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ApresentAção

Com satisfação, trazemos ao público os textos  – revistos e 
ampliados – apresentados no Seminário Internacional Histórias do Pós-
abolição no Mundo Atlântico, realizado no Departamento de História da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ), entre 14 e 16 de 
maio de 2012. Durante três longos e animados dias foi difícil tirar a atenção 
das apresentações ou escolher a mesa a ser assistida. As comunicações 
surpreenderam pela qualidade, originalidade e novidade das temáticas e 
estratégias de pesquisa. Entre jovens e consagrados pesquisadores, sentimos 
que se consolidava o Pós-abolição como uma área de estudos e um campo 
de debates na historiografia brasileira.

Com o objetivo de aprofundarmos os estudos sobre experiências 
de ex-escravos e seus descendentes entre a abolição e os dias de hoje, 
a proposta do Seminário e do presente livro  –  que é a criação de um 
campo de estudos sobre o Pós-abolição –  merece esclarecimentos. Se é 
mais fácil a demarcação de  quando se inicia  o Pós-abolição, mesmo que 
em diferentes países, a pergunta que emergiu ao longo do Seminário foi: 
quando ele termina? O que pretendemos com essa designação? Que marcos 
poderiam ser estabelecidos?

A persistência de estigmas e desigualdades ligadas à memória da 
escravidão está, sem dúvida, no centro da resposta à questão. Procurando 
evidenciar isso, em cada um dos volumes desta obra, os textos foram 
agrupados em função de afinidades temáticas e dos contextos históricos 
recortados, do século XIX aos dias atuais. Assim, embora variadas temáticas 
e cronologias tenham sido abordadas, compartilhamos premissas que 
permitem o diálogo entre as pesquisas e os textos agora apresentados. 
Entre essas premissas, destacamos o caráter inconcluso da implementação 
da cidadania e da igualdade após a conquista do fim da escravidão, assim 
como a permanência e recriação de mecanismos de hierarquização, 



discriminação e exclusão racial. Ainda que em um longo processo de muitas 
especificidades, no contexto das abolições nas Américas, a escravidão 
atlântica se definiu como uma escravidão racial nos diferentes países 
ou regiões marcados pela diáspora forçada de africanos escravizados. 
Podemos afirmar que o interesse maior de nosso livro concentra-se na  
investigação  sobre os processos de racialização ligados à memória da 
escravidão em seus aspectos econômicos, políticos, sociais, identitários, 
culturais e educacionais. Complementarmente, buscamos a investigação das 
estratégias  de recriação das práticas culturais e das formas de organização 
dos descendentes de africanos escravizados nas Américas.

Compartilhamos a ideia de que não basta investigar o legado do 
passado escravista para compreendermos as persistências de desigualdades 
sociais no Pós-abolição, sendo mais que necessário o investimento na 
compreensão dos diversos aspectos relacionados à “raça”, à racialização, 
ao racismo e às lutas antirracistas no Brasil – e nas Américas –   dos séculos 
XX e XXI. A incorporação da perspectiva comparativa, presente em algumas 
pesquisas, certamente aprofundará a discussão sobre o quanto as antigas 
sociedades escravistas nas Américas enfrentaram problemas e experiências 
comuns. A estratégia da comparação, não apenas entre países e regiões, 
mas entre processos, personagens históricos, temas, fontes e objetos, 
também possibilita refletirmos de modo ampliado sobre a dinâmica entre 
continuidades e rupturas no processo de pós-emancipação e, principalmente, 
de redefinição do lugar dos afrodescendentes nas sociedades americanas no         
Pós-abolição. A comparação das experiências certamente aprofundará a 
discussão sobre o quanto as diversas sociedades escravistas nas Américas 
enfrentaram (e enfrentam) problemas comuns.

Vale destacar ainda que o desenvolvimento dessa área de estudos 
contribui para a construção de subsídios os quais embasem o questionamento 
da desigualdade racial  existente no Brasil e a possível construção dos 
marcos finais do Pós-abolição como periodização na história do país. 
Consequentemente, nosso livro também poderá ser utilizado como 
instrumento para a implementação das “Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-brasileira e Africana”. 



Este livro está organizado em três volumes. O  primeiro,  enfoca 
variados projetos políticos e questões de identidade; o segundo, as 
experiências ligadas ao mundo do trabalho, e o terceiro volume trata da 
dinâmica cultural em seus mais variados aspectos. Problemáticas sobre a 
construção de identidades e dos limites e possibilidades do exercício da 
cidadania perpassam todos os textos. 

Por fim, algumas palavras sobre  um texto inédito de Ana Lugão 
Rios que trazemos ao público no primeiro volume. Esse texto fez parte 
de um projeto mais amplo, iniciado pela própria Ana, de lançar um livro, 
em parceria com Cacilda Machado, sobre incríveis histórias de pessoas 
comuns do tempo da escravidão e do Pós-abolição. Ana sonhava em 
organizar um livro mais livre dos limites dos textos acadêmicos e que 
brincasse com as relações entre história e ficção, embora sempre baseado 
em documentos históricos. Buscava também formas de o historiador 
intervir  criativamente na história pública. A imaginação do pesquisador 
preencheria as informações não ditas dentro de um contexto realmente 
possível. Em suas palavras, “se não foi realmente assim, bem que poderia 
ter sido...” O texto que agora publicamos foi produzido por Ana a partir de 
uma pesquisa com Hebe Mattos e Martha Abreu no litoral sul fluminense, 
entre famílias de descendentes de escravos, ao longo do ano de 2007. A 
publicação desse texto é uma homenagem a Ana Lugão, que, além de 
pioneira e grande mestra nos estudos sobre o Pós-abolição no Brasil, foi 
também vanguarda em pensar novos campos de atuação do historiador e da 
imaginação histórica. O Seminário realizado, e agora este livro, são tributos 
às iniciativas inovadoras de Ana Lugão Rios. Esperamos que seu exemplo 
e os estudos de Pós-abolição tenham vida longa entre os historiadores. 

Os organizadores
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1 Freedom and re-enslavement 
in the diaspora oF the haitian 
revolution 1

Rebecca J. Scott
University of Michigan

1  This essay originally appeared in Law and History Review 29 (November 2011): 1061-
1087, and is reprinted here with minor modifications and with permission from the American 
Society for Legal History. The author wishes to thank Aharon Barak, Susanna Blumenthal, 
Richard Brooks, Sidney Chalhoub, Natalie Zemon Davis, Lo Faber, Ada Ferrer, Paul 
Finkelman, Allison Gorsuch, Malick Ghachem, Tom Green, Ariela Gross, Hendrik Hartog, 
Scott Hershovitz, Walter Johnson, Martha S. Jones, Alexandre Kedar, James Krier, Paul 
Lachance, Silvia Lara, Douglas Laycock, Christopher McCrudden, Julian Davis Mortenson, 
Kristin Mann, Graham Nessler, William Novak, Vernon Palmer, Sallyanne Payton, Bianca 
Premo, Richard Primus, Donald Regan, João Reis, Scott Shapiro, Jed Shugerman, Norman 
W. Spaulding, Eric Stein, Joseph Vining, James Whitman, John Witt, and other colleagues 
and students who have offered observations and suggestions on various versions of this story. 
Irene Wainwright and Greg Osborn of the Louisiana Collection, New Orleans Public Library, 
were generous with their time and assistance in the search for records, as were Emilie Gagnet 
Leumas of the Archives of the Archdiocese of New Orleans and Florence Jumonville, Chair 
of the Louisiana and Special Collections Department, Earl K. Long Library, University of 
New Orleans. Completion of the project was assisted by a Fellows’ Fellowship at the National 
Humanities Center.
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There is not a single person in the world who doesnot know 
that a ship sailing through the sea leaves ehind it no more legal 
right than it does a track.

Grotius [1609] 2

In the summer of 1809 a flotilla of boats arrived in New Orleans 
carrying more than 9,000 Saint-Domingue refugees recently expelled from 
the Spanish colony of Cuba. These migrants nearly doubled the population 
of New Orleans, renewing its Francophone character and populating the 
neighborhoods of the Vieux Carré and Faubourg Marigny. At the heart of 
the story of their disembarkation, however, is a legal puzzle. Historians 
generally tell us that the arriving refugees numbered 2,731 whites, 3,102 
free people of color, and 3,226 slaves.3 But slavery had been abolished 
in Saint-Domingue by decree in 1793, and abolition had been ratified by 
the French National Convention in 1794. In what sense and by what right, 
then, were thousands of men, women, and children once again to be held 
to be “slaves”?

The legal status of slave in the nineteenth-century Americas 
implied the attribution of a property right that transformed a human being 
into a saleable commodity. Positive law in French Saint-Domingue had 
extinguished that property right, and those previously designated slaves had 
taken on full legal personality and French citizenship. As individuals, many 
had continued to labor under significant duress as a result of rulings aimed 
at securing the colony’s prosperity by maintaining plantation production. 
As legal subjects, however, those who had once been held as slaves became 

2  Hugo Grotius, The Freedom of the Sea (1609), trans. Ralph Van Deman Magoffin, ed. James 
Brown Scott, published for the Carnegie Endowment for International Peace (New York: Oxford 
University Press, 1916), 38-40. Grotius was discussing what he took to be the right of free access to 
the seas, but his observation also evokes the sea as a place outside conventional national jurisdiction.
3 Some additional migrants arrived later, via Jamaica, bringing the total to 10,000. See Paul 
Lachance, “The 1809 Immigration of Saint-Domingue Refugees to New Orleans: Reception, 
Integration, and Impact”, Louisiana History 29 (1988): 109-41, as reprinted in The Road to 
Louisiana: The Saint-Domingue Refugees 1792-1809, ed. Carl A. Brasseaux and Glenn R. Conrad 
(Lafayette: The Center for Louisiana Studies, University of Southwestern Louisiana, 1992); 
Lachance, “Repercussions of the Haitian Revolution in Louisiana”, in The Impact of the Haitian 
Revolution in the Atlantic World, ed. David P. Geggus (Columbia: University of South Carolina 
Press, 2001), 209-30; and Nathalie Dessens, From SaintDomingue to New Orleans: Migration and 
Influences (Gainesville: University Press of Florida, 2007). The official figures on the numbers and 
(apparent) status of the refugees are provided in the Moniteur de la Louisiane, March 24, 1810.
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formally free. Although the possibility of re-enslavement loomed when 
Napoleon Bonaparte sent an expeditionary force to the colony to attempt 
to defeat Toussaint Louverture and his successors.4

The arrival of Bonaparte’s forces provoked resistance and deadly 
warfare, but did not succeed in legally reimposing slavery in Saint-Domingue. 
It was therefore as citizens of France that approximately 18,000 refugees 
from that warfare had boarded boats in the summer of 1803 to cross the 
Windward Passage, seeking a safe haven in Cuba. After disembarking in 
the city of Santiago or in the smaller port of Baracoa, a number of them 
quickly moved on to France or the United States. The majority, however, 
remained in the Spanish colony. When, five years later, Napoleon’s invasion 
of Spain turned those deemed French into potential enemies of the Spanish 
state, the refugees were expelled by order of the Spanish governor, and 
most departed for New Orleans.

The seemingly precise number of “slaves” among the 1809 refugees 
arriving in Louisiana –  3,226 –  traces back to a count compiled by the 
mayor and submitted to Territorial Governor William C. C. Claiborne. On 
the wharves of New Orleans, some process of implicit or explicit attribution 
of status took place as these refugees disembarked. Words written on a 
ship’s manifest, or totals handed over by a captain, were transformed into 
aggregate numbers for a report to the governor. Individually or collectively, 
disembarking passengers were assigned to the category “slave” or the 
category “free”. The category “free” was in turn subdivided into those 
deemed “White People”, for whom freedom was implicit and universal, 
and those deemed “free Colored and Black People,” for whom freedom 
was an explicitly specified condition.5

4  For the texts of the decrees of abolition, and the many clauses that constrained the 
mobility and labor of those freed, see Gabriel Debien, “Documents. Aux origines de 
l’abolition de l’esclavage. Proclamations de Polverel et de Sonthonax 1793-1794”, 
Revue d’histoire des colonies 37 (1949): 24-55, 348-423. The initial decree, applicable 
in the north, declared all those in slavery to be free and entitled to all the rights of French 
citizenship, although subject to a special work regime (351-52).
5    For the interim counts and the categories used by the mayor, see Dunbar Rowland, 
ed., Official Letter Books of W. C. C. Claiborne, vols. 4 and 5 (Jackson, MS: State 
Department of Archives and History, 1917), especially 4: 381-82 and 387-423. For the 
final count, which simplifies the middle category to “free people of color” (de Cou. Lib.) 
see the Moniteur de la Louisiane, March 24, 1810.
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As individuals stepped off the boat, they may or may not have 
known precisely how they had been classified. Exhausted and hungry, 
these displaced persons had to maneuver within the expectations of the 
men controlling the disembarkation. To try to face down a port official and 
assert firmly that one was free because of the achievements of Toussaint 
Louverture and the Haitian Revolution would have been reckless beyond 
words. But to be designated as a slave for even a moment was to see an 
apparent property right created in one’s person, a situation that could be 
enormously difficult to reverse.6

Here is part of the problem: Why have historians  –  themselves 
neither starving nor desperate –  accepted at face value the mayor’s decision 
to construe more than 3,000 individuals as slaves, rather than as free 
people? Might we not more properly describe these persons as individuals 
of indeterminate status in whom a property right was being asserted? If 
we are to avoid reproducing the mayor’s assumption that the categories 
of slave and free were self evident, the moment of imposition of status 
warrants close examination.7

The question of designation, it turns out, leads us deep into the 
theoretical and doctrinal question of the nature of the status of “slave” 
itself. Scrutinizing that process of designation, moreover, need not simply 
entrap us in the intricacies of an obsolete law of slavery. The casuistry of 
the application of the law of slavery in Louisiana instead opens the way to 
expanding our understanding of the relationship of law to slavery, raising 
questions about the coherence of the process by which a property right 
was alleged in human beings in the first place. Surviving notarial and trial 
records make it possible to track case histories of the process of attribution 

6  This moment bears some resemblance to the later process by which the Dawes Commission in 
the United States separated out “Indians” from “Freedmen” in the course of compiling rolls meant 
to determine status. See Ariela J. Gross, What Blood Won’t Tell: A History of Race on Trial in the 
United States (Cambridge: Harvard University Press, 2008), especially 153-60.
7 Although the figure of 3,226 slaves persists in the historiography, several historians have 
examined subsequent suits for freedom by persons from Saint-Domingue held as slaves in the 
United States, but claiming freedom by virtue of abolition by France. See Martha S. Jones, 
“Time, Space, and Jurisdiction in Atlantic World Slavery: The Volunbrun Household in Gradual 
Emancipation New York”, Law and History Review 29 (2011); Sue Peabody, “‘Free upon higher 
ground’: Saint-Domingue Slaves’ Suits for Freedom in U.S. Courts, 1792-1830”, in The World of 
the Haitian Revolution, ed. David Patrick Geggus and Norman Fiering, (Bloomington: Indiana 
University Press, 2009), 261-83; and Rebecca J. Scott, “‘She…. refuses to deliver up herself as 
the slave of your Petitioner’: Émigrés, Enslavement, and the 1808 Louisiana Digest of the Civil 
Laws”, Tulane European and Civil Law Forum 24 (2009): 115-36.
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of status to individuals and families, and to see the ways in which judges 
and juries coped with challenges to those attributions. Using the method 
that Jacques Revel has felicitously designated the jeux d’échelles, we can 
thus move up and down the scales of observation, seeking to understand 
the dynamics of a process by which an individual’s status was determined 
within the context of a community of refugees, a slaveholding city, and a 
newly-constituted United States.8

From Saint-Domingue to Santiago
The place to begin is the Caribbean island of Hispaniola, which held 

two colonies: the relatively sparsely settled Spanish Santo Domingo to the 
east, and the rich slaveholding plantation colony of French Saint-Domingue 
to the west. During the tumult of the French Revolution, free people of 
color staked their claim to equal rights, and slaves in the northern plain 
of Saint-Domingue rose up against their masters, triggering the complex 
series of events that would in retrospect be called the Haitian Revolution. 
In 1792, hoping to keep free persons of color on the side of the Republic, 
the French Legislative Assembly declared that categories of color would 
no longer have legal effect, and that all free persons were equal before the 
law. In 1793, the civil commissioners sent by the French Republic sought 
to gain the allegiance of the rebels and stabilize control of the colony by 
declaring the abolition of slavery itself, hoping thereby to avert or repel 
invasion from Spanish-controlled Santo Domingo.9

A group of conservative colonial planters, desperate to fend off the 
abolition of slavery, invited British forces from Jamaica to intervene in the 
colony, which still appeared to be a rich prize. The British were willing 
to oblige, and in the autumn of 1793 they moved into the south and west 
of Saint-Domingue, blocking application of the French abolition decrees 
in the areas that they occupied. Challenged by relentless opposition from 
Republican forces under the leadership of Generals Toussaint Louverture 
and André Rigaud, however, and facing disease and warfare that were 
8  See Jacques Revel, ed., Jeux d’échelles: la micro-analise à l’expérience (Paris: Seuil/
Gallimard, 1996).
9  A recent comprehensive analysis is Laurent Dubois, Avengers of the New World: The Story of 
the Haitian Revolution (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004).
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enormously costly in lives, the British saw their area of control diminish, 
eventually leading to their final withdrawal in 1798. The entire colony 
thereby came under the authority of revolutionary generals under French 
colors, first Rigaud in the south and Louverture in the North, and then, after 
a bitter civil war, Louverture alone. Under the prior decrees of the civil 
commissioners, ratified by the French National Convention in 1794, and 
reiterated by a colonial constitution promulgated in 1801 by Louverture, 
slavery was ended throughout Saint-Domingue.10

The autonomy that Toussaint Louverture achieved for the colony, 
and his categorical assertion that the abolition of slavery was definitive, 
rankled Napoleon Bonaparte, who was unaccustomed to this degree of 
challenge from a general under his authority. Strongly influenced by bitter 
former slave owners among the colonial émigrés in Paris, Bonaparte 
decided to mount an expedition to wrest power from Louverture and his 
allies. The expedition set off in December 1801 under the command of 
General Leclerc. Initially catching the colony’s revolutionaries off balance, 
Leclerc’s forces imposed their will on several of the port towns, and then 
expanded their control outward.11

Back in Paris, the legislature passed a law in May of 1802 declaring 
that in those colonies returned to France by Britain in the Treaty of Amiens 
(Martinique, Saint Lucia, and Tobago), and in those beyond the Cape 
of Good Hope (Mauritius and Réunion), slavery would henceforth be 
“maintained” under the laws existing prior to 1789. The text did not mention 
SaintDomingue, however, and did not explicitly revoke the Convention 
Nationale’s 1794 general law of abolition. Bonaparte knew that a direct 

10  On the revolution in the south see Carolyn Fick, The Making of Haiti: The Saint Domingue 
Revolution from Below (Knoxville: The University of Tennessee Press, 1990), and David Geggus, 
Slavery, War, and Revolution: The British Occupation of Saint Domingue, 1793-1798 (Oxford: 
Clarendon Press, 1982). On the implications of the British occupation for those held as slaves, see 
Rebecca J. Scott and Jean M. Hébrard, “Rosalie of the Poulard Nation: Freedom, Law and Dignity 
in the Era of the Haitian Revolution”, in Assumed Identities: The Meanings of Race in the Atlantic 
World, ed. John D. Garrigus and Christopher Morris (College Station: Texas A&M University 
Press, 2010), 116 - 43; and Scott and Hébrard, Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age 
of Emancipation (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2012), chap. 2.
11  On the Leclerc expedition, see Yves Benot, La Démence coloniale sous Napoléon (Paris: La 
Découverte, 2006), 57-64.
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legal effort to restore slavery in Saint-Domingue would trigger maximum 
popular resistance in the colony itself.12

That resistance was already gaining strength, and the arrival of 
the fever season brought mounting casualties among the soldiers from 
France. News of renewed slavery elsewhere in the French empire, in 
turn, triggered ever-growing recruitment of former slaves to fight against 
the expeditionary forces. Even after Leclerc’s troops captured Toussaint 
Louverture, the battle continued. In the chaos of fire and war, thousands 
of women, children, and other civilians sought to flee Saint-Domingue for 
the nearest refuge, the adjacent island of Cuba.13

Bonaparte almost certainly held every intention of reimposing slavery 
once he reconquered the colony, but the expedition was rapidly coming 
to an ignominious end without achieving its goals. Those who had once 
been slaves but had become free under the decrees of 1793 and the law of 
1794 remained legally free. By 1803 they had for years been designated 
not as slaves, but as cultivateurs (agriculturalists), domestiques (servants), 
or, more generally, citoyens (citizens). Whatever the designation, they had 
juridical personality and standing before the law, despite constraints on 
their lives as workers.14

By force of circumstance, however, the many civilians who had 
fled warfare in Saint-Domingue were heading for a slaveholding colony, 
Cuba, whose administrators viewed the French colony as a place of black 
violence and dangerous abolitionism. Diplomatically, Spain was a “neutral 

12  Loi relative à la traite des nègres et au régime des colonies, 30 Floréal an X, in Bulletin 
des lois de la République Française 3rd series, vol. 6, Bull. n. 192 (8 Messidor An X), text 
1609 (Paris: Imprimerie de la République, Brumaire an X), 329-30. Slavery was subsequently 
reimposed on Guadeloupe by a (somewhat legally irregular) arrêté consulaire dated July 16, 1802.  
See JeanFrançois Niort and Jérémy Richard. “À propos de la découverte de l’arrêté consulaire du 
16 juillet 1802 et du rétablissement de l’ancien ordre colonial (spécialement de l’esclavage) à 
la Guadeloupe”, Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe  152 (2009) : 31-59  http://
calamar.univag.fr/cagi/NiortArrete1802.pdf  See also Graham Nessler, “‘They Always Knew Her 
to be Free’: Emancipation and ReEnslavement in French Santo Domingo, 18041809”, Slavery 
and Abolition 33 (2012): 87-103. 
13  For a first-person, and highly dramatized, account of the evacuation of the seaside town of 
Les Abricots, see Peter S. Chazotte, Historical Sketches of the Revolutions, and the Foreign and 
Civil Wars in the island of St. Domingo (New York: Wm. Applegate, 1840), 32-35.
14   On Bonaparte’s intentions, see Benot, La Démence colonial, 57-98.  For a discussion of the 
intricacies of civil status in these years, see Scott and Hébrard, Freedom Papers, chap. 2.
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ally” of France, but this did not incline Spanish authorities to recognize a 
revolutionary abolition of slavery that had frightened Saint-Domingue’s 
slaveholding neighbors, and that France’s First Consul Bonaparte had himself 
already undermined. Moreover, because slavery was well established in 
Cuba, the panicked crossing of the Windward Passage offered the possibility 
to some refugees of reopening the question of the very existence of property 
rights in persons, and perhaps of reimposing both the status and condition 
of slave on certain of their companions.15

As word of the arriving boats reached the governor of the eastern 
district of Santiago, his first reflex was try to block the landing of any refugees 
of color. As he and the governor of the island realized the magnitude of the 
emigration  –  and the potential labor value of the refugees –  they modified 
this policy, admitting children and women of color deemed “free” to be 
distributed as servants among families in the city. Those thought to have 
fought for freedom in Saint-Domingue, however, continued to be seen as 
a mortal danger to the Spanish colony. The governor ordered that all men 
of color over the age of 13 be prevented from landing.16

Whatever their legal status in Saint-Domingue, some of the refugees 
appeared to the Spanish governor to be the “slaves” of others, posing 
the question of whether they could be landed as property, or should be 

15  Recent research by Ada Ferrer has added complexity to the picture of Cuban responses to 
the news from Saint-Domingue. See, most recently, Ada Ferrer, “Speaking of Haiti: Slavery, 
Revolution, and Freedom in Cuban Slave Testimony”, in The World of the Haitian Revolution, 
ed., Geggus and Fiering, 223-47; and Ferrer, “Talk about Haiti: The Archive and the Atlantic’s 
Haitian Revolution”, in Tree of Liberty: Cultural Legacies of the Haitian Revolution in the Atlantic 
World, ed., Doris L. Garraway (Charlottesville: University of Virginia Press, 2008), 21 - 40. On 
the 1796 Treaty of San Ildefonso that obliged Spain, as a “neutral ally”, to provide a silver subsidy 
to France once France and England went to war in May of 1803, see Barbara H. Stein and Stanley 
J. Stein, Edge of Crisis: War and Trade in the Spanish Atlantic, 1789-1808 (Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 2009), 48, 416-21.
16  For the initial panic of Governor Kindelán of Santiago, see the correspondence from early 
June, 1803, in legajo (bundle) 1537A, Cuba, Archivo General de Indias (AGI). By mid-June 
Governor Someruelos was advising the admission of “las morenas y pardas libres” (free black 
and brown women). Additional evidence on the landing of refugees appears in legajos. 63, 445, 
and 471, Fondo Correspondencia de los Capitanes Generales (CCG), Archivo Nacional de Cuba, 
Havana (ANC). See also Gabriel Debien, “Les colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-
1815)”, Revista de Indias 13 (1953) : 559-605, especially 568-574; Alain Yacou, “Esclaves et libres 
français à Cuba au lendemain de la Révolution de Saint-Domingue”, Jahrbuch für Geschichte von 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 28 (Köln: Böhlau Verlag, 1991), 163 - 97; and 
Rebecca J. Scott, “Reinventar la esclavitud, garantizar la libertad: De Saint-Domingue a Santiago 
a Nueva Orleáns, 1803-1809”, Revista Caminos (Havana) 53 (2009) : 2-13.
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impounded as security risks. In principle, inspectors were supposed to 
visit each boat before it entered the harbor, in order to make sure that it 
carried no contraband and to speak with the captain to verify who was 
who. In practice, however, some captains approached the shore before they 
reached the fort at the mouth of the harbor of Santiago, and landed those 
who might be construed as slaves, thus circumventing the inspection. If 
the maneuver was detected, the captain could plead that lack of water or 
some other exigency had forced him to come ashore.17

As captains filled out the lists of their passengers, they seem to have 
tried to accommodate their terminology to two rather different considerations: 
the evolving policies of their hosts concerning admissible categories of 
refugees, and the desire of some of their passengers to make use of the shift 
of jurisdiction in order to assert a property interest and reclassify others of 
the passengers as slaves. In French, the term domestiques was ambiguous  
–  it could be used to refer to legally free servants, or it could hark back to 
a particular subgroup of slaves, the esclaves domestiques who engaged in 
domestic or urban labor, in contrast to those encompassed within the atelier 
(field work force) of the plantation. The Spanish term criado/criada had 
a similar ambiguity, being used for both slaves and servants. The terms 
esclave and esclavo/esclava, however, were not ambiguous. These words 
evoked a relationship of ownership that was prohibited in Saint-Domingue, 
but expanding in Cuba.18

To appear to be importing slaves from the French colonies, however, 
could raise other questions. The foreign trade in captives was permitted in 
Santiago, but it was meant to bring in bozales, captives from Africa with 
no association with the alarming events in neighboring Saint-Domingue. 
In order to be permitted to land, an adult from Saint-Domingue who was 
black had to be securely subordinated to a free household, implying devotion 
and loyalty rather than revolutionary intentions. In the several surviving 
passenger lists we can see ownership of individuals desginated esclavos 

17   For a detailed investigation of several such landings, see Kindelán to Someruelos, plus 
enclosures, June 30, 1803, expediente (file) 889, legajo 1537A, Papeles de Cuba, AGI.
18   For an example of a list of arriving ships and their passengers, see Kindelán to Someruelos, 
July 15, 1803, file 913, legajo 1537A, Papeles de Cuba, AGI.
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being attributed to specific white passengers or, occasionally, to women 
designated mulatas, themselves by implication free.19

In some cases, this labeling involved re-describing what were 
probably longstanding household units, including servants or nursemaids. In 
other cases, the groupings may have been improvised on the spot. In order 
to be authorized to get off the boat, some black women had no choice but 
to be seen as the domestiques of one or another of their neighbors. Even 
after years of living in a society without slavery, they would know how 
important it was to be seen at this moment as “loyal” to a “master”  –  the 
disloyal were potential revolutionaries, likely headed for jail followed by 
deportation or worse.20

Once safely landed in Santiago, individuals and families faced new 
challenges that could reinforce relationships of domination and dependency. 
The city, in the grip of a drought and resulting food shortage, could not 
easily lodge all the arriving refugees. Those with some resources tried to 
rent space from householders in Santiago, and others moved into improvised 
shelters set up by the harbor front, or on a sandy island at the mouth of 
the bay (Smith Cay). The necessity of finding a roof to go over one’s head 
could push people back into the category of dependence on a patron who 
might then, if asked, designate such dependents as “slaves”. A surviving 
list of “foreigners” lodged in Santiago shows just such a pattern.21

In other cases, by contrast, an aged or ailing white refugee might 
be so thoroughly dependent on a black woman that she could negotiate 
to secure recognition as free. The French colonist Michel Vincent, for 

19  See, for example, the list of passengers arriving on the Goleta Francesa la Fiel, folios 14r, 14v, 
15r, 15v, in expediente 889, legajo 1537A, Papeles de Cuba, AGI.
20   Jose Ls Tine, when testifying about the circumstances of the emigration, was particularly 
concerned to impute such loyalty to the black refugees: “a la salida de sus amos se arrojaron a 
los Barcos en seguimiento de sus amos de quienes no querrian separarse…” (“as their masters 
departed they flung themselves in the Boats in order to follow their masters from whom they did 
not wish to be separated…”). In expediente 889, legajo 1537A, Papeles de Cuba, AGI.
21  See lists of renters and their households in “Documentos ‘sobre que se den razon del 
aloxamiento de los Extranjeros y partes de los vecinos en su cumplimiento’”, July 12,1803, in 
expediente 57, legajo 8, Fondo Asuntos Políticos, ANC. A recent doctoral dissertation provides 
a description of the settlement of Saint-Domingue refugees in Santiago: Agnès Renault, “La 
communauté française de Santiago de Cuba entre 1791 et 1825” (Doctoral thesis, l’Université du 
Havre, 2007).
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example, had recognized his paternity of at least one of the children of an 
African-born woman called “Rosalie of the Poulard nation”, who had been 
designated a free négresse when their daughter Elizabeth was baptized in 
the parish of Cap Dame-Marie in 1799. In anticipation of their possible 
dispersal as refugees when the war reached their neighborhood in southern 
Saint-Domingue in 1803, Michel Vincent drew up an improvised (and 
highly irregular) personal manumission paper, claiming that Rosalie was 
his slave, acknowledging that she had cared for him “in sickness and in 
health”, and declaring that she was henceforth to be free. Although he 
had apparently never actually owned her as a slave, Michel and Rosalie 
presumably imagined that freedom thus granted by a putative owner would 
be more likely to be recognized than freedom claimed by virtue of the 
declaration of abolition by the French Revolution. Once in Cuba, Rosalie 
treated the document as her proof of freedom, and approached French 
officials in residence in Santiago to have it recopied and certified. When 
Michel Vincent died a few weeks later, the woman now called “citizen 
Rosalie” was recognized as his “particular legatee”, inheriting from him 
a horse and some cooking pots.22

In practice, then, the loosely constituted community in refuge in 
Santiago was reconfigured in such a way as to reimpose slavery on some 
of its members, while allowing others to maintain their freedom. In 1808, 
however, Napoleon Bonaparte again destabilized everything, this time by 
invading the Iberian Peninsula. When Spaniards in Europe rose up against 
the imposition of French rule, Spanish authorities in Cuba came to see the 
French in Spain’s Caribbean colony as a potential threat to security. Their 
accumulated goods were also a tempting target for confiscation, and in the 
summer of 1809 most were forced once again to take to the sea.23

22   Michel Vincent had deposited a copy of his last will and testament with those French 
officials. See the records in Agence des Prises de la Guadeloupe, Actes, Déclarations, et Dépôts 
Divers, 6SUPSDOM/2, Dépôt des Papiers Publics des Colonies, Archives Nationales d’Outre-
Mer, Aix-en-Provence. On the complexities of the lives of Michel and Rosalie, see Scott and 
Hébrard, “Rosalie of the Poulard Nation”; and Jean Hébrard, “Les deux vies de Michel Vincent, 
colon à Saint-Domingue c. 1730-1804)”, Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine 57 
(2010): 50-77.
23  The politics surrounding this expulsion were complex. See Olga Portuondo Zúñiga, Entre 
esclavos y libres de Cuba colonial (Santiago de Cuba: Editorial Oriente, 2003), 58-97.
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This time the departures were relatively systematic, with forced 
sales of property preceding embarkation. Spanish colonial authorities 
compiled a careful list of the ships and a count of their passengers as 
they issued collective passports to the captains. But the categories into 
which they divided those passengers remained ambiguous: the American 
schooner Milford, under Captain Handy, for example, was said to be 
carrying to New Orleans 26 men, 30 women, 36 children, and 55 criados 
(servants). The United States consular authorities in Cuba were aware 
that a ban on the importation of slaves to the United States had gone 
into effect the year before, but thought that perhaps exceptions could be 
made. In any event, they would leave it to someone else to figure out 
what precise status the word criado might correspond to under the laws 
of the Territory of Orleans.24

From Santiago and Baracoa to New Orleans
When Governor William Claiborne received word that ships were 

approaching New Orleans carrying the French who were fleeing Cuba, he 
faced a large and immediate legal problem. Over the objections of Louisiana’s 
slaveholders, the ban on the importation of slaves into the United States 
had been applied to the recently acquired Territory of Orleans (that portion 
of the Louisiana Purchase falling below the thirty-third parallel). No one 
was entitled to bring into the territory from outside the United States “any 
negro, mulatto, or person of colour, with intent to hold, sell, or dispose of 
such negro, mulatto, or person of colour, as a slave, or to be held to service 
or labour”. Governor Claiborne’s early orders to the naval authorities along 
the river suggested something of his anxiety. Informed that the schooner 
Nuestra Señora del Carmen had reached the fort at Plaquemine, he wrote 
to the commander:

24  The list is “Estado que por orden del Sor. Gobernador… 15 de julio de 1809”, compiled 
in July of 1809, and located in expediente 9, legajo 210, Fondo Asuntos Políticos, ANC, 
Havana. The United States Consul in Santiago reported that he had “apprized the French 
Inhabitants, who held Slaves, of the Law which prohibited their introduction into the 
Territories of the U. States”, but that he hoped that the United States government “may 
have the power and the inclination to grant them some relief from the precise rigor of 
established Statutes”. Rowland, ed., Official Letter Books, 4: 364.
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You will permit the Schooner… with the negro’s on board to pass 
the Fort; But you will inform the Captain that no slave must (until 
further orders) be landed on penalty of a forfeiture of the Vessel, 
and a heavy pecuniary fine.

You will bring to at the Fort every Vessel with slaves on board 
coming from a foreign Port, and report the same to the Governor 
of the Territory; The propriety of permitting a Vessel with 
slaves to ascend, must depend upon the circumstances of each 
particular case.25

Governor Claiborne was caught between a recently enacted 
federal law, a longstanding preoccupation in Louisiana about “French 
Negroes” as dangerous carriers of revolutionary ideas, and the practical 
problem of what to do with seemingly inadmissible refugees. As the 
scope of the impending migration became evident, the implications of 
the governor’s actions multiplied. Among the thousands of arriving 
migrants whom Claiborne counted as free were many men and women 
who insisted that their only source of support was the labor of persons 
who accompanied them, whom they designated slaves. Therefore the 
challenge of providing for the refugees deemed free was entangled with 
the question of the status of persons whom those refugees wished to 
have recognized as slaves.26

Claiborne initially tried to persuade the French consul in New Orleans 
that the support of the refugees was a problem for the French government, 
but it soon became clear that the consul could not possibly provide for the 
sustenance of the thousands of men and women about to get off the boats. 
At the same time, the emergency provided a nice rationale for Louisiana’s 
slaveholders to appeal for a suspension of the ban on bringing in persons 
held as slaves. For Claiborne, the temptation to allow some among the 
migrants to make use of the labor of others among them  –  those whom 

25   See An Act to Prohibit the Importation of Slaves into Any Port or Place within the Jurisdiction 
of the United States, 2 Stat. 426 (1807); and Rowland, ed., Official Letter Books, 4: 351.
26  Claiborne’s decision making can be followed week by week in v. 4 of Rowland, ed., 
Official Letter Books.
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they referred to as “the few faithful domesticks who had accompanied 
them in their misfortunes”  –  was very strong.27

The lobbying by planters and the governor was successful. On June 
28, 1809, the United States Congress authorized the president to suspend 
the penalties that would otherwise have been applied to captains who 
brought “slaves” who were accompanying free Saint-Domingue refugees 
into the United States. On July 8, Governor Claiborne sent the secretary 
of state a list of the boats that had arrived in New Orleans from Cuba, 
with the clear implication that their passengers had now disembarked, and 
he reported that “The slaves have been all delivered to their Masters they 
giving bond with security to have them forthcoming when demanded”. 
The ambiguous term criado on the manifests of the outgoing ships 
(sometimes translated as domestiques in the French version) had now 
been rendered quite bluntly as “slave”, imposing a presumption of slave 
status on thousands of refugees.28

For a person thus labeled to challenge this imposition would 
often have required invoking a revolutionary emancipation detested by 
United States authorities, as it had been by Spanish authorities in Cuba. 
Under an earlier Louisiana law, a “person of color” from Hispaniola 
with a strong claim to free status was entitled to document such freedom 
before the mayor or a magistrate by “credible testimonies”. This 
provision, however, seems to have referred to free persons of mixed 
ancestry, and was not designed to apply to those referred to en bloc as 
“Negros”, who were implicitly seen as slaves. Whatever the procedure, 
refugees whose freedom rested on the decrees of the French and Haitian 

27  On May 15, Governor Claiborne had forwarded to the Secretary of State a petition 
from “a number of a very respectable and humaine citizens” concerning the ban on the 
landing of slaves. On May 20, he spoke with “white Passengers” from one of the ships 
from Santiago. Rowland, ed., Official Letter Books, 4: 354, 363, 372. See also Ashli White, 
Encountering Revolution: Haiti and the Making of the Early Republic (Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press, 2010), chap. 5.
28  On the authorization to allow exceptions to the ban on the introduction of slaves, see An 
Act for the Remission of Certain Penalties and Forfeitures, and for Other Purposes, 2 Stat. 549 
(1809). In August, Governor Claiborne circulated a copy of this act to United States consuls 
in the Caribbean, emphasizing the limited scope of the exemption in hopes of discouraging 
the embarkation of additional ships for Louisiana. Rowland, Official Letter Books, 5: 6.
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revolutions would quickly see that their best legal argument was one 
that they probably could not safely make.29

Adélaïde Métayer/Durand and Louis Noret
Soon the designations of status made on the wharf began to be 

solidified. During the first year, those who had claimed other refugees as 
slaves were still subject to the bond they had posted on arrival, obliging 
them to turn those persons over to the government, should interpretations 
of the ban on the international slave trade require it. On March 16, 1810, 
however, the legislative council and the governor of the Territory of 
Orleans issued a formal act concerning property rights over those who 
had been counted as slaves when they landed. The bond posted by their 
putative owners was lifted, and such “owners” could now “possess, sell, 
and dispose of” these persons without restrictions.30 The exercise of the 
full array of powers attaching to the right of ownership over a person was 
now authorized.31

This decision did more than ratify relations of ownership abolished 
in Saint-Domingue but revived in Santiago as multiple forms of domination 

29  The establishment of this procedure preceded by two years the large-scale arrival of the 
refugees in 1809, and made no reference to those Claiborne now referred to as “Negros”. 
“Every man and woman of color from Hispaniola […]pretending to be free, shall prove his 
or her said freedom, before the mayor of the city, or any justice of the peace, by credible 
testimonies, and shall take a certificate of such justification, attested by the said mayor or 
justice of the peace, and if such justification cannot be made, the said man or woman of 
color shall be considered as a fugitive slave, and employed at the public works, until they 
shall prove their freedom, or be claimed by their owner by virtue of good titles”. Acts Passed 
at the First Session of the First Legislature of the Territory of Orleans (New Orleans: Bradford 
& Anderson, 1807), chap. 30, 128-30. 
30 Moniteur de la Louisiane, March 21, 1810. Claiborne did report, however, that he had 
expelled “all males above the age of 15” among the persons of color from Cuba, “in 
pursuance of a Territorial Law”. Rowland, Official Letter Books, 5:4.
31  The phrase “the powers attaching to the right of ownership” appears in the Slavery 
Convention of the League of Nations of 1926, and in a Supplementary Convention of the 
United Nations in 1956. See Jean Allain, “The Definition of Slavery in International Law”, 
Howard Law Journal 52 (2008-2009): 239-75. Although the types of enslavement envisioned 
in modern international law necessarily differ from those that applied in nineteenth-century 
jurisdictions that legally recognized slavery, the formulation is nonetheless a succinct and 
useful one. Moreover, it can be helpful even in the nineteenth century to distinguish the 
exercise of powers that attached to the right of ownership from the “genuineness” of a given 
claim of ownership.
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and dependence. By legitimating the holding of property rights in persons 
from Saint-Domingue, it effectively silenced the very existence of the 
abolition that had taken place in the French colony in 1793-1794.32 It thus 
opened the possibility of finding a property interest in persons who had 
lived as free in both Saint-Domingue and Cuba. That is, it placed the free 
status of any refugee of discernable African descent at risk, unless he or 
she could quickly produce credible proof of individual freedom.33

