1 792
1 762
1795
1712
1814
1719
1704
1784
1822
1721
1798
1788
1815
1809
1.794
1790
1781
1812
1805

Miguel Soares Chaves
alferes José Antônio de Carvalho
Joaquim Gonçalves da Silva
Bibiana Maria da Mota
Luiza Francisca
José dos Santos Nabo
Custódio João da Costa
Ana Florentina
dona Antônja Joaq uina da Cruz

beatriz Maria da Silva
capitão Antônio José da Silva Pc
dona Domingas da Rocha
José Rodrigues da Costa
Ana Maria Faria
Ana Francisca de Faria
reverendo vigário João Clemente
Manoel Domingues Carneiro
Maria Narcisa da Rosa
Domingos Álvares Marins
Manoel Antônio Gomes de Araúj
Severino Tavares Bueno
João da Costa Luiz
Felipe José de Santiago
José Caldas Pedroso
Vitória da Silva
Pedro Mendes Senra
Manoel Francisco Póvoa
Maria da penha Coutinho

José Furtado de Barcelos
Manoel Álvares Godinho
Ana de Benevides
Luiz Pereira Sampaio
Francisca Jorge dos Santo:
João Lopes Pimentel
Francisco .Lopes da Silva
Ana Vitória dos Anjos
dona Quitéria Maria da Cc
capitão. Domingos João de
Úrsula da Virgei
Clara de Jesus
Manoel Gomes
Francisco de An	 Correa
Inácio de Barros

uimarães



TEST50G
TEST5O7

TEST5J0
TEST5II
TESTSI2
TEST5J3
TEST5I4

TEST5 15*
TEST5I6*
TESTSI7*
TEST5I8*
TEST5I9*
TEST52Ot
FESTS2I *
TEST522*
TESTS23 *
TE5T524*

TESTS27t

1810
1789
1714
1783
1 799
'795
'795
1788
1766
1767
1 735
1751
1 767
1768
1768
1 769
1765
1764
1763
1766
1765
1786
1 794
1797
1752
1724
1759
1772
1750
1 753
1777
1759
1766
1 764
1767
1767
1768
1744
1768
1767
1761
1767
1758
1768
1757

Antônio José de Vasconcelos
tenente Antônio Dias Ferreira
Baltazar Gonçalves
Caetano José da Mota
Antônia de Souza
Mariana de Jesus
Tereza Maria de Jesus
Joana Maria de Jesus
Páscoa da Ressurreição
dona Maria Coutinho
Manoel Francisco Bugalho
Marcela da Veiga
reverendo vigário Pedro Mara 	 Durão

Joana da Silva
Custódia Ferreira Braga
Manoel Moreira Veiga
João Luiz de Carvalho
reverendo Manoel Paiva Pontes
Mariana Rodrigues
Isabel de Almeida
João Pereira da Silveira
Domingos Rodrigues
Sebastião da Silva Tavares
Valentina de Almeida
Eva de Souza do Rosário
João Batista da Cruz
Francisca de Souza
Leonor da Rosa
Daniel de Meio
Domingos Pereira da Silveira
Manoel Ferreira Guimarães
Antônio Álvares de Carvalho
Antônio Álvares de Mendonça
Martinho de Alvarenga
Agostinha Maria dos Anjos
Manoel de Magalhães Bastos
Antônia Duque da Rosa
João Rodrigues Póvoa
Domingos Gonçalves de Oliveira
Domingos da Fonseca Carneiro
Tereza de Jesus
reverendo Gregório de Azevedo
Pedro da Silva Góes
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TEST486
TEST487

TEST49O
TEST49 1
TEST492
I'EST493 *
TEST494
TEST495

TEST498*
TEST499t

TEST5OI *
TEST5O2t
TEST5O3t
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	TEST529t	 1	 1765	 Antõnia Ferreira

	

TEST530	 1763	 Apolônia Pereira dos Anjos

	

TEST53I	 1804	 Timóteo de Almeida Rio

	

TEST532	 1811	 Tereza Maria de Jesus

	