One man who saw the potential in this situation was a white tailor 
from Saint-Domingue named Louis Noret. He had recently crossed paths 
in New Orleans with a woman of color named Adélaïde whom he had 
known back in the city of Cap Français. She had once been the slave of 
a man named Charles Métayer, also a tailor and Noret’s former business 
partner. Charles Métayer and his wife had taken the young Adélaïde with 
them into exile in New York at the height of the Haitian revolution. Around 
1799 they returned with her to Cap Français when Toussaint Louverture 
offered colonists guarantees of their landed property  –  although not the 
prospect of holding persons as slaves. After serving Charles Métayer and 
his wife for a time, Adélaïde had left his household by 1801 to become a 
marchande (woman trader) in the town of Port de Paix, Saint-Domingue. 
During the war between the forces of Leclerc and those arrayed against him, 
she fled the colony, landing first in Jamaica, and then in Baracoa, Cuba.34

Once in Cuba, Adélaïde lived as a free woman of color and became 
head of her own household, including a son born in Saint-Domingue and two 
daughters born in Cuba. When she arrived in Louisiana in the exodus from 
Cuba, she was sometimes referred to with the surname Métayer, from the 

32  Some of those claimed as slaves had been purchased in Cuba  –  or at least so their putative 
owners alleged. But even in those cases, the person so acquired had often come from Saint-
Domingue with another refugee. See, for example, the retrospective reference to an 1807 slave 
purchase in Santiago in which the original seller and buyer were both apparently from Saint-
Domingue: Sale of slaves from Louis Duhart to Suzette Bayot,  January 6, 1820, Acts N. 17, 
Notary Marc Lafitte, New Orleans Notarial Archives Research Center (NONARC).
33  Examples of the deposit of freedom papers from Saint-Domingue with notaries in New 
Orleans include “Enregistrement de l’acte de liberté de la nommée Florence”, October 24, 
1810, Acts No. 3, Notary Miguel de Armas; and “Enregistrement à requête de Suzanne Morin”,  
September 9, 1809, Notary Narcisse Broutin; both in NONARC.
34   For details on Adélaïde’s life before her arrival in New Orleans, see Scott, “‘She… refuses to 
deliver up herself’”.
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name of the family under whose control she had once lived, and sometimes 
with the surname Durand, perhaps the name of a man with whom she had 
lived back in Saint-Domingue. Her initial re-encounter with Louis Noret 
seems to have been amicable enough; they had acquaintances in common 
among the women and men who were settling in to life in New Orleans.35

In March of 1810, when the governor and the legislative council 
ruled that thousands of individuals who had been free in Saint-Domingue 
were salable as property in New Orleans, Louis Noret devised a thin thread 
on which to base a claim to a property interest in Adélaïde. For his own 
reasons, he would refer to her with the surname Métayer. Noret went to the 
local court to allege that he was owed a debt by Louis Métayer, brother of 
Adélaïde’s former owner Charles Métayer, and that Louis was currently 
living in the French colony of Guadeloupe, hence not available. He also 
asserted that Charles Métayer had died and that Louis had inherited his 
property. On the basis of this argument, the local court  –  presided over 
by the Saint-Domingue émigré Louis Moreau Lislet  –  authorized Noret 
to collect that debt through the seizure of property in New Orleans owned 
by Louis Métayer. As soon as he received this ruling, Noret arranged for 
the sheriff to seize Adélaïde and her three children, put them in jail, and 
announce their impending sale at auction, with the proceeds to go toward 
the payment of his alleged debt.36

The local newspaper duly announced the auction.37 At the last 
minute before the scheduled sale, however, Adélaïde found some way to 
get a petition to a New Orleans court, through which she attempted to file 
suit against the sheriff for assault and battery. This was the mechanism 
generally used by persons held in slavery who sought to prove their legal 
freedom. If the court viewed the basis of the claim as sufficient to initiate 
a suit, the petitioner would be permitted to allege assault and battery and 
false imprisonment. The petitioner could then be assigned counsel as a 

35  Scott, “‘She… refuses to deliver up herself’”.
36  See the brief manuscript court record in A. Metayer adv. Noret, #2093, City Court, City 
Archive, New Orleans Public Library (hereafter CA, NOPL).
37  The announcement of the seizure and offer at auction first appeared in the Moniteur de 
la Louisiane on April 28  and ran through May  23, 1810. 
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“pauper”, and the case would proceed, with the burden of proof falling 
on the petitioner.38

The proof of individual freedom that Adélaïde proffered was a 
receipt for monies she had paid in 1801 to Charles Métayer back in Cap 
Français in order to release her from any labor service that she might still 
owe. In that receipt he acknowledged that she was free, and relinquished 
all claim to her. But Charles Métayer had declined to include Adélaïde’s 
son’s name in the written receipt, preferring to retain initial custody of 
the child when he released the mother. Pending resolution of Adélaïde’s 
assertion of freedom, the New Orleans court postponed her sale and that 
of her daughters, born after the signing of the document, but allowed the 
sale of the boy to go forward. The proceeds from that sale turned out to be 
sufficient to cover the debt claimed by Louis Noret. Adélaïde’s case was 
discontinued without any damages being paid either by Noret or by the 
sheriff who had seized her; she and her two daughters returned home. No 
final determination of their status, however, had been made by the court.39

It is worth pausing in our narrative to note what seems to have 
occurred here in terms of legal status. Under French law in Saint-Domingue, 
any property right in Adélaïde had been extinguished in 1793-1794, when 
the civil commissioners decreed and the French National Convention 
ratified the abolition of slavery. The rules governing that abolition, however, 

38   See “An Act to enable persons held in slavery, to sue for their freedom”. Laws of 
the Territory of Louisiana 1807, chap. 35, 96-97. In theory, this law would only apply in 
the Territory of Louisiana (the portions of the Purchase located above the thirty-third 
parallel), rather than in the Territory of Orleans. In practice, however, its procedures 
appear to have been followed in the city of New Orleans as well. See also the general 
discussion of freedom suits in Kenneth Aslakson, “Making Race: The Role of Free Blacks 
in the Development of New Orleans’ Three Caste Society, 1791-1812” (Ph.D. dissertation, 
University of Texas, 2007).
39  Her suit against Noret (City Court #2093, CA, NOPL) was discontinued, and her suit 
against the sheriff (A. Metayer v. B. Cenas, City Court #2241, CA, NOPL) was left without 
resolution. The Louisiana Supreme Court ruled in another case in 1810 that whereas 
“negros” were to be presumed to be slaves, absent evidence to the contrary, “persons of 
color” would be assumed to be free. The reasoning there was that a “person of color” might 
well be either Indian or a “mulatto” born of free parents (Adelle v. Beauregard, 1 Mart. [o.s.] 
183 [1810]). In the case of Adélaïde Métayer, however, the courts seem to have been willing 
to accept the most fragile oral evidence as sufficient to rebut the presumption of freedom for 
her son, despite the fact that he was almost certainly seen as being, like his mother, a person 
“of color” in the sense of having apparent mixed ancestry.
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had obliged some former slaves attending to children or to the elderly to 
continue to provide essential services to their former owners. When Adélaïde 
offered money to Charles Métayer in 1801, she was thus technically buying 
her way out of a labor obligation, not out of legal bondage, which was 
already extinguished. The receipt, however, referred to her liberté, and it 
may well be that the Métayer family had managed to maintain elements 
of the fiction of ownership when they returned to the colony from New 
York. Later, when Adélaïde found herself in the slaveholding society of 
Cuba and then of Louisiana, where courts did not recognize as definitive 
the French abolition of 1794, this signed receipt became the closest thing 
she had to an individual manumission document. But precisely because it 
had been drawn up after general emancipation, it lacked the form and the 
notarial certification of an official record of manumission.40

Louisiana officials, of course, knew perfectly well that slavery had 
been abolished in Saint-Domingue. Indeed, Louis Moreau Lislet, principle 
draftsman of the Digest of the Civil Laws Now in Force in the Territory 
of Orleans (1808), had himself been a judicial officer in Saint-Domingue 
during the period after abolition. And it was this same Louis Moreau Lislet 
who was now judge of the New Orleans court to which the tailor Louis 
Noret brought his claim of a right to seize Adélaïde Métayer.41

The various Louisiana justices who heard the initial case and the 
subsequent appeals did not explicitly justify their decision to ignore the 
decrees of abolition that had been promulgated in Saint-Domingue. Nor 
did they acknowledge that under the prevailing rules governing conflict 
of laws the validity of the receipt signed by Charles Métayer, and the 
contract it formalized, should be judged based on the law in the place of 
40  The story had become more complicated when Louis Noret met Adélaïde again in New 
Orleans, and persuaded her to give the receipt to him for safekeeping. After he later seized 
her, she seems to have brought into being a copy of the document  –  only to have Noret 
accuse her of forgery. She did not deny that hers was a copy, but she claimed that it was 
a precise replica of an original that he was himself refusing to relinquish. See receipt in 
Meteyé, Adelaide v. Noret, #1035, Parish Court, CA, NOPL; and the testimony in Transcript 
of Record, Metayer v. Noret, #288, Mss. 106, Supreme Court of Louisiana Historical Archive, 
Earl K. Long Library, University of New Orleans (hereafter SCA, UNO).
41  See Alain A. Levasseur, Louis Casimir Elisabeth Moreau Lislet: Foster Father of Louisiana 
Civil Law (Baton Rouge: Louisiana State University Law Center Publications Institute, 
1996), 79-113.
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that document’s creation - Saint-Domingue/Haiti, where the law had and 
would continue to recognize Adélaïde’s liberty.42 Instead, and implicitly, 
the Louisiana courts regarded the property rights in persons from Saint-
Domingue as something that simply could not be extinguished, even though 
those rights might have been abolished by the action of the French state, 
and in Adélaïde’s case also relinquished by Charles Métayer. Under this 
logic, having once been a slave, Adélaïde Métayer remained vulnerable 
to a new claim of mastery over her.

Adélaïde’s son’s situation posed the problem in terms that were more 
dramatic, making the resolution even more stark. The alleged property right 
in his person had in fact never existed in French law, given that he was 
born after abolition in 1794. Noret’s right to him was now being created 
out of whole cloth in Louisiana, based solely on the evidence that the boy 
had once been under the control of Charles Métayer. By initially refusing 
to allow Adélaïde to take her son with her when she left the household in 
Cap Français a decade earlier, Charles Métayer had exercised one of the 
powers associated with slaveholding, even though slavery was gone in the 
colony. From the vantage point of Louisiana nine years later, this could be 
construed as evidence of possession, and, by extension, of ownership.43

The definition of slavery in Louisiana’s 1808 Digest of the Civil 
Laws made no reference to a lawful process of acquisition or demonstrated 
possession of title, much less a formal determination that the individual in 
question was in fact appropriately subject to a such a claim of property in 

42  The 1808 Digest was explicit on this point. See A Digest of the Civil Laws Now in Force 
in the Territory of Orleans (1808) rep. ed. from the de la Vergne volume (Baton Rouge: 
Claitor’s Publishing Division, 2008), preliminary title, chap. 4, art. 10: “The form and force 
of acts and written instruments, depend upon the laws and usages of the places where 
they are passed or executed”. <http://www.law.lsu.edu/index.cfm?geaux= digestof1808.
home&v=en&t=005&u=005#005>.
43  On the relationship of possession to ownership under Louisiana law more generally, 
see 1808 Digest, book 3, title 20, chap. 2, art. 16 “Possession taken in a proper sense, is the 
detention of a thing which he who is master of it, or who has reason to believe that he is 
so, has in his own keeping or in that of another person by whom he possesses”; and art. 23, 
“The natural connection which is between the possession and the property, makes the law 
to presume that they are joined in the person of the possessor and until it be proved that the 
possessor is not the right owner, the law will have him, by the bare effect of his possession, 
to be considered as such”. <http://www.law.lsu.edu/index.cfm?geaux=digestof1808.
home&v=en&t=039&u=105#105>.
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his or her person  –  that is to say, that he or she was not rightfully free. In 
the section titled “On the Distinctions of Persons Which are Established 
by Law”, the Digest declared: “Art. 13. A slave is one who is in the power 
of a master and who belongs to him in such a manner, that the master may 
sell him, dispose of his person, his industry and his labor, and who can do 
nothing, possess nothing, nor acquire any thing, but what must belong to 
his master”. Slave property, in this respect, was treated as parallel to other 
forms of property, in which “the bare effect of [...] possession” created 
a legal presumption of ownership. The “ownability” of the person thus 
possessed was as self-evident as the ownability of land or material objects.44

There is, we might note, an intriguing modern twist to this feature 
of the Digest’s assertion that “a slave is one who is in the power of a master 
and who belongs to him [...]” In 1926, the League of Nations sought to 
define the status of slave, and the meaning of enslavement, in order to 
commit member nations to the extinction of the institution of slavery. The 
commission established to deliberate on the matter defined slavery not as 
the legal ownership of a person, but as the “status or condition of a person 
over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are 
exercised”. This definition was then reiterated in the 1956 United Nations 
Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions 
and Practices Similar to Slavery.45

Some contemporary courts have been reluctant to apply the term 
slavery, even when such “powers attaching” are shown to have been 
exercised over an individual. A recent decision of the European Court of 
Human Rights, for example, held that the charge of enslavement should be 
evaluated with reference to what they took to be classic “chattel” slavery, 
in which there existed a “genuine right of legal ownership”. The case at 
hand concerned a Togolese adolescent who had been forced to labor for 
more than four years, without pay, “from 7.30 a.m. until 10.30 p.m. every 
day with no days off” caring for children in a Paris apartment, her passport 

44   I thank both James Krier and Hendrik Hartog for multiple conversations on this point. 
For the definitional text in the 1808 Digest see book 1, title 1, chap. 2, art. 13.
<http://www.law.lsu.edu/index.cfm?geaux=digestof1808.home&v=en&t=006&u=006#006>.
45  For the text of the convention see the website of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights: <http://www2.ohchr.org/english/law/slavetrade.htm >.
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confiscated and her movements controlled. The Court nonetheless concluded 
that she had not been subjected to enslavement “in the traditional sense 
of that concept”.46

The European Court’s desire to avoid anachronism is understandable, 
and historians may be similarly reluctant to adopt definitions that appear 
to be excessively trans-historical. The experience of the Saint-Domingue 
refugees, however, suggests that even in the case of nineteenth-century 
slavery “in the traditional sense of that concept”, enslavement could in fact 
be achieved by the “bare effect of [...] possession”. The “ownership” of these 
persons was established in New Orleans in 1809 through the exercise of the 
powers generally seen as attaching to it, not vice versa. For Louis Moreau 
Lislet and the tailor Noret in 1810, no inquiry into the “genuineness” of 
the claim on which such ownership rested was necessary.47 

Proving freedom
Adélaïde Métayer/Durand tried to break with this pattern, and to 

contest at law the legitimacy of the claims made to her person. In doing 
so, however, she faced a set of presumptions that were difficult to rebut. 
For the Saint-Domingue refugees who disembarked from ships in New 
Orleans and were counted as slaves, and for Adélaïde, who disembarked 
with her children as free, but was later seized as a slave, the change in 
jurisdictions had created a rupture of legality. The capacity of others on 

46  “Although the applicant was, in the instant case, clearly deprived of her personal 
autonomy, the evidence does not suggest that she was held in slavery in the proper sense, in 
other words that Mr and Mrs B. exercised a genuine right of legal ownership over her, thus 
reducing her to the status of an ‘object’”. See paragraph 122 of Siliadin v. France, Application 
number 73316/01, Council of Europe: European Court of Human Rights, Second Section, 
Judgment, Strasbourg, July 26, 2005. See also Jean Allain, The Slavery Conventions: The 
Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations Convention and the 1956 United Nations 
Convention (Leiden: Martinus Nijhoff, 2008), especially 4-7, and 751-58.
47  One might contrast this judicial indifference to the circumstances of enslavement in New 
Orleans with the formal concern with the justice of the capture of persons observed in the 
medieval Mediterranean port of Valencia.  There, as Debra Blumenthal has demonstrated, 
a showing of capture in a “just war” was required for a captor to offer a captive for sale as 
a slave.  However formalistic the proceeding, it did at least acknowledge that for ownership 
to be rightful it had to rest on a legally recognizable claim of right. See Debra Blumenthal, 
Enemies and Familiars: Slavery and Mastery in Fifteenth-Century Valencia (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 2009), 9-45. 
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board those ships to assert a property right in persons was very largely a 
matter of force and circumstance, enhanced by their recent departure from 
the slaveholding society of Cuba. Men and women who could produce a 
carefully notarized freedom paper, or who could persuade leading citizens 
to go to a notary and swear to their freedom, might dodge the risk. But for 
the rest, slavery was a “distinction among persons” that could be established 
by force  –  including in some cases the visible force of a sheriff arriving to 
drag a woman and her children to jail  –  and then quietly ratified by law.48

Adélaïde’s struggle with Louis Noret and with the courts did not end 
with his forcing of the sale of her son in 1810. Having seen that he could 
extract money by asserting a property right in an otherwise free woman 
and her children, Louis Noret could not resist trying it again. A few years 
later he located the son and heir of Charles Métayer in New York, Pierre 
Métayer, and found him willing to confer a power of attorney to see whether 
the tailor could perhaps establish a full property interest in Adélaïde and 
her children on his behalf by pursuing a case in New Orleans.49

The court continued to style her Adélaïde Métayer, but in her own 
life she now formally used the name Adélaïde Durand, and it was under 
that name that she was recorded as a mulata libre (a free woman of color) 
at the Cathedral of St. Louis in New Orleans when she baptized her infant 
son Luis Durand in April of 1816. (Sacramental records in this period were 
often kept in Spanish.) According to witnesses, five months later the tailor 
Noret came to Adélaïde’s house when she was out, and seized her two 
daughters and the new baby.50

48   As noted above, this was not merely a problem of the kind that would later be 
categorized as “choice of law”, in which a court would have to decide between applying the 
law of Saint-Domingue or that of Louisiana. Both the alleged property right and the claim of 
freedom were based in documents and relationships obtaining in Saint-Domingue. Without 
some recognition in Louisiana of law in Saint-Domingue, there would be no slaveholders 
and slaves among the refugees in the first place. The question was which laws from there 
would be recognized, the ancien régime laws recognizing ownership of persons, or the 
revolutionary ones prohibiting it.
49  The power of attorney is included in the papers of Metayé v. Noret, #1035, Parish Court, 
CA, NOPL. 
50  See the baptismal record of Luis Durand, April 21, 1816, in St. Louis Cathedral, New Orleans, 
Baptisms of Slaves and Free Persons of Color, 1816-17, v. 1. Many thanks to archivist Emilie 
Gagnet Leumas for having provided a photograph of this record. For details on the subsequent 
case, see Scott, “‘She… refuses to deliver up herself’”, 129.
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The next day, Adélaïde again petitioned the court and received 
authorization to file suit against Noret for false imprisonment. This time, 
Noret had hired as his own attorney the man who had been judge in the 
1810 case, Louis Moreau Lislet, one of city’s most distinguished lawyers 
and, of course, the primary drafter of the Louisiana Digest of the Civil Laws. 
Alleging that Adélaïde might flee while the case was pending, Moreau 
Lislet called on the clerk of the court to order “the said mulatto wench 
Adelaide together with her three children” sequestered and placed in the 
custody of the sheriff for the duration of the proceedings. The contending 
lawyers went back and forth on this, and Adélaïde and the children were 
alternately held and released pending the outcome of the trial.51

The tenacity of the woman who now called herself Adélaïde Durand 
was, however, beginning to pay off. She had over the years worked with 
lawyers and acquaintances to compile an imposing sheaf of papers concerning 
her history, and other refugees confirmed that she had long lived as a free 
woman. When confronted with the spectacle of this second seizure, a jury 
of eleven men in the court of Judge James Pitot gave a verdict “in favor 
of the Plaintiff Adelaide Metayer for her freedom”, although “without 
damages” against those who had seized her. However committed these 
eleven residents of New Orleans may have been to the institution of 
slavery, they seem to have balked at the prospect of letting Louis Noret, 
armed with a power of attorney from a man in New York, barge into the 
house of a woman living as free and seize her children. The jury was not 
required to present its reasons, but we may infer that they knew that there 
were many free women of color in the city  –  and that they believed that 
Adélaïde Métayer/Durand, head of a household including three children, 
looked and behaved as though she were one of them.52

Noret appealed the decision to the Louisiana Supreme Court. In its 
decision, the Supreme Court reverted to the presumption of slave status 
for Adélaïde, discounting the question of the validity of what she had 
presented by way of freedom papers as unworthy of attention. Justice 
Pierre Derbigny did, however, take seriously the possibility of a claim 

51   See Metayé v. Noret, #1035, Parish Court, CA, NOPL.
52  See Metayé v. Noret, #1035, Parish Court, CA, NOPL. Again, there are parallels with the 
dynamics discussed in Gross, What Blood Won’t Tell.
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of freedom on grounds of prescription, the loss of a property right as the 
result of the passage of time. The legal basis for invoking prescription to 
seek freedom was complex, however. The state of Louisiana had once been 
a colony of Spain  –  before the territory’s formal transfer to France in 
1801, and then its purchase by the United States in 1803. Derbigny argued 
that because of the layering of law that had resulted from those transfers, 
Spanish law could be said to be still in force in 1818, except insofar as it 
had been explicitly superseded by subsequent territorial, state, and federal 
law. For most questions, that meant that Spanish law had been either buried 
or transformed by the massive Digest of the Civil Laws of 1808. But there 
was a provision of Spanish law that had simply been ignored in the Digest, 
and that was the principle of prescription (prescripción) as it might apply 
to the status of a person once held as a slave.53

The Siete Partidas of Alfonso the Wise, promulgated (albeit somewhat 
ineffectually) in thirteenth-century Castille, were quite clear on this point. 
A slave who had lived as a free person “in good faith” for ten years in the 
same country as the master, or for twenty years elsewhere, was no longer 
a slave. He or she was now a legally free person. Status, in effect, would 
be adjusted to reflect an established condition.54

The possibility of freedom by prescription offered a rebuttal to 
the claim that the woman who now appeared in sacramental records as 
the free mulata Adélaïde Durand was still the property of the heirs of her 
former owner, Charles Métayer. But the standard in the Siete Partidas was 
exigent. Justice Derbigny counted Adélaïde as having lived as free for six 
years in Baracoa and seven years in New Orleans  –  not enough to reach 
the required twenty years for freedom by prescription in the master’s 

53   Other forms of prescription persisted in property law, but not the form that could 
confer freedom on the slave. For a discussion of the silencing of certain protective measures 
in Spanish law as Louisiana’s legislators evolved new territorial and state law, see Vernon 
V. Palmer, “The Strange Science of Codifying Slavery  –  Moreau Lislet and the Louisiana 
Digest of 1808”, Tulane European and Civil Law Forum 24 (2009): 83-113.
54  Las Siete Partidas, trans. Samuel Parsons Scott, ed. Robert I. Burns, S. J., (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 2001), 4:983. “Where the slave of any person goes about 
unmolested for the space of ten years, in good faith and thinking that he is free, in the 
country where the master resides, or for twenty years in some other country; although his 
master may not see him, he becomes free for this reason”.
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absence. Adélaïde was out of luck. The court ruled for Noret, from whom 
no damages were thus due for having seized her.55

Adélaïde, however, was apparently still living on her own with 
her children. The court had not exactly affirmed or denied the claim of 
ownership made by Noret on behalf of Pierre Métayer. Justice Derbigny 
had simply declined in this damage suit to uphold Adélaïde’s claim that she 
was a free woman who had been seized as a slave by Noret. As a practical 
matter, however, she was not yet “one who is in the power of a master”. 
And this turned out to make a considerable difference.

Louis Noret had prevailed in court but he had not prevailed in 
practice, and it was now the turn of Pierre Métayer, son of the deceased 
Charles, to try to get the law to bring this recalcitrant woman under his 
authority. Alleging that Adélaïde “refuses to deliver up herself as the slave 
of your Petitioner”, Pierre Métayer brought suit in his own name in June of 
1818. It had now been nine years since Adélaïde had disembarked from a 
ship in New Orleans as a free woman in 1809, roughly sixteen years since 
she disembarked from a boat in Cuba as a free woman in 1803, seventeen 
years since she had obtained the receipt from her former master in 1801, 
and twenty-four years since the French abolition of slavery in 1794.56

 With the question back in his court in 1818, Judge James Pitot 
initially acceded to Pierre Métayer’s request that Adélaïde and her children 
be sequestered to prevent them from fleeing the jurisdiction. Adélaïde 
was able to find someone to post bond on her behalf, however, and they 
were released. Once the trial began, Judge Pitot focused attention on the 
question of Adélaïde’s status during the revolution in Saint-Domingue, 
and one witness provided answers that suggested the complex nature of 
abolition itself:

Question by the Court: In the year 1803 when you saw M. Metayer 
at the Cape, did he ever tell you that Adelaide was free or that he 
considered her as free?
Answer. I did not hear him say so, at that time she was considered by 
her master like the other negroes who had been freed by Santonax.

55  See Metayer v. Noret 5 Martin (o.s.) 566 (1818).
56  Pierre Meteyé v. Adelaide (June 26, 1818) #1589, Parish Court, CA, NOPL.
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The witness, M. Pomponneau, abruptly seems to have wanted to 
qualify what he had just said, and switched to French to make his meaning 
clearer. In 1801, he insisted, M. Métayer had in fact referred to Adélaïde 
as “son esclave”  – his slave.57

Judge Pitot now found himself directly confronted with references 
to “le temps des Commissaires”  – the years beginning in 1793, when 
the abolition of slavery promulgated by the French Civil Commissioners 
Léger Félicité Sonthonax and Étienne Polverel became law, was ratified by 
theConvention Nationale in Paris, and was enforced with greater or lesser 
precision in those areas of the colony of Saint-Domingue that were under 
the control of the commissioners. The city of Cap Français, home of Louis 
Noret, Charles Métayer, and the young Adélaïde, had indeed ended up under 
the authority of the commissioners, whether or not Charles Métayer had 
spoken as though he acknowledged the commissioners’ decrees.58

Judge Pitot was himself a French-born businessman who had lived 
for a decade in Saint-Domingue. The events in question were no mystery 
to him: He had intended to travel to Cap Français in 1793, but changed 
his plans and proceeded to Philadelphia. Now, years later, and despite the 
difficulty of establishing that Adélaïde had been in possession of a valid 
individual manumission paper, he concluded that “she was made free 
by the French Commissaries towards 1794”. Moreover, witnesses had 
established that when Pierre Métayer was in Cuba he had learned that 
Adélaïde was living as free in Baracoa, but took no steps to reclaim her  
–  a familiar kind of evidence in a case of prescription, establishing that an 
alleged rights-holder had, despite notice, neglected to try to enforce those 
rights. Pitot concluded that “the defendant and her two daughters must be 
protected by our Laws in the enjoyment of their freedom”.59

57  Testimony on p. 9, Transcript of Record, #318, Mss. 106, SCA, UNO. 
58   For a discussion of Cap Français in this period, see Jeremy D. Popkin, You Are All 
Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010).
59   See the decision on pages 14-17 of the Transcript of Record, #318, Mss. 106, SCA, 
UNO. I thank Lawrence Powell and Lo Faber for their assistance in locating information on 
James Pitot, who had served as mayor of New Orleans in the early territorial period. See W. 
C. C. Claiborne, Interim Appointment: W. C. C. Claiborne Letter Book, 1804-1805, ed. Jared 
William Bradley (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2002), 255-57.
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Pierre Métayer promptly appealed to the Louisiana Supreme Court. 
And there, finally, Adélaïde Métayer/Durand’s journey came to an end. 
This time around, Justice Pierre Derbigny proposed a blunt summary of the 
circumstances: “The defendant, Adelaide Metayer, a woman of colour, is 
in possession of her freedom, since a number of years. A person, who calls 
himself her master, now sues to make her return to the state of slavery”. 
Justice Derbigny at last acknowledged that France had abolished slavery in 
Saint-Domingue in 1793-1794, and that although slaveholders viewed that 
abolition as illegitimate, it had been recognized as valid by the subsequent 
governments in the colony and, later, nation of Haiti. (The refusal of the 
United States government to accord diplomatic recognition to Haiti did not 
change this fact.) Unlike Judge Pitot, however, Justice Derbigny did not 
choose to give direct legal effect to that abolition. The Louisiana Supreme 
Court was not prepared to upset the slaveholding regime of Louisiana by 
ruling that all of those affected by the abolition in Saint-Domingue were 
perforce free. Instead, Derbigny simply treated the moment of abolition as 
the beginning date from which to count the years that Adélaïde Métayer/
Durand had lived in good faith as free. This brought the total number 
to more than twenty, hence enough for her freedom to be confirmed by 
prescription under the Siete Partidas of Alfonso the Wise.60

The story of the Saint-Domingue refugees and Adélaïde Métayer/
Durand is, at its simplest, emblematic of each of two threads of current 
scholarship on slavery and the law. It shows the overwhelming capacity 
of slaveholding societies to impose a state of legal rightlessness on men 
and women of African ancestry, using the law of slavery to establish and 

60   Peter Métayer v. Adelaide f.w.c. (December 8, 1818), #318, SCA, UNO; decision reported 
as Metayer v. Metayer 6 Mart. (o.s.) 16 (1819). Derbigny’s interpretation of Spanish law on 
prescription and slavery was later codified, but with a crucial modification, in Louisiana, 
General Assembly, Civil Code of the State of Louisiana (1825). Art. 3510 of that Code read: 
“If a master suffer a slave to enjoy his liberty for ten years, during his residence in the State, 
or for twenty years while out of it, he shall lose all right of action to recover possession of 
the slave, unless the slave be a runaway or fugitive”. In keeping with the usual procedure in 
prescription, the rule was formulated as a punishment imposed on the rights-holder who did 
not act to enforce those rights  –  in this case the putative master. It is worth noting that the 
term for the person over whom the rights were being asserted remained “slave”  –  albeit a 
slave whose master no longer had a legal right of action to recover possession. The phrase 
found in the Siete Partidas  –  “he becomes free for this reason”  –  was not used.
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maintain a regime of commodification. It also shows the ways in which 
one tenacious and quite literally self-possessed woman could contest her 
own status, losing some battles and winning others.

There is, however, something more here as well. We might return 
to the quotation from Grotius that opens this essay: “a ship sailing through 
the sea leaves behind it no more legal right than it does a track”. Grotius 
was arguing that a ship’s passage could establish no right or sovereignty 
over the waters it traversed. But what of the rights of its passengers? As 
the boats filled with refugees crossed the Windward Passage that separated 
Saint-Domingue from Cuba, and then the Gulf of Mexico that separated 
Cuba from Louisiana, those warm waters had a selective, solvent effect. 
A key right that had been gained in the course of the Haitian Revolution  
–  the right to be free of any claim to ownership of one’s person by another 
human being  –  melted away. A second revolutionary principle  –  that the 
matter of apparent ancestry captured by the terms “black” and “mulatto” 
should carry no legal disabilities  –  proved to be equally soluble. At the 
same time, and dangerously, the most significant privilege that had been 
abolished by the revolution  –  the ability to claim property in another human 
being, under color of law  –  began to re-form, restoring an exploitable 
“property-ness” to many of the refugees.

Upon arrival in Cuba and later in Louisiana, some would therefore 
discover that the capacity for others to find property in their persons 
was once again full and entire. Thousands of men, women, and children 
would be deemed the slaves of whoever could plausibly assert some hold 
over them. For others, including Adélaïde, this “property-ness” became 
latent, but not yet actualized. They were for the moment deemed to be 
free people of color, occupants of their own person. But occupancy was 
not definitive possession, and a change in circumstances or paperwork 
could enable some other person to reach for that latent “property-ness”, 
and claim them to be slaves.61

61  I am grateful to James Krier for a discussion concerning the parallel between Adélaïde’s 
situation and the common-law occupancy/possession distinction. The parallel is, however, largely 
metaphorical, as the very existence of property in her person (whether occupied, possessed, or 
relinquished) is what was in fact at stake.
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The same codes and statutes that determined that some persons 
could be held as property required no sound or consistent account of how 
the property right in a given individual had lawfully come into being in 
the first place. They required no proof that the person in question was 
subject to such ownership; property in his or her person, like property in 
other “immovables”, could be presumed from apparent “possession” by 
another person. In the event of a freedom suit – an initiative that carried 
its own risks for the person undertaking it – the burden of proof would 
remain on the petitioner to prove freedom, not on the master to prove lawful 
ownershipThroughout the Americas, slave status had come to be naturalized, 
regularly reinforced, and made to appear inviolate by an accumulation of 
bills of sale, birth records, and last wills and testaments. As the revolution 
unfolded in Saint-Domingue, however, this was all destabilized, and the civil 
status of those who had been slaves was suddenly everybody’s business, 
subject to debate and dispute and assertion. Then, with the formal abolition 
of slavery in the colony, this dimension of civil status was rendered moot. 
War and flight to Cuba reshuffled the deck, reimposing slave status on 
some, whereas others managed to convey to the Cuban authorities that 
for themselves they “did not recognize slavery”.62

In 1809, as the boats from Cuba made their way up the Mississippi 
River, each of the  9,000 passengers on board likely became aware that 
status and standing were about to be distributed anew. And once the relations 
of power and presumption had done their work of permitting the status of 
slave to be fixed upon some of them as they stepped onto the wharf, words 
written into censuses and notarial records that followed could again make 
it all appear natural.

To Adélaide Métayer/Durand, who believed herself to be in possession 
of her freedom and to be the protector of her son and her daughters, however, 
the bold move by the tailor Louis Noret did not seem natural at all. Out 
of her field of vision, Louis Noret had in one day in March of 1810 found 
a way to use the law to constitute her as a slave, an object of property in 

62  For a discussion of Cuban authorities’ anxiety when faced with men and women of color 
“no reconociendo la esclavitud” (not recognizing slavery), see chapter three of Scott and 
Hébrard, Freedom Papers.
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a suit between himself and an absent debtor. It would take nine years of 
asserting freedom in her everyday life in New Orleans, and in seven court 
proceedings, for her to undo what Noret had done. In the process she was, 
according to one witness, reduced to “miseries” by the sequence of legal 
assaults on her freedom. For her eldest son, auctioned at a sheriff’s sale 
at the Café de la Bourse on May 28, 1810, during the first lawsuit, his 
mother’s eventual victory at the Louisiana Supreme Court came nine years 
too late. And by the time that Adélaïde won her final case in 1819, the 
option of arguing freedom by prescription had been closed for the more 
than 3,000 Saint-Domingue refugees over whom “the powers attaching 
to the right of ownership” had been exercised in Louisiana across the 
intervening decade. Their demonstrable condition of being enslaved had 
with the passage of time rendered their status as slaves self evident, and 
no longer subject to a claim of freedom by reference to events in Saint-
Domingue and Cuba.63

63  The seven lawsuits are indexed in Scott, “‘She… refuses’”, 136. See the Transcript 
of Record, #318, Mss. 106, SCA, UNO, for the reference to this “misère”. The final 
announcement of the sheriff’s sale of her son is in the Moniteur de la Louisiane, May 23, 1810. 
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The Pacific lowlands of Colombia, which stretch 1,300 kilometers 
from Panama to Ecuador between the Pacific Ocean and the Andes, 
constitute perhaps the largest territory in Latin America inhabited primarily 

64  This paper is part of a project whose main result will be a book manuscript tentatively entitled 
“Landscapes of Freedom”.
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by black people.65 While slavery often gave way to the formation of a rural 
working class, here a black peasantry developed. But far from owning 
family farms that produced foodstuffs for the regional market, these black 
peasants extracted gold and other natural resources for export. Thus, in this 
rainforest region a unique post-emancipation society came into being  –  one 
in which freedom brought a great deal of autonomy. In the humid jungles 
of the Pacific lowlands, Afrodescendants acquired complete control over 
the labor processes and thus gained ample command over their own lives. 
The significance of the changes brought by emancipation rested not merely 
on the access to small plots of land, but mostly on the dominion over the 
vast forested territory that they inhabited. In this manner, Afrodescendants 
in the Pacific coast of Colombia came to enjoy more autonomy than their 
peers almost anywhere else in the Americas.

By examining this unusual case of post-emancipation development, 
this research points at a paradoxical conclusion. The conditions that allowed 
for an expanded meaning of freedom ultimately restricted Afrodescendants’ 
life choices and maintained them in a marginal social position. Works on 
the history of black people in Latin America have flourished in the last two 
decades. But research still tends to be focused on Brazil and the Caribbean, 
and has therefore privileged the plantation experience. The transition from 
slavery to freedom also happened in other contexts. Colombia, which 
has the largest population of African descent in Spanish America, did not 
have colonial plantations.66 Slaves worked mostly in mining, but also in 
agriculture and cattle ranching. In the Pacific coast, the particular post-
emancipation society that came into being rested on a political economy 
of natural resource extraction in a jungle environment. The autonomy this 
organization allowed to the free black population was largely possible due 
to economic marginality. As other regions in Latin America boomed with 
export-led growth, the lowlands ceased to be the main gold-producing 
region in the country. The marginal character of the area expanded the 
scope of freedom, but in the long run the poverty that came with it has 
restricted people’s opportunities.  
65  According to the 2005 census over 80 percent of the population self-identifies as black, 
mulatto, Afro-Colombian, or Afro-Descendant.
66  Alberto Abello Vives (coomp.), Un Caribe sin plantación. Memorias de la Cátedra del 
Caribe Colombiano, San Andrés, Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, Observatorio 
del Caribe Colombiano, 2006.
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This research’s relevance also stems from including the environment 
as a force that influenced history and was transformed and endowed with 
meaning by different social groups. This project does so by using two 
concepts. The notion of extractive economy signals the dependence on 
natural resource extraction – so common in rainforests. And racialized 
landscape emphasizes the human imprint on the environment as well the 
ideological reading of it. Local white elites and outsiders who wrote about 
the Pacific lowlands coupled what they considered semi-savage peoples 
with the allegedly unhealthy environment. This racial ideology, strongly 
tainted by environmental determinism, also limited the extent of freedom 
by hindering the processes by which lowlanders became citizens and part 
of the new nation. By addressing both material and discursive ways in 
which race and nature intertwine, this research bridges the gap between 
studies of slavery and the African diaspora and the up-and-coming field 
of Latin American environmental history. 

It also fills in a void in the historiography of the Pacific lowlands. 
In taking into account the environment it follows two classic works on 
the region: the thorough 1957 geography by Robert C. West and the 1974 
study by anthropologist Norman Whitten, about how black frontiersmen in 
the southern part of the lowlands adapted to both the environment and the 
sporadic demands of the world market.67 But neither of these authors focused 
on the key period between 1850 and 1930 that followed the abolition of 
slavery. Numerous scholars have examined colonial slavery and society.68 

67  Robert West, The Pacific Lowlands of Colombia, Baton Rouge, Louisiana State University 
Press, 1957; and Norman E. Whitten Jr., Black Frontiersmen: A South American Case, New 
York, John Wiley & Sons Inc., 1974.
68  Robert West, Colonial Placer Mining in Colombia. Baton Rouge, Louisiana State University 
Press, 1952; William Sharp, Slavery on the Spanish Frontier. The Colombian Chocó 1680-1810, 
Norman, University of Oklahoma Press, 1976; Germán Colmenares, Popayán: una sociedad 
esclavista, 1680-1800, Historia económica y social de Colombia, tomo II, Medellín, La Carreta, 
1979; Jean-Pierre Minaudier, “Une région minière de la colonie à l’indépendance: Barbacoas 1750-
1830 (Economie, société, vie politique locale)”, Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines 
n.17 (2), Lima, 1988; Mario Diego Romero, Poblamiento y sociedad en el Pacífico colombiano 
siglos XVI al XVIII. Cali, Universidad del Valle, 1995; Kris Lane, “Mining the Margins: Precious 
Metals Extraction and Forced Labor Regimes in Audiencia de Quito, 1534-1821”, Ph.D. Thesis, 
University of Minnesota, 1996; Eric Werner Cantor, Ni aniquilados, ni vencidos. Los Emberá y 
la gente negra del Atrato bajo el dominio español. Siglo XVIII, Bogotá, Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, 2000; Orián Jiménez, El Chocó: Un paraíso del demonio. Nóvita, 
Citará y el Baudó, siglo XVIII, Medellín, Universidad Nacional de Colombia, 2004; Caroline A. 
Williams, Between Resistance and Adaptation. Indigenous Peoples and the Colonisation of the 
Chocó, 1510-1753, Liverpool University Press, 2005.
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Similarly, scholars from Europe, the United States, and Colombia have 
focused on the black social movement that developed in the lowlands 
since the late 1980s.69 But no one has seriously examined the intervening 
period to explain how this black peasantry came into being.70 

Gold, slavery, and self-purchase

Freedom in the lowlands was not simply granted by compassionate 
elites in 1851 with the law that abolished slavery. Slaves themselves had 
been toiling for decades to buy their freedom. For understanding how 
freedom began to take shape within and alongside slavery, it is necessary 
to examine the particular nature of colonial society in the lowlands. During 
the eighteenth century, after the Spanish conquered the Pacific lowlands 
in order to mine its placer gold deposits intensively for the first time, the 
area developed the most extensive slave-based economy in New Granada. 
Slaves mined the lowland placers to produce the bulk of the gold exported 
by this colony, which was the only product it sent to Spain. Yet, those 
riches were not seen locally, but rather in such Andean cities as Popayán 
and Cali, where the largest slave-owners lived, developed haciendas, and 
engaged in commerce. 

The heavy investment in slaves, coupled with the decimation of 
Amerindians, led the population of the region to “change from one almost 
exclusively Indian to one predominantly black”.71 In the 1710s, around 
1,350 slaves lived in the lowlands. At the close of the century, the number 

69  Odile Hoffmann, Comunidades negras en el Pacífico colombiano: Innovaciones y dinámicas 
étnicas, Quito, Instituto Francés de Estudios Andinos, Institut de Recherche pour le Dévelopment, 
Ediciones Abya-Yala, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2007; Arturo Escobar, Territories 
of Difference: Place, Movements, Life, Redes, Duke University Press, 2008; Ulrich Oslender, 
Comunidades negras y espacio en el Pacífico colombiano: hacia un giro geográfico en el 
estudio de los movimientos sociales, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 
2008; Kiran Asher, Black and Green, Afro-Colombians, Development, and Nature in the Pacific 
lowlands, Duke University Press, 2009.
70  James Sanders excellent research on black republicanism  in theory covers the southern 
part of the lowlands, but his work only touches this region marginally as it  is strongly focused 
on Cauca’s Andean core. See “‘Citizens of a Free People’: Popular Liberalism and Race in 
Nineteenth Century Southwestern Colombia”, Hispanic American Historical Review 84:2, 2004.
71  William Sharp, op. cit., p. 23.
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of slaves reached its all time peak at around 15,000.72 By that time, slaves 
accounted for around 40 percent of the region’s inhabitants, and slaves plus 
free blacks, mulattos, and zambos, for over two-thirds. Whites made up 
barely 5 percent of the population.73 Manumission through self-purchase 
accounted for the large proportion of free black people. More than anywhere 
else in the Americas, the process by which slaves bought their freedom 
became the most outstanding feature in the negotiation with their masters 
over the conditions of their subjection. The enormous challenges faced by 
masters in controlling slaves, as well as the limited options for maroonage, 
partly explain this outcome. 

Overseers lived surrounded by slaves in relatively isolated mining 
camps amidst the jungle. Only one city, of barely 60 houses, existed in the 
entire lowlands. Most Indians lived in the northern part of the lowlands 
(called Chocó), where half the year they occupied the villages the Spaniards 
forced them to build and the rest of the time they worked their fields located 
days away. Thus, mining camps formed the primordial settlement unit in 
the lowlands. They consisted of a few huts that were abandoned when 
nearby mines proved unprofitable. The number of slaves per camp, forming 
units referred to as cuadrillas, varied across the region and through time. 
Around 1710, owners had in average between 11 and 17 slaves. By 1759, in 
Chocó, where slave groups tended to be larger, the wealthiest slave owner 
amassed 567 slaves. Yet, owners had in average 75.6 slaves, at least a third 
of whom were children. Plus, those owning exceptionally large groups of 
slaves divided them up to work several mines. Whether working with a 
large slave gang with close to 100 working slaves, or a more common one 
having around 50 or less, owners and overseers knew well that the state 
could not guarantee assistance in case of trouble. No army or police existed 
in the lowlands and the Andean forces were stationed many days away.

72  Germán Colmenares, Popayán: una sociedad esclavista, 1680-1800, Historia económica y 
social de Colombia, tomo II, Medellín, La Carreta, 1979, p. 73-4, Kris Lane, From Encomienda 
to Slavery, In: Seventeenth Century Barbacoas. Slavery and Abolition 21:1, 2000, p. 87; 
Hermes Tovar Pinzón; Jorge Andrés Tovar Mora; Camilo Ernesto Tovar Mora (recopilación 
de), Convocatoria al poder del número: censos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-1830, 
Bogotá, Archivo General de la Nación, 1994.
73  Between 73 percent and 82 percent of the total population in the south, and 60 percent in 
Chocó. The difference between the two is accounted for mainly by Chocó’s sizeable Indian 
population. Tovar et al 1994.
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While masters and overseers felt vulnerable and limited in their 
power to impose the conditions of labor, slaves, for their part, had limited 
options. They did flee, as shown by a few court cases and mine inventories, 
but it seems that mostly temporarily for the purpose of negotiating better 
conditions. Personal bonds created within the cuadrillas operated as strong 
disincentives for permanent flight. In 1808, and again in the north (for 
which more information is available), women comprised 49 percent of 
the slave population.74 They had families, sometimes with a husband and 
others as single mothers.75 Slaves forming part of family networks did not 
have anywhere to hide for long, as the absence of maroon communities 
attests.76 Anyone living in the lowlands had to stay close to the rivers, which 
constituted the main transport routes and whose narrow levees provided 
the only grounds for cultivation.77 Unlike Minas Gerais, the absence of a 
large open frontier restricted slaves’ alternatives.78

An economy organized around procuring a means of exchange 
facilitated slaves’ quest for freedom through self-purchase. Slaves had 
access to gold mainly by working on Sundays, their free days. They 
usually had other days to work for themselves in order to contribute to 
their own maintenance (by producing food or gold, or by hiring themselves 
out). Furthermore, when a cuadrilla was not working a productive mine, 
owners made slaves toil independently in exchange for a daily wage. 
Some managed to save enough to free themselves and then other family 
members. Unfortunately, there is no complete record of manumission 
letters. However, the scant evidence suggests that purchased manumissions 
accounted for around 60 percent of total manumissions, and perhaps even 

74  William Sharp, op. cit., p. 203, p. 124.
75  Mario Diego Romero, op. cit.,  p.n71-3. In 1782 almost one-third of all slaves in Chocó 
were married, William Sharp, op. cit., p. 124.
76  The only maroon community known  – El Castigo –, which had between 50 and 100 
inhabitants, was located in a depression within the Andean mountains in the fringes of the 
lowlands, Francisco Zuluaga, Guerrilla y sociedad en el Patía, Cali, Universidad del Valle, 1993, 
p. 34-43, and Kris Lane, personal communication, 2011.
77  The steep slopes of the adjacent Andean mountains are even today scantly inhabited. 
78  It is true that slaves from Chocó occasionally sought refuge in the Baudó area, which was 
beyond the Crown’s control. But this area was officially incorporated into the colony in 1776, 
when it had about 300 inhabitants, half of them Indians and most of the rest mulattoes and zambos, 
Orián Jiménez, op. cit.
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more.79 This conclusion fits with what one would expect from a society in 
which the largest masters lived elsewhere and domestic service was rare. 
Personal ties with slaves, which lie at the basis of granted manumission, 
were harder to develop. Additionally, William Sharp proposed that towards 
the end of the eighteenth century the declining profitability of mining 
in Chocó acted as an incentive for owners to allow and even encourage 
self-purchase, since it gave them a way to recuperate their investment.80 
Therefore, self-purchase, and the consequent birth of free children of black 
women, most likely explain how by the end of the eighteenth century free 
people of color formed the largest population group of the lowlands with 
close to 50 percent of the total.81

In the nineteenth century, the Independence struggles (1808–1830) 
and the formal process of abolition relaxed slavery and opened other routes 
for attaining freedom. At least in the south, slaves became political actors 
in their own right who took advantage of the changing situation, and 
reinterpreted the ideas that came into circulation, to increase their autonomy 
and thus materialize the ideal of freedom. In the most extreme cases they 
took charge of the mines and lived in de facto freedom for years.82 Slavery 
relaxed after the mortal blow received. Large absentee slaveowners lost their 
grip over their properties while smaller masters multiplied in the waning 
days of slavery. Additionally, the mining infrastructure deteriorated and 
impoverished owners could not bring back mines to what they had once 
been. The 1821 law of free-birth foreshadowed the end of slavery, and in 
1851 the final abolition law liberated the remaining slaves who accounted 
for less than 10 percent of the region’s population.

79  Bernardo Leal, “Pido se me ampare en mi libertad. Esclavizados, manumisos y rebeldes en 
el Chocó (1710-1810) bajo la lente colonial contemporánea” (Master’s Thesis), Department of 
History, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006, p. 204, p. 332.
80  William Sharp, op. cit.
81  Tovar Pinzón, Hermes, Jorge Andrés Tovar Mora, and Camilo Ernesto Tovar Mora, op. cit.
82  Oscar Almario, “Territorio, etnicidad y poder en el Pacífico sur colombiano, 1780-1930 
(Historia de las relaciones interétnicas), (Ph.D. Dissertation, Social and Cultural Anthropology), 
Universidad de Sevilla, 2007; Juan Ignacio Arboleda, “Entre la libertad y la sumisión. Estrategias 
de liberación de los esclavos en la gobernación de Popayán durante la Independencia, 1808-1930”, 
Documento CESO, n. 10, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, 2006; Marcela 
Echeverri, “Popular Royalists, Empire, and Politics in Southwestern New Granada, 1809-1819”, 
Hispanic American Historical Review, 91:2, 2011.
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Freedom in an extractive economy

The colonial quest for gold initiated a long-lasting trend that came to 
define this place; the extraction of natural resources remained, at least until 
very recently, the backbone of its economy. The use of natural resources 
for subsistence has been historically a conspicuous trait in rainforest 
environments. However, extractive economies are more recent, and follow 
a different logic: they develop when extraction for the market dominates 
economic activities in a given place. Despite the decisive changes that 
followed the end of slavery in the Pacific lowlands, the extractive economy 
persisted, and even expanded. The region went from solely exporting 
gold found in the subsoil to also selling platinum and products from the 
jungle  – mainly black rubber (Castilla elastica) and vegetable-ivory nuts 
(Phytelepas spp, used to manufacture buttons). Extraction thus spread 
beyond the mining areas, located in the upper reaches of many rivers 
that drain the Andes, to encompass most of the region. In other rainforest 
areas in Latin America extractive economies often formed or strengthened 
during this period of export-led growth (1850-1930)  –  the best example 
being the Amazon rubber boom.83 The lowlands awkwardly followed this 
trend. While the extractive economy expanded its territorial reach as well 
as the number and kind of natural resources it depended on, its profitability 
shrank considerably. Gold mining declined as the deposits that had been 
worked for decades and even more, continued to be mined with the same 
technologies. In this manner, the lowlands lost the prime place they had 
occupied in the colonial economy.

Beyond both expanding in scope and shrinking in productivity, the 
lowlands’ extractive economy changed in a more fundamental way. With 
emancipation a new political economy of extraction developed. It was 
characterized on the one hand, by a black peasantry in charge of mining 

83  Barbara Weinstein, The Amazon Rubber Boom, 1850-1920, Stanford University Press, 1983; 
Camilo Domínguez and Augusto Gómez, La economía extractiva en la Amazonía colombiana, 
Bogotá, Corporación Araracuara, 1990; Bradford L. Barham and Oliver Coomes, Prosperity’s 
Promise: The Amazon Rubber Boom and Distorted Economic Development, Westview Press, 
1996.
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and gathering rubber and vegetable-ivory nuts and, on the other, a local 
white elite that exported natural resources through commercial houses. 
Many libres (literally, freemen), as Afrodescendants came to be known, 
remained in the mining areas where they rented mines from previous 
slave owners or sought unclaimed and abandoned placers. Even as their 
production diminished, mining continued to drive the lowland economy. 
Vegetable-ivory exports lead the way in some parts of the region where 
black incomers settled in public lands and collected the nuts from the 
forest floor. Everywhere free blacks combined market driven extraction 
with subsistence activities such as cultivating corn and plantains, fishing, 
hunting, and gathering useful forest resources. These activities lessened 
their dependence on market-driven extractive practices that were still of 
crucial importance, since they gave access to essential goods, like salt, 
axes, and machetes. Because they also worked on the side for their own 
subsistence goods, they sold natural products at prices that did not fully 
account for their reproduction needs. In other words, they subsidized the 
natural resource trades with their subsistence labor, a characteristic feature 
of peasant economies. It can also be said that nature subsidized these 
trades, because no one had planted or tended the soil, trees, and palms that 
produced the coveted products. 

Independent labor came hand in hand with the development of a 
very small local merchant class composed by a few newcomers, mostly 
foreign, who joined the former minor slave owners living in the region. They 
settled in the two incipient port cities and created commercial houses for 
the export business. In the vegetable-ivory trade, the commercial relation 
between the two groups was mediated by debts that served primarily as 
incentives offered by merchants competing for scarce labor rather than 
as a mechanism of coercion. Although some of these men derived part 
of their income from renting mines, the bulk of their profits derived from 
commerce. They attempted to develop alternative sources of income, such 
as commercial agriculture, but failed, and thus remained dependent on 
natural resource extraction. A sharp racial division of labor characterized 
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the arrangement by which black peasants collected natural resources in the 
jungle and exchanged them for basic commodities with white merchants 
committed to an urban lifestyle.  

This political economy of extraction allowed for the formation 
of a very particular kind of black peasantry for whom freedom implied 
broad changes. Like other peasants, these ones cherished the autonomy 
that rested upon controlling the processes of production. But in this case, 
production resided in extracting elements of nature and in this manner 
turning them into commodities. Furthermore, their independence did not 
reside solely in having access to a plot of land. Each family did have small 
fields where they grew food crops, even though they did not have formal 
titles. Similarly, they had access to mines and respected consuetudinary 
ownership. But their lives depended on their access to a broader territory 
where they could find timber to build houses and firewood to cook with, 
rubber trees and vegetable ivory groves to guarantee the purchase of salt 
and tools, and streams to fish in. Unlike heirs of slaves who managed 
elsewhere to develop a peasant way of life, the black inhabitants of these 
lowlands came to dominate an ample territory, use its resources, and confer 
its spaces with meaning.84 In these lowlands, freedom meant extracting 
gold or rubber without masters or supervisors, knowing how to live in the 
jungle, and moving freely through its waterways. 

Black peasants had powerful competitors for control over territory 
and thus resource extraction. Some entrepreneurs attempted to gain either 
property or concession rights over forests rich in vegetable ivory palm 
trees. Yet free access prevailed due to lowlanders’ firm opposition and 

84  For a discussion of the development of post-emancipation peasantries in the Caribbean see 
Sydney Mintz, Slavery and the Rise of Peasantries, In: Michael Craton (ed.) Roots and Branches: 
Current Directions in Slave Studies, Toronto, Pergamosn, 1979; for cases where plantation 
economies existed see George Reid Andrews, Blacks and Whites in São Paulo, Brazil, 1888-
1988, The University of Wisconsin Press, 1991; Rebecca Scott, Degrees of Freedom: Louisiana 
and Cuba after Slavery, Harvard University Press, 2005; Luis A. Figueroa, Sugar, Slavery, and 
Freedom in Nineteenth Century Puerto Rico, The University of North Carolina Press, 2005; 
Hebe Maria Mattos de Castro, Das Cores do Silêncio. Os Significados da Liberdade no Sudeste 
Escravista, Brasil Século XIX, Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995.
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alliances with local power brokers. Similarly, speculators throughout the 
region amassed mining titles and concessions in the hope of selling these 
rights to companies that would use modern technologies to develop mining. 
Most of these rights included the mines black lowlanders worked. Yet, 
titles and concessions eventually expired without having major impacts on 
lowland society – except for two notable cases. Two foreign companies did 
introduce dredges and shafts to lowland mining, and exercised overwhelming 
power over certain localized and very productive river basins. There they 
limited local people’s rights over gold and platinum mining, as well as 
their general control over the areas. Local people’s resistance strategies 
proved to a certain extent successful as they managed to maintain rights 
such as mining in streams and consuetudinary land ownership. 

Black peasant development in the Pacific lowlands contrasted with 
the history of Afrodescendant populations in other parts of Colombia, and 
even in other rainforest areas. In Caribbean Colombia, where slavery lost 
importance well before the nineteenth century, a thoroughly mixed rural 
population with much of both Indian and white blood, developed peasant 
ways of life as haciendas encroached nearby.85 In Cauca, south of the city 
of Cali, blacks initially enjoyed much independence, but in the twentieth 
century, with the expansion of sugar production, they lost their land and 
autonomy.86 Black peasant societies emerged in other rainforest areas in 
South America, such as the Brazilian Amazon and Surinam. Studies about 
these groups have focused on maroons who did not have such a strong 
dependence on market-driven extraction or whose communities co-existed 
with haciendas, and in general they have privileged slavery or contemporary 
times over the history of the post-emancipation period.87 The case of Belize 

85  Orlando Fals Borda, Historia doble de la Costa, Tomo 3: Resistencia en el San Jorge, 
Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1986; and Tomo 4: Retorno a la tierra, Bogotá, Carlos 
Valencia Editores, 1986.
86  Mateo Mina (pseudonym for Michael Taussig y Anna Rubbo), Esclavitud y libertad en el 
valle del río Cauca, Bogotá, Fundación Rosca de Investigación y Acción Social, 1975.
87  Flavio dos Santos Gomes, A Hydra e os pântanos. Mocambos, quilombos e comunidades 
de fugitivos no Brasil (séculos XVII y XIX), São Paulo, Polis, Editora UNESP, 2005; Richard 
Price, First-Time: The Historical Vision of an Afro-American People, Baltimore and London, 
Johns Hopkins University Press, 1983.
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could be thought of as closer to that of the Pacific lowlands of Colombia, 
given its extractive economy. But there indebtedness severely restricted 
the freedom of the black population.88  

Racialized landscapes

The settlement process that intensified after the mid-nineteenth 
century consolidated a landscape identified with black people that is 
still iconic of the lowlands. Abolition and the new opportunities created 
by the extraction of forest products encouraged the migration of free 
blacks from the mining areas towards the lower parts of the river basins 
and the coasts, effectively making black people predominant almost 
everywhere in the region. Indigenous people, present mostly in the north, 
tended to move in the opposite direction to the upper reaches of the few 
non-mining basins. The landscape created by Afrodescendants could be 
best appreciated from a canoe navigating along one of the many rivers 
that cross the forest. Houses popped up here and there, surrounded 
by agricultural fields that often intermixed crops and almost blended 
with the jungle (see picture below). Small towns, inhabited mostly by 
Afrodescendants, complemented this view. As Indians abandoned the 
villages that Spaniards forced them to build in the late seventeenth and 
early eighteenth centuries, blacks moved in. Moreover, in the early 
twentieth century, the Church tried congregating the black population 
by building temples to serve as village centers. This strategy, along 
with the state creation of several primary schools, successfully led to 
the formation of small towns. In this manner, the scattered houses of 
black people, along with some small towns, replaced the mining camps 
and Indian villages that prevailed in Colonial times. At the same time, 
the first cities began to form.

88  Nigel Bolland O., “Systems of Domination after Slavery: the Control of Land and Labor in 
the British West Indies after 1838”, Comparative Studies in Society and History, 23:4, 1981.
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Figura 1  –  River levee. Department of Nariño, 1950s 

Fonte: Arquivo fotográfi co Robert West: Las Tierras Bajas del Pacífi co Colombiano (http://
robertwest.uniandes.edu.co). 

Unlike what happened in so many other parts of Latin America during 
the export boom of the late-nineteenth and early-twentieth centuries, the 
landscape produced by this occupation of the region and the associated use 
of its resources did not dramatically alter its natural base.89 Neither mining 
nor gathering lead to widespread deforestation. Traditional placer mining 
does imply removing all forest cover, but only in relatively small spaces. 
And when a mine is abandoned, the vegetation can recover.90 Similarly, 
gatherers cut down black rubber trees to collect their sap. But the impact 
was limited since these trees grow scattered throughout the forest, and when 
89  Works on Latin American environmental history have analyzed these processes of thorough 
transformation and destruction: Warren Dean, With Broadax and Firebrand, The Destruction of 
the Brazilian Atlantic Forest, University of California Press, 1997; Reinaldo Funes Monzote, De 
Bosque a Sabana. Azúcar, deforestación y medioambiente en Cuba, 1492-1926, México, Siglo 
XXI, 2004; John Soluri, Banana Cultures: Agriculture, Consumption, and Environmental Change 
in Honduras and the United States, Austin, University of Texas Press, 2005.
90  Furthermore, mercury was not used in the final process of separating gold from iron 
oxide flakes. Robert West, The Pacifi c Lowlands of Colombia, Baton Rouge, Louisiana State 
University Press, 1957.
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felled new plants soon invaded the opened gap. Vegetable ivory palms, 
in contrast, grow in clusters. Gatherers simply collected their nuts from 
the forest floors without harming the palm populations. Agriculture did 
not produce extensive forest clearing either. Due to the extraordinary high 
humidity of the lowlands, peasants practiced slash-and-mulch agriculture. 
They cut the vegetation and let it rot over the planted seeds. This type of 
agriculture was carried out in limited spaces and allowed for forest re-
growth, as it depends on the forest itself for nutrients.

Members of the local elite, as well as travelers and clergymen, 
interpreted this landscape as evidence that blacks were an undesirable, 
if necessary, part of the region and thus of the national community. They 
consistently downplayed the achievements of Afrodescendants in managing 
and humanizing the rainforest environment, as the view of the landscape 
of a local mayor in 1910 confirms: “A few miserable huts, surrounded 
by rachitic crops, and occupied by impoverished inhabitants who live 
without God or law; who lack even the most basic notions of morality 
and justice!!”.91 As local newspapers, travelers’ accounts, and officials’ 
reports attest, these men also considered black people naturally suited for 
the ardent and humid climate and the forests that they perceived as unruly 
and unhealthy. They thought that the bountiful environment reinforced 
the laziness that they believed characterized the majority of the lowland 
inhabitants. In the eyes of the elites, this perceived relationship between 
blacks and the lowland environment posed an obstacle to nation building, 
as blacks were regarded to be an inescapable evil for the future of the 
region. A government commission that visited Chocó in 1908 expressed 
this feeling in the following manner:

The innate indolence of the Negro, his laziness and the ease with 
which he has, up to now, procured the necessities of life and even 

91  “Unas cuantas chozas miserables, rodeadas de cultivos raquíticos, y habitadas por moradores 
paupérrimos que viven sin Dios ni ley; faltos por consiguiente hasta de las más elementales 
nociones de moralidad y justicia!!” “Informe del alcalde del municipio del Litoral de 12 de 
diciembre de 1910 con algunos añadidos del intendente Jaramillo y firmado por él. Archivo 
General de la Nación. Fondo Ministerio de Gobierno Sección Primera, Tomo 659, Folios 252-259.



Freedom in the rainForest. Black...   |    59

satisfied his vices, has created in him not poor work habits but 
their absolute absence. For this reason, it is nearly impossible to 
count on him, as a help, in large enterprises unless he is properly 
educated and made to work at least 10 hours a day.92

Effectively, schools and missionary work were the main ways through 
which white elites, who represented the state locally, tried to improve the 
supposedly wretched condition of blacks – and Indians – and thus bring 
progress to the place.  

While elites believed that belonged in the rainforest environment, 
they thought cities were not a natural place for descendants of slaves. 
Merchants had played a key role in creating incipient urban landscapes that 
they considered appropriate for themselves and which they contrasted to 
the surrounding jungle. The port city of Quibdó developed on the margins 
of the Atrato River, while Tumaco grew on an island off the Pacific coast 
close to the border with Ecuador. Despite the rupture that urban spaces 
signified in this region, around 1920 these were just small aspiring cities 
of around five thousand inhabitants. Elites there tried hard to develop 
an urban lifestyle in which schools and clubs proved that civilization 
could flourish in the lowlands. Their own commercial houses, as a 1921 
map of Tumaco shows, constituted city landmarks that contributed to 
the physical making of these new places.93 However, those who wrote 
in local newspapers complained of the innumerable shortcomings of 
these desperately desired urban places. In the case of Tumaco and of 
the smaller port of Buenaventura, they bitterly protested black people’s 
dances and music, considering them an improper intrusion of black 
92  La ingénita indolencia del negro, su pereza y la facilidad con que hasta el presente se 
ha procurado lo necesario para la vida y aún para atender á sus vicios, han creado en él, no 
malos hábitos de trabajo sino absoluta ausencia de él, por esta razón casi puede decirse que 
no puede contarse con él, como una ayuda, para grandes empresas, mientras no se les eduque 
convenientemente, y se les obligue a trabajar siquiera 10 horas diarias. Enrique Escobar y Juan C. 
Olier, “Informe de la comisión nombrada por el gobierno Reyes para explorar las posibilidades 
económicas del Chocó”. Cartagena, junio 8 de 1908. Archivo General de la Nación, Fondo 
Baldíos, Tomo30, Folios 144-155. 
93  CARMEN , Bernardo Merizalde Del. Estudio de la costa colombiana de Pacífico. Bogotá: 
Imprenta del Estado Mayor General, 1921.
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culture into  urban space. In a telling fashion, a newspaper stated that 
the savage singing “seems like a poor copy of the song of the monkeys 
from our jungles”.94 For members of the local white elite, black cultural 
manifestations ran against civilized urban life and should therefore be 
banished from the ports. Black culture, for these men, was the antithesis 
of what they considered national culture should be.

But Afrodescendants comprised the majority of the population of 
the region’s emerging cities. There, the insurmountable divisions between 
whites and blacks clashed with the egalitarian ideology of the republic that 
had also reached the lowlands. Quibdó and Tumaco housed the largest 
concentrations of people the region had seen up to the moment. For the first 
time a small local white elite lived side-by-side with a majority of blacks. 
The urban landscape clearly showed the power of whites to a large number 
of blacks and mulattoes, some of whom found paths of upward mobility 
in the limited opportunities the cities offered. While most still did manual 
work, a few others joined the local bureaucracy or even became non-export 
merchants. In this manner they broke the stiff racial division of labor that 
characterized the extractive economy. These changes brought uneasiness 
and opposition from the white establishment, as a local journalist plainly 
put it, “instead of representing justice and security, the uncultured and 
illiterate morenos [who form the Tumaco police] should be, with paddle 
in hand, carrying in their canoes plantains to the market[...], because that 
is and should be their place[...]”95

The most telling case, which in local memory exemplifies the 
racist society of the time, is the expeditious death penalty imposed on a 
black man who had been judge in Quibdó and allegedly, in 1907, tried to 

94  Parece un remedo del canto de los monos de nuestras selvas. El correo de la costa, 
Buenaventura, year 1, n.7, March 16, 1879.
95  Tal es la Policía de Tumaco, compuesta casi en su totalidad de morenos incultos y analfabetas, 
quienes en vez de cargar la vara de la justicia y seguridad deberían estar, canalete en mano, 
cargando en su potrillo o canoa racimos de plátanos para la venta, que mayor honra les daría, y 
puesto que ese es y debe ser su elemento, y su puesto y no el de guardianes de sociedad, que ni lo 
merecen ni saben cumplirlo. El Fiscal n. 12, Tumaco, May 13, 1914.
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burn the city. His arson attempt, if indeed true, was averted on time. Yet, 
within a week he was executed after the President of Colombia supposedly 
approved the creation of a court martial that found him guilty. This man 
apparently was the last person on whom the death penalty was imposed in 
the country. His case shows how in these emerging cities racial tensions in 
the lowlands reached their peak. Others have written about the difficulties 
Afrodescendants faced gaining effective citizenship.96 In Latin America, 
throughout the nineteenth century and in the first decades of the twentieth 
century, a racial ideology tainted by environmental determinism strongly 
influenced the ways in which elites conceived of the new nations.97 They 
dreamed of modeling their societies after European examples, achieving 
the ideal of civilization by imposing values and models associated with 
whiteness. These ideas materialized in a general attitude and concrete acts, 
such as this execution, which proved serious obstacles to blacks gaining a 
legitimate place and full participation in the nation.

Conclusion

Black people’s contributions to the building of the nation at its 
margins went unacknowledged. For years, slaves and free Afrodescendants 
toiled many extra hours in difficult conditions to procure gold with which 
to buy the freedom and that of their family members. Through these efforts 
they helped to bring to life the republican ideal of a free citizenry. But no 
one seems to recognize it. Commentators at the time emphasized the alleged 
natural laziness of blacks and thus ignored their long quest for liberation. 
They saw the end of slavery as a gift, motivated by the highest ideals, but 
having undesired consequences. Although some scholars have provided 

96  George Reid Andrews, Afro-Latin America, 1800-2000, Oxford University Press, 2004; 
Flavio Dos Santos Gomes; Olívia Maria Gomes da Cunha (orgs.), Quase-cidadão: histórias 
e antropologías da pós-emancipação no Brasil, Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas 
Editora, 2007.
97  Claudia Leal, “Usos del concepto raza en Colombia”, In: Claudia Mosquera Rosero-Labbé; 
Agustín Laó Montes; César Rodríguez Garavito (eds.), Debates sobre ciudadanía y políticas 
raciales en las Américas Negras, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2010.



62   |   claudia leal

evidence of blacks’ prominence in dismantling slavery, this issue still needs 
to make its way into more general and popular histories.

Blacks’ role in shaping the nation continued after the end of slavery. 
They settled the lowlands beyond the mining areas and thus achieved the 
territorial incorporation that the colonial state did not. Although the settling 
process (colonización) that intensified in Colombia during the period from 
1850 to 1950 figures prominently in national historiography, the case of 
the Pacific lowlands is not usually considered a part of this general trend. 
Robert West does include this migration in his 1957 monograph on the 
region, but many have ignored this piece of national history, probably 
because no highland peasants were involved (as in core areas of the country) 
and no land conflicts erupted. While occupying the region black peasants 
shaped the surrounding environment. Yet, as we have seen, the landscape 
has largely been read from an outsider’s perspective as natural rather than 
profoundly humanized. These forest-dwellers also strengthened national 
institutions in this littoral region. They used their own forms of Catholicism, 
and registered distant land acquisitions in notarial deeds. Although no titles 
were involved, by seeking a state institution as upholder of their customary 
property rights, they contributed to legitimize the state in a place where 
its presence was rather weak. Blacks also acted as citizens, expanding the 
national community, for instance, demanding their right to protection in 
the face of threats to their survival, as happened during the struggles for 
rights to harvest vegetable-ivory. Although the state permitted their access 
to various valuable natural resources, for example, by upholding the right to 
traditional mining, it denied them the right to own the lands they occupied. 
Starting in the early twentieth century, the state considered these places 
national forests, that is, mainly natural spaces. In this manner it failed to 
recognize blacks’ role as productive citizens. 

The 1991 Constitution changed this trend by making a conceptual 
leap. Based on some anthropologists’ work, an incipient social movement, 
and international pressures for recognition of traditional peoples’ rights, it 
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considers the black rural communities of the Pacific coast in ethnic terms 
and thus subject to communal land titling. Instead of seeing them as savages 
who belonged to the dreadful jungles, both the Constitution and Law 70 
of 1993 envision blacks as similar to indigenous peoples - as traditional 
peoples who know how to live harmoniously in the environment. The 
Constitution and the titling process strengthened a social movement shaped 
by this particular understanding of rural lowlanders. The years that followed 
the end of slavery are fundamental to understand the construction of this 
rural society and therefore provide a basis for explaining why these recent 
developments were even possible. Understanding this period is necessary 
for historical understanding of the peculiar phenomenon of black ethnicity 
in the Latin American context, but more importantly for acknowledging the 
place that black people of the Pacific coast of Colombia have in history.





3 concepções de liberdade, 
autonomia e identidades  
étnicas na zona da cotinguiba  
(sergipe, 1880-1910)

Sharyse Amaral
Professora adjunta de História do Brasil (UEFS)

O terceiro quartel do século XIX no Brasil foi marcado por calorosas 
discussões acerca da substituição da mão de obra escrava. Deputados, 
escravocratas, abolicionistas, barões do café e do açúcar, e também os 
libertos, discutiam quais as formas de trabalho mais adequadas. Na menor 
província do império, tal conjuntura foi singular.

A proposta deste texto é discutir a experiência  da comunidade 
negra da zona da Cotinguiba (região de produção açucareira de Sergipe), 
enfocando a construção de identidades étnicas e a busca de autonomia 
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frente à classe senhorial/patronal. Serão analisados episódios de tensão 
envolvendo diferentes concepções de liberdade (abolicionistas, patrões 
e libertos) no mundo do trabalho, bem como situações que evidenciam a 
construção de identidades étnicas no mundo da cultura, gestadas na passagem 
da escravidão para a liberdade. Analiso três modelos de “experimentos de 
trabalho” adotados em Sergipe e citados por Francisco José Alves, liderança 
abolicionista local, como exemplos a serem seguidos pelos senhores. Um 
desses experimentos teria como resultado uma revolta no engenho, de 
onde o seu senhor seria expulso com sua família. Os revoltosos, aliados 
com quilombolas, rejeitaram o novo modelo de trabalho que havia sido 
defendido pelo abolicionista. 

Comunidade negra, quilombismo e abolicionismo

Ao investigar o protesto negro na Cotinguiba, na última metade 
do século XIX, pude perceber que por trás de uma intensa resistência à 
escravidão – manifesta pelas fugas, pelos acoitamentos, pela formação de 
quilombos, pelas ações na Justiça e estratégias para compra da alforria – 
existia uma comunidade negra forte, cuja base era a família ampla constituída 
por escravos e libertos aparentados ou que vivenciaram conjuntamente as 
experiências do tráfico e do cativeiro. 

Esses laços comunitários começaram a se constituir desde a primeira 
metade do século XIX, em função da própria dinâmica escravista em 
Sergipe. Mais pobres do que os senhores de engenho baianos, os senhores 
sergipanos eram donos de pequeno número de escravos e teriam incentivado 
a reprodução natural destes antes mesmo da proibição definitiva do tráfico 
transatlântico, não parecendo ser comum obstar os casamentos de escravos 
pertencentes a diferentes senhores, como acontecia em outras regiões. O 
resultado disso foi uma elevada população escrava nascida no Brasil, se 
comparada à experiência baiana ou de outros centros mais prósperos no 
Sudeste. Indícios dessa crioulização precoce seriam as baixas taxas de 
masculinidade, o alto índice de casamentos legítimos e a significativa 
presença de crianças entre os escravos (como pode ser visto nos quadros 
populacionais de 1834 e 1850 e no censo de 1872). 
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O fim da escravidão em Sergipe foi bastante conturbado pelos 
diversos meios utilizados pelos negros para conquistar a liberdade ou para 
torná-la realmente efetiva, o que, por sua vez, dependia da capacidade 
de forjar redes de solidariedade, com o desejo comum de adquirir uma 
maior autonomia em relação aos ex-senhores, algo intensificado pelo 
processo de crioulização. Escravos e libertos tinham uma interpretação 
própria da derrocada da escravidão, elaboravam complexas estratégias de 
alforria de parentes, acobertavam fugitivos, participavam de negociações 
com seus senhores ou patrões, faziam trabalhos remunerados para outros 
senhores, e ora estabeleciam alianças, ora afastamentos com as propostas 
dos abolicionistas. 

A província de Sergipe presenciou um aumento nas queixas de fugas 
de escravos e de crimes praticados por quilombolas nas últimas décadas 
do regime escravista: roubos de gado e pequenas criações, de roupas, 
alimentos e mercadorias, crimes de assassinato e, até mesmo, invasões 
a engenhos estão fartamente descritos nos jornais e na correspondência 
policial, documentos que deixam transparecer que a situação escapava ao 
controle das autoridades. 

Nessa documentação policial, chama a atenção também o fato de 
as vítimas dos quilombolas conhecerem seus nomes bem como quem 
eram seus proprietários. Isso deixa transparecer a singular situação da 
Cotinguiba, região pequena, sem separação clara entre o mundo urbano e o 
rural, onde senhores aparentados herdavam, nas partilhas dos inventários, 
engenhos, quinhões de terras e escravos nascidos em Sergipe. Com isso, do 
mesmo modo que os parentes dos senhores se espalhavam pelos numerosos 
engenhos da região, também as famílias escravas eram partilhadas entre esses 
senhores, o que contribuiu para forjar verdadeiras redes de relacionamento 
escravo que envolviam os engenhos e também os subúrbios das cidades, 
locais de moradia dos libertos. Também os anúncios de fugas faziam alusão 
a essa situação quando procuravam por escravos que se sabia andarem 
por determinado engenho ou localidade, onde o fugitivo possuía mãe, 
irmão, compadres, parceira ou ainda onde trabalhara anteriormente. Por 
exemplo, o anúncio de fuga de Firmino, crioulo de 25 anos, dizia que ele 
já pertencera a dois senhores em Maruim e, no momento da fuga, residia 
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em Laranjeiras, além de ter “uma irmã no engenho Mata de João Augusto 
Câmara; e no engenho Mata Verde, de Albano do Prado Pimentel, tem 
mãe forra de nome Maria Dias, conhecida por Maria Conga e pai cativo 
do mesmo engenho”.

Notícias da existência de quilombos em Sergipe são encontradas 
desde o século XVII, mas é na segunda metade do século XIX, quando 
a escravidão vai perdendo legitimidade na sociedade brasileira, que 
os quilombolas sergipanos vão desenvolver uma forma de atuação 
bastante audaciosa, deixando de se esconder em lugares ermos, para 
agir na região mais desenvolvida da província, a Cotinguiba, pequena 
região produtora de açúcar, banhada por diversos rios e repleta de 
engenhos, municípios, vilas e povoados. O mais inusitado era que os 
quilombos sergipanos das três últimas décadas do regime escravista 
seriam formados nas matas dos próprios engenhos, os quais construiriam 
pequenos ranchos, como nos engenhos Brejo, São Paulo, Jurema, 
Boa Vista, São José, Piranhas, Salobro, Tabua e outros. Durante 20 
anos senhores e autoridades policiais tentariam em vão acabar com os 
quilombos, só conseguindo prender um ou outro de seus membros. O 
saldo das prisões mostrava-se muito menor do que a arregimentação 
de quilombolas entre os escravos das senzalas. 

O sucesso da atuação dos quilombolas, e da fama de lideranças 
como Fructuoso, Saturnino e João Mulungu, pode ser atribuído a vários 
fatores. Adotaram táticas de guerrilha, formando pequenos grupos de 
cinco a 15 membros, que atuavam conjuntamente ou não, de acordo com a 
empreitada; montavam os cavalos que roubavam dos pastos dos engenhos, 
o que lhes garantia velocidade na ação; não temiam o confronto direto 
com o aparelho repressor, andando armados com garruchas, espingardas, 
facas e foices, além do que, dada a proximidade dos núcleos urbanos, não 
produziam alimentos, vivendo sobretudo do roubo e assalto nas estradas, o 
que lhes permitia abandonar rapidamente os ranchos em que estavam, uma 
vez descobertos. O fruto dos roubos e furtos era trocado por mantimentos, 
vendido a pequenos negociantes nos subúrbios dos povoados ou mesmo 
distribuído entre os escravos das senzalas, em troca de favores. Uma 
economia clandestina que deve ter auxiliado muitos escravos, entre os quais 
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aqueles tidos pelos senhores como fiéis e obedientes, a juntar o dinheiro 
necessário para a compra da alforria. 

O uso de codinomes era uma característica comum entre os 
quilombolas e, em geral, esses codinomes se referiam a algum topônimo 
da região, como Manoel Jurema e João Mulungu (Jurema e Mulungu, 
nomes de engenhos da região). Manoel Jurema, por exemplo, pertencia 
ao capitão Paulo de Menezes, proprietário do engenho Mandioca Brava, 
mas era filho de Gertrudes, escrava de d. Clara, proprietária do engenho 
Jurema. Seu nome reafirmava a sua origem familiar e importava mais do 
que o seu novo cativeiro. Essas nomeações evidenciam a formação de 
uma identidade local, característica da dinâmica escravista na região, que 
forjou essa comunidade negra.

Seguramente a eficácia das táticas dos quilombolas estaria 
comprometida se não houvesse uma profunda simbiose entre eles e os 
escravos assenzalados. Estes últimos formavam uma imensa e eficaz rede de 
informantes que cobria toda a região da Cotinguiba, capaz de fazer malograr 
qualquer tentativa de captura. Quando perseguidos, os quilombolas se 
escondiam nas matas e nos canaviais, ou encontravam guarida nas senzalas 
dos escravos em diversos engenhos da região onde tinham parentes, amigos 
ou ex-parceiros de trabalho. Em contrapartida, escravos delatores ou que 
auxiliassem na captura de quilombolas poderiam ser vingados, alguns até 
mesmo com a morte. Uma vez descoberta, pelo senhor, a proteção dada 
a um quilombola por um seu escravo, não era raro que este, fugindo dos 
castigos, também se aquilombasse, o que só agravava o problema.