T.EST53í	 1811	 alferes Joaquim José Carneiro

	

TEST534	 1801	 Salvador Nunes Viana

	

TEST535	 1825	 José Antônio Ferreira Catalão

	

TËST536	 1807	 Manoel Ribeiro de Faria

	

TEST537	 1824	 Nicolau Ferreira Claro

	

TEST538	 1804	 Joaquim José de Pontes

	

TEST539	 1780	 Manoel de Freitas Silva

	

TEST540	 1806	 Pedro Mendes Pereira

	

TEST54I	 1820	 alferes Manoel Joaquim Teixeira

	

TEST542	 1820	 Senhorinha Maria de Jesus

	

TEST543	 1824	 Grácia Maria da Conceição

	

TEST544	 1804	 José da Costa Ribeiro

	

TEST545	 1785	 Manoel José da Glória

	

TEST546	 1795	 capitão Bernardo José Codeço

	

TE5T547	 1770	 Manoel Antônio de Carvalho

	

TEST548	 1786	 Inácio Ferreira Santos

	

TE5T549	 1800	 Felipa da Silva

	

TEST550	 1761	 Lourenço Ribeiro Falcão

	

TEST55 1	 1727	 Leonor Furtado de Moraes

	

TEST552	 ilegível	 Lourenço Teixeira de Barcelos

	

TEST553	 1800	 Maria Josefa de Jesus

	

TEST554	 1750	 Joana Monteiro

	

TEST555	 1765	 Maria da Rosa

	

TEST556*	 1769	 Francisco Gonçalves Cruz

	

TEST557t	1767	 João Fernandes Antônio

	

TEST558	 1755	 Pedro Domingues

	

TEST559*	 1764	 Maria de Souza de Jesus

	

TEST560*	 1762	 Batista de Souza Franco

	

TEST56I	 1816	 João Ribeiro

	

TE5T562	 1792	 Rosa Maria de Jesus

	

TEST563	 1804	 José Gonçalves de Figueiredo

	

TEST564	 1822	 Ana Maria de Jesus

	

TE5T565	 1805	 Jacinto Machado da Silva

	

TE5T566	 1805	 Rita Maria de Jesus

	

TEST567	 1822	 Lourenço Correa da Silveira

	

TEST568	 1822	 José da Silva Tavares

	

TEST569	 1823	 Basilia Maria da Assunção

	

T135T570	 1786	 Rosa Maria de Jesus

	

TEST57I	 1804	 Mateus de Sives

	

TEST572	 1783	 tenente Ângelo da Silva e Souza

	

TEST573	 1770	 Pedro de Matos Henriques
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IV - Listagem dos Autos Cíveis e Criminais (APC)

PROCOOI - 1782 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: Lourenço, escravo de José de Oliveira
Bastos com licença de seu senhor contra o Tesoureiro dos Ausentes, por cabeça da herança do falecido
Antônio Pereira de Sã.

PROCO02 - 1754 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: reverendo padre Manoel Castro de
Aguiar contra o Tesoureiro dos Ausentes João Rodrigues Fernandes.

PROCO03 - 1759 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: Manoel Pedroso contra o Tesoureiro dos
Ausentes.

PROCO04 - 1773 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: Mateus, preto escravo do falecido
reverendo padre Aleixo de Figueiredo contra o Promotor do Juízo dos Ausentes, por cabeça da
herança do dito falecido padre.

PROCOOS - 1781 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: Maria, preta de nação angola contra
Antônia de Oliveira e herdeiros do falecido José de Souza Moura.

PROCOO6 - 1783 - Autos Cíveis de Execução entre partes: João Guilherme da Silva contra Marcelo
José, preto forro.



PROCO07 - 1787 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: Paula Pinto de Meio, parda escrava de
dona Ursuia das Virgens com licença da mesma contra o Promotor do Juízo dos Ausentes por cabeça
da herança do falecido capitão Manoel de Moraes Cabral.