Na década da abolição, o número de quilombolas havia crescido 
tanto que as autoridades passaram a se preocupar em capturar somente as 
lideranças, enquanto tentavam convencer os outros a se entregar e esperar 
a “aurora redentora”, que não tardaria a chegar. Nos primeiros meses de 
1888, denúncias de que eles planejavam invadir vilas e casas-grandes eram 
constantes, aterrorizando a classe senhorial.

 O protesto negro contra a escravidão, em Sergipe, antecedeu o 
movimento abolicionista. Este veio somar-se à luta dos escravos, que por 
meio da fuga e do aquilombamento, tentavam usufruir espaços de liberdade.
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 A memória histórica sobre o abolicionismo em Sergipe remete a 
uma liderança abolicionista: Francisco José Alves. Alves foi o iniciador 
do movimento abolicionista em Sergipe, que começou em 1872, após seu 
retorno da Guerra do Paraguai, episódio que foi definitivo para que ele 
abraçasse a causa. Em 1882 –  ano da morte de Luiz Gama e de radicalização 
do movimento abolicionista brasileiro – sua atuação se intensificou com 
a fundação da “Sociedade Libertadora Cabana de Pai Thomaz” e dos dois 
principais jornais abolicionistas da província, O Descrido e O Libertador 
(um era continuidade do outro, publicados entre 1882 e 1884). Neles, eram 
denunciados senhores que praticavam maus-tratos e escravização ilegal, 
eram dadas notícias das arrecadações para libertação de escravos e era 
feita fervorosa campanha abolicionista.98  

Francisco Alves defendia a libertação pela via legal, mas aceitava 
acobertar os escravos enquanto a ação de liberdade não tivesse início; 
entretanto, nunca defendeu atitudes radicais dos escravos. Dizia ele, 
em 1882, no jornal O Descrido “na minha casa [...] só se demora um 
escravo quando eu reconheço que ele tem direito a sua liberdade”. Ainda 
assim, afirmava no mesmo jornal que em oito anos havia conseguido 
na Justiça a libertação de 82 escravos. Em O Libertador, de 1884, esse 
número subiu para 96 e, em 1887, o Jornal de Sergipe noticiava que 
ele libertara o total de 147 escravos na província. Isso fazia dele um 
grande abolicionista e explica a sua presença na maior parte das ações 
de liberdade da região.99

 Entretanto, Alves não comentou nos seus jornais, a atuação dos 
quilombolas na província.100 Quando começou a atuar na Justiça em 
defesa dos escravos, a resistência escrava em Sergipe já tinha significativa 
força, se manifestando fortemente, desde o final da década de 1860, pelas 
fugas, formação de quilombos, por saques e assassinatos a senhores e 

98  Maria Helena Machado analisou o abolicionismo brasileiro em suas conexões com setores 
populares. Ver: MACHADO, Maria Helena P. T. O Plano e o Pânico: os movimentos sociais na 
década da abolição. Rio de Janeiro: UFRJ; São Paulo: EDUSP, 1994; SANTOS,  Maria Nely.  A 
sociedade libertadora “Cabana do Pai Thomaz”: Francisco José Alves, uma história de vida e 
outras histórias. Aracaju: Gráfica J. de Andrade, 1997.
99  O Descrido, 28/6/1882, O Libertador, 24/2/1883 e Jornal de Sergipe, 22/12/1887.
100  Ver SANTOS, Maria Nely. A sociedade libertadora “Cabana do Pai Thomaz”..., op. cit., p. 
78.
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prepostos. Podemos dizer que eram duas formas de lutas distintas que se 
entrecruzavam no desejo dos escravos de se libertarem. Entretanto, não é 
possível compreender os debates em torno da substituição da mão de obra, 
sem considerar a formação de uma comunidade negra atuante, que era a 
base da resistência escrava na região.

Ócio, trabalho e autonomia

 Em meados do século XIX, Adolphine Schramm, uma alemã 
residente em Maruim (importante centro produtor de açúcar em Sergipe), 
esposa de rico comerciante, relatava em carta a uma amiga os problemas 
que enfrentava uma dona de casa no Brasil e, em um arroubo escravista, 
deixou transparecer a quantas andavam as relações com os escravos e a 
qualidade dos serviços prestados pelos libertos:

Gostaria que todos os sonhadores, como os Stowes [...] fossem 
obrigados  a viver na zona tropical. O que fariam? Manteriam 
seu entusiasmo filantrópico? Acredito que não, pois ainda é 
melhor sentir falta de tudo ou obter todo conforto com esforço 
próprio do que se deixar servir por negros libertos. [...] Você 
quase poderia pensar [...] que sou a favor da escravidão. Não. 
Entenda-me corretamente! [...] Com isso quero dizer somente que 
eu mesma não tomaria meus escravos libertos como empregados. 
A liberdade, em vez de aumentar e ensinar-lhes os mais elevados 
conceitos de dignidade humana, transmite-lhes uma coisa só: não 
ser obrigado a trabalhar.

Temos sorte com nossos escravos. Roubar e mentir, obviamente, 
todos eles fazem. Em nossa casa, nunca são, contudo, espancados. 
O maior castigo para eles é ameaçar vendê-los, porque nos amam 
e a boa vida de que desfrutam em nossa casa é suficiente para 
terem medo de uma troca.101

A sra. Schramm estava se referindo a Harriet Stowe, americana 
autora do livro Uncle Tom’s cabin, escrito em 1852 e traduzido, no Brasil, 
como A cabana de Pai Tomás, que, pouco tempo depois de publicado, se 

101  Carta de Adolphine Schramm a uma amiga, 26/7/1861 (apud FREITAS, José Edgard da 
Mota (Org. e trad.). Cartas de Maruim, 1858-1863. Aracaju: UFS/Núcleo de Cultura Alemã, 
1991. p. 32).
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tornou um clássico abolicionista em todo mundo. Sua repercussão em terras 
sergipanas serviu, inclusive, para nomear a associação de Francisco José 
Alves. Ao vociferar contra Stowe, Schramm deixou um testemunho muito 
significativo, pois, condenando a escravidão, aquela autora construiu um 
personagem subserviente, enquanto o que Schramm afirmava presenciar 
nos trópicos era que, mesmo aqueles considerados bons escravos mentiam 
e roubavam e, uma vez libertos, não se sujeitavam às normas patronais. 
Era muito distante a ficção de Stowe do cotidiano da sua leitora.

Ao falar dos problemas pelos quais passava a lavoura de cana na 
província, também o viajante Avé-Lallemant, que passara por Sergipe 
em 1859, alcunhara os libertos de preguiçosos: “tem-se tentado alugar 
trabalho livre entre a gente de cor, mas pouco se tem conseguido dessa 
gente preguiçosa”.102  

Classificar os libertos de preguiçosos tornou-se norma também 
na imprensa sergipana e nos numerosos e sucessivos relatórios de 
presidentes da província. Quase todos eles ressaltavam as dificuldades 
que encontrava a lavoura com a falta de mão de obra, porque os libertos 
constituiriam uma população ociosa. Concomitante à qualidade da 
preguiça, era veiculada a ideia de que a liberdade era compreendida 
como não trabalho, e daí ser necessário um período de “transição” para 
que os egressos do cativeiro se “adaptassem” ao trabalho livre. Como 
forma de incentivar e de tornar mais curta essa adaptação, os senhores 
pediam leis que obrigassem os libertos a tomar contrato de trabalho, sob 
pena de serem presos por vadiagem. Para os senhores, no mundo que 
se criava, a polícia substituiria os feitores. Leituras condizentes com as 
posturas de senhores do restante do Brasil.

Em 1870, o presidente da província, Francisco Cardoso Jr., abordava 
a questão da insuficiência de braços, com o objetivo de tranquilizar os 
senhores e de aconselhá-los a aceitar formas alternativas de produção, 
sugerindo o método de parceria (o mesmo que vinha sendo usado com os 
imigrantes na província de São Paulo). Tal sugestão deixava subentendido 

102  AVE-LALLEMANT,  Robert. Viagens pelas províncias da Bahia, Pernambuco e Alagoas, 
1859. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1980. p. 334.
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que era esse o sistema que agradaria aos libertos, evitando agravamento 
da sorte da lavoura.103

O embate entre as diferentes expectativas de senhores e de escravos 
sobre o que deveria ser o trabalho livre ocorreu em diferentes contextos 
abolicionistas. Eugene Genovese ressaltou que no sul dos Estados Unidos, 
os ex-senhores tachavam os negros de preguiçosos e indolentes por não 
quererem aceitar a imposição do trabalho rotineiro; por enquanto o que os 
ex-escravos defendiam era uma ética de trabalho, diferente da capitalista, 
que unisse trabalho e lazer. O mesmo tipo de discurso foi encontrado por 
Hebe Mattos para a parte do sudeste brasileiro onde não vingou o sistema 
de colonização estrangeira. Lá, a impressão dos proprietários era de que 
a liberdade era interpretada pelos libertos como não trabalho, mas o que 
os libertos desejavam era um trabalho com maior autonomia do que era o 
trabalho escravo. Situação similar também pode ser observada em Sergipe, 
onde o discurso da elite foi analisado por Josué Subrinho. Este sugeriu 
que, na concepção dos senhores sergipanos, era considerada ócio qualquer 
forma de subsistência que não o trabalho intenso e regular nas grandes 
propriedades; por isso se discutiram meios de diminuir as alternativas de 
subsistência dos libertos. Diversas medidas nesse sentido foram tomadas no 
Pós-abolição quando, por meio dos códigos de posturas, buscou-se proibir 
ou limitar as atividades de caça, pesca e coleta de produtos silvestres, além 
das penas de prisão a indivíduos considerados sem ocupação certa.104

A questão do trabalho preocupava toda a elite imperial. Em Sergipe, 
abolicionistas tentavam convencer os escravocratas de que o braço escravo 
já se tornara desnecessário, contanto que houvesse respeito ao trabalho 
livre. O depoimento de Francisco José Alves caminhava nesse sentido ao 
apontar a grande dificuldade na “adaptação” dos libertos e a tensão social 
que se formara em Sergipe:

103  Relatório do presidente de província, Francisco Cardoso Júnior, 4/4/1870, p. 47.
104   GENOVESE, Eugene. A terra prometida: o mundo que os escravos criaram. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988. v. I, p. 468-475; MATTOS, Hebe. Das cores do silêncio: os significados da 
liberdade no Sudeste escravista, Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. p. 238-
246; SUBRINHO, Josué M. dos Passos. Reordenamento do trabalho: trabalho escravo e trabalho 
livre no Nordeste açucareiro, Sergipe, 1850-1930. Aracaju: Funcaju, 2000. cap. IV-VI.



74   |   sHaryse aMaral

Os filhos dos pobres que nunca tiveram escravos, e por isso mesmo 
criados no trabalho do campo, não querem sujeitar-se a trabalhar 
alugados, porque os proprietários que têm escravos, querem dar 
a eles o mesmo tratamento que dão a esses, dando os próprios 
escravos, aos livres que trabalham junto à [sic] eles, o tratamento 
de cobó, lambe-molho, adulador e até que o pobre homem vendo-
se humilhado com tantos impropérios, larga o serviço e sai no 
meio da turba, em procura de outra fazenda, aonde vai encontrar 
as mesmas cenas; e vivendo sempre injuriado, demora-se apenas 
alguns dias, enquanto ganham seis ou oito mil réis com que possam 
comprar alguma matalotagem para que possam voltar ao seio de 
sua família.105

O primeiro ponto a destacar desse depoimento é a existência de 
“filhos dos pobres”, criados no trabalho do campo. O que significa dizer 
que não era nova a classe dos pequenos proprietários rurais, desprovidos 
de escravos e que, portanto, o acesso à terra poderia ser um empecilho à 
disponibilidade de trabalhadores em Sergipe.

Revela também que as últimas décadas de existência da escravidão 
foram um momento de tensão social na região onde estava em jogo a 
dignidade da população pobre, majoritariamente afrodescendente (ainda que 
Francisco Alves não tenha mencionado a cor dos “filhos dos pobres”). Os 
senhores insistiam em tratar  essa população, muitos deles libertos ou filhos 
destes, da mesma forma que tratavam os escravos. A péssima qualidade de 
vida destes fazia com que o acesso a qualquer tipo de trabalho autônomo, 
na cidade ou no campo, fosse mais atrativo aos libertos do que a vida nos 
engenhos, permitindo-lhes a recusa à forma de trabalho/tratamento que os 
donos de engelho lhes queriam dar.

Alves deixou ainda transparecer a concorrência por mão de obra, 
pois se saíam de uma fazenda em direção a outra era porque os senhores 
dessa outra fazenda ofereciam condições de trabalho mais próximas às 
suas expectativas - ainda que, posteriormente, isso pudesse se revelar 
um engodo, cuja consequência era, por um lado, a mobilidade da mão de 
obra e, por outro, a insegurança do dono do engenho, que concluía que o 
trabalho escravo era menos incerto do que o livre.

105  O Descrido, 10/1/1882.
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Sinalizou que as possibilidades de trabalho rural autônomo para 
os livres e libertos eram evidentes também para os escravos, que tinham 
contato com aqueles e que, certamente, sonhavam com a liberdade e com 
o dia em que poderiam rejeitar o tipo de tratamento que recebiam no 
cativeiro. Ao dificultarem o cotidiano daqueles trabalhadores livres (ou 
libertos), que aceitavam as condições impostas pelos donos de engenho, 
alcunhando-os de “cobó”, “lambe-molho” e “adulador” (sinônimos), 
os escravos buscavam demarcar um lugar social diferente daquele em 
que viviam quando conseguissem se libertar, o que era muito possível 
que acontecesse, dado o empenho deles frente às possibilidades abertas 
pela Lei do Ventre Livre e mesmo pelo desenraizamento da escravidão 
na sociedade. 

Por fim, revelou que o que os senhores chamavam de inadaptação 
ao trabalho nada mais era do que a recusa consciente desses trabalhadores 
a um tipo de trabalho que os colocava em situação similar à dos escravos. 
Alcunhando-os de aduladores, os escravos se empenhavam em impedir 
essa “adaptação”. O que estava em jogo aqui eram os limites do conceito 
de liberdade, que os senhores buscavam restringir, ao passo que os escravos 
e libertos buscavam ampliar.

Em outros artigos, publicados nos jornais abolicionistas O Descrido 
e O Libertador, Alves detalhou os experimentos de trabalho livre na 
província de Sergipe que considerava dignos de serem seguidos pela classe 
senhorial. Era seu objetivo mostrar que a escravidão era desnecessária 
frente à existência de uma população disposta a trabalhar. Esses exemplos 
permitem perceber os acordos que estavam sendo estabelecidos entre 
senhores e escravos.

O primeiro exemplo que citou foi o experimento do major Vicente 
de Oliveira Ribeiro que, segundo Alves, herdara metade do engenho 
Varzinhas e 8 ou 10 escravos. Ribeiro conseguiu aumentar a produção de 
açúcar devido ao aluguel de homens livres para o plantio e para a moagem 
da cana. Além disso, “não querendo lutar com a dificuldade de trabalhadores 
incertos, morando uns aqui, outros acolá, transformou as antigas senzalas 
do engenho Varzinhas em pequenas casas aceiadas [sic], para aqueles 
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trabalhadores que quisessem morar na fazenda”, dando tarefas diárias a 
eles e às suas mulheres e filhos.

 O resultado da empreitada era a produção de 12 a 15 mil arrobas 
por ano, que permitiu ao major a compra da outra metade do Varzinhas. 
Francisco Alves comparava o major com o seu tio, senhor do engenho 
Brejo, que, apesar de ter 80 escravos, era voz pública que se achava em 
dificuldades financeiras.106 Talvez parte das dificuldades financeiras do 
proprietário do Brejo fosse decorrente dos prejuízos com os escravos fugidos, 
visto que as matas de seu engenho eram frequentadas por quilombolas 
que, inclusive, teriam feito ranchos nelas, algo que foi inúmeras vezes 
registrado na correspondência policial.107

Em outro artigo, Francisco Alves afirmou que a produção provincial 
cresceu após o fim do tráfico africano e que se isso se deveu em parte à 
introdução de máquinas a vapor e ocorreu também pelo emprego de mão de 
obra livre, que os senhores “foram obrigados a chamar [...] embora somente 
em seis meses do ano”, como forma de repor os braços perdidos pelo “tráfico 
interno”, pelas vendas e pelas epidemias de cólera. Não especificou de que 
forma esse trabalho era feito, parecendo tratar-se de jornal ou empreitada. 
Concluía que a abolição era possível, e que o governo deveria marcar um 
prazo máximo de sete anos para o fim do trabalho escravo.108

Comentou também o exemplo de Leandro Ribeiro Maciel. Disse 
que esse proprietário possuía dois engenhos de fabricar açúcar, o Serra 
Negra, em Nossa Senhora do Rosário, e o Entre-rios, em Japaratuba, e 
como seus escravos eram insuficientes para os dois engenhos, resolveu 
utilizá-los apenas no Entre-rios, ficando o Serra Negra de fogo morto. 
Entretanto, informou Alves, havia três anos que Maciel decidira “fazer 
uma experiência e para isso convidou a diversos lavradores para plantarem 
canas no engenho Serra Negra, com a condição de ele ser só o fabricante de 
açúcar e não lavrador”. Essa era uma condição importante, que favorecia aos 

106  O Descrido, 10/1/1882, p. 2-3.
107  Os quilombos formados nas matas dos engenhos da Cotinguiba foram analisados no terceiro 
capítulo da tese de doutorado Escravidão, liberdade e resistência em Sergipe.
108  O Descrido, 28/4/1882, p. 1.
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lavradores, pois nos engenhos em que os proprietários também cultivavam 
canas, estas tinham prioridade na hora da moagem, e a espera após o corte 
fazia com que as canas dos lavradores sofressem perda de produtividade. 
Como o processo de fabricação do açúcar era controlado pelos senhores 
de engenho, a espera podia facilmente ser utilizada, por eles, como forma 
de se apropriar de parte da produção pertencente ao lavrador. 

Com o acordo de o proprietário só moer, as terras do Serra Negra 
ficaram cobertas de canas e, na safra de 1881, Leandro Maciel colheu os 
frutos do experimento. Alves detalhou como isso se deu:

O dr. Leandro assentou  em outubro uma máquina a vapor para 
moer as canas de seus lavradores: antes da máquina principiar a 
funcionar houve um incêndio em alguns canaviais, cujas canas 
foram aproveitadas pela metade, não obstante isso a safra rendeu 
trinta e dois contos e tantos mil réis; fez o fabrico desse açúcar 
com gente livre sem empregar um só de seus escravos e gastou 
com esse trabalho quatro contos e tantos mil réis ficando lhe [sic] 
um lucro líquido de doze contos de réis!109 

Parece que tudo acabou bem para o dr. Leandro, apesar do incidente 
que o fez perder parte da produção. Francisco Alves não comentou a 
autoria do incêndio. Na região, incêndios criminosos de canaviais vinham 
ocorrendo como forma de protesto. É possível que tenha havido algum 
problema na negociação entre Leandro Maciel e os lavradores por ocasião 
da moagem, pois se o incêndio tivesse sido provocado por algum outro 
proprietário, desgostoso da “experiência” de seu vizinho, o abolicionista 
não teria poupado tinta. Tinha, contudo, motivos para economizar nas 
críticas a Leandro, pois este, além de uma das principais lideranças locais 
do partido conservador, ao qual Alves era filiado, era também seu parente 
pelo lado materno. Não é difícil imaginar que vendo as suas terras repletas 
de canaviais, o dr. Leandro, escravocrata no engenho Entre-rios, tenha 
sonhado um lucro maior do que a meiação. O incêndio de canaviais era 
uma forma de protesto antiga e bastante difundida, provavelmente por 
ser eficaz. Pelas contas expostas no jornal, vemos que vingou o sistema 
de meiação.110

109  Jornal O Descrido, Aracaju, 31/8/1882, p. 2-3
110  O Descrido, 31/8/1882, p. 2-3. 
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O último exemplo, detalhado por Francisco Alves, foi o experimento 
que outro seu parente distante, o dr. Silvio de Anacleto de Souza Bastos 
fizera em seu engenho, podendo, inclusive, “servir de modelo ao país 
inteiro”, fosse pela introdução de maquinário moderno ou pelo “método 
do trabalho” para o plantio da cana. O abolicionista explicou o método, 
dizendo que o “ilustre fazendeiro” possuía 50 escravos, que não poderiam 
“produzir na razão de cem”. Em vez de comprar outros 50, empatando 
cerca de 50 contos de réis, “tratou desde logo de admitir trabalhadores 
livres diariamente, em número de cinquenta, tendo-se o cuidado de fazê-los 
trabalhar separados dos escravos, pagando igualmente a um trabalhador 
para os dirigir”. E seguiu explicando as vantagens do método, pois o dr. 
Bastos gastaria 12 contos de réis anuais com os escravos, enquanto que 
gastava somente 10 contos com os trabalhadores livres, além do que, 
fazia a “felicidade de 50 famílias pobres desses trabalhadores que vivem 
honestamente à custa de trabalho constante de seus chefes, e tem [sic] 50 
amigos a seu lado, para o defenderem em qualquer emergência”. Informou 
também que os lucros anuais do engenho haviam dobrado, passando de 25 
a 30 contos para a altíssima cifra de 50 a 60 contos de réis.

Os exemplos de Vicente Ribeiro, Leandro Maciel e Silvio Bastos 
guardavam semelhanças e divergências. Maciel estabeleceu a meiação, em 
que a produção era igualitariamente dividida entre o lavrador e o dono de 
engenho, permitindo o trabalho familiar. 

Vicente Ribeiro e Silvio Bastos estabeleceram o pagamento de diárias, 
sendo que Bastos pagava o jornal a um trabalhador livre, adulto e do sexo 
masculino, que deveria trabalhar sob a supervisão de um administrador, 
enquanto Ribeiro garantia trabalho toda a família, que, inclusive, moraria nas 
antigas senzalas do engenho. Se, no caso de Vicente Ribeiro, a morada nas 
senzalas trazia a recordação de tempos de escravidão recentes, a desvantagem 
era ainda maior no exemplo do dr. Bastos, que passava a obrigação pelo 
sustento da família para o seu chefe, além de ser este supervisionado durante 
o desempenho de sua função, por uma espécie de feitor. Não surpreende a 
alta lucratividade do experimento do dr. Bastos que, com esse acordo, se 
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eximia do sustento da família do trabalhador, explorava este no máximo 
de sua capacidade e dispensava aqueles que julgava de menor capacidade 
produtiva. Era o melhor dos mundos senhoriais sob o manto da liberdade.

O sistema de parceria se mostrava o mais vantajoso para o trabalhador, 
pois preservava a autonomia, incentivava o trabalho familiar e permitia 
ao parceiro o controle do ritmo de trabalho, da distribuição de tarefas e 
do tempo.

Analisando as alternativas de trabalho nos municípios do Vale do 
Paraíba, Hebe Mattos mostrou que eram três os modelos em discussão: 
a diária, a empreitada e a parceria. Desses, a parceria era a que mais 
desagradava aos fazendeiros, que a viam “como concessão não desejada, 
mas necessária para fixar o trabalhador liberto ou imigrante”. Entretanto, 
a autora percebeu que nas reuniões de lavradores, em que eram discutidas 
as formas de trabalho, a opção da parceria era reservada aos imigrantes, 
enquanto que para os nacionais e libertos eram pensadas as colônias de 
jornaleiros.111

Voltando a Sergipe, onde não houve imigração estrangeira, o que 
sabemos do lucrativo experimento do dr. Bastos é que durou pouco a 
felicidade das 50 famílias pobres, bem como a “cuidadosa” separação 
entre livres e escravos. O ilustre proprietário enfrentaria sérios problemas 
com a aliança entre seus escravos e os não menos ilustres quilombolas, 
tal como o “famigerado Saturnino”. Ao ponto de, às vésperas da abolição, 
dr. Bastos e sua família serem postos para correr do engenho Itaperoá, 
onde, segundo o chefe de polícia, Lycurgo Nascimento, em ofício dirigido 
ao presidente da província, mais de cem escravos “se haviam rebelado e 
viviam em completa bacanal”, inclusive o feitor, “matando diariamente um 
e dois bois da fazenda, para se alimentarem-se [sic] e ao acrescido grupo 
de seu chefe ostensivo, o famigerado Saturnino”. Como o proprietário só 
tinha 50 escravos, é provável que aqueles outros 50 fossem, justamente, 
aqueles trabalhadores livres citados por Francisco Alves – “cinquenta 
amigos” – que deveriam estar prontos para o “defenderem em qualquer 
111   CASTRO. Das cores do silêncio, op. cit., p. 246.
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emergência”. A emergência chegou e, entre o paitomismo e o quilombismo, 
os trabalhadores livres (ou libertos?) mostraram ter mais cumplicidade com 
os escravos – talvez muitos deles parentes – do que com a família senhorial. 
Quando a força policial viu “mais de cem negros” reunidos, concluiu que 
eram todos escravos.112 Nas senzalas foram encontrados cavalos, grande 
quantidade de roupas, objetos furtados e mantimentos.

Esse episódio ilustra bem as divergências que podiam existir 
entre o lugar que os abolicionistas acreditavam que os libertos deveriam 
ocupar e o papel que estes próprios reservavam para si. A aliança em 
busca da liberdade na esfera judicial (como nas ações de liberdade) 
não significava que os escravos e libertos delegassem suas lutas por 
autonomia ao movimento abolicionista, tendo eles suas próprias con-
cepções de liberdade. 

Por outro lado é revelador o fato de a força policial não conse-
guir distinguir os 50 libertos dos 50 escravos. A identidade formada nos 
tempos de cativeiro extrapolava as fronteiras da escravidão. Tanto que 
nos inventários e testamentos de libertos, encontrei a mesma situação 
do uso de topônimos como forma de identificação. O surpreendente é 
que parte desses libertos era formada por africanos, como José Carlos 
da Costa, conhecido como José Sapucary ou Luís de Feitas, chamado de 
Mato-grosso. Isso indica que a crioulização foi acompanhada também 
por um processo de ladinização.  Africanos há muito alforriados e que 
já haviam conquistado algum espaço dentro da sociedade, tanto que 
tinham bens a legar, auxiliariam os libertos na nova vida, arranjando-
lhes trabalho e moradia.

O uso de topônimos de engenhos como forma de identificação 
foi bastante recorrente na região, tanto para os libertos quanto para 
escravos e quilombolas. Apesar de não estar segura sobre o significado 
disso, acredito que esta identidade, criada no tempo do cativeiro, fosse 
necessária para diferenciar os sujeitos, cujos nomes se repetiam, em 

112  Ofício do chefe de polícia Lycurgo de Albuquerque Nascimento para o presidente da província 
Olympio Manoel dos Santos Vital, n. 649, 26/04/1888, APES, SP1 543, fls. 33-34.
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um contexto social e territorial pequeno, no qual todos se conheciam. 
Ao mesmo tempo, entendo que o uso de topônimos, que revelam uma 
origem familiar local, ou talvez uma identidade formada na travessia (no 
caso dos africanos, comprados em lotes para uma mesma fazenda), não 
deixava de ser um modo de resistência à desagregação provocada pelo 
escravismo. Ao se tornarem livres, o sobrenome senhorial comumente 
adotado identificava e significava muito menos do que as alcunhas com 
que sempre foram chamados.
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No presente texto analisamos alguns documentos judiciais, com 
a finalidade de pensar os significados do 13 de maio e dos dias seguintes 
a ele na vida dos trabalhadores dos engenhos. E para isso adotamos dois 
procedimentos: primeiro, utilizar, sempre que possível, o cruzamento de 
fontes de distintas procedências, pois isso permite reunir informações mais 
completas para nossa análise. O segundo procedimento refere-se à forma de 
abordagem do tema: optamos por selecionar alguns engenhos e indivíduos. 
Por meio deles pretendemos recompor as experiências de trabalhadores dos 
engenhos e dos proprietários desses estabelecimentos agrícolas.
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 Um problema encontrado durante nosso percurso de estudo foi 
o de como compreenderíamos os significados da abolição na vida de 
trabalhadores rurais, a partir de alguns apontamentos/fragmentos de suas 
vidas. Paulo Moreira, ao escrever a respeito da trajetória de uma africana 
no Rio Grande do Sul oitocentista, faz ponderações sobre análises que 
tenham como questão sujeitos comuns: 

Quando trabalhamos com trajetórias individuais de populares, 
certamente a pesquisa é repleta de lacunas e dúvidas. Dentro dos 
limites, procuraremos recorrer ao que podemos denominar de 
imaginação histórica, um jogo que não estabeleça uma dicotomia 
entre verdadeiro e inventado, mas a integração sempre assinalada 
pontualmente, de “realidades” e “possibilidades”.113

 A noção de campo de possibilidades é uma das bases da microanálise, 
conciliando as ideias de condicionamento estrutural e agência humana. 
Nossos personagens conheciam os limites da realidade em que viviam e 
comportavam certa margem de elasticidade em suas ações e a todo momento 
agiam, planejavam, teciam alianças e estratégias.

Assim, à medida que alguns personagens foco deste doutoramento, 
os trabalhadores dos engenhos, forem surgindo na documentação consultada 
e adquirindo centralidade em nossa análise, recorreremos a um artifício 
bastante utilizado pelos historiadores, sobretudo aqueles que têm tido 
a micro-história como encaminhamento metodológico: a perseguição 
de nomes e a reconstituição de algumas trajetórias individuais.114 Outra 
consideração importante é que a investigação de trajetórias nos permite 
visualizar a heterogeneidade de opções disponíveis e os conflitos contidos 
nas relações tecidas por nossas personagens. A busca que estamos propondo 
está inserida em uma discussão que pensa o indivíduo como fruto de seu 
tempo e de sua época. Por mais excepcional que seja, esse sujeito não pode 
escapar ao que o rodeia. 

113  MOREIRA, Paulo Roberto Staudt. Joana Guedes,uma Mina de Jesus: trajetórias africanas 
do cativeiro a liberdade. Nuevo Mundo Mundos Nuevos: Debates, 2005. Disponível em: <http://
nuevomundo.revues.org/1039>. Acesso em: 14 maio 2011.
114  GINZBURG, Carlo. O nome e o como: troca desigual no mercado historiográfico. In: ______; 
CASTELNUOVO, Enrico; PONI, Carlo. Micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel; Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
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Feitas as considerações acima, passemos às constatações empíricas. 
Vamos dar maior ênfase ao engenho Gaipió, por ser,  até o presente momento, 
o engenho com volume maior de registros no conjunto da documentação 
acessada, por ter um número significativo de dados processados e análises 
iniciadas. No âmbito das fontes judiciárias, selecionamos um autuamento 
e audiência especial que diz respeito à Lei de 28 de setembro de 1885, 
ou seja, a que libertou os escravos com mais de 65 anos de idade; uma 
justificação de posse de um escravo de 1887 e uma apelação crime de 1889 
para uma análise que relaciona o doutor Ambrósio Machado da Cunha 
Cavalcanti e seus trabalhadores.115

 O elegante engenho Gaipió,116 localizado no município de Ipojuca, foi 
fundado por José Félix da Câmara Pimentel em 1863. Posteriormente foi vendido 
ao doutor Ambrósio Machado da Cunha Cavalcanti, que se mudou para lá com sua  
família no dia 25 de maio de 1882. Esse engenho tinha como atividade 
principal a produção de açúcar e, em 1886, contava com 85 escravos, quase 
todos destinados ao serviço da indústria canavieira.117 

115   1886 Villa de Nossa Senhora do Ó de Ipojuca. Juízo de Orphãos. Autuamento da audiência 
especial de 9 de junho de 1886; 1887 Villa de Nossa Senhora do Ó de Ipojuca. Juízo Municipal. 
Justificação. O Doutor Ambrozio Machado da Cunha Cavalcanti – Justificante; 1889 
Pernambuco. Tribunal da Relação. Ao Senhor Desembargador Martins Ferreira. Appellação 
crime do Jury da Cidade do Cabo. Appelante – o Dr. Juiz de Direito. Appelado – Jeronimo 
Leonardo da Silva. MJPE.
116  Este engenho foi estudado por arquitetos e, devido à sua conservação e estilo da construção, 
é considerado um documento arquitetônico. O edifício é tombado pelo IPHAN. Inventário de 
varredura do patrimônio material do ciclo da cana-de-açúcar nos municípios de Escada, Ipojuca, 
Jaboatão dos Guararapes e Moreno – PE. IPHAN, Pernambuco. 2010.
117  Lista de matrícula de 1872 e averbada em 1882 e 1886, In: 1886 Villa de Nossa Senhora 
do Ó de Ipojuca. Juízo de Orphãos. Autuamento da audiência especial de 9 de junho de 1886. 
“Lembranças e apontamentos para meus filhos e netos”. Livro da família de Ambrósio Machado 
da Cunha Cavalcanti. Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, 
v. XLIII, 1950-1953, Pernambuco, 1955. O livro de nota era um tipo de registro comum no século 
XIX onde seus autores registravam a genealogia familiar anotando datas e locais de nascimento, 
batismo, casamento, óbito e outros eventos familiares. Registravam-se ainda algumas ocupações 
do cotidiano, como receber visitas, as viagens feitas para o exterior e acontecimentos políticos e 
sociais importantes. Também eram escritas as atividades econômicas. Parece-nos que é um tipo 
de suporte material que se destinava a ser lido por qualquer pessoa, por isso o que está escrito não 
faz menção a detalhes da vida cotidiana, mas sim a fatos gerais ou os que se tinha interesse de 
construir uma memória. O domínio da escrita e o seu uso em cartas, diários e livros de notas era 
uma forma que permitia registrar a memória do grupo ao qual se pertencia.
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Figura 1 – Casa-Grande - Engenho Gaipió

 
Fonte: PIRES, Fernando Tasso Fracoso. 

Antigos engenhos de açúcar no Brasil. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 1994. 

Figura 2 – Ambrósio Machado 

Fonte: Coleção Francisco Rodrigues, FUNDAJ – Cehibra/FR-03574. Disponível em: <http://
digitalizacao.fundaj.gov.br/fundaj2/modules/visualizador/i/ult_frame.php?cod=4827>

Acesso em: 19 out. 2011.
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Por casamento, o bacharel em Direito e senhor de engenho Ambrósio 
Machado ligou-se ao clã do barão de Utinga da cidade de Escada. Ambrósio 
Machado fazia parte de uma família de proprietários que conviviam há 
gerações na administração de escravarias e personificava o senhor de 
engenho que atuou na política provincial e imperial,118 e manifestou-se 
contra o fim da escravidão. Inclusive, após a abolição, apresentou sua 
opinião em torno da questão da indenização, pela perda da propriedade 
escrava. Além disso, fez oposição política aos monarquistas e concentrou 
a sua atenção, após a abolição, em escrever como colaborador no Diário 
de Pernambuco, jornal que mesclava as funções informativa e doutrinária 
das expressões ou dos vínculos com o Partido Republicano, contestações 
contra o destacado abolicionista e monarquista José Mariano. Ambrósio 
Machado acusou José Mariano de: “[...] ao mesmo tempo [sic] que faz 
acreditar aos libertos, que foi ele o seu único libertador, e que continua a 
ampará-las-os [sic] contra a reescravização pelo seu ex-senhor”.119 Ambrósio 
Machado se colocou como porta-voz da elite senhorial e reclamou que 
integrantes do movimento abolicionista queriam convencer os ex-escravos 
de que a libertação foi obra, apenas, dos abolicionistas. Ficam evidentes 
as disputas memoriais entre abolicionistas e ex-proprietários em torno 
do evento da abolição. Ambrósio Machado pretendia, com essa nota, 
dissociar a imagem dos proprietários que aderiram ao republicanismo da 
pecha de escravistas. Para este ex-escravista os antigos abolicionistas se 
beneficiavam politicamente com o fim da escravidão e isso à revelia dos 
direitos dos antigos proprietários. Pois, quando sobreveio a Abolição, a 
classe senhorial esperava que fossem tomadas medidas para pagar-lhes a 

118  Dr. Ambrósio foi deputado geral do império por Alagoas nas legislaturas de 1864-1866 e 
1867-1868. Teve duas passagens pelo governo de Pernambuco: uma em 1890,  na ocasião foi 
nomeado, mas deixou o cargo no mesmo ano; na segunda passagem assumiu a vice-presidência 
em 1892 e permaneceu até 1896. Em Pernambuco, no ano de 1880, esteve envolvido em uma 
disputa política na véspera das eleições para vereadores e juízes de paz na cidade de Vitória. Tal 
fato ficou conhecido como a “hecatombe de Vitória”. Neste evento, entraram em conflito por 
conta de interesses políticos divergentes os integrantes da família Souza Leão e o barão de Escada, 
cunhado de Ambrósio Machado.
119  OS AGRICULTORES republicanos e o dr. José Mariano. Diário de Pernambuco, 4 ago. 
1889. Arquivo Edgard Leuenroth - AEL, microfilme nº 7136.
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pretendida indenização por seus bens/escravos expropriados.120 Ambrósio 
Machado considerava equivocada a maneira como foi abolida a escravidão: 
incondicional e imediata.

 O movimento indenizatório não teve grande repercussão em 
Pernambuco. Mas existiram alguns ex-proprietários que reclamavam seus 
direitos e reivindicavam uma indenização pelos prejuízos impostos pela Lei 
de 13 de maio de 1888, e um deles era Ambrósio Machado.121 Ele militou 
ativamente no jornal Diário de Pernambuco, espaço utilizado também 
para expor disputas políticas e mobilizar a opinião pública. 

Para melhor compreender os significados da abolição vamos 
adentrar, mesmo que rapidamente, no cotidiano do doutor Ambrósio 
Machado e dos seus trabalhadores. Para isso vamos acompanhar, agora, 
os fatos registrados no processo crime de 1889. Na madrugada do dia 21 
de abril de 1889, trabalhadores do engenho Gaipió fizeram um samba em 
uma das senzalas. Nessa ocasião Jeronymo Leonardo, de 22 anos e natural 
de Buíque (sertão pernambucano), assassinou com cacetadas de um cabo 
de enxada o ex-escravo Manoel Pereira, estribeiro, conhecido por Manoel 
Gerente. Notificado o crime, o subdelegado foi chamado para proceder às 
diligências, iniciar as investigações e logo depois dar início à confecção 
dos autos do inquérito policial. 

Encontramos nesse processo um grupo de trabalhadores chamados 
a depor. Dois deles tinham sido escravos do doutor Ambrósio Machado, 
apresentavam sobrenome e eram pai e filho. Na lista de matrícula de 
escravos de 1872, encontramos Felisberto, que no processo de 1889 se 
apresentou como Felisberto da Cunha Freitas e, do mesmo modo e nas 
mesmas ocasiões, Ezequiel adotara o sobrenome Mendes da Silva. De onde 
vinham esses sobrenomes? Por que pai e filho não adotaram – Machado 
da Cunha Cavalcanti – como o do seu antigo senhor e atual patrão? 

120   SCHWARCZ, Lilia Moritz. Dos males da dádiva: sobre a ambiguidade no processo da 
abolição brasileira. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes da; Gomes, Flávio dos Santos  (Org.). 
Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 
2007.
121  GOUVÊA, Fernando da Cruz. Abolição: a liberdade veio do norte. Recife: FUNDAJ 
Massangana,  1988. 
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A maioria dos escravos era designada apenas pelo primeiro nome 
ou pelo nome seguido de designativos de procedência (Maria Conga) e 
ainda de lugar de origem (João Alagoas). É possível que, com a conquista 
da liberdade, os ex-escravos tenham achado esse momento o mais 
oportuno para adotar um sobrenome. Talvez alguns deles inventassem 
novos sobrenomes, sem ligação com os nomes de ex-senhores, para 
afastarem-se de uma associação com a escravidão. Nesse sentido, há 
um comentário no artigo de Eric Foner sobre as mudanças ocorridas na 
vida dos negros pós-emancipação nos Estados Unidos que corrobora 
nossa argumentação:

Os escravos recém-libertados procuraram de inúmeras formas 
“livrar-se da marca da escravidão” a fim de destruir a autoridade 
real e simbólica que os brancos haviam exercido sobre todos 
os aspectos de suas vidas. Alguns adotaram nomes novos, que 
refletiam as profundas esperanças inspiradas pela emancipação.122

Em Memórias do cativeiro, de Hebe Castro e Ana Lugão Rios, a 
partir de um depoimento oral, as autoras viram que o uso do sobrenome 
estava ligado a uma relação estreita com o senhor. Acreditamos que a 
astúcia com os sentimentos de temor e gratidão pautavam as relações da 
população de ex-cativos com os chefes locais, o que acabou por influenciar 
na adoção de seus sobrenomes. Nem todos, porém, puderam ou quiseram 
adotar o sobrenome do ex-senhor.123

O que teria levado os dois libertos a adotar sobrenomes distintos 
de seu ex-proprietário? Poderiam ter adotado sobrenomes de antigos 
senhores. Esse foi o caso de Felisberto ou teria ele apenas escolhido 
outro sobrenome por questões para nós desconhecidas? De qualquer 
modo é preciso lembrar que o sobrenome dava um sentido de identidade, 
de pertencimento, de equiparação aos demais cidadãos, e era um modo 
de ressignificar a liberdade. Quando as circunstâncias exigiam, o nome 
completo era apresentado. Para os interlocutores, uma vez ele fosse 
pronunciado devia emitir significados práticos nas relações cotidianas, 

122  FONER, Eric. O significado da liberdade. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 8, n. 
16, 1988, p. 12. 
123  RIOS, Ana Lugão; CASTRO, Hebe M. Mattos de. Memórias do cativeiro: família, trabalho 
e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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como, por exemplo, lembrar que o nomeado estava inserido em uma 
rede de proteção. Qual sobrenome e por que adotá-lo eram questões que 
obedeciam a razões pessoais de cada ex-escravo.  

Para Zeuske, com o final do regime escravista, os nomes 
desempenharam um papel de suma importância para a identidade pessoal. 
No caso cubano, alguns sobrenomes serviram para identificar ex-escravos e 
marcá-los nos  baixos estratos sociais, subordinando-os no campo político 
e econômico. No caso pernambucano/brasileiro, cremos que a adoção de 
sobrenomes foi uma prática social vitoriosa no cotidiano de ex-cativos 
para afastá-los da escravidão e para aproximá-los do reconhecimento 
como pessoas livres. Textos de valor legal e ritual, como processos 
judiciais, ao veicularem sobrenomes com o registro de atitudes vistas 
como de homens livres ajudavam na construção da imagem de pessoa 
efetiva e legalmente livre para os libertos, enquanto ainda imperava o 
regime escravista.124

Ter sido escravo era um momento da história de vida que alguns 
ex-escravos queriam apagar, pois a lembrança dessa fase de suas vidas os 
colocava no lugar da subordinação aos senhores brancos. Transpor esse 
passado incluía construir uma nova identidade de homem livre. Utilizar 
um sobrenome, usar variados sobrenomes em diferentes momentos ou 
chegar a adotar um que achasse mais adequado fazia parte da estratégia 
conflituosa de criar uma identidade individual e familiar.

No caso cubano, a adoção dos sobrenomes dos antigos senhores por 
seus escravos e ex-escravos poderia seguir alguns determinantes. 

[...] muitas vezes o sobrenome, que era em geral o do primeiro 
senhor, terminava incorporado a história familiar que os membros 
da família escrava  levavam de um lugar a outro, quando eram 
vendidos ou herdados, sem dúvida este sobrenome os conectava 
a um lugar e a seus parentes: mães, pais, tios e irmãos e os dotava 
de uma identidade que em nada tinha a ver com o dono atual.125

124  ZEUSKE, Michael. Estructuras e identidad en la “segunda esclavitud” (caso Cuba, 1800-
1940). Estudios Afroamericanos Virtual. Barcelona, n. 2, 2004.
125  DÍAZ, Aisnara Perera; FUENTES, María de los Ángeles Meriño.  Nombrar lãs cosas: 
aproximación a la onomástica de la familia negra en Cuba. Guantánamo: El Mar y la Montaña,  
2006. p. 63.
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A história de Felisberto e Ezequiel, em alguns aspectos, pode ser a 
de muitos outros ex-escravos e libertos. A experiência dessa família pode 
ser representativa de um campo de possibilidades sociais acessíveis e 
possíveis aos indivíduos que viveram nesse momento histórico específico. 
Pai e filho pertenceram à mãe do doutor Ambrósio Machado, dona Ana 
Rosa da Cunha Freitas, e tinham sido trazidos da província de Alagoas 
para a de Pernambuco. Isso ocorreu, provavelmente, entre os anos de 
1867 e 1868, quando o referido senhor mudou-se do engenho Unassú 
para o engenho Arandú de Baixo, atuando como rendeiro, no município 
de Ipojuca.126 Felisberto assumiu o sobrenome da família senhorial de 
origem e não a do ramo familiar para a qual foi levado em Pernambuco, 
fato que pode indicar ligações afetivas com o lugar e com as pessoas do 
lugar onde residia a sua primeira proprietária.

Observando os dados constantes na lista de matrícula de escravos 
de 1872, Felisberto foi descrito como mulato, com 35 anos, natural de 
Alagoas, feitor, com o valor de 2:500$000 e viúvo. Sua esposa, já morta, 
e seus cinco filhos, um deles também já morto, apareceram como escravos. 
Seus quatro filhos restantes continuaram escravos até o ano de 1886. Já 
no processo não é feita nenhuma menção a sua cor nem à condição cativa, 
vivida anos antes por pai e filho. Isso implica sugerir que esse fato se 
deveu, provavelmente, ao peso do estigma negativo da antiga condição.127 

Felisberto era feitor. Os feitores eram responsáveis por coordenar, 
fiscalizar a gestão do tempo e do trabalho desempenhado por escravos e 
homens livres. Eles podiam também aplicar castigos e humilhações aos 
seus comandados e deviam informar o senhor de todas as ocorrências 
dentro de sua propriedade. Luis Carlos Soares destaca que essa era uma 
atividade que podia ser exercida tanto nas áreas urbanas como nas rurais, 
por homens livres brancos, imigrantes portugueses, libertos negros e 

126  “Lembranças e apontamentos para meus filhos e netos”. Livro da família de Ambrósio
Machado da Cunha Cavalcanti, op. cit., p. 430, 438.
127  No auto de justificação de posse datado do ano de 1887, reencontramos Ezequiel Mendes 
da Silva. Pelo que nos parece a essa altura era homem liberto (não há referência alguma a seu 
status jurídico). Como morador do engenho, era uma testemunha credenciada para emitir um 
depoimento acertado sobre a causa em questão, e afirmou que era de seu inteiro conhecimento ser 
o escravo Damião propriedade do doutor Ambrósio.
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mestiços ou ainda por escravos. Para essa ocupação, os senhores escolhiam 
os escravos considerados os mais fiéis.128 Os feitores tinham de defender a 
propriedade do patrão, muitas vezes na ausência deste, e manter a lealdade 
dos trabalhadores. Logo, era uma posição que exigia responsabilidade e 
confiança.129 Alguns feitores foram rígidos no exercício de suas funções 
para garantir o bom andamento do trabalho e a disciplina, desagradando os 
cativos sob seu encargo e criando um clima de permanente tensão. Talvez 
esse tenha sido o caso ocorrido em 18 de maio de 1882, no qual o delegado 
do município de Escada oficiou ao chefe de polícia que o pardo Henrique, 
escravo no Engenho Refresco, havia matado com facadas o feitor Gonçalo 
da Rocha.130 Talvez essa atitude fosse um revide por insultos e ofensas que 
havia sofrido desse feitor em outras ocasiões. 

A regularidade na escrita da palavra/expressão feitor não nos dá a 
dimensão dos movimentos dos seus significados ao longo do tempo. Ser 
feitor antes e depois da abolição apresentou mudanças no comportamento 
de quem exercia esta função junto aos sujeitos do seu entorno. Tal ocupação 
não foi exercida de maneira constante, mas seguramente, nos dois 
momentos, ser feitor comportava exercer grande autoridade sobre os seus 
subordinados, vigiar e gerir os seus trabalhos. Luiz Alberto Couceiro, por sua 
vez, argumenta que durante a escravidão os feitores tinham liberdade para 
punir os escravos com maior violência; já para lavradores e homens livres 
outras regras de negociação das condições de trabalho eram utilizadas.131 
Supomos que a diferença se deu na diminuição da possibilidade de se punir 
os trabalhadores com castigos físicos mais severos no Pós-abolição. Por 
fim, tal designação ocupacional comportou novos significados ao longo do 
tempo e articulou-se de acordo com as mudanças que as relações sociais 
operaram. 

128  SOARES, Luis Carlos. O “povo de Cam” na capital do Brasil: a escravidão urbana no Rio 
de Janeiro do século XIX.  Rio de Janeiro: 7 Letras, 2007.  p. 197-198.
129  MONSMA, Karl. Repensando a escolha racional e a teoria da agência: fazendeiros de gado e 
capatazes no século XIX. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 15, n. 43. 
130  Ofício da Delegacia de Ipojuca em 18 de maio de 1882, RCP - Delegacia de Polícia de 
Escada n 130 (1877-1887), APEJE.
131  COUCEIRO, Luiz Alberto. A disparada do burro e a cartilha do feitor: lógicas morais na 
construção de redes de sociabilidades entre os escravos e livres em fazendas do Sudeste, 1860-
1888.  Revista de Antropologia, São Paulo, USP, v. 46, n. 1, 2003.
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Talvez a conquista da liberdade para Felisberto tenha sido fruto 
de uma estratégia já bastante conhecida por outros cativos: fidelidade ao 
senhor e execução de suas obrigações da melhor forma possível. Agindo 
dessa forma, muitos foram recompensados com a alforria e outros ganhos. 
Felisberto não tinha o controle sobre os elementos disponíveis na elaboração 
de estratégias pessoais de ascensão social, pois a tática adotada nunca é 
absoluta, sujeitando sua trajetória e a do seu filho a situações de riscos e 
incertezas. O feitor Felisberto era um homem adulto, viúvo, com filhos 
escravizados (até 1886) e vivendo em um engenho onde tinha sido escravo. 
A condição do feitor não era a das mais confortáveis, mas ainda assim 
vivia uma situação diferenciada por causa do seu ofício e pela conquista da 
liberdade. Ambrósio Machado já tinha experiência na administração de um 
engenho e de escravos, compartilhava do ethos senhorial escravista, pois 
vinha de uma família de proprietários de cativos e de terras. Esse senhor 
sabia que distribuir recompensas, como prêmios em dinheiro, comida, 
acesso a roças de gêneros alimentícios, melhores condições ou melhores 
ocupações aos seus prepostos, ou a própria liberdade eram incentivos 
que podiam ser fundamentais para estimular a lealdade e a dedicação 
na execução dos seus compromissos e deveres. Em seu livro de notas 
registrou, no dia 11 de maio de 1888, que tinha dado liberdade a todos os 
seus escravos, por causa do decreto do dia 9 do mesmo mês apresentado 
pelo ministro da Agricultura na Câmara dos Deputados, libertando todos 
os escravos do Brasil. Embora, dizia ele, já tivesse passado algumas 
cartas de liberdade para alguns escravos que lhe “tinhão [sic] prestado 
melhores serviços”.132 Ser agraciado com a liberdade pelos bons serviços 
prestados transformaria a vida da pessoa que recebeu a “concessão” e de 
seus familiares, que poderiam vir a construir relações baseadas em uma 
economia de fidelidades. Doutor Ambrósio sabia jogar com a concessão 
de benesses. E tanto foi assim que manteve um empregado leal em seu 
engenho, e quem bem servira esperava uma justa política de gratificações. 
Beneficiadores e beneficiados ficavam presos de forma recíproca, então, 
aos grilhões da distribuição das benesses. O ato da doação de alforrias 
registradas no livro de notas do doutor Ambrósio Machado, de forma 

132  “Lembranças e apontamentos para meus filhos e netos”. Livro da família de Ambrósio
Machado da Cunha Cavalcanti, op. cit., p. 443.
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ritualizada, queria fazer lembrar aos seus agraciados que entre eles deveria 
existir um vínculo envolto pelo sentimento de gratidão.

Se por um lado os estudos do final da década de 1980 para cá 
trataram o escravo como  agente capaz de mobilizar esforços para a 
negociação da sua liberdade, por outro eles enfatizaram em demasia o 
empreendedorismo individual destes mesmos escravos, ou seja, há uma 
tendência em compreender a liberdade como um projeto individual ou que 
envolvia, no máximo, pais que buscavam tirar seus filhos do cativeiro. 
Nessa direção, alguns estudos recentes sobre o tema destacam a ação de 
escravas que se aproveitavam do medo que senhores adúlteros tinham 
de macular sua imagem perante a sociedade e de abalar suas aspirações 
à redenção celeste para negociar a alforria de seus filhos ilegítimos. Da 
mesma forma, a astúcia teria levado muitos escravos a usarem a sedução, 
a obediência ou a fidelidade como formas de obtenção de seus intentos 
individuais. Tais estratégias ilustrariam o pragmatismo adotado por homens 
e mulheres escravos que almejavam “acima de tudo” a liberdade.

Esse viés analítico que permeou boa parte dos estudos sobre a 
manumissão no Brasil pode ser inserido no contexto historiográfico da 
década de 1990, que procurava apresentar aos leitores variadas formas de 
resistência escrava às políticas de domínio senhorial. Em boa medida, esses 
trabalhos passaram a considerar a alforria como resultado da negociação 
entre senhor e escravo. Dessa forma, introduzia-se a perspectiva do escravo 
como agente histórico no entendimento dessa prática social. Contudo, essa 
preocupação partia de alguns pressupostos até certo ponto discutíveis.

Em primeiro lugar, a alforria é tomada como horizonte de todo 
escravo; atribui-se a ela uma importância muito grande nos projetos 
individuais e coletivos dos escravos brasileiros. Mas se a alforria fora 
entendida pelos senhores como um privilégio capaz de promover a 
acomodação da população escrava e, em contrapartida, vista pelos cativos 
como algo que não estava disponível a todos, não seria errôneo supor que 
a manumissão constituía a principal meta na vida de um escravo. Só para 
mencionar um argumento nessa direção, os escravos que viviam em grandes 
propriedades tinham menos possibilidades de conseguir sua alforria que 
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aqueles pertencentes a pequenos proprietários.133 Alguns trabalhos mais 
recentes vêm reavaliando o significado que a aquisição de outros incentivos 
senhoriais – como a roça de subsistência, a venda de excedentes ou a 
formação de família – tinha para a organização da economia e da cultura 
doméstica dos escravos, já que esses benefícios eram conquistados pelos 
escravos quase sempre antes da alforria.134

O projeto de ascensão social de Felisberto caminhou, provavelmente 
com bastante esforço, para torná-lo um liberto. Não sabemos se a alforria 
de Felisberto foi paga, condicional ou incondicional, pois não encontramos 
nenhum documento legal, como a carta de alforria, papel de liberdade ou 
um papel particular feito por seu proprietário que registrasse seu acesso 
à liberdade. Acreditamos que deve ter ocorrido uma negociação entre o 
senhor e o escravo, seja para chegar a um acordo para fixar um valor, caso 
tenha sido uma alforria paga, ou, pelo menos, para  discutir os termos no 
caso de uma alforria condicional. Entretanto não podemos ver Felisberto 
simplesmente como um homem submisso; ele pode ter adotado um 
comportamento mais obediente para acionar benesses e direitos. Como 
foi observado por Lizandra Meyer: 

Os escravos ao permanecerem submissos aos seus senhores não 
estavam necessariamente internalizando a interpretação da alforria 
como dádiva. Mas utilizando-se dela para conseguirem um direito 
importante aos seus olhos: a liberdade.135 

É claro que homens e mulheres escravos adotaram posturas que 
misturavam comportamentos dos mais ousados aos passivos, isso dentro 
das limitações de sua condição, tanto para alcançar a liberdade como para 
fazer uso dela (vivenciá-la).

É preciso ter em mente esse quadro de relações para tentar 
entender as experiências possíveis para os indivíduos que viveram essa 

133  SLENES, Robert W.  The demography and economics of Brazilian slavery: 1850-1888. Tese 
(Doutorado em História) – Stanford University, Stanford, 1976.
134  SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família 
escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; FERREIRA, Roberto 
Guedes. Pardos: trabalho, família, aliança e mobilidade social, Porto Feliz, c. 1798- c.1850,. Tese 
(Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.
135  FERRAZ,  Lizandra Meyer. Entradas para a liberdade: formas e frequência da alforria em 
Campinas no século XIX. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em História, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2010. p. 57.
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época. Não sabemos se os indícios aqui apresentados são suficientes 
para mostrar uma das muitas vivências possíveis a este grupo de 
trabalhadores. Tentamos aqui rastrear algumas pistas. Voltemos ao 
processo crime. Nele estava escrito que, na madrugada do dia 21 de 
abril de 1889, o feitor Felisberto foi até o samba realizado na senzala do 
engenho Gaipió, recomendando aos trabalhadores que se divertissem, 
mas que evitassem balbúrdias. 

Um hábito comum entre os trabalhadores da zona canavieira 
pernambucana era a de se reunir para sambar. As autoridades policiais e 
judiciais registraram alguns rastros dos sambadores, assim eram chamados 
os integrantes do bumba meu boi. O boi era um costume cultural praticado 
por escravos antes da abolição e por trabalhadores rurais em outros contextos 
históricos. Era um evento protagonizado por homens negros e pardos, pois, 
até os homens de pele escura pintavam o rosto e as mãos com tinta preta 
para reforçar qual era a cor da pele dos seus integrantes. O folclorista Pereira 
da Costa descreveu o bumba meu boi como uma forma de teatro voltado 
para as coisas religiosas, sendo encenado nas festas do Natal e de Reis. O 
boi não era exibido apenas nessas datas, mas em várias outras ocasiões, 
como no carnaval, em outras festas religiosas e no período de plantar 
e colher a cana-de-açúcar ou para comemorar qualquer acontecimento 
marcante do lugar. Basicamente, a história é sobre um casal de escravos 
que enfrentou a fúria de um senhor de engenho após matarem um boi da 
fazenda. Os dois, então, tentaram de tudo para ressuscitar o bicho. Os 
personagens dançam durante a apresentação e encenam um repertório 
fixo com espaço para improvisos.  Esse brinquedo foi composto a partir 
das experiências compartilhadas pelo grupo, e os improvisos nasciam da 
mesma forma da troca de vivências comuns. Segundo Beatriz Brusantin, era 
costume dos escravos realizarem sambas dentro das senzalas e nas matas 
dos engenhos. Os sambas ocorriam também como forma de atrair e reunir 
escravos e livres de engenhos da localidade. A brincadeira do boi podia 
reunir festividade e reivindicação. Esses eventos, ou melhor, essas práticas 
participativas que reuniam homens poderiam fortalecer um sentimento de 
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identidade, de cooperação, possíveis trocas de ideias ligadas a demandas 
por direitos e lazer.136 

O feitor ficava presente no samba por algumas horas para evitar o 
excesso do consumo de bebida e as brigas, ou ainda para evitar a articulação 
de ações coletivas. A função do feitor era fiscalizar os seus subordinados 
por todo o tempo do trabalho e no tempo livre também, evitando dispersões 
e baixas na produtividade. Mesmo com o aviso do feitor Felisberto, uma 
briga ocorrera, na qual alguém acabou ferido junto à casa de bagaço 
Manoel Gerente. O doutor Ambrósio foi informado do fato e mandou 
seus moradores prenderem o acusado e levá-lo para a autoridade policial.

 Muitas vezes os subdelegados e delegados, que geralmente eram 
senhores de engenho, mantinham trabalhadores de jornada ou em outro 
regime de contrato em suas propriedades. Nesse sentido, há o artigo de 
Joseli Mendonça, que demonstra como as autoridades locais do oeste 
paulista podiam ser aliados pessoais e/ou políticos dos patrões contra os 
quais os trabalhadores se queixavam. A autora traz para seu texto o estudo 
desenvolvido por Thomas Flory a respeito dos juízes de paz no império em 
que o autor argumenta que “os juízes de paz estavam inseridos nos grupos 
de influência e economia dos distritos e, por isso, podiam emitir decisões 
comprometidas com os interesses de tais grupos”.137

 Os subdelegados e os delegados eram quase sempre proprietários 
de escravos e de engenhos ou ligados a senhores de engenhos da Zona da 
Mata, sul de Pernambuco. Desse modo, estavam comprometidos por laços 
de amizade, parentesco e, por vezes, de endividamento. O subdelegado Félix 
José da Câmara Pimentel era filho do primeiro proprietário do engenho 
Gaipió e amigo íntimo de Ambrósio Machado. Entre eles vigorava uma 
coesão que unia membros de um mesmo grupo e,  por vezes, compartilhavam 
uma intimidade quase familiar, pois o subdelegado frequentava festas e 
136  BRUSANTIN, Beatriz de Miranda. Capitães e Mateus: reações sociais e culturas festivas 
e de luta dos trabalhadores dos engenhos da mata norte de Pernambuco (Comarca de Nazareth 
– 1870/1888). Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-graduação em História, 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2011; COSTA, F. A. Pereira da. Vocabulário 
pernambucano. Recife: [s.n.], 1976. Coleção Pernambucana.
137  MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. Livres e obrigados: experiências de trabalho no centro-
sul do Brasil. In: ENCONTRO ESCRAVIDÃO E LIBERDADE NO BRASIL MERIDIONAL, 
5., 2011, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: UFRGS, 2011. p. 5.
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celebrações mais reservadas em Gaipió. Estes indivíduos por vezes estavam 
ligados a redes de parentesco consanguíneo ou fictício que os forçavam a 
uma série de obrigações. Esse tipo de relação de parentesco e, no caso do 
delegado, de amizade serviu a diversas finalidades: propiciou a criação 
de vínculos duradouros de lealdade, permitiu resolver problemas, obter 
vantagens ou ainda garantir proteção e segurança mútua. A presença desse 
subdelegado no referido engenho já tinha ocorrido em outras ocasiões, 
notadamente para resolver conflitos como o ocorrido em novembro de 
1888, no qual Félix José distribuiu palmatoadas para apaziguar um conflito 
entre trabalhadores. Em outro evento, acontecido em março de 1889, havia 
realizado uma diligência a fim de verificar por que um trabalhador foi 
ferido com facadas. Em abril de 1889 o subdelegado prendeu dois ladrões 
de cavalos no mesmo engenho.138 

Em todos os eventos citados lá estava o subdelegado, sempre 
pronto para desempenhar as tarefas do seu ofício, que eram manter a 
ordem e trabalhadores subordinados. A necessidade de se recorrer à 
força policial denota que a população dos engenhos não era tão submissa 
quanto desejavam os senhores de engenho. Os trabalhadores dos canaviais 
eram disciplinados repressivamente pelas instituições do Estado que, por 
vezes, agiam  com os proprietários na relação de autoridade com seus 
empregados livres. Anos antes, temos outra aparição do subdelegado. Em 
1887, o agregado do engenho Gaipió, Francisco Martins de Oliveira, foi 
despedido, acreditando que o causador de sua dispensa foi o pardo moreno, 
trabalhador de enxada Fuão Bisera. Os dois entraram em conflito e Francisco 
saiu ferido. Três semanas depois do episódio Fuão evadiu-se, e Francisco 
estava trabalhando no engenho São João, de propriedade do subdelegado 
Félix José. Ao receber um homem criminoso envolvido em confusão e 
expulso de outro engenho, o subdelegado “ganhou” um trabalhador, em 
um momento de necessidade de mão de obra, talvez não por sua falta, mas 
pelos ajustes nas relações de trabalho que, por vezes, não deviam garantir 
a permanência dos trabalhadores nos seus postos.  Caso Francisco fosse 
escravo, o subdelegado teria um empregado sem ter de pagar por ele, mas 

138  Ofício da Delegacia de Ipojuca em 24 de novembro de 1888, RCP - Delegacia de Polícia 
de Ipojuca, nº 205 (1883-1890); Ofício da Delegacia de Ipojuca em 1 de abril de 1889, RCP - 
Delegacia de Ipojuca nº 205 (1883-1890); Ofício da Delegacia de Polícia de Ipojuca em 24 de 
abril de 1889, RCP - Delegacia de  Polícia de Ipojuca nº 205 (1883-1890), APEJE.
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Francisco era um homem com problemas na Justiça.139 Provavelmente 
o subdelegado, como o profissional responsável por colocar em prática 
as tarefas de repressão e disciplinamento, tenha sabido se aproveitar da 
situação desse homem, usando-a em seu próprio benefício.

Não podemos esquecer uma coisa muito importante: a fiscalização 
das eleições era feita pelos delegados e seus subordinados. Para um 
homem como Ambrósio Machado, envolvido na política partidária, seria 
interessante contar com a ajuda desse segmento do Estado, que utilizava 
como principal recurso a coação para manter seus meetings e o transcorrer 
do pleito eleitoral na mais perfeita ordem.

Esse breve relato sugere a maneira como as autoridades policiais 
e senhores de engenho viam os trabalhadores do açúcar, após a abolição e 
um pouco antes dela.  Era gente que vinha de longe e de perto, considerada 
como homens sem senhores e que só o cacete podia intimidar.140 Alguns 
deles tinham sido escravos e, depois do 13 de maio, não aguentavam 
desaforos de autoridades e patrões, nem tampouco de companheiros de 
jornada. Os efeitos da liberdade variavam, mas talvez a possibilidade de 
movimentar-se sem a necessidade de autorização do ex-senhor, o fim dos 
castigos corporais, a escolha de como e em que tempo trabalhar, e de 
contestar desagrados contra eles dirigidos tenham sido os ganhos sociais 
mais notáveis.

139  1887 Subdelegacia do 3º Districto Policial do Termo de Ipojuca (inquérito policial). 
Autuamento de uma portaria do subdelegado do terceiro districto deste termo, para o fim 
de se proceder a um exame na pessoa de Francisco Martins d’Oliveira. MJPE.
140  Ofício da Delegacia de Ipojuca em 24 de novembro de 1888, RCP - Delegacia de Polícia de 
Ipojuca nº 205 (1883-1890), APEJE.
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Introdução
Este texto tem como objetivo focalizar trajetórias de africanos que 

viveram na próspera vila de Nossa Senhora de Nazareth,141 localizada no 
recôncavo sul da Bahia. Trata-se da análise de testamentos e inventários, nos 
quais foi possível identificar elementos diversos presentes nas experiências 

141  A vila também conhecida como Nazareth das Farinhas tornou-se uma cidade com a Lei 
Provincial nº 368 de 10 de novembro de 1849 e, ao longo do século XX, passa a ser grafada na 
documentação como Nazaré das Farinhas.
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de vida e nas escolhas dos ex-escravos africanos, que em seus momentos 
derradeiros invocaram a Justiça brasileira para expor suas últimas vontades, 
suas posses, seus laços familiares e de parentesco, enfim, sua intenção de 
partilha dos bens e valores acumulados ao longo da vida. Tais elementos 
nos possibilitaram apreender modos de viver e práticas sociais adotadas por 
estes egressos do cativeiro para estruturar-se e, em certa medida, ascender 
socialmente na Bahia, daquelas últimas décadas do século XIX e primeiras 
décadas do século XX, numa localidade fortemente caracterizada pela 
contiguidade entre o rural e o urbano. 

Os africanos, seus laços familiares e as relações de parentesco
 Caetano Nunes Leal, José Antonio Ovídio, Esperança Anninha 

Barboza e Maria Henriqueta de Salles nasceram na Costa d’África e foram 
transportados como escravos para o Brasil. Dois homens e duas mulheres 
que constituíram trajetórias de vida em Nazaré das Farinhas, na Bahia, 
durante o século XIX. Caetano e José Antonio conseguiram fazer parte 
do mundo dos negócios. O primeiro, embora fosse solteiro, tivera quatro 
companheiras e era proprietário de roças para subsistência e comércio; o 
segundo fora casado civilmente e era proprietário de uma casa de negócio. 
Esperança e Maria Henriqueta eram solteiras, não tinham “herdeiros 
necessários”, seus bens eram suas moradas, alguns móveis e objetos. 

O africano Caetano Nunes Leal, falecido em 23 de março de 1892, 
era filho dos africanos Subelumi e Obadami, possivelmente nagôs do reino 
de Iorubá.142 Cruzando as informações do testamento com o seu inventário, 
surpreendemos uma complexa rede familiar. Entre seus herdeiros, além da 
companheira Lucinda, nomeada sua herdeira legatária, estavam os quatro 
filhos de três outras companheiras do africano, e ainda um neto.143  

142  Os africanos nagôs foram os mais numerosos e influentes na Bahia, com quem a província 
manteve relações comerciais mais diretas. O reino de Iorubá era uma nação central do continente 
africano, mas com as invasões haussás foram repelidos para a costa, onde se fixaram os nagôs, que 
se dividiam em dois tipos diferentes. “Em uns a cor negra é carregada, as características da raça 
eram muito acentuadas” [...]. Outro tipo possuía “uma cor clara, quase dos nossos mulatos escuros, 
[sendo os indivíduos] menos desenvolvidos, parecendo menos fortes, possu[íam] características 
da raça negra embora sem a exuberância que apresentam os primeiros”. RODRIGUES, Nina. 
Africanos no Brasil. São Paulo: Madras, 2008. p. 99.  
143  APEB. Seção Judiciária. Testamentos. Livro 6 – Nazareth das Farinhas (1888-1907). 
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 Caetano, embora possa nunca ter constituído união legítima, tivera 
relações afetivas com diferentes mulheres, das quais nasceram seus quatro 
filhos. Em seu leito de morte declarou ser pai de Gertrudes e Maria (filhas 
de Bernardina Anna), Custódio (filho de Júlia Costa) e Cassiano (filho de 
Joanna Francisca de Jesus) reafirmando, portanto, o compromisso com a 
proteção destes, estendendo ainda tal compromisso para com seu único neto 
Domingos, filho de Gertrudes. Como se vê, há grande complexidade na 
composição familiar que envolve o africano, e talvez não tenha sido apenas 
esse o único caso vivenciado em tais moldes. Sua última companheira fora 
a africana Lucinda, com quem ele não tivera filhos. 

Apenas duas das mulheres citadas apareceram com sobrenome. Júlia 
Costa que “foi escrava de Albino Ferreira da Costa” e Joana Maria Francisca 
de Jesus, que também pode ter sido escrava. Talvez tenham adquirido 
sobrenome no momento em que se tornaram libertas. Coincidência ou 
não, a primeira mulher – Bernardina Anna –, e a última – Lucinda –  não 
foram identificadas com sobrenome, o que nos leva a suspeitar que talvez 
elas tenham permanecido escravas até a abolição em 1888.  

Embora marcadamente influenciado por uma prática patriarcal, 
na medida em que estivesse tentando repetir uma hierarquia de poder em 
relação às mulheres e aos filhos, tal comportamento, somado à capacidade de 
trabalho e apoio mútuo forjado por essas uniões, podia também oportunizar 
melhores alternativas de sobrevivência, de mobilidade econômica e social 
entre os parceiros.144   

Outro elemento significativo na trajetória do africano Caetano é a 
relação estabelecida com o negociante Antonio José Nunes, um homem 
de poder econômico e também político naquela cidade.145 O fato de serem 
compadres teria contribuído para que o mesmo fosse nomeado como seu 
144  As uniões conjugais entre libertos podiam significar “um acordo de entendimento e ajuda 
mútua por uma melhoria da qualidade de vida dos dois parceiros” (MATTOSO, Kátia M. Queirós. 
Família e sociedade na Bahia do século XIX. Salvador: Corrupio, 1988. p. 161). A esse respeito 
ver também  MACHADO, Cacilda.  A trama das vontades: negros, pardos e brancos na construção 
da hierarquia social do Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
145  Encontrei várias correspondências da Câmara Municipal de Nazaré das Farinhas em que 
Antonio José Nunes aparece como conselheiro da Câmara Constituinte ou Conselheiro Municipal. 
O seu inventário, datado de 1906, apresenta uma fortuna líquida de 33:365$261,00, representando 
aproximadamente  32 vezes mais do que o valor da fortuna de Caetano. 
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primeiro testamenteiro e, depois da morte, ainda como seu inventariante; 
situação que assinala a lealdade estabelecida entre ambos, na qual um 
mantém obrigações para com o outro, pela preservação de vínculos pessoais 
e sociais. O sobrenome em comum com o rico negociante e proprietário 
de terras indicaria que Caetano poderia ter sido seu escravo ou mesmo 
seu protegido.  

Os indícios são fortes para nos fazerem crer que foi por meio da 
plantação de roças e da prática do comércio em Nazaré das Farinhas que 
o africano garantiu um futuro menos incerto para si e seus herdeiros. As 
atividades agrícolas e comerciais certamente eram exercidas por Caetano 
e sua família desde bem antes da abolição, em 1888.146 Não conseguimos 
precisar quando foi conquistada sua condição de liberto, mas é bem 
provável que Caetano tenha desembarcado como escravo na Bahia entre 
1830 e 1840, quando teria aproximadamente 15 anos, portanto, já no 
período de ilegalidade do tráfico transatlântico, assim como ocorrera 
com outros africanos147. Tendo em vista que na ocasião do testamento, 
em 1892, Caetano declarou ter 70 anos e ser solteiro, suspeitamos de que 
durante o recenseamento de 1872, na altura de seus 50 anos, talvez ainda 
fosse escravo. Se assim o fosse, estaria entre os 258 africanos solteiros 
da localidade nessa condição; caso já fosse um liberto, estaria entre os 71 
africanos solteiros, conforme dados do censo sobre a paróquia de Nossa 
Senhora de Nazaré das Farinhas.148 

Outro africano que se tornara negociante em Nazaré foi José 
Antonio Ovídio, falecido em 21 de dezembro de 1900, como “católico, 
apostólico, romano”, conforme havia nascido e “esperava morrer.”  Na 
escrita do testamento em 14 de abril de 1900, declarou ignorar os nomes 
dos falecidos pais, em virtude de “ter vindo pequeno para o Brazil” [sic] e 

146  Ana Rios analisa trajetórias de descendentes das últimas levas do tráfico transatlântico a partir 
das memórias cruzadas com inventários post  mortem e registros civis de nascimento na região 
do Vale do Paraíba fluminense. (RIOS, Ana Lugão. Não se esquece um elefante: notas sobre os 
últimos africanos e a memória d’África no Vale do Paraíba. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro et 
al. Nas rotas do império: eixos mercantis, tráfico e relações sociais no mundo português. Vitória: 
EDUFES; Lisboa: IICT, 2006).
147  CAIRES, Ricardo Tadeu.  Memórias do tráfico ilegal de escravos nas ações de liberdade: 
Bahia (1885-1888).  Revista Afro-Ásia, n. 35, 2007, p. 37-82. 
148  Relatório do Censo Demográfico de 1872. Fonte: <http//biblioteca.ibge.gov.br>.
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que desejava um enterro muito simples. Indicou como seus testamenteiros, 
em primeiro lugar, o senhor Manuel José de Britto, em segundo lugar sua 
“amada mulher” Felicidade – com quem era casado civilmente – e, em 
terceiro, o senhor José Elias dos Santos, oferecendo a “quantia de duzentos 
mil réis de prêmio” para o inventariante e determinando “o prazo de um 
ano no máximo para prestação de contas”. Infelizmente não encontramos 
o inventário de José Antonio, o que dificultou o acesso ao valor total dos 
seus bens.

Mas o africano declarou em testamento que possuía “duas moradas 
de casa tendo negócio em uma delas, sendo o mais em móveis” e que de 
tudo “sabe melhor” sua mulher. Informou ainda que nada devia, “a não ser 
uma quantia insignificante ao Senhor Joaquim José Pereira e ao Senhor 
Avelino Munis de Andrade, não chegando a dever a ambos quarenta mil 
réis”, dívida que seria quitada por sua mulher. Não tendo filhos com 
Felicidade, que já estava com 60 anos e um filho na ocasião do casamento, 
José Antonio deixou para seu enteado Marcellino a terça parte dos bens, o 
que demonstra a existência de uma relação de afetividade, compromisso 
e proteção como se, de fato, pai e filho fossem. 

Como se percebe, trata-se aqui de mais um exemplo de família negra. 
Felicidade, possivelmente sendo mãe solteira e já com idade avançada, ao 
se unir em casamento civil com José Antonio Ovídio parece ter construído 
uma sólida família. É importante lembrar que o casamento civil no início 
do século XX ainda era uma prática rara entre a população mais pobre 
da Bahia, sobretudo entre os que habitavam a zona rural, sendo, portanto 
mais acessível àqueles que viviam nas cidades e atingiam certa melhoria 
na condição social e econômica. 

A aliança familiar estabelecida entre a africana Felicidade, seu filho 
e o africano José Antonio Ovídio somou forças para que aquela família, 
assim como ocorreu com a rede familiar tecida por Caetano, vencesse as 
marcas da escravidão, acumulando algum recurso que possibilitasse a sua 
inserção na sociedade pós-abolicionista e republicana. 

Já a africana Esperança Anninha Barboza, falecida solteira e sem 
“herdeiros necessários” em 21 de agosto de 1902, com mais ou menos 75 
anos de idade, ao que tudo indica, tivera uma vida bem mais modesta. De 
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acordo com o testamento, escrito em 20 de agosto de 1902, portanto apenas 
um dia antes do falecimento, Esperança declarou ser também natural da 
costa da África, que seus pais  eram “falecidos há mais de trinta anos”,149 e 
que ela teria vindo para o Brasil havia mais de 70 anos. A africana declarou 
também que possuía “uma casa térrea, coberta com telhas, sita a rua do 
Tanque, sob número um e alguns móveis existentes em pequeno valor”. 
Constituiu por seus herdeiros a crioula Maria Benedicta e os africanos 
Amélia Carneiro e Pedro da Vida, “assim conhecido por todos” na cidade 
de Nazaré das Farinhas.  

De que forma Esperança conseguiu adquirir sua casa de morada 
não se sabe, uma vez que não aparece nenhum indício sobre que ocupação 
exercia.150 Também não foi possível identificar que tipo de relação teria 
com os prováveis ex-escravos para quem ela deixou seu único bem. Talvez 
vivessem eles de pequenas práticas comerciais na cidade, ou de prestar 
serviços em residências de famílias com maior posse. Outras possibilidades 
seriam a função de aguadeiros, ou de executores de serviços diversos na 
região do porto. Também é possível que Esperança tenha adquirido sua 
casa de morar mediante herança ou negociação com seus antigos senhores. 

Esperança chegara ao Brasil com seus pais e, embora ela não cite os 
nomes dos mesmos, demonstra ter pleno conhecimento de que já haviam 
falecido. Ao que parece, trata-se de mais um caso de tráfico ilegal de uma 
família africana que teria chegado ao Brasil aproximadamente no ano de 
1842, quando Esperança estaria com mais ou menos 15 anos de idade. É 
bem possível que essa família africana, assim como tantas outras, tenha 
sido apartada assim que chegara ao Brasil, até mesmo como uma estratégia 
para evitar maiores repercussões a respeito da condição de ilegalidade em 
que haviam chegado. 

149  APEB. Seção Judiciária. Livro 6 – Nazaré das Farinhas. Testamento de Esperança Anninha 
Barboza. 
150  Maria Inês Côrtes de Oliveira verificou que pouquíssimos libertos testadores declararam 
suas ocupações. De um total de 482 testadores para o período de 1790 a 1890, composto de 
240 homens e 242 mulheres, apenas 54 homens e 24 mulheres deixaram claro quais eram suas 
profissões. A autora ainda observou que 39 testadores, ou seja, a maioria dos 87 que declararam 
suas ocupações dedicava-se à agricultura de subsistência e ao criatório de animais (OLIVEIRA, 
Maria Inês Cortês. O liberto, seu mundo e os outros: Salvador (1790-1890). São Paulo: Corrupio; 
Brasília, DF: CNPQ, 1988. p. 31, 33).  
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O testamento de Esperança, um nome bastante significativo para quem 
viveu o jugo do cativeiro, dá visibilidade à rede de proteção, afetividades 
e lealdades presente entre ela e seus três herdeiros, com quem parece ter 
estabelecido uma consistente relação de parentesco na localidade. Sem 
dúvida, pelo fato de ter posse, Esperança exercia a função de protetora 
dos demais, numa demonstração de que africanos e crioulos, em muitas 
situações, mantiveram-se unidos na luta pela sobrevivência antes e durante 
o Pós-abolição. 

Maria Henriqueta de Salles, também natural da costa da África, 
deixou testamento escrito e registrado em 30 de março de 1908, que 
culminou em inventário depois da sua morte, em 17 de julho do mesmo ano, 
naquela mesma cidade de Nazaré das Farinhas.151 Certamente a memória 
atormentada pela idade, somada ao conjunto de vivências que muito cedo 
a afastaram de sua família africana, impossibilitavam-na de recordar os 
nomes dos seus falecidos pais. Por não ter herdeiros necessários, nomeou 
como seu testamenteiro o coronel Feliciano, José d’Andrade, que ficaria 
incumbido de cuidar do seu funeral. Tudo indica que o único possível 
herdeiro teria sido o crioulo Feliciano, falecido de moléstia interna em 6 
de abril de 1889 aos 18 anos, cujo atestado de óbito registrou que o mesmo 
era “filho natural de Henriqueta, liberta, solteira”.152 

De acordo com o testamento, que não sinaliza a idade da africana, 
estaria ela “na cama com muitos dias e não tendo dinheiro para o seu sustento 
e tratamento tem tomado ao seu testamenteiro”, a quem ela pagaria com “o 
resultado da venda dos (seus) bens descritos”.153 Mais uma vez é possível 
observar a relação estabelecida com um homem de poder na localidade 
–  um coronel  –, que certamente era muito próximo da africana e exercia 
a função de uma espécie de protetor. Talvez os laços de compromisso e 
lealdade existentes entre Henriqueta e o coronel se estendessem a uma 
relação de compadrio, já que tendo o mesmo nome do coronel Feliciano, 
seu suposto filho pode ter sido batizado pelo mesmo. 