PROCO08 - 1788 - Autos Cíveis de Requerimento em que é Paulo, escravo do casal do falecido
Jerônimo Pereira da Costa ao Desembargador e Provedor dos Ausentes Dr. Joaquim José Coutinho
Mascarenhas.

PR00009 - 1796- Autos Cíveis de Requerimento para Liberdade: Autor—José Luiz, preto forro.

PR0001O - 1799 - Autos Cíveis de Requerimento: Autora- Domingas, escrava que foi do falecido
Manoel Lopes de Jesus.

PROCOI 1 - Autos Cíveis de Contas de Tutoria do órfão José filho de [ufrozina Maria da Penha
prestadas pelo tutor José Francisco da Cruz Miranda.

PR000I2 - 1800 - Autos Cíveis de Agravo entre partes: Amaro Gesteira Passos contra Manoel
Furtado de Mendonça.

PROCOI3 - 1802 - Autos Cíveis de Assinação de Dez Dias entre partes: Vitório Barbosa, preto foro
contra Antônio da Silva pardo.

PR00014 - 1802 - Autos Cíveis de Embargo entre partes: Amaro Nunes Viana contra Francisca
Correa de Abreu (apenso ao lNV48 1).

PROCOI5 - 1802 - Autos Cíveis de Agravo entre partes: Adão, preto foro preso na cadeia desta Vila
contra José Soares Peçanha.

PROCO 16- 1803 - Autos de Querela que dá [ilegível]

PROCOI7 - 1803 - Autos Cíveis de Notificação e Louvação entre partes: o reverendo Dr. Abade do
Mosteiro de São Bento da cidade do Rio de Janeiro Dr. Frei Antônio de São José Bastos contra José
Joaquim de Vargas, testamenteiro do falecido José Antônio da Rocha e tutor da órfã Mariana, parda
escrava de Isabel Maria da Conceição, instituída aquela herdeira.

PROCO 18 - 1804 - Sentença Cível a favor de Maria de Almeida Rio, Antônio de Almeida Rio e João
de Almeida Rio, filhos e herdeiros do falecido Timóteo de Almeida Rio contra o reverendo padre José
de Almeida Rio e outros. Julgada pelo Tribunal da Relação do Rio de Janeiro em $3 dejulho de 1814.

PR000I9 - 1804 - Autos de Libelo Cível entre partes: Amaro da Costa contra Pedro Manhães da
Silveira Pcçanha.

PROCO20 - 1805 - Autos de Libelo Cível entre partes: Antônio José de Oliveira Guimarães contra
Tereza Maria de Jesus, preta fora.

PROCO2I - 1806 - Autos de Libelo Cível entre partes: Luzia, crioula, com licença de seu curador
contra José Fernandes dos Santos.

PR00O22 - 1753 - Petição de Autuação por parte do capitão Antônio da Silva Borges.

PR00O23 - 1805 - Autos de Libelo Civel entre partes: José Francisco Coelho contra João Ferreira de
Almeida.

PROCO24 - 1806- Autos de Libelo Cível entre partes: capitão Jerônimo Martins Ferreira contra José
da Silva do Rosário.
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PROCO25 - 1807- Autos de Libelo Cível entre partes: João Martins da Mota contra Sebastião Martins
da Moia.

PROCO26 1819 - Sentença Cível de Embargo a favor de Veríssima Rosa contra os embargados
Beatriz de Souza e outros (apensa ao INV65 1).

PROCO27 - 1807 - Autos Cíveis de Agravo entre partes: Ana Pereira, preta forra e seu filho Inácio
Pereira de Aguiar, pardo contra o capitão Jerónimo Martins Ferreira.

PROCO28 - 1808 - Autos Cíveis de Execução entre partes: Gregório Antônio Lopes contra Manoel
Fernandes, pardo forro.

PROCO29 - 1811 - Autos de Libelo Cível entre partes: capitão Manoel da Costa e Souza contra dona
Inácia Maria do Nascimento.

PROCO30 - 1813 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: João José Gonçalves contra Isabel Maria
do Nascimento, parda forra.