151  Arquivo do Fórum de Nazaré das Farinhas. Testamento e inventário da africana Maria 
Henriqueta de Salles. Livro sem identificação.
152  Laboratório Eugênio Veiga – Arquivo da Cúria Metropolitana de Salvador.  Livro de Registros 
de Óbitos. Nazaré das Farinhas, 1889. 
153  Arquivo Público de Nazaré das Farinhas. Testamento e inventário da africana Maria 
Henriqueta de Salles. Livro sem identificação.
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Posses, valores e vontades
As distintas posições hierárquicas ocupadas pelos africanos 

naquela sociedade podem ser percebidas em relação às pequenas fortunas 
deixadas como herança. O inventário de Caetano, registrado no mesmo 
ano de sua morte, além de uma pequena quantia em dinheiro de pouco 
mais de 700 réis, indica uma variada lista de bens, conforme pode ser 
visto no quadro abaixo.

  Quadro 1 – Bens deixados pelo africano Caetano Nunes Leal

Bens Valor

Uma casa térrea sobre pilares, com porta e duas janelas, 
duas salas, dois quartos e quintal, com sótão, contendo três 
quartos e uma saleta. 

 
700$000,00

Uma casa de fabricar e purgar pó, coberta de telhas sobre 
esteios com seus pertences.

   
30$000,00

Uma roça contendo plantações de aipim, inhames, bananas 
da terra, abóboras e mandiocas em terrenos de renda.

  
250$000,00

Quatro cordões de prata com quatrocentos e trinta gramas.     
21$000,00

Quatro cordões com dois relicários de ouro, com 150 gramas.   
150$000,00

Dois relógios de parede quebrados.     
20$000,00

Um relógio de algibeira, de prata, quebrado com cadeia.     
15$000,00

Quatro anéis de ouro.      
4$000,00

Um relógio de ouro com pedra de diamante.     
20$000,00

Um dito de ouro com pedra de diamante.     
60$000,00

Total 1:340$000,00
  

Fonte: APEB. Seção Judiciária. Série Inventários. Nazareth das Farinhas.  
Classificação - 2/2668/14.
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Caetano ainda era credor de Delfina, africana, que morava no 
Rio de Janeiro e lhe devia 17 mil réis e Francisca Pureza que lhe devia 
100 mil réis. Considerando que “A alforria garantia ao ex-escravo o seu 
ingresso na sociedade civil investido de todos os direitos ‘como se de 
ventre livre houvesse nascido’[...] podendo também ser nomeado curador 
ou tutor de outras pessoas carentes de capacidade civil”,154 é bem possível 
que Caetano tenha sido uma espécie de curador de Delfina e Francisca, 
financiando a compra de suas liberdades; pode-se conjecturar ainda 
que essas duas mulheres estivessem envolvidas em alguma transação 
comercial com o africano. 

Entre as dívidas de Caetano havia 80 mil réis que ele devia ao 
coronel José Gil Moreira, 175 mil réis de honorários médicos ao dr. Antonio 
Alves de Moura, 53 mil réis de medicamentos fornecidos pela farmácia de 
Theodoro Freire Ramos, 4.800 réis relativos a 15 anos de contribuição à 
Irmandade de São Benedito e 740 réis de cera e vela para o velório. 

A análise do inventário não deixa dúvida quanto à existência de 
dois terrenos arrendados por Caetano, relação social e de trabalho que 
se constituiu como uma importante estratégia de sobrevivência e via de 
mobilidade social, demarcando, portanto, a prática do campesinato negro155 
na localidade também como uma possibilidade de acumular bens. Em 
um dos terrenos localizava-se a casa de telha de purgar pó de café com 
seus equipamentos necessários e no outro terreno localizavam-se as roças 
de aipim, inhames, bananas da terra, abóboras e mandiocas, deixadas a 
Lucinda.156

154  OLIVEIRA, Maria Inês Cortês, op. cit., 1988, p. 29.
155  Sobre o conceito de campesinato negro, dialogamos prioritariamente com RIOS, Ana Lugão; 
CASTRO, Hebe M. Mattos de. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-
abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
156  João José Reis afirma, em seu importante estudo sobre a trajetória do liberto Domingos 
Sodré, que na segunda metade do século XIX, no bairro da Cruz do Cosme, típico da periferia 
rural de Salvador, “residia e tinha suas roças um grande número de libertos que viviam da 
lavoura”. De acordo com o autor, “Seguindo a tradição alimentar de suas terras, os libertos às 
vezes coadjuvados por escravos, plantavam principalmente inhames, tanto para consumo próprio 
quanto para abastecer a cidade”. Em nota o autor ainda acrescenta que “o inhame sempre vem em 
primeiro lugar nas descrições da agricultura dos iorubas, por exemplo, o grupo mais numeroso 
entre os africanos dessa época na Bahia, onde eram chamados nagôs” (REIS, João José. Domingos 
Sodré, um sacerdote africano: escravidão, liberdade e candomblé na Bahia do século XIX. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 23).
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De acordo com auto de partilha, coube à sua companheira Lucinda 
um valor total de 341 mil e 665 réis, e a cada um dos filhos um valor 
de 211 mil e 406 réis. Considerando que à época um burro novo valia 
140 mil réis e um cavalo de sela (símbolo de status e poder na região), 
valia 200 mil réis, Lucinda teria herdado o equivalente a pouco mais 
de três burros novos ou quase dois cavalos de sela.157  Já os filhos, 
individualmente, herdaram um valor equivalente a pouco mais do que 
valia um cavalo de sela. 

A africana Esperança Anninha Barboza nomeou como seu 
testamenteiro Deocleciano Marques da Silva, que, ao atestar a sua morte, 
tratou de dirigir-se para a casa da falecida onde “encontrou em uma arca 
a quantia de 253 mil réis, o que foi presenciado por diversas pessoas”. O 
testamenteiro tratou do funeral da africana, no qual gastou “a quantia de 
112 mil réis e novecentos, ficando em seu poder de restante a quantia de 
140 mil réis”.158

  Quadro 2 –  Bens da africana Esperança Anninha Barboza 

Bens Valor

Uma casa situada na Rua do Tanque.  1:200$000,00 

Dinheiro encontrado na arca.     253$000,00

Móveis.       85$000,00

Dinheiro recebido da devedora Rosario Freire.     200$000,00

Total 1:738$000,00
   

Fonte: Arquivo do Fórum de Nazaré das Farinhas. Inventário de 1902.  
Livro sem identificação.

157  Conforme inventário de Maria Francisca de Jesus Barreto, de 6 de janeiro de 1895, na relação 
de bens constava “um cavalo preto de sela por 200 mil réis”.  Arquivo Público de Santo Antonio 
de Jesus.  Seção Judiciária. Pasta sem numeração.
158  APEB. Seção Judiciária. Livro 6 – Nazaré das Farinhas. Testamento de Esperança Anninha 
Barboza. 
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A casa de Esperança localizava-se nas imediações da praça e do 
porto e, por isso, tinha significativo valor. Do montante total dos bens 
foram deduzidas as seguintes despesas: 112.900 réis com o funeral; 13.840 
réis com o registro de testamento e 241.270 réis com custos diversos, 
totalizando 368.010 réis. Como herança sobrou a quantia de 1:370$000 
réis, o que seria pouco mais do valor da casa, que certamente permaneceu 
como morada dos herdeiros. 

Ainda de acordo com a vontade de Esperança, uma condição para os 
herdeiros legatários era que, quando da morte de qualquer um deles, os bens 
passassem a pertencer aos sobreviventes e, por ocasião do falecimento do 
último legatário, passaria, portanto, a “pertencer a casa a Nossa Senhora de 
Nazareth, padroeira desta cidade, não tendo direito algum os descendentes 
nem ascendentes dos legatários a dita herança”.159 Vê-se uma clara intenção 
da africana em manter a casa como morada dos herdeiros e ainda como 
uma espécie de memória da sua luta, da sua vivência; logo, não deveria 
ser negociada por nenhum deles.  

Já os bens da africana Henriqueta, cujos valores foram estipulados 
na ocasião do inventário, eram os seguintes: 

   Quadro 3. Bens da africana Maria Henriqueta Salles

Bens Valor
Um rosário com crucifixo.   60$000,00
Um par de argolas de ouro.   10$000,00
Um par de argolas de prata.     1$000,00
Uma cama usada   10$000,00
Uma mesa pequena.     3$000,00
Uma arca velha.     2$000,00

Uma casa coberta com telhas com uma porta e uma janela 
de frente, tendo sala de frente e dois quartos e cozinha. 500$000,00

Total 586$000,00
    

Fonte: Arquivo do Fórum de Nazaré das Farinhas.  
Inventário de 1908. Livro sem identificação.

159  Arquivo do Fórum de Nazaré das Farinhas. Inventário de 1908. Livro sem identificação.



112   |   edinélia M. o. souza

Os bens tiveram de ir a hasta pública para que fosse possível quitar 
as despesas com o tratamento da moléstia, o testamento, o funeral e a 
sepultura na Santa Casa de Misericórdia, que somavam mais de 112 mil 
réis. O valor que sobrou foi dividido em duas partes iguais para as afilhadas 
Maria Victalina da Conceição e Philomena Maria Victoria, num gesto que 
demonstrava compromisso com o futuro das mesmas, refletindo assim as 
obrigações do parentesco ritual estabelecido com o batismo.  

Diante das peculiaridades que envolvem as trajetórias dos africanos, 
os indícios apreendidos indicam fortes relações com o comércio. A 
participação no mundo dos pequenos negócios relacionava-se também com 
o acesso a parcelas de terras onde africanos e libertos conseguiam investir 
no plantio de produtos a serem comercializados nas ruas e na feira livre 
de Nazaré das Farinhas, como teria sido o caso de Caetano. Outros, como 
José Antonio Ovídio, tiveram condições de abrir um estabelecimento de 
comércio naquela cidade. Assim como aconteceu com o africano Domingos 
Sodré, Caetano e Antonio Ovídio teriam aprendido com brancos e mestiços, 
e talvez, com outros africanos, “maneiras locais de prosperar socialmente”, 
experiências que os credenciavam a “controlar novos modos de manipular, 
inovar, transcender suas circunstâncias”.160 

Últimas considerações 
Nenhum dos testadores africanos sabia ler nem escrever. Também não 

havia uma única forma de redação dos testamentos, mas era comum reforçar 
a “livre e espontânea vontade” em fazê-los. Neles, pedia-se justiça ao país, 
que se cumprisse e se fizesse cumprir o que ali se declarava. Portanto, a 
partir da apreciação do documento elaborado, quase sempre em momentos 
de fragilidade com a saúde extremamente abalada, os indivíduos revelavam 
suas últimas vontades, seus desejos, enfim, demonstravam confiança na 
Justiça do país como um meio de garantir a realização dessas vontades. 

Os casos analisados permitem entender também que, embora a cor e 
a origem “racial”, associadas às marcas da escravidão, pudessem constituir 
elementos limitadores das possibilidades de inserção e mobilidade social 

160  REIS, João José, op. cit., 2008, p. 272.
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naquela conjuntura de final do império e início da república, não eram 
fatores exclusivamente determinantes de tais possibilidades. A incessante 
luta nos espaços de trabalho, mediada por valores impressos na sociedade, 
como família, honradez, lealdade e alianças sociais diversas, contribuiu 
para que ex-escravos africanos e, certamente, também muitos dos nascidos 
no Brasil conquistassem significativas posições hierárquicas antes e depois 
da abolição.
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Proponho, neste capítulo, a análise de aspectos da relação de 
homens egressos do cativeiro com os usos e ocupação da terra na Zona 
da Mata de Minas Gerais, com destaque para questões relacionadas à 
posse, à propriedade, ao convívio e às disputas em terras pro-indiviso, 
que, por suas características, permitiram a formação de comunidades 
negras rurais ou das chamadas “terras de preto”. O conceito “terras de 
preto”. que proponho utilizar não se ajusta estritamente ao definido por 
Alfredo Almeida, para o qual
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Tal denominação compreende aqueles domínios doados, entregues 
ou adquiridos, com ou sem formalização jurídica, por famílias de 
ex-escravos. [...] Os descendentes destas famílias permanecem 
nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de partilha, 
sem desmembrá-la e sem delas apoderarem individualmente. [...] 
Estas vias de acesso à terra ocorrem, pois, com a desagregação 
da plantation ou fora de seus limites estritos, quando estão 
relativamente desativados os mecanismos de repressão da força 
de trabalho.161

Almeida considera, ainda, as concessões de terras feitas a ex-escravos 
pelo Estado, obtidas por prestação de serviços (a exemplo da guerra da 
Balaiada); as terras ocupadas por descendentes de escravos, na condição 
de foreiros, em grandes propriedades pertencentes aos descendentes diretos 
dos fazendeiros; e os remanescentes de quilombos.

No livro Terra de preto162 parti da construção de Almeida para propor 
a ampliação do conceito, analisando e discutindo outras possibilidades. 
Em primeiro lugar, proponho incluir o acesso à terra pelos escravos, por 
usufruto, mediante o exercício de suas atividades agrícolas autônomas.  
Creio que é pertinente considerar o conceito para além das permanências. 
Em outras palavras, salvo engano, Almeida construiu o conceito partindo 
de realidades existentes no Brasil contemporâneo, isto é, ele considerou 
as comunidades negras ainda existentes. Proponho analisar realidades 
históricas que se perderam nas tramas do tempo, mas que em suas origens 
se ajustam ao conceito proposto por Almeida, no que concerne às terras 
recebidas em doações.

Parti da análise de 631 testamentos (1850-1904) realizados em 
Juiz de Fora e Mar de Espanha – dois dos principais produtores de café 
e concentradores de cativos da Zona da Mata mineira –  e entre estes 
selecionei aqueles em que houve doações para escravos e libertos, o que 
ocorreu em 110 documentos. Interessaram-me particularmente as doações 

161  ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de preto, terras de santo, terras de índio: uso 
comum e conflito. In: CASTRO, Edna M. R.; HABETTE, Jean (Orgs.). Na trilha dos grandes 
projetos: modernização e conflito na Amazônia. Cadernos do NAEA, UFPa, n. 10, 1990, p. 20-23, 
grifos meus.
162  GUIMARÃES, Elione.  Terra de preto: usos e ocupação da terra por escravos e libertos (Vale 
do Paraíba mineiro, 1.850-1.920. Niterói: EdUFF, 2009.
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de terras. A partir desse levantamento procurei, por  perseguição nominativa, 
acompanhar os doadores e legatários por fontes múltiplas. Muitas vezes, 
nos inventários dos doadores, os libertos emergem com o sobrenome que 
adotariam. Para alguns casos recuperei uma farta documentação, o que 
permitiu  ampliar o conhecimento sobre os usos e ocupação da terra por 
roceiros negros. Nas histórias analisadas, as propriedades herdadas ou 
adquiridas pelos libertos e seus descendentes em geral permaneceram 
pro-indiviso por longo tempo. 

No caso, “terra pro-indiviso” ou “terra no comum”163 são 
propriedades sem demarcação judicial dos limites, possuídas por vários 
donos, aparentados ou não. São terras que ao longo dos anos, partindo de 
transações de compra e venda, heranças, permutas e partilhas, passaram a 
ter vários proprietários, perdendo as divisas originais e configurando novas 
fronteiras, demandando a realização de divisas legais, conforme ilustra o 
trecho a seguir, encaminhado por Manuel Honório de Campos e outros.

[...] que pelos títulos com esta apresentados, e por outros que 
oportunamente exibirão, são senhores e legítimos possuidores 
de grande parte de terras de duas sesmarias unidas e algumas 
sobras em culturas, pastos e matas nos distritos de Juiz de Fora 
e de São Francisco de Paula nesta Comarca, que primitivamente 
tiveram  a denominação de sesmaria de “Mendes e Cachoeira”. 
Que essas sesmarias de há muito se mantêm em comunhão em 
virtude de partilhas e transmissões parciais, formando-se dentro 
delas diversas situações com proprietários e denominações várias 
e limites confusos [...].164

Os condôminos, no geral, possuíam títulos de propriedade, mas 
não era impossível e nem improvável a presença de posseiros sem títulos 
legítimos. Em consenso os citados nomeavam os louvados, que realizavam 
a avaliação das terras; contratavam o agrimensor, responsável pela medição 
e demarcação;  indicavam as testemunhas, que deviam ser conhecedoras 
163  As características das terras pro-indiviso aqui descritas foram constatadas a partir da leitura 
de 208 ações de divisão e demarcação de terras (1850-1920) preservadas nos arquivos de Juiz 
de Fora. Para mais detalhes, cf. GUIMARÃES, Elione. Divisão e demarcação de terras. In: 
MOTTA, Márcia; GUIMARÃES, Elione. Propriedades e disputas: fontes para a história do 
oitocentos.  Guarapuava: Unicentro; Niterói: EdUFF, 2011. p. 109-113.
164  Arquivo Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora (doravante AHUFJF)). Ação de 
demarcação de terras, 1.898, caixa 23, processo 03.
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dos marcos das divisas da propriedade. Todos os citados apresentavam seus 
títulos de propriedade e juntavam os documentos que os comprovavam: 
traslados de escrituras de compra e venda públicas e/ou particulares, cópias 
de compra de direitos hereditários e certidões das partilhas de inventários; 
algumas vezes anexavam as cartas de sesmarias. Portanto, o objetivo da ação 
de divisão e demarcação de terras era formalizar a propriedade, regularizando 
a situação de um domínio que se encontrava em comum entre diversos 
proprietários, determinando a extensão, os limites e a legitimidade de cada 
posse. Mas também não era raro constarem da ação as contestações, os 
embargos, as razões e outros documentos que questionassem a veracidade da 
documentação/informação fornecida pelos interessados ou que discutissem 
a legitimidade de algumas posses/propriedades e os resultados parciais 
do processo. Na documentação juntada, às vezes, era possível detectar a 
duplicidade de escrituras e a falsificação de documentos, evidenciando 
práticas de grilagem e o desdobramento da ação em processos criminais. 
Estas ações muitas vezes denunciavam conflitos pretéritos e o jogo de 
forças e interesses dos diversos atores sociais envolvidos.

Após os procedimentos mencionados, se os condôminos entrassem 
em acordo sobre as respectivas extensões de suas terras e os títulos que 
foram validados  pelo juiz, as terras eram medidas e demarcadas e a ação 
era homologada. Muitas vezes, os processos de divisão e demarcação 
possuíam a planta topográfica da propriedade. Das mais completas constam 
o pião, os rumos, os marcos, os rios, os córregos, as estradas públicas e 
os caminhos particulares que cortavam a propriedade, as habitações, os 
cemitérios, as áreas plantadas (com a designação da cultura), as áreas 
de pasto, capoeiras/capoeirões e matas virgens. Há, ainda, os nomes das 
propriedades vizinhas e de seus proprietários, assinalando-se o ponto que 
cada um dos condôminos ocupava, mas nem todas eram tão detalhadas. 
Na planta a seguir, da fazenda da Tapera, estão em destaque as glebas 
pertencentes a Antonio Ribeiro de Miranda  e Idalina, indivíduos forros, 
que em 1878 as herdaram de sua ex-senhora, dona Inácia Joaquina dos 
Prazeres.165 
165  Cf. GUIMARÃES, Elione. Propriedade e pobreza: os dilemas do império do Brasil. In: 
MOTTA, Márcia; SECRETO, Maria Verônica. O Direito às avessas. Guarapuava: Unicentro; 
Niterói: EdUFF, 2011.
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Figura 1 – Planta do retombo e divisão da fazenda da Tapera – Juiz de 
Fora. 

Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora. Planta do retombo e divisão da 
fazenda da Tapera,  [primeira metade do século XX].

A análise das ações judiciais nos permite compreender como se 
realizava o convívio em terras pro-indiviso e por que elas foram cenários 
de confl itos. Mesmo não possuindo divisas judiciais, as propriedades em 
comum possuíam divisas naturais e convencionadas entre os condôminos, 
no geral conhecidas e respeitadas. Como as propriedades quase sempre 
se constituíam de grandes extensões, algumas vezes não havia atos de 
posse praticados pelos condôminos em toda a área. Garantido o direito de 
propriedade, pela força dos títulos, à quantidade específi ca, as extensões 
não ocupadas por atos de posse eram consideradas áreas em comum. Essas 



120   |   elione GuiMarães

áreas poderiam ser usufruídas para a retirada de madeiras ou pastos de uso 
coletivo. A invasão de terreno convencionalmente reconhecido como posse 
de um dos condôminos por outro coproprietário era vista como um ato de 
violência, e sua ocupação bem como o uso do pasto ou a retirada de madeiras 
só poderiam ser feitos mediante autorização do senhor e possuidor, ou seria 
considerada turbação da posse. O desrespeito às fronteiras convencionadas 
quase sempre ocorria com a chegada de um “estrangeiro”, isto é, quando a 
terra era transferida a um novo proprietário. Neste momento rompiam-se 
as negociações e as acomodações tecidas no tempo. 

Nos casos estudados – de legados para libertos – a via de acesso à 
terra pelos roceiros negros, em geral,  não ocorreu com a desagregação da 
plantation ou fora de seus limites. Pelo contrário, são histórias vivenciadas 
em uma região de grande lavoura e em período de expansão econômica. 
As fontes revelam que nessas regiões os destinos das terras herdadas por 
libertos foram diferentes, dependendo do valor ou potencial de valorização 
das mesmas. Quando a herança englobava muitas terras e cativos, ou quando 
abarcava consideráveis extensões de matas virgens, as disputas foram 
imediatas. Os herdeiros afrodescendentes de Cassimiro Lúcio Ferreira de 
Carvalho, em Mar de Espanha, enfrentaram mais de 20 anos de disputas 
judiciais (1867-1889), marcados por pilhagens e fraudes, até conseguirem 
ter pleno acesso à herança.166

Quando as terras herdadas, embora em uma região economicamente 
dinâmica, estavam em área sem valor de mercado, os libertos se mantinham 
na mesma até que elas sofressem valorização. Em geral foi a mudança do 
principal produto econômico da região, como, por exemplo, a decadência 
das lavouras cafeeiras e o crescimento econômico da pecuária, ou o processo 
de urbanização que promoveram a valorização da terra. Nos processos 
que estou analisando, a fazenda Boa Vista exemplifica o primeiro caso, e 
a fazenda da Tapera, o segundo.

166  Cf. GUIMARÃES, Elione. Terra de preto, op. cit. Entre a morte de Cassimiro Lúcio Ferreira 
de Carvalho (1867) e a divisão dos bens (1889), os herdeiros negros permaneceram na propriedade, 
prestando serviços de feitores, capatazes e outros. Alguns deles tinham acesso a lotes de terras, 
onde plantavam gêneros e criavam pequenos animais (porcos e galinhas), vendendo o excedente 
ao administrador da fazenda.
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Embora na maioria dos casos analisados os forros tenham perdido 
a propriedade das terras herdadas ainda na primeira metade do século 
XX, sabe-se de episódios de libertos que receberam terras em doação e 
que ainda mantêm a propriedade da terra e preservam os laços familiares 
e culturais até os dias de hoje. Exemplo disso é a comunidade do Paiol, 
localizada em Bias Fortes, na Zona da Mata mineira, a aproximadamente 
40 km de Juiz de Fora. As histórias recuperadas por Ana Lugão Rios e 
Djalma Silva sobre esta comunidade,167 por meio de entrevistas com os 
remanescentes, se assemelham às histórias que reconstruí a partir dos 
fragmentos documentais sobre outros grupos de herdeiros negros de Juiz 
de Fora e de Mar de Espanha.

Contam os moradores do lugar que a comunidade do Paiol teve 
origem na doação de terras que o fazendeiro José Ribeiro Nunes fez para 
nove de seus ex-escravos no ano de 1891, por eles chamados de “os nove 
troncos”.  No testamento de Ribeiro Nunes, datado de 1890 e aberto em 
1891, ele confirma  uma doação de terra para os seus ex-escravizados, 
conforme a declaração a seguir:

Tendo passado uma doação, digo, tendo colocado alguns meus 
ex-escravos em um terreno no lugar denominado Paiol neste 
distrito que  divide com terrenos de Flávio Esteves dos Reis, 
João Delphino de Paula, por este testamento confirmo a dádiva 
do dito terreno aos meus ex-escravos de nomes: Tobias, Gabriel, 
Adão, Justino, Quirino e  Maria crioula e Camilla parda e também 
Sebastião e Justiniano a fim  de que possa [sic] gozar do dito 
terreno do Paiol  como d’eles próprios, senhores e possuidores, 
desfrutando em sua vida e por morte dos mesmos passaram [sic] 
aos seus descendentes diretos sem que possam vender ou aliená-
las por contrato de tempo.168 

167  RIOS, Ana Lugão. Filhos e netos da última geração de escravos e as diferentes trajetórias 
do campesinato negro. In: RIOS, Ana Lugão; CASTRO, Hebe M. Mattos de. Memórias do 
cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005; SILVA, Djalma Antônio da. O passeio dos quilombolas e a formação do quilombo urbano. 
Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em História, Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2005. No caso dessa comunidade, segundo os relatos, a extensão da 
terra possuída na atualidade é menor do que a recebida no passado. Os descendentes alegam que 
perderam poções de terra devido ao avanço dos fazendeiros vizinhos sobre suas propriedades.
168  Arquivo Histórico Prof. Altair José Savassi (Barbacena).  Livro de Testamentos n. 5, p. 94-96, 
registrado em 15 de fevereiro de 1893, caixa 282. Agradeço ao professor Anderson Silva, que me 
enviou  a imagem deste documento. 
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A comunidade encontra-se em um enclave, rodeada por fazendas.169 
Compunha-se, por volta de 1995, quando Ana Lugão Rios entrevistou seus 
moradores, de aproximadamente 100 casinhas de tijolo e telha, naquela 
ocasião ainda sem luz elétrica.170 Embora no testamento de José Ribeiro 
Nunes ele mencione os confrontantes da terra doada, não está especificado 
o tamanho da mesma, mas, de acordo com o que os entrevistados contaram 
para Ana Lugão Rios, eles teriam recebido cerca de nove alqueires. De 
qualquer modo, a crer no relato dos mais velhos, elas eram bem mais 
extensas do que na atualidade. 

Os moradores da colônia do Paiol relatam que eram controlados 
pelos fazendeiros vizinhos mesmo dentro de seu território; eram 
reprimidos quando procuravam tirar lenha nos matos, acusados de estar 
estragando a mata, sob o argumento de que esta era de uso comum, não 
lhes pertencendo.171 

Os conflitos em torno da fazenda da Tapera (Juiz de Fora) também 
denunciam as tentativas de controle de Antonio Dias Tostes sobre as terras 
herdadas por libertos.172 Na fazenda da Tapera, com aproximadamente 500 
alqueires (em 1.878), estavam incrustados 16 alqueires de terras pertencentes 
aos libertos Antonio Ribeiro, Idalina Perciliana, e Maria Veríssima (legatários 
de dona Inácia Joaquina dos Prazeres – os dois primeiros assinalados com 
destaque na planta de retombo). Em 1879, Antonio Dias Tostes adquiriu a 
fazenda e, logo depois da compra, mandara fazer umas linhas divisórias na 
propriedade, acabando com a comunhão que existia entre ele e os forros. 
Além disso, mantinha vigias que impediam os herdeiros de dona Inácia 
de fazer uso das matas. Note-se que, neste caso, o influente fazendeiro 
não mandou fazer uma divisão judicial; supervisionou pessoalmente a 
divisão e demarcação particular da propriedade, feita por seus contratados, 
empregados e escravos. Anos mais tarde, quando os conflitos entre os 
herdeiros negros e os fazendeiros vizinhos eclodiram, chegando às barras 
da Justiça,  uma das  testemunhas de um processo informou que  “[...] o 
169  SILVA, op. cit., p. 249.
170  RIOS; CASTRO, op. cit., p. 212-213.
171  Idem, Depoimento de Paulo Marinho, p. 249.
172  Cf. GUIMARÃES, Elione. Propriedade e pobreza... op. cit.
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Major Tristão [sucessor de Dias Tostes] sempre teve um vigia na terra da 
fazenda, cujo ofício é correr a fazenda a cavalo [e] armado, cuja obrigação 
é não deixar ninguém [mexer] em nada [...]  não consentindo que se [sic] 
madeiras”.173 E, ainda,  que

Em certo canto da fazenda, mais árido  e estreito contiveram 
Miranda no caráter de legatário especial de quatro alqueires de 
terras, que a testadora lhe conferiu, ao pé de suas irmãs, também 
contempladas do mesmo modo; e arrogando a si o poder de 
autoridade traçou ou mandou traçar e marcar a sua descrição certa 
linha, que proibiu os legatários de ultrapassar.174 

Da mesma forma que os relatos recuperados a partir da memória 
dos remanescentes da comunidade do Paiol, as ações judiciais desnudam os 
conflitos rotineiros e as constantes tentativas de intimidação e de expulsão 
dos proprietários de “ninharias” de terras pelos vizinhos mais poderosos. 
Revelam, também, a luta costumeira e judicial do pequeno para garantir 
sua permanência na propriedade. Se a indefinição de limites permitiu o 
avanço dos grandes, ela também foi operada pelos pequenos para garantir 
a permanência na terra em disputa, a exemplo do que fizeram os herdeiros 
negros de dona Theodora Maria de Souza.

Em 1878, faleceu em Juiz de Fora uma rica proprietária de homens 
e de terras, dona Theodora Maria de Souza. Sem herdeiros necessários, 
ela libertou 20 cativos e legou a eles os remanescentes de seus bens, 
preferencialmente em terras, em duas fazendas vizinhas, a Vargem e a Boa 
Vista. Cada liberto recebeu pouco mais de um alqueire, mas muitos deles 
eram casados e tinham filhos, por isso formaram posses de dois, três ou 
quatro alqueires, considerando a propriedade familiar. Nessas terras eles 
construíram suas casinhas, plantaram seus pomares e hortas e criavam 
alguns animais. Eles construíram em comum algumas benfeitorias, como 
moinhos, e se solidarizavam nos momentos do plantio. Os reveses da sorte 
levaram alguns deles a vender partes de suas pequenas porções de terras, 
mas continuaram morando na propriedade.175

173   AHJF. Fundo Benjamin Colucci (FBC). Ação ordinária, 5 de setembro de 1895, p 95v-96.
174  AHJF. FBC. Ação ordinária, 5 de setembro de 1895, p. 145 (tirar grifos meus)
175  Cf. GUIMARÃES, Elione. Múltiplos viveres de afrodescendentes na escravidão e no pós-
emancipação: família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora – Minas Gerais, 1828-1928). São 
Paulo, Annablume: Juiz de Fora: FUNALFA, 2006.
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As fazendas Boa Vista e Vargem estavam em comum com outros 
proprietários, entre os quais a família Sobreira e o fazendeiro negro e 
ex-escravo Manuel Balbino de Mattos.176 Em 1893, foi tentada uma ação 
de divisão de terras da fazenda Boa Vista, na qual o advogado do autor 
informou que havia na propriedade alguns libertos e que eles ocupavam 
terras nas fazendas Boa Vista e Vargem, e que só haviam sido tolerados 
na Boa Vista até então por estarem as terras da mesma indivisas.177 Nesse 
processo, algumas pessoas disseram que as duas fazendas tinham divisas 
conhecidas e respeitadas, e outras, que as divisas eram conhecidas mas não 
eram respeitadas. Essa ação não foi homologada, e os libertos continuaram 
nas propriedades em conflitos rotineiros com os ricos proprietários, que 
ambicionavam suas poucas terras e possivelmente sua força de trabalho. 

Anos depois, em 1898, outro condômino moveu uma ação de despejo 
contra alguns dos libertos, sob a alegação de que eles estavam colocando 
umas cabeças de gado em suas terras e ocupando indevidamente casas que 
lhe pertenciam sem pagarem o aluguel.178 Os réus contestaram, argumentando 
o advogado deles que as ditas casas haviam sido construídas à custa deles 
e que as terras lhes pertenciam, pois “a fazenda da Boa Vista bem como 
a da Vargem continuam em comum em toda a área” e, portanto, o autor  
“não pode negar o direito por domínio e posse dos réus no terreno e casa 
em questão, ali como condôminos e aqui como senhores exclusivos”. As 
testemunhas informaram que as terras da propriedade continuavam em 
comum e que os réus ocupavam terrenos ora na fazenda Boa Vista ora na 
fazenda Vargem. Alegaram que os libertos Manoel Decuada e a mulher 
moravam na fazenda Vargem e depois que fizeram negócios com Manoel 
Balbino (também liberto) passaram para a fazenda Boa Vista. A testemunha 
Francisco José Rezende Franco comentou: 

[...] que os réus depois da morte de D. Theodora foram residir 
a princípio na fazenda da Vargem aí se demoraram por algum 
tempo, depois Manoel Balbino de Mattos foi comprando partes de 
terras e benfeitorias deles pelo que foram os mesmos se mudando 

176  Manoel Balbino de Mattos nasceu escravo de Francisco Garcia de Mattos, marido de dona 
Theodora Maria de Souza. Ainda muito jovem foi alforriado com seus pais e irmão.  Tenho 
evidências para crer que o pai de Manoel, Balbino, era filho ilegítimo de Francisco Garcia.
177  AHJF. Ação de divisão de terras, 1893.
178  AHJF. Ação de despejo, 1898.
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para a fazenda da Boa Vista. N’essa ocasião a testemunha, 
que era condômino da Boa Vista,  não se opôs a que eles aí se 
estabelecessem porque a fazenda estava em comum entre vários 
co-proprietários [sic].179

Pouco tempo depois uma nova ação de divisão de terras, promovida 
por um dos grandes condôminos, ameaçou mais uma vez os libertos de dona 
Theodora.180 Embora muitos deles tenham garantido o direito à terra que 
herdaram e ocupavam, a maioria perdeu a propriedade por não ter condição 
de pagar as despesas dos processos de divisão e demarcação, que eram 
parcelados entre todos os condôminos. Os que não puderam pagar foram 
executados, e a Justiça mandou sequestrar as terras e benfeitorias, únicos 
bens que possuíam, os quais foram leiloados para garantir o pagamento das 
despesas do processo de divisão e as custas do processo de execução.181

Do relato das testemunhas desses processos envolvendo os libertos 
de dona Theodora, senhores de “ninharias” de terras, ficamos conhecendo 
as estratégias que eles adotaram para permanecer na propriedade. As muitas 
escrituras de compra e venda anexadas aos autos, alguns “contratos de 
mão” (particulares) deixam evidente que parte dos forros de fato venderam 
porções e, em alguns casos, toda a terra que haviam herdado. Mas, após 
vender uma porção de terras, eles se mudavam para outra área dentro 
de uma das propriedades (Boa Vista ou Vargem), e ali iam ficando – 
aproveitando-se, provavelmente, das áreas, sem atos de posse, pertencentes 
aos que se encontravam ausentes. Como havia consideráveis parcelas de 
terras sem atos de posse e era sabido que eles eram herdeiros de dona 
Theodora, a presença deles nas fazendas não foi questionada pelos demais 
condôminos. Nos anos imediatamente após receberem o legado (1880) 
até o final do período imperial, eles continuaram nas terras; no início da 
república começou o processo de expulsão. Por essa época a expansão da 
pecuária na região, associada às mudanças conjunturais (abolição oficial 
da escravidão e adoção do novo regime político), promoveu a valorização 
das terras no local do conflito.182 

179  AHJF. Ação de despejo, 1898.
180  AHJF. Ação de divisão de terras, 1901.
181  AHJF. Ação de execução, 1904 (são três ações).
182  Em 1889 o alqueire de terra na Boa Vista foi avaliado em 60$00. Sete anos depois (1905), o 
alqueire da terra, na mesma fazenda, valia 120$000. Portanto, houve valorização de 100%.
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 Nas propriedades pro-indiviso os grandes fazendeiros avançavam 
sobre as áreas em comum ou sobre a terra dos mais fracos, incomodando-os, 
forçando-os a vender ou a abandonar a terra. Procurar solução extralegal, 
ameaçando de morte e chegando às vias de fato também foram práticas 
utilizadas, como atestam as atitudes de Modesto e dos libertos de dona 
Theodora. Modesto comprou uma arma para se defender das invasões do 
incômodo vizinho José Sobreira Tostes, e o coronel Antônio Sobreira foi 
assassinado pelos vizinhos negros, cujos pastos havia mais de 15 anos 
eram invadidos e ocupados pelos bois do coronel. Aproveitando-se da 
indefinição de limites, os libertos de dona Theodora permaneceram na 
fazenda, mesmo após venderem suas pequenas extensões de terras, até que 
a valorização fundiária e o interesse em pôr fim ao comunismo os expulsou 
de lá. Aqueles que mantiveram os títulos e puderam provar a propriedade 
sobre a terra foram banidos pela falta de recursos. 

Senhores de pequenos terrenos e descapitalizados, os camponeses 
negros plantavam suas roças em terras próprias provavelmente da mesma 
forma que o faziam quando cativos nos lotes cedidos pelos senhores – nos 
dias e horas que deviam ser destinados ao descanso. Para complementar 
a subsistência familiar, eles se empregavam nas fazendas vizinhas, como 
assalariados ou meeiros. Estas informações constam tanto dos documentos 
recuperados quanto dos relatos dos moradores da colônia do Paiol. O 
que se reconstruiu sobre a história e memória da comunidade do Paiol 
nos anos seguintes à doação consta dos relatos orais.183 Segundo Djalma 
Silva, não sendo detentor do documento que comprovava a legitimidade 
da propriedade da terra,184 o grupo viveu na localidade sendo por vezes 
considerado invasor. Em suas terras, além de produzirem gêneros para a 
sobrevivência, havia a necessidade de trabalhar fora em atividades agrícolas 
ou domésticas. A instabilidade do emprego, cuja oferta era regulada  pela 
sazonalidade das culturas, fica evidente na fala do senhor  João Tirolino, 
ao narrar que “eu trabalhava uns tempos em uma fazenda, uns tempos 

183  Ainda não localizei documentos que permitam reconstituir a trajetória documental do grupo.
184  O documento de doação das terras – o testamento de José Ribeiro Nunes – somente foi 
localizado durante as pesquisas de Djalma Silva. A comunidade ainda aguarda a titulação. Cf.:  
<www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_quilombos_rurais_colonia-paiol.html>.
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em outra”.185 Os conflitos com os vizinhos, muitas vezes mais ricos e 
poderosos,  não raramente seus empregadores, permeiam o cotidiano. 
As muitas estratégias destes fazendeiros para se apropriar das terras dos 
negros, se apossando de parte das mesmas ou forçando-os a vender parcelas 
para eles, emergem da narrativa dos moradores da colônia do Paiol da 
mesma forma que são reveladas pela documentação pesquisada em Juiz 
de Fora e Mar de Espanha.186 Uma das entrevistadas, dona Maria Quirina 
(segunda geração), que se supõe ser descendente do herdeiro Quirino, 
conta que trabalhava muito e sofria castigos frequentes. Ela narra que 
cozinhava, buscava vacas e realizava outros trabalhos. Narrativa similar 
à de dona Geni Silva, que relata que ficou órfã muito cedo e uma família 
de fazendeiros vizinhos, a quem chamava de padrinhos, foi quem a criou 
e aos seus dois irmãos, explorando o  trabalho de todos. A conjugação 
das informações recuperadas na documentação preservada – não somente 
sobre a comunidade do Paiol, mas também sobre outras experiências de 
acesso à terra pelos negros –, associadas e comparadas às narrativas dos 
remanescentes de quilombolas, contribui para ampliar o conhecimento a 
respeito das formas de usos e ocupação da terra pelos afrodescendentes 
e da formação do campesinato negro. Também é fundamental para que 
se conheça  a história dos conflitos vivenciados pelos negros em sua luta 
pela preservação de suas terras e as estratégias de usurpação destas pelos 
fazendeiros vizinhos. 