PROCO3 1 - 1814 - Autos Cíveis de Agravo entre partes: Francisco Gomes da Silva, testamenteiro de
Rita Maria do Espírito Santo contra o Promotor dos Resíduos.

PROCO32 - 1817- Autos de Libelo Cível entre partes: Maria Tereza de Jesus contra Felícia Maria de
Jesus, parda forra.

PROCO33 - 1817 - Autos Cíveis de Embargo entre partes: Francisco, pardo contra Francisco Nunes e
outros herdeiros do falecido Manoel Faustino de Lamar.

PROCO34 - 1817 - Autos de Libelo Cível entre partes: tenente José Antônio da Silva Pcçanha contra
Claudiano Comes da Mota por cabeça de sua mulher Domingas Soares (apenso ao INV508).

PROCO35 - 1800 - Auto de Devassa [...] pela morte acontecida em Pedro mulato escravo de Manoel
Correa Aguiar

PROCO36 - 1816 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: Rosa Maria contra o Tesoureiro dos
Ausentes.

PROCO37 - 1816 - Autos Cíveis de Agravo entre partes: capitão Manoel Joaquim Pereira contra
Manoel, pardo escrava

PROCO38 - 1817 - Autos de Libelo Cível entre partes: Jerônimo Francisco de Almeida como
testamenteiro de Manoel Rodrigues Áreas contra Manoel Rodrigues Arcas, o moço.

PROCO39 - 1817 - Autos de Libelo Cível entre partes: Manoel José pereira, preto forro contra o
alferes Cláudio Fernandes Pereira e Manoel Rodrigues, preto.

PROCO40 - 1818 - Autos Cíveis de cominação de Pena de Despejo entre partes: José Fernandes de
Bencvides, procurador da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário contra Marcela da Veiga e Leonor
da Rosa.

PR0004I - 1818- Autos de Exibição entre partes: Rosa e Adão, escravos pela pessoa de seu curador
contra José de Souza Pinto.

PROCO42 - 1820 - Autos Cíveis de Requerimento e Justificação: Joaquim Tavares, pardo forro preso
na cadeia.
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PROCO43 - 1820 - Autos de Libelo Cível entre partes: Benedito, crioulo por cabeça de sua mulher
Amônia Maria contra Manoel Francisco Resende, sua mulher e outros.

PROCO44 - 1820 - Autos Cíveis de Execução entre partes: Antônio José Pinto de Souza Avilheno
contra ioséde Moraes

PROCO45 - 1821 - Autos de Libelo Cível entre partes: alferes Caetano Manoel da Mota contra Amaro
de Almeida Pinheiro, Angélica crioula c seu curador.

PROCO46 - 1821 - Autos Cíveis de Embargo entre partes: Leandro de Araújo Vasconcelos contra
Teresa de Jesus e outros.

PROCO47 - 1801 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: José Caetano Peixoto contra o promotor
do Juízo.

PROCO48 -1821 - Autos Cíveis de Cominação de Pena entre partes: Fabiano José de Bitancourt contra
Salvador de tal.

PROCO49 - 1821 - Autos Cíveis e Crimes de Libelo e Injúria Atroz entre partes: Joana Maria da Rosa,
por cabeça de sua filha Ana Maria da Rosa contra Domingos de Carvalho.

PROCO50 - 1821 - Autos de Arruamento em que é suplicante Joaquim de Souza, preto liberto.

PROCO5I - 1800 - Auto de Devassa [...j pela morte acontecida em Manoel João, homem branco
morador na outra banda do rio.

PROCO52 - 1823 - Autos Cíveis de Justificação entre partes: João Francisco de Madureira contra
inácia Francisca da Assunção e o curador geral interino o padre mestre José Rodrigues Barbosa.

PROCO53 - 1822 - Autos de Libelo Cível entre partes: Diogo Pinto de Barcelos, preto forro contra
Inácio Comes Crespo.

PROCO54 - 1822- Autos de Libelo Cível entre partes: Ana Benta de Jesus contra Inácio, mulato.

PROCO55 - 1821 - Autos de Libelo Cível entre partes: Peregrino José Correa contra Cipriana do
Rosário e seu curador.

PROCO56 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Francisco Antônio Rabelo contra
José Muniz Barreto.

PROCO57 - 1825 - Autos de Libelo Cível entre partes: Baltazar Caetano Carneiro contra Francisco de
Souza Nunes e outros.

PROCO58 - 1826 - Autos de Libelo Cível entre partes: João, pardo escravo e seu curador contra
Manoel José Quintanilha.

PROCO59 - 1801 - Autos de Agravo Crime de Injusta Prisão entre partes: Manoel do Prado riscado,
por cabeça de seu escravo Luciano contra o Procurador do Exni° Visconde de Asseca.

PROC60 - 1830 - Autos Cíveis de Contas de Tutoria dos menores legatários do finado Nicolau
Ferreira Claro prestadas pelo tutor Baltazar Caetano Carneiro (apenso ao 1NV459).
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IR00061 - 1831 - Autos de Libelo Cível entre partes: Manoel Bento, cirurgião e escravo do Mosteiro
de São Bento contra Inácio José Figueira, Dionisia Maria e Nistaldo Comes da Silva como tutor da
menor Honória.

PROCO62 - 1835 - Auto de Depósito de Rita Maria do Espírito Santo e seus filhos Antônio e Antônia.

PROCO63 - 1836 - Autos de Libelo Cível entre partes: José pereira da Costa contra Manoel Joaquim
Pereira Tibúrcio e seu curado João, preto de nação.

PROCO64 - 1788 - Auto de Devassa [..} sobre a morte do escravo Joaquim de Bento José Ferreira
Rabelo.

PROCO65 - 1802 - Autos de Libelo Crime entre partes: ajudante Leandro José Ferreira de Faria, por
cabeça de seu escravo Joaquim benguela contra o tenente Antônio da Silva Carvalho e outros.

PROCO66 - 1 828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá [sic] José Joaquim Santana; Bernardo
José de [ilegível] e outros contra Joaquim José Nunes e outros.

PROCO67 - 1799 -Autos Crimes de Livramento em que é réu preso Antônio de Araújo Lapa, pardo
forro.

PROCO68 - 1800 - Auto de Devassa [ ... ] pelos ferimentos feitos em Antônio dos Santos.

PROCO69 - 1800 - Sentença Crime de Absolvição passada a favor do réu preso Lino de Souza, cabra
forro para se lhe dar baixa na culpa.

PROCO70 - 1805 - Auto de Devassa [...] pelo furto feito na loja de fazendas secas de Calíxto Comes
da Silva, desta Vila.

PROCO7I - 1805 - Traslado do Auto de Devassa que se procedeu pela morte feita em José Pereira
Mendes.

PROCO72 -1805 - Traslado do Auto de Devassa [ ... ] pela morte feita a Joaquim Alves, pardo forro.

PROCO73 - 1805 - Auto de Devassa [ ... j pela morte feita em Manoel da Penha, homem branco,
solteiro, acontecida na Ponta chamada do Guarí.

PROCO74 - 1805 - Auto de Devassa [..j pelos ferimentos feitos em Joaquim angola escravo do alferes
Manoel Luiz de Almeida.

PROCO75 - 1805 - Auto de Devassa {...] pelos ferimentos feitos em João preto angola escravo de
Manoel Francisco dos Santos.

PROCO76 -1805 - Auto de Devassa [i pela morte feita ao preto Antônio escravo de José Inácio
Vieira Guimarães.

PROCO77 - 1805 - Traslado do Auto de Devassa [...} pelos ferimentos feitos em Manoel de Almeida,
homem branco.

PROCO78 - 1806 - Auto de Devassa 1/..] pela morte feita em Joaquim angola escravo do capitão
Manoel Batista Pereira, no rio Paraíba.

PROCO79 - 1806 - Auto de Devassa [...] pela morte feita em Esperança escrava do capitão José
Vitorino, do termo desta Vila e fazenda do Guriri.
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PROCO80 - 1806- Auto de Devassa [ ... ] pela morte feita em si próprio pelo preto Manoel escravo de
Florentino Alvares Peçanha, morador na Quinta, termo desta vila.