Analisei principalmente realidades históricas que se perderam 
nas tramas do tempo. Em minhas pesquisas, parti das doações de terras 
realizadas pelos senhores escravistas aos seus ex-escravos ou libertos de 
suas relações. Na maioria dos casos em que foi possível acompanhar o 
grupo, essas terras permaneceram em comum (pro-indiviso), por alguns 
anos, sendo a sua produção realizada mediante a associação dos condôminos, 

185  SILVA, Djalma Antônio da, op. cit., p. 315. Em meus textos tenho procurado demonstrar que 
a rotatividade dos empregos dos afrodescendentes em unidades rurais no Pós-abolição se deve à 
oferta, que segue a lógica da produção do campo, isto é, a oferta de emprego está intimamente 
ligada à rotatividade da cultura, e os empregados eram contratados e/ou dispensados de acordo 
com a necessidade. Cf. GUIMARÃES, Elione. Múltiplos viveres..., op. cit.
186  Cf.: GUIMARÃES, Elione. Terra de preto, op. cit.; GUIMARÃES, Elione. Múltiplos 
viveres..., op. cit.; GUIMARÃES, Elione. Rompendo o silêncio: conflitos consuetudinários 
e litigiosos em terras pró-indivisos (Juiz de Fora, Minas Gerais). In: MOTTA, Márcia Maria 
Menendes; ZARTH, Paulo (Org.). Formas de resistência camponesa: visibilidade e diversidade 
de conflitos ao longo da história. São Paulo: UNESP, 2008. v. 2.
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que, além de cultivarem suas porções de terras, complementavam a renda 
alugando sua força de trabalho aos vizinhos mais abastados e explorando 
as matas.  Muitas das trajetórias acompanhadas revelam que a terra foi 
apoderada individualmente por alguns dos herdeiros, que a hipotecaram 
ou venderam o quinhão que lhes pertencia, mesmo sem que a partilha 
tivesse sido realizada e a terra desmembrada. Comprar pedaços de terras 
encravados em terras em comum, pertencentes aos pobres do campo, foi 
estratégia de parte dos grandes fazendeiros para alargar seus domínios 
sobre os demais quinhões, conforme demonstrei em minúcias ao estudar 
a trajetória dos herdeiros da fazenda Boa Vista, doada por Theodora Maria 
de Souza aos “seus” libertos, e ao analisar as estratégias de parte da família 
Sobreira para ampliar seus domínios, adquirindo quinhões em propriedades 
pro-indiviso, promovendo a discórdia e o conflito.187 

187   GUIMARÃES, Elione. Múltiplos viveres de aafrodescendentes..., op. cit.; GUIMARÃES, 
Elione. Rompendo o silêncio..., op. cit.



7 relações entre imigrantes  
e negros no oeste paulista,  
1888-1914188

Karl Monsma
Ph.D. Sociologia, University of Michigan 

UFRGS 
karlmonsma@uol.com.br

Hoje é comum afirmar que o principal motivo para os incentivos à 
imigração para o Brasil pós-abolição era o desejo de branquear a população, 
em função de uma crença na superioridade dos europeus. A evidência 
apontada é a recepção brasileira do racismo científico europeu e vários 
escritos dos intelectuais brasileiros. Claramente as elites intelectuais e 
políticas da época, com poucas exceções, acreditavam que os europeus 
fossem superiores a outros povos, por motivos ao mesmo tempo biológicos 
e culturais – dois conceitos mal distinguidos no discurso da época. A partir 
desta constatação, alega-se, explicita ou implicitamente, que as ideias da 

188  Agradeço as correições e os comentários de Beatriz Loner, dos participantes do congresso que 
originou este livro e dos participantes do seminário temático Sociologia, Política e História, da USP.
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superioridade dos brancos e da necessidade do branqueamento fossem os 
motivos principais para as políticas imigrantistas, como o programa de 
imigração subvencionada do estado de São Paulo, destino da maioria dos 
imigrantes nas primeiras décadas após a abolição. 

Um problema evidente com a “imigração para branquear a 
população”, em tese, é que o principal programa de imigração subvencionada 
foi decidido não pelos intelectuais, mas pelos fazendeiros de café, que 
tinham peso decisivo na política paulista.189 Vários autores reconhecem 
que os fazendeiros se preocupavam com a provável falta de mão de obra 
depois do fim da escravidão, mas afirmam que o racismo e a vontade de 
branquear a população os induziram a importar europeus em vez de empregar 
trabalhadores nacionais.190 Esta literatura aponta que os fazendeiros podiam 
ter empregado os ex-cativos, a população livre já existente no interior 
paulista, e migrantes do Nordeste. Afirma-se que os imigrantes europeus 
eram “privilegiados” pelo Estado com relação aos nacionais, sobretudo 
os negros, e que a presença dos imigrantes em São Paulo prejudicou os 
negros porque a preferência dos empregadores por imigrantes excluiu os 
negros dos empregos mais desejáveis, aqueles que permitiam a formação 

189  Algumas das análises mais importantes da história de ideias sobre “raça” e branqueamento 
no Brasil incluem HOFBAUER, Andreas . Uma história de branqueamento ou o negro 
em questão.  São Paulo: UNESP, 2006; SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: 
cientistas, instituições e questão racial no Brasil, 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 
1993; SEYFERTH, Giralda. Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na 
política e imigração e colonização. In: MAIO, Marcos Chor;  SANTOS, Ricardo Ventura (Org.). 
Raça ciência e sociedade. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CCBB, 1996. Estes autores geralmente 
não atribuem aos intelectuais a responsabilidade direta pelo programa paulista de imigração 
subvencionada, mas tal suposição é comum entre cientistas sociais que leem estes autores para 
conhecer a história das ideologias racistas brasileiras atuais. O olhar retrospectivo do cientista 
social em busca das “origens” de fenômenos atuais muitas vezes simplifica e homogeneíza 
os diferentes grupos sociais e as diversas correntes intelectuais da época, porque focaliza 
seletivamente os argumentos que acabaram vencendo a disputa ideológica. Desconfio que 
muitos sejam influenciados principalmente pela história clássica das ideias raciais brasileiras de 
SKIDMORE, Thomas. Black into white: race and nationality in Brazilian thought. 2. ed. Durham, 
NC: Duke University Press, 1993 – originalmente publicado em 1974, e publicado em português 
em 1989 pela Paz e Terra, com o título Preto no branco. Nos poucos trechos em que menciona os 
fazendeiros de café, Skidmore deixa a entender que a maior parte deles seguiu a orientação dos 
intelectuais, com, talvez, um pouco de atraso, no que dizia respeito ao abolicionismo, imigrantismo 
e branqueamento.
190  Cf. DEAN, Warren. Rio Claro: a Brazilian plantation system, 1820-1920. Stanford, CA: 
Sanford Univ. Press, 1976; DOMINGUES, Petrônio. Uma história não contada: negro, racismo e 
branqueamento em São Paulo no pós-abolição. São Paulo: Senac, 2004.
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de algum pecúlio e possivelmente a aquisição de pequenas propriedades, 
sobretudo o colonato nas fazendas de café. Tudo isso é importante porque 
explicaria as desvantagens, em longo prazo, dos negros com relação aos 
descendentes de imigrantes e justificaria a intervenção do Estado hoje para 
compensar essa injustiça histórica.

Entretanto, vários anos de pesquisa sobre a vida cotidiana no 
interior paulista nas primeiras décadas após a abolição me convencem de 
que a evidência histórica não é totalmente concordante com os argumentos 
delineados acima. Não são completamente errados, mas precisamos repensá-
los porque os detalhes da evidência histórica disponível hoje contradizem 
certas afirmações centrais dessa interpretação predominante. Podemos 
construir interpretações mais coerentes – e argumentos mais convincentes 
para a justiça da ação afirmativa – se levarmos em conta, além dos discursos 
intelectuais da época, os projetos variados dos fazendeiros, a experiência 
dos imigrantes e negros, e a natureza das relações entre fazendeiros, 
negros e imigrantes. O objetivo central desta pesquisa é compreender 
a reprodução do racismo no Pós-abolição, sobretudo os processos que 
levaram imigrantes europeus, que nunca haviam visto negros antes de 
aportar ao Brasil, a internalizar o desprezo por negros. O projeto também 
aborda as consequências do racismo dos imigrantes e descendentes para 
as diferenças posteriores entre negros e descendentes de imigrantes nas 
chances de mobilidade social.

Fazendeiros, racismos e o programa paulista de imigrações 
subvencionadas

Presumir que os fazendeiros paulistas queriam a imigração 
principalmente para branquear o país é desconsiderar o que eles diziam 
sobre o tema. Na Assembleia Legislativa da Província de São Paulo – 
dominada por grandes fazendeiros – houve muitos debates sobre como 
resolver o problema de falta de mão de obra para a lavoura e poucas 
menções à importância de branquear a população.191 Sem dúvida, a maioria 

191  Aqui estou me baseando principalmente em informações de AZEVEDO, Celia Maria Marinho 
de. Onda negra, medo branco; o negro no imaginário das elites – século XIX. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1987.
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dos fazendeiros acreditava que os negros fossem inferiores aos brancos, 
mas eles nunca haviam percebido isso como um problema enquanto os 
negros continuavam trabalhando para eles. A suposta falta de inteligência 
e ingenuidade dos negros servia como justificativa para explorá-los. Sem a 
rebeldia dos cativos da década de 1880, não é claro por que os fazendeiros 
teriam preferido trabalhadores de uma “raça superior”, que podiam ser 
mais difíceis de controlar. 

Nos debates paulistas, a imigração era somente uma das possíveis 
soluções aventadas. Alguns deputados sugeriram o aproveitamento da 
população nacional, mas parece que a maioria dos deputados concordava 
com aqueles que alegavam que os nacionais eram “vagabundos” e não 
queriam trabalhar. Muitos fazendeiros continuaram escravocratas convictos 
até o fim, culpando os abolicionistas brancos pela rebeldia crescente dos 
cativos – porque lhes custava acreditar que os negros tivessem a inteligência 
e a solidariedade necessárias para organizar tanta resistência coletiva sem a 
ajuda de brancos. Longe de priorizar o branqueamento da população, eles 
queriam perpetuar a escravidão negra nas suas fazendas e reabrir o tráfico 
de escravos, ou pelo menos eliminar impedimentos – como o imposto sobre 
o tráfico interprovincial – à compra de escravos de outras províncias.192 
Por isso havia reações tão violentas contra os abolicionistas, que foram 
expulsos de várias cidades do interior. Em fevereiro de 1888, mais de 200 
pessoas, inclusive “muitos fazendeiros pertencentes às melhores famílias 
– do lugar”, arrombaram a casa do delegado abolicionista de Penha do Rio 
do Peixe (atual Itapira), Joaquim Firmino Araújo Cunha. Quando Cunha 
tentou fugir por uma janela, caindo no quintal da casa, os fazendeiros e 
seus capangas o mataram a pauladas.193

Os fazendeiros paulistas somente superaram suas diferenças e 
chegaram a certo consenso a respeito da necessidade da imigração na 
segunda metade da década de 1880, em consequência das rebeliões de 
192  Em 1886, o conde do Pinhal, deputado na Assembleia Legislativa paulista, apresentou uma 
proposta para a revogação do imposto sobre  escravos trazidos de outras províncias (BOTELHO, 
Antonio Carlos de Arruda. Naninha, aceitai as minhas saudades: cartas do conde do Pinhal para 
Anna Carolina, sua esposa. São Carlos: EDUFSCar, 2000. p. 46)
193  Delegado de polícia de Penha do Rio do Peixe a chefe de polícia, 14/2/1888, Arquivo Público 
do Estado de São Paulo (APESP). Polícia, CO2685. Depois a multidão atacou as casas de dois 
comerciantes considerados acoitadores de escravos fugidos, mas não matou mais ninguém porque 
as famílias já haviam fugido.
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escravos e fugas em massa nesses anos, que inviabilizaram a disciplina 
nas fazendas e difundiram o medo entre os escravocratas.194 Maria Helena 
Machado fornece bastante evidência das conspirações e revoltas de escravos 
nas fazendas de café paulistas na década de 1880. Também mostra que a 
polícia censurava as notícias de revoltas de escravos, para não difundir 
o pânico entre os fazendeiros e outros brancos rurais.195 Os fazendeiros 
certamente sofriam perdas com a recusa de muitos negros ao trabalho nas 
fazendas, mas também receavam a violência física de escravos revoltados 
contra eles, suas famílias e seus administradores e feitores. 

Dado que os escravos forçaram os fazendeiros a buscar trabalhadores 
livres, por que importaram trabalhadores europeus em vez de empregar 
brasileiros? Certamente havia pessoas suficientes em São Paulo para trabalhar 
nas fazendas de café. Mesmo considerando que a área cultivada estava em 
expansão constante, provavelmente havia trabalhadores suficientes para 
vários anos de expansão, se toda a população rural fosse trabalhar na grande 
lavoura. Entretanto, essa população de pouco valeria para os fazendeiros 
se não aceitasse trabalhar nas fazendas. Não precisamos acreditar, como os 
fazendeiros, que todos os nacionais fossem vagabundos para reconhecer que 
boa parte da população rural, tanto os libertos como os outros, não queria 
servir aos fazendeiros, preferindo buscar opções que permitissem maior 
autonomia, sobretudo lavrar a terra por conta própria.196 Em um estudo 
recente sobre o Pós-abolição no Paraná, Leonardo Marques constatou que 
os municípios com a maior proporção de negros eram aqueles na frente de 
expansão agrícola,197 ou seja, muitos negros – incluindo, provavelmente, 
um bom número de libertos do vizinho estado de São Paulo – migraram em 
busca de terras nas florestas onde podiam se estabelecer como posseiros. 

Logo depois da abolição, muitos fazendeiros paulistas achavam 
que libertos e outros nacionais só se empregariam na grande lavoura 
mediante a coerção. Autoridades do interior enviaram várias propostas 
para o recrutamento militar de “vagabundos” e até para o estabelecimento 

194  AZEVEDO, Celia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco ..., 1987, op. cit.
195  MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da 
abolição. São Paulo: Edusp, 1991.
196  Ibid., p. 21-66.
197  MARQUES, Leonardo. Por aí e por muito longe: dívidas, migrações e os libertos de 1888. 
Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.
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de colônias militares destinadas disciplinamento dos libertos.198 Um mês 
depois do 13 de maio, a Câmara Municipal de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, 
onde fazendeiros enfrentavam certa dificuldade em atrair e segurar colonos 
estrangeiros nas suas terras cansadas, enviou uma petição ao ministro de 
Justiça do Império, pedindo: 

providências contra os vagabundos, gatunos e perturbadores da 
ordem pública, que se multiplicou com a liberdade dos escravos 
[...] A lavoura deste município, acha-se em estado calamitoso, 
perdendo toda sua colheita de cereais e café que, estão sendo 
assaltados nas próprias lavouras pelos vagabundos que não querem 
se empregar no trabalho, vivendo em magotes e ameaçando os 
poucos que querem trabalhar; [...] É preciso providencias enérgicas 
restabelecendo o recrutamento para o Exercito, criando-se Colônia 
Militar nas fronteiras para onde sejam remetidos os desordeiros 
e vagabundos, criando-se escolas correcionais para os menores 
e desvalidos.199 

Mesmo no oeste paulista, que atraiu muito mais imigrantes que 
o Vale do Paraíba, a primeira colheita após a abolição foi difícil para os 
fazendeiros. Em outubro de 1888, o conde do Pinhal, um dos maiores 
fazendeiros de São Carlos, contabilizou as perdas devidas à falta de mão 
de obra: “O nosso prejuízo este ano é horroroso. Creio que teremos acima 
de 20 mil arrobas do café que não poderemos levantar do campo além do 
deterioramento na qualidade de outro tanto”. 200 

Passado o pânico inicial suscitado pela abolição, muitos fazendeiros 
do Vale do Paraíba fixavam famílias de ex-escravos com acordos de 
parceria ou arranjos envolvendo a troca do usufruto de terras por serviços.201 
Entretanto, os fazendeiros do oeste paulista geralmente não queriam 
ceder tanta terra a parceiros ou agregados, porque suas terras eram muito 

198  MONSMA, Karl. Pânico e repressão: a reação à abolição das elites nas regiões de cafeicultura 
paulistas. In: FERREIRA, Marieta de Moraes (Org.) Anais do XXVI simpósio nacional da 
ANPUH. São Paulo: ANPUH, 2011. Disponível em: <http://www.snh2011.anpuh.org>.
199  15/6/1888 (cópia). AESP. Polícia, CO2685.
200  BOTELHO, Antonio Carlos de Arruda. Naninha, aceitai as minhas saudades. ..., 2000, op. 
cit., p. 54.
201  RIOS, Ana Lugão. Filhos e netos da última geração de escravos e as diferentes trajetórias 
do campesinato negro. Conflito e acordo: a lógica dos contratos no meio rural. In: RIOS, Ana 
Lugão;  CASTRO, Hebe M. Mattos de. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no 
Pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
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mais ricas.202 Além disso, a área cultivada com café no Oeste estava em 
expansão constante. Mesmo se fosse possível segurar todos os ex-cativos 
nas fazendas, não haveria trabalhadores suficientes para as novas fazendas. 
O número de trabalhadores adultos necessário aumentou mais de três 
vezes entre 1886 e 1900, de aproximadamente 62.000 para mais ou menos 
229.000.203 Provavelmente a população paulista só teria suprido toda a 
mão de obra necessária para a cafeicultura no caso de uma reforma agrária 
ampla, com distribuição das terras das fazendas aos libertos e distribuição 
de terras públicas em pequenos lotes ao resto da população rural – uma 
opção obviamente indesejável para os fazendeiros. A rejeição do trabalho 
nas fazendas de café era a recusa de se submeter ao domínio dos grandes 
fazendeiros, não a rejeição da cafeicultura. Como não havia economias de 
escala significativas na produção de café, o plantio por agricultores familiares 
era perfeitamente viável, e a nova classe de pequenos agricultores teria tido 
fortes incentivos para plantar café, que era o produto mais rentável na época. 

O motivo original para o programa de imigração subvencionada não 
foi o branqueamento, mas a crença de que a imigração em massa livraria os 
fazendeiros da sua dependência dos negros e dos outros nacionais. Depois 
da rebeldia dos últimos anos da escravidão, os fazendeiros também queriam 
usar a competição dos imigrantes para controlar os negros e recolocá-los no 
“seu lugar”, ou seja, além da falta de mão de obra, havia questões raciais 
importantes por trás do programa de imigração, que era motivado em parte 
pela hostilidade aos libertos – vistos como insubordinados e insolentes 
– e aos outros nacionais – vistos como vagabundos. A intenção explícita 
dos fazendeiros e governantes era inundar o mercado de trabalho com 
imigrantes para baratear os salários e disciplinar todos os trabalhadores, 
tanto estrangeiros como nacionais. Para este fim, importaram muito mais 
europeus do que o número de trabalhadores que empregavam nas fazendas.

202  Os contratos de colonato incluíam o direito de cultivar gêneros entre as fileiras de cafeeiros 
novos, ou em terrenos separados, se os pés de café estivessem maiores, mas, embora muito 
apreciadas pelos colonos, estas roças constituíam somente uma parte da remuneração, e os 
contratos não davam nenhum direito de permanência nas terras usadas.
203  Calculado, usando a razão de um adulto para cada 2.500 cafeeiros, a partir de dados 
apresentados em HOLLOWAY, Thomas H. Immigrants on the land: coffee and society in São 
Paulo, 1886-1934. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980. p. 178.
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Os fazendeiros também precisavam da oferta constante de novos 
trabalhadores em função da alta taxa de evasão dos colonos. Todos os 
anos, ao fim dos contratos anuais, muitas famílias de imigrantes rejeitavam 
as condições de trabalho nas fazendas e se mudavam para as cidades ou 
voltavam para a Europa. Outros se mudavam para as fazendas novas e mais 
produtivas da fronteira oeste onde podiam ganhar mais, principalmente  
com o cultivo de gêneros intercalados nas fileiras dos cafezais novos. Ainda 
outros nem esperavam o fim dos contratos e fugiam das fazendas antes. Com 
isso os fazendeiros das regiões mais antigas reclamavam constantemente 
da falta de mão de obra. O sistema dependia da importação continuada de 
estrangeiros, que eram facilmente ludibriados sobre as reais condições de 
trabalho nas fazendas. Holloway estima que, entre 1893 e 1900, o número 
de imigrantes adultos enviados da Hospedaria dos Imigrantes na cidade 
de São Paulo às fazendas era mais de cinco vezes maior que o aumento 
no número de trabalhadores adultos necessário para a produção do café; 
entre 1901 e 1910, o número encaminhado às fazendas era mais de nove 
vezes maior que o aumento no número necessário.204 Teria sido impossível 
encontrar tantos trabalhadores entre os nacionais das áreas rurais de São 
Paulo. Tampouco teria sido tão fácil enganar brasileiros sobre as condições 
nas fazendas.

Alguns autores afirmam que um programa de migração subvencionada 
de nordestinos podia ter surtido o mesmo efeito no mercado de trabalho 
paulista. É plausível que o racismo – não somente a crença na superioridade 
dos europeus, mas também a hostilidade aos negros evocada pela rebeldia 
dos cativos – tenha produzido uma preferência para europeus sobre 
nordestinos. Entretanto, um programa incentivando a migração em massa 
do Nordeste também teria enfrentado a oposição da oligarquia nordestina, 
que dificilmente teria tolerado a quebra dos laços de dependência dos pobres 
e a perda de boa parte de “sua” mão de obra aos fazendeiros paulistas. 
Antes da abolição final, os fazendeiros não descartavam a possibilidade 
de empregar nordestinos. Durante a seca de 1878, os governos de Ceará e 
de São Paulo pagaram as passagens para muitos retirantes cearenses irem 

204  HOLLOWAY, Thomas H. Immigrants on the land..., 1980, op. cit., p. 67.
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se empregar nas fazendas paulistas.205 Parece que os fazendeiros sentiam-
se satisfeitos com a qualidade do trabalho deles, mas com a chegada de 
grandes levas de italianos e outros europeus, não investiram mais em mão 
de obra nordestina. Provavelmente foi uma combinação da facilidade em 
atrair europeus, da oposição dos fazendeiros nordestinos e do racismo que 
levou a Assembleia Legislativa de São Paulo a desconsiderar a possibilidade 
de promover a migração massiva de trabalhadores nordestinos.

As evidências encontradas neste projeto também mostram que é falsa 
a ideia de que os libertos e outros negros fossem totalmente excluídos do 
colonato e de outros empregos braçais da economia do café. Os nacionais 
que tinham acesso autônomo a terras geralmente rejeitavam o trabalho nas 
fazendas ou só aceitavam contratos temporários durante a colheita, quando 
os salários eram maiores. Entretanto, outros aceitavam esses empregos, 
provavelmente por falta de opções, e muitos fazendeiros desesperados por 
mão de obra empregavam negros e outros nacionais. O colonato, em que o 
pai de família disciplinava a mão de obra familiar, era mais aceitável aos 
negros que o trabalho do eito do regime escravista, realizado em turmas 
vigiadas por feitores. Vinte anos depois da abolição, um censo do município 
de São Carlos mostrou que “colono” era a ocupação mais comum de pais 
de famílias negros em São Carlos, 44% daqueles identificados como 
pretos e 22% mulatos. Negros competiam com imigrantes em uma ampla 
variedade de outras ocupações manuais.206 Processos criminais também 
confirmam a presença continuada de negros nas fazendas de café, muitos 
deles na função de colono.207

A presença de colonos negros nas fazendas não significa, 
necessariamente, a ausência de uma preferência por imigrantes nem que 
os fazendeiros tratavam negros e imigrantes de forma igual. É possível que 
muitos fazendeiros só contratassem negros quando não houvesse imigrantes  
suficientes disponíveis, que contratassem certo número de negros para 

205  MOURA, Denise A. Soares de. Saindo das sombras: homens livres no declínio do escravismo. 
Campinas: CMU, 1998. p. 167-182.
206  MONSMA, Karl. Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros: emprego, propriedade, 
estrutura familiar e alfabetização depois da abolição no oeste paulista.  Dados - Revista de 
Ciências Sociais,  Rio de Janeiro, v. 53, n. 3, 2010, p. 509-543.
207  MONSMA, Karl.  Conflito simbólico e violência interétnica: europeus e negros no oeste 
paulista, 1888-1914. História em Revista,  Pelotas, v. 10, 2004, p. 95-115.
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manter as divisões raciais entre os trabalhadores, ou só contratassem aqueles 
negros que já conheciam e consideravam bons trabalhadores. Não encontrei 
evidência de discriminação racial nos salários, mas os processos criminais 
mostram um rancor específico aos negros, sobretudo aos libertos, por parte 
dos fazendeiros e de seus administradores, manifesto nas reações violentas 
a pequenos desacatos de negros.208 O ódio e desprezo se evidenciavam de 
outras formas também, como a discriminação na distribuição de tarefas 
e xingamentos ou outras formas de humilhação de negros. A população 
branca em geral, liderada pelos fazendeiros e comerciantes, exibia medo da 
“perversidade” dos negros e um evidente desejo de colocá-los de volta no 
“seu lugar” subalterno, tendências expostas de forma mais dramática em 
alguns linchamentos de negros nos primeiros anos depois da abolição.209

“Privilégios” dos imigrantes

Seja qualquer que fosse a razão da preferência dos fazendeiros por 
imigrantes, estes certamente não se sentiam privilegiados. Chegados a 
Santos, eram colocados em trens para a Hospedaria dos Imigrantes em São 
Paulo onde recebiam comida e abrigo por alguns dias, mas também eram 
proibidos de deixar a Hospedaria sem se contratarem com fazendeiros, ou 
seja, a hospedaria funcionava como um grande campo de concentração 
temporário, impedindo a dispersão dos imigrantes e forçando-os a aceitarem 
o emprego nas fazendas. O contrato de colonato padrão obrigava a família 
a permanecer pelo menos um ano na fazenda, estabelecendo uma multa 
altíssima pelo abandono do serviço. Portanto, os imigrantes não tinham o 
direito de se demitirem durante a vigência dos contratos. Também havia 
multas contratuais para as mais variadas infrações das regras das fazendas, 
tais como atrasos nas carpas (capinas), “desacatos” e distúrbios do sossego 
das colônias. Mais da metade dos futuros colonos não podia ler os contratos 
porque era analfabeta, e não é claro se todos recebiam uma tradução na 
208  MONSMA, Karl. Desrespeito e violência: fazendeiros de café e trabalhadores negros no 
oeste paulista, 1887-1914.  Anos 90,  Porto Alegre, v. 12, n. 21/22, 2005, p. 103-149.
209  MONSMA, Karl. Linchamentos raciais depois da abolição: quatro casos do interior paulista. 
In: INTERNATIONAL CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION, 
XXVIII: RETHINKING INEQUALITIES, 2009, Pittsburgh. Anais… Pittsburgh:LASA, 2009. 
Disponível em: <https://lasa.international.pitt.edu/ members /congress-papers/lasa2009/files/
MonsmaKarl.pdf>.
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sua língua.210 Em uma instituição quase sempre superlotada, estabelecida 
especificamente para encaminhar os imigrantes às fazendas, é duvidoso 
que os funcionários tivessem explicado bem todas as cláusulas contratuais. 
Os fazendeiros ou seus representantes que iam à hospedaria buscar 
trabalhadores certamente não explicavam as desvantagens do colonato. 
Às vezes, suas manifestações sobre a contratação de colonos lembravam 
o tráfico de escravos. Em 1900, logo depois da chegada de dois navios 
com imigrantes, o conde do Pinhal escreveu ao seu filho Carlos Amadeu, 
administrador de uma das suas fazendas: “Amanhã começa a campanha 
do agarra” na hospedaria, lamentando depois que “não pudemos apanhar 
nenhuma família”. 211

Outros aspectos importantes da vida nas fazendas não estavam 
especificados nos contratos. Como a maior parte do pagamento acontecia 
uma vez por ano, após a colheita, muitos imigrantes dependiam de 
compras a crédito nas vendas das fazendas, cujos preços quase sempre 
eram inflacionados. O acúmulo de multas e dívidas podia ser tanto que 
impedisse as famílias de se mudarem ao fim dos contratos, uma situação 
que podia piorar com doenças e despesas médicas.212 Em épocas de crise no 
mercado mundial de café, alguns fazendeiros simplesmente não pagavam 
aos colonos.213 Além do mais, a disciplina nas fazendas geralmente era 
severa. Os administradores xingavam os trabalhadores, comumente 
chamando-os de “cachorros” durante conflitos, e portavam relhos, que 
usavam em caso de “desacatos”. Em vários casos colonos ou camaradas 
imigrantes revidavam com violência, matando fazendeiros, administradores 
ou diretores de colonos. Às vezes, os fazendeiros ou administradores 

210  Os poucos contratos antigos encontrados nos arquivos, geralmente anexados a processos 
contra os colonos por quebra de contrato, eram de italianos e incluíam traduções para o italiano.
211  Antonio Carlos Arruda Botelho a Carlos Amadeo de Arruda Botelho (transcrições). São 
Paulo, 6/12/1900 e 8/12/1900. Arquivo da Fazenda Pinhal, São Carlos.
212  HALL, Michael McDonald. The origins of mass immigration in Brazil, 1871-1914. Tese 
(Doutorado em História) – Columbia University, Nova York, 1969.
213  Nos primeiros meses de 1902, o representante do Ministério das Relações Exteriores da Itália, 
Adolfo Rossi visitou várias fazendas no oeste de São Paulo e soube de muitos casos de colonos 
que não foram pagos (ROSSI, Adolfo. Condizioni dei coloni italiani nello Stato di San Paolo 
(Brasile). Relazione e diarii del cav. Aldolfo Rossi sulla missione da lui compiuta dal 2 gennaio al 
23 aprile 1902. Bollettino dell’Emigrazione, Roma, n. 7, 1902, p. 3-88).
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forçavam os colonos e camaradas a trabalharem à noite ou sob a chuva. 
Houve muitos espancamentos de colonos por fazendeiros, administradores 
ou capangas, e alguns casos de assassinatos ou estupros. Muitos colonos 
tentavam abandonar as fazendas, em função de multas ou da violência 
dos fazendeiros, dos administradores ou dos capangas. Os fazendeiros 
referiam o abandono dos colonos como “fuga” e mandavam seus capangas 
capturá-los e trazê-los de volta. Também confiscavam plantações e bens 
desses colonos, ou sequestravam as mulheres e crianças que permaneciam 
nas fazendas.214 Se todo esse sistema fosse transplantado para os dias de 
hoje, as condições em muitas fazendas seriam definidas como condições 
“análogas à escravidão”.

Nas pequenas cidades do interior, onde se aglomeravam cada vez 
mais imigrantes, eles rapidamente ganharam a fama, entre as elites, de 
desordeiros e violentos, substituindo os libertos como principal “ameaça” 
à ordem pública. Conflitos entre a polícia e italianos eram constantes, e 
era relativamente comum soldados da polícia espancarem ou roubarem 
imigrantes.215 Como a polícia tratava os libertos de forma mais ou menos 
igual, os imigrantes pobres se sentiam tratados “como negros”.

O sofrimento dos imigrantes contribuiu para fomentar a hostilidade 
aos negros e uma cultura racista nas colônias imigrantes. Apesar de algumas 
vantagens, como preferências no mercado de trabalho, muitos imigrantes 
achavam que a elite brasileira e a polícia os equivaliam com negros. 
Portanto, tentavam se distinguir deles.

214  MONSMA, Karl; MEDEIROS, Simone. Classe, etnia e violência nas fazendas de café do 
oeste paulista, 1888-1914. In: BRUMER, A.; PIÑEIRO, D. (Org.). Agricultura latino-americana: 
novos arranjos e velhas questões. Porto Alegre, UFRGS, 2005. p. 163-184; MONSMA, Karl. 
Histórias de violência: inquéritos policiais e processos criminais como fontes para o estudo de 
relações interétnicas. In: DAMARTINI, Z. B. F.; TRUZZI, O. (Org.).  Migrações: perspectivas 
metodológicas. São Carlos: EDUFSCar, 2005; ROSSI, Adolfo. Condizioni dei coloni italiani 
nello Stato di San Paolo..., 1902, op. cit. 
215  MONSMA, Karl. A polícia e as populações ‘perigosas’ no interior paulista, 1880-1900: 
escravos, libertos, portugueses e italianos. n: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA: 
DESIGUALDADE NA DIVERSIDADE, 26., Porto Seguro, BA. Anais... Brasília, DF: ABA, 
2008; MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo; CONCEIÇÃO, Silvano da. Solidariedade étnica, 
poder local e banditismo: uma quadrilha calabresa no oeste paulista, 1895-1898. In: Revista 
Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 53, out. 2003, p. 71-96. 
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Relações entre imigrantes e negros
Uma das consequências mais importantes do programa de imigração 

subvencionada foi uma mudança dramática na composição populacional 
dos municípios cafeicultores do oeste paulista. Em São Carlos, o número 
absoluto de negros continuou relativamente estável, mas a chegada de 
grande número de imigrantes transformou a população local. Na véspera 
da abolição, havia uma maioria não branca no município, mas dentro de 
poucos anos a maioria absoluta era branca. Em 1907, aproximadamente 
dois terços da população local consistiam de imigrantes e seus filhos, e a 
metade das famílias era chefiada por italianos.216 Além do mais, os negros 
continuavam espalhados, e portanto diluídos, por todo o município. Essa 
mudança populacional deixou os afro-brasileiros mais isolados e vulneráveis, 
inclusive a agressões dos imigrantes. Como mencionei acima, depois da 
abolição os fazendeiros e administradores evidenciavam um rancor especial 
contra os negros, sobretudo contra os ex-escravos. Ao mesmo tempo, a 
capacidade para a resistência coletiva dos negros, tão evidente nos últimos 
anos da escravidão e nos primeiros meses depois da abolição, foi minada 
pela chegada de grandes levas de imigrantes, que rapidamente tornaram os 
afrodescendentes minoritários em quase todas as fazendas do oeste paulista. 
Além disso, quase não existia uma elite negra nas cidades do interior, que 
podia ter ajudado os negros pobres e fornecido certo grau de proteção, ao 
passo que tal elite existia nas comunidades imigrantes.

Nos primeiros anos da grande imigração, os imigrantes europeus, 
a maioria dos quais era italiana, evidenciavam atitudes ambíguas a 
respeito dos afrodescendentes. Embora representações negativas de 
negros certamente circulassem na Itália e em outros países europeus, os 
camponeses italianos, a maioria dos quais era analfabeta, nunca haviam 
visto negros antes e aparentemente não haviam internalizado essas 
representações profundamente. Levou algum tempo para os imigrantes 
formarem representações coletivas e estereótipos fixos a respeito dos negros. 
Cartas de imigrantes italianos mostram que alguns gostavam dos negros, 
caracterizando-os como alegres e festeiros, ao passo que outros olhavam 
os escravos, e depois os libertos, com horror, como se a escravidão e suas 
216  MONSMA, Karl. Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros..., 2010, op. cit.
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sequelas fossem doenças contagiosas.217 Parece que muitos imigrantes logo 
perceberam a estigmatização dos afro-brasileiros e temiam que também 
fossem estigmatizados ao se relacionarem com eles.

Entretanto, os processos criminais incluem bastante evidência de 
amizade e intimidade entre indivíduos imigrantes e negros, que trabalhavam 
juntos, eram vizinhos nas fazendas ou na cidade, e bebiam e jogavam juntos. 
Talvez uma das melhores provas de amizade sejam os casos, não raros, 
em que um imigrante tomava partido de um amigo negro em uma briga 
com outro imigrante, ou um negro apoiava um imigrante em uma briga 
com outro negro. Nos conflitos com os fazendeiros, negros e imigrantes às 
vezes evidenciavam solidariedades de classe e de vizinhança relativamente 
fortes, arriscando a violência para defender integrantes do outro grupo das 
agressões de administradores ou capangas.218 Um dos maiores medos das 
elites locais era que os libertos e os imigrantes se unissem contra elas. Várias 
correspondências dos delegados do interior colocam os dois grupos nas 
mesmas categorias, como desordeiros e bêbados. Segundo o subdelegado 
de Itaqueri, “Da aglomeração de muitos libertos e na maior parte vadios 
e desordeiros, a colonos estrangeiros e caboclos nacionais resultam 
sempre grandes distúrbios e outras tropelias que trazem, em sobressalto os 
lavradores e habitantes da freguesia”.219 O delegado de Sorocaba reclamou 
“da aglomeração dos libertos e imigrantes, que no geral são de pouco 
ou nenhuma morigeração e dados ao vício de beber”.220 O delegado de 
Descalvado afirmou que precisava de reforço para o destacamento “em 
consequência das grandes reuniões de italianos e libertos que aqui fazem 
aos domingos”.221 Em alguns casos a repressão policial a essas festas 
resultou em batalhas conjuntas de imigrantes e negros contra a polícia.
217  FRANZINA, Emilio (Org.). Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nelle lettere dei 
contadini veneti e friulani in America Latina 1876-1902. 2. ed. Verona: Cierre, 2000; MONSMA, 
K. Conflicto simbólico y violencia física: peleas entre inmigrantes y negros en las haciendas 
de café del oeste de San Pablo, 1888-1914. In: GONZÁLES, E. E.; REGUERA, A. (Org.). 
Descubriendo la nación en América: identidad, imaginarios, estereotipos sociales y formas de 
asociacionismo de los españoles en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, siglos XIX-
XX). Buenos Aires: Biblos, 2009.
218  MONSMA, Karl; MEDEIROS, Simone. Classe, etnia e violência nas fazendas de café do 
oeste paulista, 1888-1914, 2005, op. cit.
219  Subdelegado de Itaqueri a chefe de polícia, 30/1/1889. APESP. C02699. Polícia, 1889.
220  Delegado de Sorocaba a chefe de polícia, 29/11/1889. APESP. C02708. Polícia, 1889.
221  Ao chefe de policia, 14/4/1890. APESP. CO2722. Polícia, 1890.
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Além disso, havia certo número de namoros e uniões estáveis entre 
imigrantes e negros – geralmente entre homens imigrantes e mulheres 
negras, em função do excedente de homens imigrantes e o fato de que muitos 
homens, especialmente aqueles do sul da Itália ou de Portugal, imigraram 
sozinhos, o que permitia escolhas amorosas sem a interferência dos pais.222

Entretanto, apesar de toda a evidência de solidariedades, amizade e 
amor entre imigrantes e negros, havia tensões subjacentes a essas relações, 
que podiam vir à tona rapidamente. Muitos amigos brigaram, às vezes com 
violência letal, por motivos aparentemente fúteis. A leitura dos processos 
decorrentes da violência entre imigrantes e negros revela elementos comuns 
em grande parte deles. Mesmo quando eram amigos, os europeus no oeste 
paulista geralmente insistiam em se considerar superiores aos negros 
e se irritavam com negros que reivindicavam a igualdade ou tentavam 
mandar neles. Imigrantes respondiam a tais “desacatos” ou “impudências” 
de negros com a violência explosiva. Interações tranquilas rapidamente 
evoluíam para cenas de sangue, perpetradas com facas, navalhas, pistolas ou 
instrumentos agrícolas. Negros, por outro lado, muitas vezes se recusavam 
a aceitar as pretensões de europeus e respondiam com violência a insultos 
e humilhações sofridos por eles.223

Além do estigma continuado da escravidão, os imigrantes reparavam 
na violência e nas humilhações sofridas pelos negros paulistas, sobretudo 
pelos libertos, e temiam sofrer o mesmo tratamento porque sua situação 
era somente um pouco melhor. Os processos decorrentes da violência 
entre fazendeiros e imigrantes e ou entre estes e a polícia sugerem que, em 
muitos momentos, os europeus se sentiam tratados como negros. Apesar 
das suas amizades ou solidariedades com indivíduos negros que conheciam, 
os imigrantes tentavam se distinguir dos negros em geral, reivindicando 
a superioridade.

222  MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo ; VILLAS BÔAS, Sílvia Keller. Entre la pasión y la 
familia: casamientos interétnicos de jóvenes italianos en el oeste paulista, 1889-1916. Estudios 
Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, v. 54, 2004, p. 241-270.
223  MONSMA, Karl. Symbolic conflicts, deadly consequences: fights between Italians and 
blacks in western São Paulo, 1888-1914. Journal of Social History, Oxford, v. 39, n. 4, 2006, p. 
1123-1152.
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Nas relações amorosas também, muitos imigrantes não aceitavam 
a igualdade plena com negros. Mesmo quando apaixonados por negras, 
homens imigrantes tentavam se esquivar do casamento formal com 
elas. Em muitos casos, o casamento só se realizou depois de os pais 
da moça denunciarem o defloramento e de o delegado ameaçar prender 
o namorado se ele não aceitasse se casar. Certamente um dos motivos 
para essa relutância em casar-se com negras, ou com qualquer outra 
brasileira, era o sonho, amplamente difundido entre os imigrantes, de 
voltar para a Europa depois de poupar algum dinheiro. Mas essa atitude 
também refletia uma recusa de aceitar os negros como iguais e o medo 
do desprezo dos compatriotas. 

Muitos pais imigrantes se posicionavam radicalmente contra relações 
entre suas filhas e negros. Sem dúvida, os pais conseguiram interromper tais 
romances em muitos casos, mas em outros o jovem casal fugia e efetuava o 
defloramento para forçar os pais a aceitarem o casamento. Sabemos desses 
casos porque resultaram em acusações de “rapto” contra o noivo. Nos autos, 
a angústia dos pais das moças é evidente. Eles podiam se vingar do rapaz, 
processando-o criminalmente, mas teriam de aceitar a vergonha pública de 
uma filha desvirginada, que dificilmente arranjaria outro marido aceitável 
aos pais. A alternativa, também desagradável aos pais, era permitir que 
o namorado “reparasse o dano” com o casamento, o que significava que 
teriam um genro negro e netos mulatos. Nesse emaranhamento de questões 
de raça, gênero e geração, o jovem casal quase sempre vencia. Em alguns 
casos, o pai se recusou a aceitar o casamento no início, mas voltou alguns 
dias depois aceitando, provavelmente convencido pela esposa e pela 
filha.224 Parece que esses casais mistos sofriam o ostracismo das colônias 
de imigrantes e seus filhos não eram aceitos nesses grupos étnicos. No 
estado de São Paulo hoje, há muitos descendentes de uniões entre negros, 
por um lado, e italianos, espanhóis ou portugueses, por outro, mas poucos 
deles se identificam com esses grupos imigrantes.