PROCO8I - 1807 - Traslado do Auto de Devassa j...} pelo furto feito ao capitão Jerônimo Martins
Ferreira.

PROCO82 - 1807- Traslado do Auto de Devassa [1 pela morte feita em Fortunato Rodrigues, pardo.

PROCO83 - 1807 - Auto de Devassa [ ... ] pela morte feita em Mariana angola escrava do capitão
Joaquim Gomes Moreira, do termo desta Vila.

PROCO84 - 1807 - Traslado do Auto de Devassa [..] pela morte feita em Angélica preta angola
escrava de Manoel Pereira da Fonseca.

PROCO85 - 1807- Auto de Devassa [...] pelo furto feito em uma caixa de Catarina angola escrava de
Ana Ribeiro, nesta Vila

PROCO86 - 1807 - Auto de Devassa [...} pela achada do corpo morto de Manoel crioulo escravo de
Manoel de Souza, do termo desta Vila.

PROCO87 - 1807 - Auto de Devassa [...] pela morte feita em Antônio José Ferreira, feitor da viúva de
Manoel Ferreira dos Santos.

PROCO88 - 1807 - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em Gregório e Antônio escravos de
Alexandre Teixeira de Melo, do termo desta vila

PROCO89 - 1810 - Autos Crimes de Libelo entre partes: a Justiça contra o réu seguro Manoel pardo
escravo do capitão José Pereira Lobo.

PROCO90 - 1813 - Auto de Devassa [..} pela morte acontecida a Felipe, pardo forro.

PROCO9I - 1813 - Auto de Devassa [...} pelos ferimentos e contusões feitos em Angelo José, índio.

PROCO92 - 1813 - Auto de Devassa [..j pelos ferimentos feitos em Joaquim escravo de Antônio
Ribeiro de Mendonça.

PROCO93 - 1813 - Auto de Devassa [ ... J pelos ferimentos feitos em Inácio Fernandes, pardo forro.

PROCO94 - 1815 - Autos Crimes de Livramento entre partes: Bruno José Xavier contra Domingas
Rosa do Espírito Santo, preta forra, ré presa.

PROCO95 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Manoel Ribeiro das Neves, por
cabeça de sua mulher contra Antônio José da Mota. 	 -

PROCO96 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá o capitão José Marinho Lopes Picado
contra Vicente Antônio Correa.

PROCO97 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Felizarda Maria da conceição contra
Joaquim Fernandes e Francisco da Fonseca.

PROCO98 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá João Bento Dias contra Frederico
escravo do capitão José Fernandes Ribeiro da Costa.

PROCO99 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Maria Francisca contra Manoel
Fernandes Soares.
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PROC 100- 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Antônio José da Silva Tavares contra
Pedro Antônio de Azevedo.

PROCI0I - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Luiz de matos Pimenta contra
Francisco Antônio de Souza Barros.

PROC 102 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Manoel [ilegível] Nogueira contra
Baltazar [ilegível] Velasco.

PROCI03 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá José Gomes Leite contra Antônio
pardo escravo da casa do falecido Baltazar Rangel de Azeredo Coutinho.

PROC 104 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá José Joaquim de Carvalho contra
Manoel Antônio de Azevedo; seu filho Inácio e três escravos deste de nomes Roberto mulato; José
Antônio e Antônio angolas.

PROCIOS - 1828- Sumário das Testemunhas da Denúncia que dá [sic] Francisco Pereira de Azevedo;
tenente Joaquim José Francisco da Cruz e outros.

PROC 106 - 1828 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá José Antônio de Sá Cruz contra José
de tal filho de Joaquim José Francisco da Cruz e Antônio e José escravos do mesmo Joaquim
Francisco.

PROC107 -  1829- Sumário das Testemunhas da Querela que dá José Manoel Vitoriano contra Manoel
José dos Reis Oliveira e outros.

PROCIO8 - 1822 - Autos Crimes de Livramento entre partes: a Justiça em falta de parte contra
Joaquim de Santana.

PROC109 -  1822 - Auto de Devassa [ ..j pelo roubo feito a Custódio José Coelho de Almeida.

PROC11O - 1829- Sumário das Testemunhas da Querela que dá Gonçalo de Almeida França contra
Pedro Correa de Moraes.

PROCI II - 1823 - Autos de Agravo Crime de Injusta Pronúncia entre partes: Maurício Pinto da silva,
réu preso contra a Justiça.

PROC 112 - 1824 - Auto de Devassa [..j pelo ferimento com tiro feito em João Pereira da Silva.

PROC 113 - 1834 - Autos Crimes de Livramento entre partes: Manoel Pinto neto Cruz contra Luciano
de tal, pardo agregado de Joaquim Pereira.

PROC 114 - 1834 - Autos Crimes de Sumário entre partes: Manoel Monteiro de Souza contra Manoel
Pinto pardo.

PROCI 15 - 1800-Auto de Devassa [...] pela morte acontecida em o tenente Jose Souza Silva.

P.ROC 116 - 1800 - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em Manoel crioulo escravo de
Custódio José Nunes.

PROC 117 - 1 800 - Auto de Devassa [...] pela morte acontecida em Pedro mulato escravo de
Manoel Correa Aguiar, no rio Paraíba perto de São Fidélis.
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PROC 118 - 1800 - Auto de Devassa [...] pela morte acontecida em o mulato João escravo de Custódio
Jose Nunes e Cia.

I'ROCJ 19 - 1804 —Auto de Devassa [ ... J pelo furto e arrombamento feito em casa do Tenente
Manoel Antonio de Jesus Pinto Salvado, morador na rua direita desta Vila.

PROC 120 - 1804- Auto de Devassa [...} pela achada do corpo morto de um negro cujo nome e
senhor se ignora.

PROC 121 - 1804 - Auto de Devassa [..j pelos ferimentos feitos em Antônio José Carneiro menino
branco.

PROC 122 - 1 804 - Auto de Devassa [ ... ] pelos ferimentos feitos em José de nação angola escravo do
capitão José Homem do Amara!, no lugar chamado o Muria&

PROCl23 - 1804- Auto de Devassa [ ... J pelo ferimento feito em João Lima Tavares na noite do
dia 24 do presente mês e ano no Sertão de Ururai e fazenda do alferes Manoel Alvares de
Carvalho.

PROC 124 - 1805 - Auto de Devassa [...] pela facada dada em Antonio angola escravo do Capitão
João Pereira Leite.

PROC 125 - 1811 - Auto de Devassa [..j pelos ferimentos feitos em Inácia Maria da Conceição.

PROCl26 - 1811 - Auto de Devassa [...J pelo ferimento feito em Paulo angola escravo do
capitão-mor Custódio Valentim Codeço.

PROC 127 - 1813 - Autos de Libelo Crime entre partes: tenente Baltazar Range! de Azeredo Coutinho
contra Antonio Luiz Sarmento de Figueiredo, por cabeça de seu escravo Miguel.

PROCl28 - 1800 - Auto de Devassa [...] pela morte acontecida em Manoel João, homem branco
morador na outra banda do rio.

PROC 129 - 1816 - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos e contusões feitos em José benguela escravo
do capitão Joaquim Gomes Moreira.

PROC 130 - 1817 - Auto de Devassa [...] sobre os ferimentos feitos em José Antonio angola
escravo de José da Silva Cordeiro.

PROCI3I - 1798 - Autos de Libelo Crime e Cível entre partes: Manoel de. Carvalho Silva contra
Antonio Jose Vieira.

PROC 132 - 1817 - Auto de Devassa [...] sobre a morte de Félix angola escravo de João Fernandes
Rocha.

PROCI33• - 1819 - Auto de Devassa [ ... ] sobre os ferimentos feitos em Domingos angola escravo
do tenente Antônio da Silva Peçanha.

PROC 134 - 1822 - Auto de Devassa [ ... ] pelos ferimentos feitos em Antônio de Almeida feitor de
dona Francisca Humiliana da Mota.
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PROC 135 - 1824 - Auto de Devassa [..] pelo ferimento no rosto de Manoel angola escravo de
Francisco Tomás Pinheiro.

PROCI36 - 1824 - Autos Crimes de Livramento entre partes: a Justiça em falta de parte contra
Francisco José Vicente, cabra liberto.

PROC 137- 1829- Sumário das Testemunhas da Querela que dá Anselmo Batista de Azevedo contra
Florentino Martins Arcas e outro.

PROC 138 - 1829 - Sumário das Testemunhas da Denúncia que dá José de Brito Ribeiro contra José
Antônio da Silva.

PROCI39 - 1829 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Manoel Gomes da Silva contra José
Fernandes pereira e outros.

P.ROC 140 - 1829 - Sumário das Testemunhas da Querela que dá Francisco Leite de Faria contra José
Luiz Carneiro.

PROC14I - 1830- Auto de Devassa [ ... ] pela morte feita em Simplício escravo de Julião Batista
de Souza Cabral na fazenda de Joaquim José Nunes.

PROC 142 - 1830 - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em Francisco preto escravo de
Jose Xavier do Amor Divino.

PROC 143 - 1815 - Auto de Devassa [.1 pela morte do administrador da Fazenda da Lagoa de
Jesus.

PROCI44 - 1830 - Auto de Devassa 1 ... ] pela morte de um preto que se achou enforcado na
fazenda do Mosteiro de São Bento escravo de Leandro Alvares.

PROCI45 - 1830- Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em João preto angola escravo do
coronel Sebastião Gomes Barroso.

PROC 146 - 1830 - Auto de Devassa [...] pelos ferimentos feitos em Miguel escravo de Domingos
Gomes Barroso.

PROC 147 - 1804 - Auto de Devassa [ ... ] pelos ferimentos feitos em João angola escravo do
Tenente Pedro Manhães Silveira Peçanha, na Lagoa de Cima.

PROC 148 - 1808 - Auto de Devassa [...} pela fugida do carcereiro e um preso da Cadeia desta
Vila.

PROC 149 - 1808 - Auto de Devassa [...] em um corpo morto e dilacerado de um homem cujo
nome se ignora.

PROCISO - 1808 - Auto de Devassa [..j pelo ferimento feito em Sebastião Ribeiro de Aguiar
nesta Vila.

PROC 151 - 1808 - Auto de Devassa [...] pela morte acontecida a José Joaquim de Campos do
termo brejo da Cambaíba.
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PROC1 52 - 1808 - Auto de Devassa j..j por ser achado um cadáver no lugar denominado a Pedra
termo desta Vila.

PROC 153 - 1784 - Autos de Libelo Cível entre partes: Francisco José de Souza pardo contra Antônio
de Almeida Costa:

PROCI54 - 1805 - Autos de Libelo Cível entre panes: dona Ana Maria Francisca, viúva do capitão
Manoel Francisco Povoa contra Maria Madalena escrava de Francisco Mines da Silva.

PROC1 55 - 1806- Autos de Libelo Cível de Reclamação de Liberdade entre partes: reverendo João de
Andrade Mota contra Francisco mulato.

PROC 156 - 1816 - Autos de Nulidade de Liberdade entre partes: Antônio Bernardino de Azevedo
contra Luzia, Amatildes, Bernardina e Joana pardas.

PROC 157 - 1817 - Autos de Libelo Cível de Reclamação de Liberdade entre partes: Antônio José de
Souza contra Francisca preta e seu curador.

PROC 158 - 1817 - Autos Cíveis de Cominação de Pena entre partes: capitão Manoel Antônio Barroso
contra Mariano pardo e seu curador.

PROCI59 - 1825 - Autos de Libelo Cível entre partes: Diogo Tavares, pardo contra o tenente José
Luiz Moreira.

PROCJ6O - 1842 - Auto de Depósito: Manoel Ribeiro da Silva na qualidade de patrono da preta
Eufrásia.
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