224  MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo; VILLAS BÔAS, Sílvia Keller. Entre la pasión y la 
familia…, 2004, op. cit., p. 241-270.
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Vantagens de imigrantes
Apesar das condições de trabalho e moradia da maioria dos imigrantes 

serem parecidas àquelas dos libertos, os imigrantes possuíam certas 
vantagens importantes, que com o passar do tempo permitiriam ampliar 
as pequenas diferenças iniciais entre as posições sociais de imigrantes e 
negros. Primeiro, os imigrantes, sobretudo os italianos, estavam presentes 
em número muito maior que os negros em toda a região de produção de 
café do oeste paulista. Em poucos anos, a população de muitos municípios 
passou de uma maioria não branca para uma maioria de brancos. Segundo, 
existia uma elite de cada grupo imigrante, que geralmente chegara a São 
Paulo com algum capital e simpatizava em algum grau com a condição 
de seus compatriotas pobres. O censo local de São Carlos que analisei 
evidencia pouquíssimos afrodescendentes entre a elite local, e estes eram 
mulatos com identidade negra questionável.225

A combinação desses dois fatores permitiu que os imigrantes se 
organizassem melhor que os negros, dentro de poucos anos constituindo-se 
em “estabelecidos”, nos termos de Elias e Scotson, capazes de estigmatizar 
e excluir os outsiders negros.226 Além da liderança das elites imigrantes, e 
da influência de clubes, escolas, igrejas e jornais voltados para as colônias 
imigrantes, o grande número de imigrantes e sua concentração nas fazendas 
e em certos bairros urbanos permitiram a consolidação de densas redes 
informais de solidariedade entre parentes, amigos e vizinhos. A coesão das 
comunidades imigrantes reforçava as representações coletivas negativas dos 
negros, que, por sua vez, sustentavam a discriminação racial e a violência 
praticada por imigrantes contra negros. 

Com o passar do tempo, parece que o racismo ficou cada vez mais 
enraizado nas comunidades imigrantes. Houve vários incidentes de violência 
de grupos de imigrantes contra negros, alguns dos quais se assemelhavam 

225  Os dois fazendeiros mulatos que identifiquei se casaram com brancas MONSMA, Karl. 
Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros..., 2010, op. cit. Isso segue um padrão 
identificado por Oraci Nogueira NOGUEIRA, Oraci. Preconceito de marca: as relações raciais 
em Itapetininga. São Paulo: EDUSP, 1998), em que negros bem-sucedidos eram obrigados a se 
branquear para serem aceitos pela elite local. Imigrantes bem-sucedidos, por outro lado, não 
precisavam rejeitar suas origens e podiam se identificar com as comunidades étnicas.
226  ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: Rio de Janeiro: Zahar, 
2000.
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a linchamentos, sem os elementos rituais. Em São Carlos, em um domingo 
de 1904, 50 a 80 pessoas que voltavam de uma corrida de cavalos, a maior 
parte delas colonos, espancaram dois “pretos” do lado de fora de uma 
venda rural, levando à morte de um deles algumas horas depois, porque 
encontraram os dois negros esbravejando e ameaçando outros fregueses 
da venda.227 No mesmo ano e município, um grupo de colonos italianos, 
homens e mulheres, atacaram um negro simplesmente por entrar na sua 
colônia na fazenda salto.228 Seguindo ordens de seu patrão, Simão Joaquim 
de Assis fora à fazenda Salto buscar pontas de cana para plantar. Depois 
de o administrador lhe mostrar o canavial, lembrou-se de que não tinha 
ferramenta para cortar a cana e foi à colônia pedir emprestado uma foice 
ou uma faca. Segundo um dos agressores, 

ontem à uma hora da tarde Simão Joaquim de Assis, preto, chegou 
na colônia onde o declarante reside e pediu uma foice ou uma faca 
para cortar pontas de cana, o que os colonos negaram fornecer [...], 
mandando que se retirasse pois que não queriam negro na colônia. 
Simão retirando-se voltando depois, nesse momento ele declarante 
em companhia de mais três companheiros de nomes Bernardo, 
Rocco, e Donato foram pôr Simão para fora da fazenda.229

Foi a volta de Simão, depois de ser mandado embora, que irritou 
tanto os colonos italianos, determinados a proteger “seu” espaço de intrusos 
negros. Uma testemunha portuguesa disse depois:

Que os colonos então disseram que não queriam negro ali, que 
fosse embora e logo em seguida o depoente viu o colono de 
nome Abelardo de tal, espancar Simão, o que também foi feito 
por Donato, Rocco di Grisso, que o ofendido Antonio Calesimo 
e algumas mulheres também compunham o grupo que hostilizava 
Simão, que bastante ferido voltou debaixo de pauladas e pedradas, 
até a casa onde havia deixado a espingarda e ali pegando-a fez 
fogo sobre o grupo, indo os projetis ofenderem Antonio Calesimo 
e Maria Francisca.230

227  Fundação Pró-Memória de São Carlos (FPM). Processos criminais, caixa 309, nº. 3797/1310, 
1904.
228  FPM. Processos criminais, caixa 289, nº 11, 1904. Bernardo Bartolomeu, Donato Sotomano, 
Rocco di Grosso, Antonio Calesimo, Simão Joaquim de Assis.
229  Declaração de Antonio Calesimo ao delegado.
230  Depoimento de Manoel da Silva Ferreira ao delegado.
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Os colonos continuaram perseguindo Simão, que finalmente foi 
resgatado pelo administrador e um empregado. 

O sucesso de tais tentativas de definir espaços segregados era limitado 
porque fazendeiros e outros membros das elites não as apoiavam. Mesmo 
assim, o poder de intimidação de aglomerações de italianos ou outros 
imigrantes irados deve ter sido suficiente para acautelar desconhecidos negros 
contra caminhar despreocupadamente pelas colônias, que concentravam 
cada vez mais brancos com o crescimento do número de imigrantes – e aqui 
é importante lembrar que, para cada inquérito a respeito de tais eventos, 
devem ter acontecido vários outros incidentes menores de intimidação 
ou violência que nunca foram denunciados à polícia. Em alguns desses 
casos, parece que imigrantes atacaram negros somente como forma de 
diversão.231 Com seus números superiores, os imigrantes não tinham muito 
medo de retaliações. Com o passar do tempo, esse ambiente de intimidação 
provavelmente tendia a limitar a sociabilidade inter-racial que se evidenciava 
na primeira década após a abolição. Vulneráveis às agressões físicas e 
simbólicas dos imigrantes e seus filhos, muitos negros dependiam das 
elites brasileiras brancas para a proteção, o que desarticulava ainda mais 
as possibilidades para a resistência coletiva ao racismo.

A presença de uma elite imigrante ajudou a defender e organizar as 
colônias imigrantes de várias maneiras. As elites mediavam relações dos 
imigrantes pobres com os Estados de seus países de origem. Os italianos, 
especialmente, podiam contar com uma rede de vice-cônsules e agentes 
consulares espalhados pelos municípios do interior, que geralmente eram 
voluntários recrutados entre a elite italiana local. Em caso de abusos dos 
fazendeiros ou da polícia, os agentes consulares escreviam para o cônsul na 
cidade de São Paulo, que reclamava ao chefe de polícia, que, por sua vez, 
enviava um ofício ao delegado da localidade solicitando uma investigação.232 
Os agentes consulares ou outras elites imigrantes também enviavam cartas 
denunciando os abusos aos jornais, que publicavam artigos sobre esses 
incidentes, forçando investigações policiais. Os delegados locais, às vezes, 
mas nem sempre, resolviam a situação a favor dos imigrantes, mas talvez 

231  MONSMA, Karl. Symbolic conflicts, deadly consequences…, 2006, op. cit.
232  APESP. Polícia, várias latas, 1880-1902.
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mais importante fosse o fato de que os fazendeiros e outras elites locais 
sabiam que suas relações com imigrantes eram vigiadas, o que impunha 
certos limites aos abusos. Em contraste, não havia cônsules ou agentes 
consulares para denunciar os abusos contra os negros.

Já na década de 1890, as elites imigrantes, especialmente os italianos, 
publicavam jornais, ou encartes nos jornais brasileiros, nas suas línguas 
maternas. Esses jornais circulavam nas vendas do interior nas quais até os 
imigrantes analfabetos podiam ouvir seu conteúdo, lido em voz alta por 
outros. Esse meio de comunicação fortalecia os vínculos entre a elite italiana 
e os trabalhadores da mesma nacionalidade e contribuía para consolidar 
entendimentos compartilhados, inclusive a respeito dos negros. A imprensa 
negra demorou bem mais para se estabelecer, só marcando uma presença 
forte em São Paulo a partir da década de 1920.233

As elites imigrantes locais também lutavam para reverter os 
estereótipos negativos dos imigrantes. Como mencionado acima, os italianos 
rapidamente ganharam a fama de desordeiros e violentos. Em São Carlos, 
no início de 1894, houve uma batalha a tiros na rua principal da cidade entre 
italianos e a guarda nacional.234 O líder principal da rebelião, denunciado 
por testemunhas brasileiras, era o jornalista Giovanni de Simoni Ferracciú, 
conhecido como de Simoni e referido vários vezes no processo como um 
“anarquista”. Poucos anos depois, a imprensa brasileira local reconhecia de 
Simoni como líder legítimo da colônia italiana, que recebia elogios nesses 
jornais por seus hábitos de trabalho e suas contribuições ao progresso são-
carlense. A mudança no estereótipo dos italianos, de desordeiros a famílias 
trabalhadoras, foi em boa parte obra das elites italianas, que não perdiam 
oportunidades para enfatizar aos seus congêneres brasileiros que os italianos 
desordeiros ou criminosos eram casos excepcionais.235 Enquanto isso, não 
havia uma elite negra para defender os negros pobres e apontar, por exemplo, 
que os alcoólatras negros visíveis nas ruas das cidades constituíam uma 
pequena minoria, o que permitia o enraizamento de estereótipos como o 

233  DOMINGUES, Petrônio. Uma história não contada..., 2004, op. cit., p. 341-349.
234  MONSMA, Karl; TRUZZI, Oswaldo; CONCEIÇÃO, Silvano da. Solidariedade étnica, poder 
local e banditismo..., 2003, op. cit.; FPM. Processos criminais, caixa 462, sem número, 1894.
235  MONSMA, Karl. Emergência e declínio do ‘perigo imigrante’ no interior paulista, 1880- 
1900. ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 31., São Paulo. Anais... São Paulo: ANPOCS, 2007. 
Disponível em: <www.anpocs.org.br>.
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do “negro bêbado”. As únicas elites disponíveis para ajudar a maioria dos 
negros eram os brancos brasileiros, que só forneciam sua proteção aos 
negros que sabiam manter-se no “seu lugar”.

O que talvez seja mais importante: a elite imigrante controlava 
muitos empregos em oficinas, lojas e pequenas fábricas em todas as 
cidades do interior, e preferia empregar seus compatriotas. Ao favorecer 
imigrantes e descendentes, eles discriminavam os outros, sobretudo os 
negros, que não contavam como uma elite negra para os empregar. Além 
dessa forma de discriminação, que podemos caracterizar como “passiva”, 
a organização das comunidades imigrantes consolidou preconceitos raciais 
e a discriminação ativa dos imigrantes e descendentes contra negros no 
mercado de trabalho e em diversos outros aspectos da vida. Boa parte da 
organização dessas comunidades era informal. Os colonos das fazendas, 
especialmente, só podiam encontrar as elites imigrantes pessoalmente 
quando iam às cidades. Entretanto, as redes de relações informais entre os 
imigrantes sustentavam as representações coletivas negativas dos negros, 
a discriminação racial praticada por eles e vários incidentes de violência 
coletiva de imigrantes contra negros. 

A intimidação sistemática limitava as opções dos negros e inibia suas 
possibilidades de mobilidade social. Uma análise do censo de 1907, de São 
Carlos, mostra que uma das maiores diferenças entre imigrantes e negros 
estava nas taxas de alfabetização.236 Mesmo considerando somente os filhos 
de imigrantes nascidos no Brasil e levando em conta a alfabetização e a 
profissão dos pais, as taxas de alfabetização dos filhos de imigrantes eram 
bem maiores que aquelas dos filhos de negros, contribuindo para aumentar 
ainda mais as desvantagens dos negros na nova geração. Na época, frequentar 
a escola era obrigatório para todas as crianças paulistas, mas acredito que 
muitas crianças negras tenham desistido em função de uma combinação 
do racismo dos professores e dos maus-tratos – ou bullying  – sofridos 
por parte dos colegas, a maioria dos quais era de filhos de imigrantes.237

236  MONSMA, Karl. Vantagens de imigrantes e desvantagens de negros..., 2010, op. cit.
237  Na época, o trabalho de crianças e adolescentes era comum em todos os grupos étnicos, 
sobretudo entre os colonos. Portanto este fator não pode explicar as diferenças raciais na 
alfabetização dos jovens. Essas diferenças se evidenciam mesmo quando se limita a análise aos 
colonos.
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Conclusões
Aqui questionei a explicação predominante para as desvantagens 

de negros com relação aos imigrantes e seus descendentes no Pós-abolição 
paulista. Mesmo quando reconhecem que os fazendeiros estavam preocupados 
com a questão de mão de obra, os autores recentes geralmente afirmam 
que os fazendeiros optaram por importar europeus, em vez de empregar 
nacionais, em virtude de alguma combinação da crença na superioridade dos 
trabalhadores europeus e o desejo de branquear a população. Esta explicação 
desconsidera os desejos da população nacional – que geralmente não queria 
servir aos fazendeiros, se tivesse outras opções – e os enormes números 
de trabalhadores que os fazendeiros precisavam para manter a oferta de 
mão de obra barata – em função da evasão constante dos trabalhadores. 
Os fazendeiros empregavam libertos e outros nacionais, mas depender 
somente deles não teria sido uma opção viável para manter a posição 
social e econômica dos grandes fazendeiros. Apenas uma reforma agrária 
completa – e a eliminação dos grandes cafeicultores como classe – teria 
garantido a continuidade da produção de café somente com os trabalhadores 
já presentes em São Paulo. 

Para entender as diferenças importantes nas experiências de 
negros e de imigrantes e descendentes no  Pós-abolição, e as diferenças 
raciais nas oportunidades abertas para eles, precisamos examinar como 
a interação complexa de vários tipos de atores, com projetos distintos, 
levou à reprodução do racismo e à propagação de práticas excludentes, 
sem ninguém ter planejado tudo isso. Neste texto tentei desvendar 
dois processos relacionados: primeiro, como imigrantes europeus 
internalizaram o racismo e se organizaram para estigmatizar e excluir 
os negros; segundo, como isso resultou em desvantagens significativas 
para negros em largo prazo. 

Houve um sentido racial importante no programa de imigração. Além 
de acreditar que os europeus seriam trabalhadores mais obedientes e menos 
rebeldes que os negros – crença rapidamente debelada pelo comportamento 
dos imigrantes –, os fazendeiros queriam inundar o mercado de trabalho 
com estrangeiros para controlar e disciplinar os libertos, muitos dos quais 
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seriam forçados, pela falta de outras opções, a se empregarem nas fazendas 
como colonos ou camaradas, morando e trabalhando lado a lado com os 
imigrantes.

Embora os imigrantes ganhassem algumas vantagens com respeito 
aos negros, estes “privilégios” eram apenas relativos. Em muitos momentos, 
os imigrantes não se sentiam nada privilegiados porque sofriam violência 
e exploração de parte dos fazendeiros e bastante repressão pela polícia. 
Como não queriam ser tratados como negros, os imigrantes se contrastavam 
com eles e insistiam em se posicionar como superiores, muitas vezes se 
defendendo com violência da “impudência” de negros que reivindicavam 
a igualdade. Com números muito superiores aos dos negros, a presença 
de uma elite endinheirada e escolarizada, e o apoio de Estados europeus, 
os imigrantes conseguiram se organizar melhor que os negros, que muitas 
vezes dependiam de protetores brancos. A coesão interna das comunidades 
imigrantes permitia sua defesa perante as autoridades e as elites locais, e 
também reforçava a estigmatização dos negros pelos imigrantes, que puniam 
compatriotas que contratavam negros ou se casavam com eles. Certamente, 
algumas partes dessa sequência de interações, como o barateamento da 
mão de obra e o disciplinamento dos libertos, foram projetadas pelas 
elites brasileiras, mas ninguém planejou todo o conjunto de processos 
sociais inter-relacionados que levariam à reprodução e transformação do 
racismo no Pós-abolição, com importante participação dos imigrantes, e 
às desvantagens duradouras da população negra paulista.

Entretanto, a rejeição de explicações maniqueístas e conspiratórias 
não deve servir para minimizar a injustiça da situação dos negros hoje. 
Os resultados desta pesquisa salientam que as desvantagens sofridas pelos 
negros paulistas não são herança somente do racismo das elites e do Estado 
do final do século XIX e início do XX; também são consequência do 
racismo dos próprios imigrantes e seus descendentes, resultando em várias 
formas de discriminação racial que continuam até hoje. Embora muitos 
dos detalhes discutidos aqui sejam específicos a São Paulo, o argumento 
geral provavelmente se aplica a outras regiões com predominância de 
descendentes de imigrantes europeus, sobretudo o Sul. 
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Voltando às questões de reparações e ações afirmativas mencionadas 
no início deste texto, não é somente o Estado brasileiro que tem uma 
dívida histórica com a população negra, mas também toda a população 
branca, inclusive os descendentes de imigrantes europeus, que participaram 
ativamente na exclusão dos negros. Essa dívida histórica é maior ainda 
para os brancos que hoje integram a elite ou a classe média, cujas famílias 
se beneficiaram, e ainda se beneficiam, de várias formas de monopólio no 
sistema educacional e no mercado de trabalho, viabilizado em boa parte 
pela exclusão da população não branca. 
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Introdução
Eentre os estudos que abordam o desmantelamento do escravismo 

no sudeste brasileiro, diversos historiadores enfatizam a importância das 
relações interpessoais para as expectativas de liberdade delineadas por cativos 
e libertos. De acordo com boa parcela da historiografia sobre o tema, os 
vínculos sociais constituídos por eles, quer com escravos, senhores ou demais 
pessoas livres, foram essenciais na construção da trajetória que levava da 
escravidão à liberdade. Interpelados pelo processo de ressignificação do seu 
estatuto social, os egressos do cativeiro forjaram uma série de concepções 
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acerca do que seria a liberdade. A busca por essas novas “liberdades”, 
estivessem elas relacionadas ao trabalho, à moradia, às possibilidades de 
mobilidade ou então às expectativas de um tratamento que não estivesse 
pautado pela identificação com a antiga condição de escravo, passava, no 
entanto, por escolhas que dependiam das oportunidades disponibilizadas 
por suas redes sociais. Os vínculos sociais delimitavam, em muitos casos, 
os limites e as esperanças em torno da liberdade desejada. 

Embora muitos ex-escravos tenham preferido afirmar o seu novo 
estatuto social a partir do distanciamento em relação aos antigos senhores, 
alguns deles acabaram por reafirmar os seus vínculos com estes últimos. 
Assim, em vez de definir a liberdade por meio da completa negação do 
passado escravo, esses libertos podiam acionar vínculos ou agenciar 
alianças que, construídos na experiência do cativeiro, representavam uma 
possibilidade de assegurar uma condição de homem/mulher livre. Essa 
parece ser uma boa explicação para a presença de libertos nas fazendas 
de café do oeste paulista após a abolição. Ainda que essa região tenha 
presenciado a chegada em grande escala de imigrantes, uma vez que se 
estabeleceu como o principal destino da imigração subsidiada pelo governo 
de São Paulo, verificou-se que uma pequena parcela de trabalhadores negros 
estava encarregada das mais variadas atividades em diversas propriedades 
cafeeiras nela localizadas. Ao se levar em conta os heterogêneos processos 
de racialização do Pós-abolição, pelos quais foram construídas imagens 
negativas dos libertos como trabalhadores livres – sobretudo quando 
comparavam-nos aos trabalhadores europeus –, percebe-se que a existência 
de relações de afinidade com a família dos ex-senhores parece justificar a 
permanência de negros em um mercado de trabalho marcado profundamente 
pela presença de imigrantes. 

O texto pretende, por sua vez, mostrar como os laços sociais 
constituídos entre fazendeiros e trabalhadores negros estavam, todavia, 
sendo renegociados cotidianamente. Primeiramente, será exposto um 
cruzamento de dados realizado a partir da consulta a um recenseamento, 
compilado no ano de 1907, e a registros paroquiais de casamento da 
segunda metade do século XIX. O propósito é demonstrar que, mesmo 
quando havia ligações pessoais formalizadas entre escravos/libertos e (ex)
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senhores, essas alianças não garantiam a continuidade das relações de 
trabalho entre ambos durante o pós-emancipação. Por fim, busca-se, por 
meio da análise de um inquérito policial que trata do conflito travado por 
uma ex-escrava contra um fazendeiro, tecer algumas considerações acerca 
dos códigos morais subjacentes a estes laços. 

Ex-escravos na economia cafeeira de São Carlos 
A forma de construção dos nomes dos libertos revela aspectos 

importantes do processo, característico das sociedades pós-emancipação, 
de renegociação dos estatutos sociais dos ex-escravizados.238 A afirmação da 
nova condição social de livre passava pela criação de novas identificações 
e pelo reconhecimento dos seus vínculos pessoais. Desse ponto de vista, a 
manipulação do antigo nome era essencial para reafirmação da liberdade. 
Portando um estatuto econômico, político e jurídico inferior, os escravos 
eram designados, nos documentos oficiais, com apenas um único nome. 
A partir da efetivação da liberdade, muitos ex-escravos tentaram o 
reconhecimento oficial de seus sobrenomes e, consequentemente, das 
suas relações sociofamiliares. A fim de se pensar a apropriação desses 
novos sobrenomes, bem como os laços sociais que os sustentavam, de 
modo processual, será utilizado aqui o que Robert Slenes denominou de 
“ligação nominativa das fontes”, ou seja, propõe-se “perseguir”, durante 
um determinado espaço de tempo, os sujeitos a serem estudados, em certas 
fontes nominativas. Essa forma de abordagem permite um olhar longitudinal 
sobre a situação dos indivíduos pesquisados, disponibilizando uma série 
de informações acerca da trajetória dos mesmos. Em suma, esse método 
permite a coligação e sistematização de fontes que, quando examinadas 
de maneira isolada, parecem fazer pouco sentido. 

Esses procedimentos podem ser multiplicados, e por certo 
fragmentos ou retalhos de experiências espalhados em diversas 
fontes documentais ajudariam a recompor outras fascinantes 
histórias. É esse procedimento metodológico adotado ao longo 
deste trabalho para refazer os itinerários percorridos por escravos e 

238  HÉBRARD, Jean. Esclave et dénomination: imposition et appropriation d’un nom chez les 
esclaves de la Bahia au XIX siècle. Cahiers du Brésil Contemporain, n. 53-54, 2003, p. 31-92; 
ZEUSKE, Michael. Hidden markers, open secrets: on naming, race-marking, and race-making in 
Cuba. New West Indian Guide, Leiden, v. 76, n. 3-4, 2002, p. 211-241.
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libertos nos engenhos. Por meio da “microanálise” desses indícios, 
é possível perceber como laços de solidariedade entre escravos 
de um mesmo engenho e redes familiares formadas no tempo 
da escravidão foram preservados e ampliados no pós-abolição. 
Além disso, podemos vislumbrar lógicas sociais e simbólicas que 
nortearam escolhas individuais e grupais.239

Esse tipo de abordagem está focado no percurso relacional de 
ex-escravos, enfatizando a construção de relacionamentos ao longo do 
tempo.240 Neste trabalho, realizou-se um levantamento nominal dos negros 
situados nas principais fazendas cafeeiras de São Carlos,241 em 1907, ano 
em que foi compilado um recenseamento municipal. Supõe-se que esse 
recenseamento, por se tratar de um registro histórico comprometido com 
o levantamento do perfil dos habitantes do município, apresenta uma 
interessante fotografia da população são-carlense e, sobretudo, caracteriza-
se como uma fonte nominativa muito abrangente. Investigamos também 
os registros paroquiais de casamento, fonte nominativa que disserta sobre 
as relações interpessoais tecidas pelos noivos.242

Para constituir nomes que representassem a condição de livre, 
diversos ex-escravos apropriavam-se, por exemplo, do nome do pai ou da 

239  FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: história de escravos e libertos na Bahia 
(1870-1910). Campinas: Unicamp,  2006, p. 25. 
240  Outro estudo que consegue, por meio da utilização do mesmo método, realizar uma 
interessante análise da trajetória de escravos que se tornaram libertos é o de FREIRE, Regina 
Célia Xavier. Histórias e vidas de libertos em Campinas na segunda metade do século XIX. 
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, SP, 1993.
241  São Carlos constitui-se como uma típica região cafeeira do “novo” oeste paulista. Iniciou 
o plantio de grandes quantidades de café por volta da metade do século XIX, ainda com a 
utilização de escravos. Posteriormente, consolidou sua produção com a chegada de trabalhadores 
estrangeiros, sendo um dos municípios da região que mais recebeu imigrantes durante a virada do 
século XIX para o século XX. Para uma consulta à história de São Carlos, ver TRUZZI, Oswald.  
São Carlos: café e indústria, 1850-1950.  São Carlos: EDUFSCar, 2000. 
242  Parece haver um consenso de que a relação entre noivos e testemunhas, expressa nas inscrições 
dos assentamentos de casamento, não se encaixa perfeitamente na definição de “compadrio”, 
este entendido como uma forma de “parentesco espiritual”, ou seja, uma maneira de estender os 
vínculos familiares para além das relações consanguíneas. Não sabemos dizer se as testemunhas 
estavam sujeitas às mesmas reciprocidades simbolicamente instituídas dentro das interações 
entre padrinhos/afilhados e compadres/comadres. O que podemos alegar é o fato de a escolha 
dessas testemunhas não ter sido efetuada de modo aleatório, ou seja, a opção por tais testemunhas 
demonstrava, muito provavelmente, preferências e afinidades dos noivos. As testemunhas do 
matrimônio simbolizavam laços sociais constituídos previamente, fator que é essencial para os 
objetivos propostos. 
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mãe, a fim de expressarem as suas próprias filiações familiares através da 
denominação, enquanto outros passavam a fazer uso do nome/sobrenome 
dos ex-senhores. Na pesquisa realizada com os libertos que trabalham na 
economia cafeeira de São Carlos, encontramos alguns deles portando o 
nome/sobrenome de importantes fazendeiros da região, sendo que, em 
vários destes casos, as fontes indicaram existir uma relação próxima 
entre eles, pelo menos durante um determinado período. É o que parece 
demonstrar o casamento, firmado no dia 23 de outubro de 1881, entre Lucio, 
um escravo de Francisco Luiz de França, e a escrava Joanna, pertencente 
ao mesmo senhor.243 As testemunhas foram pessoas da família do próprio 
fazendeiro, uma das mais tradicionais de São Carlos: Premitivo Luiz de 
França e Theofilo de Toledo França. A proximidade com a família do 
senhor poderia fazer com que esse escravo adotasse, após a conquista da 
liberdade, um dos nomes daquele. No recenseamento municipal de 1907, 
por seu turno, nos deparamos com um negro chamado Lucio Francisco, 
colono de 47 anos que trabalhava na fazenda de Candido Franco de Lacerda, 
outro fazendeiro de café da região. Ele não está recenseado, entretanto, 
com família alguma.244  

Caso semelhante é o de Feliciano de Arruda. O casamento dele foi 
registrado na paróquia de São Carlos, no dia 7 de setembro de 1889,245 mais 
de um ano após o fim definitivo da escravidão, quando ele foi classificado 
com a idade de 22 anos. Esse registro ainda o identifica como “jornaleiro” 
e assinala o nome de seus pais, os quais não possuíam sobrenome. Trata-
se, portanto, de, no mínimo, um filho de escravos.246 Ele casou-se com 
Victoria Francisca de Paula, designada então com 18 anos. As testemunhas 

243  Registros paroquiais de casamento. Cúria Diocesana de São Carlos. 
244  Separações e mortes podem fazer parte da trajetória familiar desses ex-escravos, o que 
explicaria o fato de eles estarem com outro cônjuge, ou então solteiros, no recenseamento. Além 
do mais, para o caso daqueles que aparecem sem família, há que se levar em conta que muitos 
deles podem ter deixado suas respectivas famílias para realizar algum tipo de trabalho temporário 
nas fazendas onde foram recenseados. Principalmente quando se trata dos camaradas, vários deles 
eram contratados para trabalhos sazonais, levando-os a morar nas propriedades cafeeiras somente 
durante um determinado período, muitas vezes sem os familiares.
245  Registros paroquiais de casamento. Cúria Diocesana de São Carlos.
246  Foi instituída, em 1871, a Lei do Ventre Livre, também conhecida como “Lei Rio Branco”, a 
qual estabelecia, entre outras determinações, que os filhos de escravos nascidos a partir daquela 
data seriam considerados livres. Supondo-se que o registro de casamento de Feliciano tenha 
anotado a sua idade correta, é bem provável que ele tenha sido um escravo, uma vez que teria 
nascido antes da Lei do Ventre Livre. 
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do matrimônio foram José Antonio dos Santos e Carlos José de Arruda 
Botelho. Pelo sobrenome de Feliciano e pelo nome dessa última testemunha, 
supõe-se que ele gozava de uma relativa proximidade com certos membros 
da família Arruda Botelho, uma das mais tradicionais do município. No 
recenseamento de 1907, porém, ele não aparece como trabalhador de 
alguma das fazendas dessa família, mas como maquinista na propriedade 
de Francisco de Castro Galvão. Ele está recenseado com 40 anos, enquanto 
que sua esposa já está nomeada como Victoria de Arruda, cuja idade seria 
28 anos.247 Sabemos, pela historiografia, que muitos ex-escravos decidiram 
abandonar as fazendas onde vivenciaram o cativeiro. Os libertos procuravam 
se distanciar o máximo possível das reminiscências do passado escravo, 
algo muito difícil de ocorrer no local onde eram cativos até bem pouco 
tempo atrás. Dependendo das circunstâncias em que se encontravam, o 
trabalho em uma propriedade agrícola diversa, pertencente a outra família 
de fazendeiros, poderia apresentar-se como uma opção interessante. 
Tratando-se especificamente da situação de Feliciano e Victoria, parece 
que nem mesmo os vínculos forjados com um dos principais fazendeiros 
da região foram capazes de garantir a continuidade de seus trabalhos nas 
terras deste último. 

Por enquanto, ainda não temos informações suficientes para apontar 
os motivos que levaram esses libertos para a fazenda em que trabalhavam, 
em 1907. Talvez possíveis laços com outros ex-escravos; ou até mesmo 
uma indicação dos contatos provenientes da família Botelho. O certo, no 
entanto, é que nem sempre os vínculos entre ex-senhores e ex-escravos, 
mesmo quando institucionalizados em cerimônias formais, transformavam-
se, automaticamente, na relação patrão-empregado. Américo Teixeira, por 
exemplo, era um colono da fazenda de José Augusto de Oliveira Salles. Em 
1907, ele estava com 75 anos de idade e vivia com possíveis parentes de sua 
mãe, uma vez que a mulher dessa família ostentava o sobrenome Arruda, 

247  A idade registrada nos documentos oficiais era, no que se refere aos escravos, geralmente 
imprecisa. Poderia haver interesse dos senhores em mentir a idade de seus escravos (para 
parecer que foram trazidos antes da proibição do tráfico de escravos, em 1831, ou então para 
dar a impressão de que nasceram antes de 1871, data da lei que proclamou livres todos os filhos 
de cativos). Também há a possibilidade de existir o interesse dos escravos em mentir a própria 
idade, a fim de apresentarem-se como mais velhos e, assim, deteriorarem o seu valor de venda e, 
consequentemente, de alforria.
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mesmo sobrenome daquela. Aparentemente, ele já era viúvo durante essa 
época. Os registros paroquiais de casamento fazem menção a um casamento 
ocorrido em 22 de junho de 1867, cujos noivos são dois escravos: Américo 
e Generosa.248 Eles eram cativos do major Joaquim Roberto Rodrigues 
Freire e eram naturais da vizinha Araraquara. As testemunhas foram José 
de Camargo Penteado e Bento Luís França. Teixeira, Camargo Penteado, 
França e Arruda são todos sobrenomes dos principais fazendeiros de São 
Carlos. Embora mantenha uma relação, ao que tudo indica, próxima com 
essas famílias, o liberto em questão morava, em 1907, na fazenda de José 
Augusto de Oliveira Salles, outro grande proprietário do município e rival 
político da família Arruda Botelho, a qual emprestou o sobrenome para a 
mãe do mesmo.  

Possíveis desentendimentos com os fazendeiros em questão podem, 
não obstante, ser incluídos no leque de prováveis motivos que levaram 
esses libertos a se instalarem em outras propriedades. Até mesmo a própria 
manutenção do sobrenome da família do antigo senhor estava sujeita a 
constantes renegociações, haja vista que alguns descendentes de escravos 
deixavam de portá-los com o passar dos anos. É o caso, ao que tudo indica, de 
Salvador Baldoino de Camargo, o qual se casou no dia 13 de agosto de 1898, 
quando registrava a idade de 31 anos, com Sebastiana Soares de Camargo, 
de 16 anos de idade. No que se refere ao primeiro, a sua mãe já portava 
esse sobrenome, que pertence a uma importante família de fazendeiros 
cuja origem remonta à cidade de Campinas, justamente a mesma em que 
Salvador nasceu. Já em relação a Sebastiana, era seu pai quem ostentava 
esse mesmo sobrenome. As testemunhas do casamento, por sua vez, foram 
Francisco Ferreira da Costa e João Domingos de Camargo, outro possível 
liberto que adotou um dos sobrenomes dessa família. Há a possibilidade, 
desse modo, de que ambas as famílias dos noivos sustentassem uma longa 
afinidade com a família Camargo. No recenseamento municipal de 1907, 
isto é, quase dez anos após o seu casamento, Salvador está registrado 
como Salvador Balduino Mello, 38 anos de idade, trabalhador, casado 
com Sebastiana A. Camargo, de 24 anos de idade. Eles viviam na fazenda 
de José Augusto de Oliveira Salles, juntamente com mais dois filhos de 

248  Registros paroquiais de casamento. Cúria Diocesana de São Carlos. 
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sobrenome Mello, dos quais o mais velho tinha seis anos. Nessa mesma 
fazenda estavam recenseados os pais de Sebastiana. Eles aparecem como 
Martiniano Lopes, 48 anos de idade, carpinteiro, e Mariana E. de Jesus, 44 
anos de idade. Junto deles estão vários filhos de sobrenome Lopes, além da 
possível irmã de Mariana, chamada Esmeria Maria de Jesus, com 55 anos 
de idade. De acordo com os dados apresentados, é de se estranhar o fato de 
tanto Salvador como seu sogro, Martiniano, não estarem mais registrados 
com o sobrenome Camargo, o qual antes portavam. Com as informações 
de que dispomos até o momento, não temos como saber a real razão dessa 
mudança. O que se pode afirmar é que os libertos tendiam a manipular a 
sua nomenclatura de acordo com as circunstâncias, segundo o modo como 
eram processadas as suas relações interpessoais. Uma possível desavença 
com membros da família de Camargo poderia, por exemplo, fazer com 
que eles optassem pela adesão a outro sobrenome e, também, pela busca 
por trabalho em outras propriedades.249 

Os conflitos nas relações de compadrio: o caso envolvendo 
Lusia, Ozoria e a família Camargo Arruda

Mesmo sem um conhecimento mais preciso acerca das trajetórias 
delineadas pelas famílias abordadas, há que se levar em conta que as 
relações de poder inscritas nesse momento histórico tornavam os vínculos 
entre ex-senhores e ex-escravos suscetíveis a determinadas tensões. É o 
que deixa implícito o exame do inquérito policial cujos réus são Gabriel 
Dionisio da Silva, preto, 30 anos, carroceiro, solteiro, natural da Bahia, 
e “Cancio”, espanhol, administrador.250 Na noite do dia 25 de março de 
1893, o primeiro recebeu o convite de Lusia Ignacia do Espírito Santo, 
preta, 32 anos, solteira, natural da Bahia, para ir até uma fazenda vizinha, 
com mais dois homens, buscar a filha da referida mulher. Chegando ao 
local, próximo à sede da fazenda, Lusia disse para esperarem ali enquanto 
ela encontrava sua filha. Passados alguns instantes, todavia, Lusia voltou 
correndo aos gritos e pedindo para fugirem. O grupo então se dispersou 

249  Durante a pesquisa de doutoramento, ainda pretendo investigar mais fontes, como os registros 
paroquiais de casamento e os registros de óbitos, a fim de obter maiores informações acerca da 
trajetória relacional dos sujeitos aqui tratados. 
250  Fundação Pró-Memória de São Carlos, caixa 291, nº 57, 1893. 
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no meio do cafezal. Gabriel, o qual encontrou refúgio embaixo de uma 
árvore, foi avistado por Cancio, o administrador da fazenda onde estavam. 
Logo após uma discussão entre ambos, este último desferiu dois tiros em 
Gabriel. Ele foi socorrido pelos seus companheiros e levado para o hospital 
da cidade, onde recebeu a notícia de que tinha ficado cego de um de seus 
olhos. No julgamento, tanto Cancio como Gabriel foram absolvidos. 

Devemos nos concentrar aqui no motivo que levou Gabriel a se 
dirigir a tal fazenda durante a noite, ou seja, a investida de Lusia em trazer 
a sua filha. Segundo o depoimento do proprietário da fazenda, Rocha 
Camargo Arruda, 50 anos, lavrador, casado, natural de Campinas, Lusia 
tinha “dado” a filha à sua mulher, há cerca de um ano, com o anseio da 
menina em aprender serviços domésticos. Por volta de oito dias antes, 
entretanto, a mãe da jovem tentou levá-la de volta, sem avisar o fazendeiro. 
A filha de Lusia, por seu turno, não aceitou ir sem o consentimento da 
“madrinha”. Rocha revela ter conversado com Lusia na ocasião. Ela teria 
lhe manifestado o desejo de trazer a filha de volta, pois já havia arranjado 
casamento para a menina. Ele, por sua vez, adiantou que, se fosse esse o 
caso, bastaria Lusia trazer todos os papéis referentes ao matrimônio. Sendo 
assim, Rocha até ajudaria no casamento. O fazendeiro diz ter comunicado 
um juiz sobre a situação, sendo autorizado por ele a permanecer com a 
jovem em casa. Lusia, quando interrogada, confirmou a versão de Rocha. 
A sua pretensão em tirar a filha da guarda da família do fazendeiro estaria 
baseada em boatos que ela ouvia de seus amigos, os quais diziam “que 
a menina podia lá se perder”. Ela afirma ter ido também à procura da 
Justiça e manifestado seu desejo de tirar a filha daquela fazenda. O juiz 
teria revelado a ela a necessidade de se arranjar o noivo e dar entrada nos 
papéis para, posteriormente, ele poder mandar buscar a jovem. Algumas 
pessoas, porém, contaram a Lusia que sua filha, mesmo tendo 15 anos, 
não tinha o direito de se casar. De “cabeça quente”, ela resolveu então 
“furtar” a própria filha. Chegando à fazenda onde se encontrava a filha, 
Lusia foi surpreendida pelo administrador e saiu correndo assustada, o que 
culminou no conflito citado. 
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O pivô de todo o ocorrido, Ozoria Maria da Conceição, 15 anos, 
“serviços domésticos”, natural da Bahia, relatou estar satisfeita na casa de 
Rocha, não pretendendo deixar sua “madrinha” para voltar a morar com 
sua mãe, visto “que o que sabe deve tudo à senhora deste [a mulher de 
Rocha]”. No caso abordado, percebe-se que o interesse inicial de Lusia era 
aproveitar a afinidade que mantinha com uma família de fazendeiros, haja 
vista o fato de eles serem padrinhos da menina, deixando sua filha sob os 
cuidados destes últimos. Na visão da liberta, esses laços poderiam fazer com 
que a filha desfrutasse de oportunidades de vida relativamente melhores do 
que aquelas disponibilizadas por ela mesma. Tal vínculo, todavia, deixou 
Ozoria suscetível a certas relações de dependência para com a família em 
questão. Lusia, tão logo soube que a filha poderia “se perder”251 na casa do 
fazendeiro, tratou de operacionalizar o que ela entendia ser o seu papel de 
mãe. Buscando resguardar a filha, ela empenhou-se em tomar de volta o 
controle da sexualidade da mesma, arranjou-lhe casamento e fez de tudo 
para a filha sair da proteção do fazendeiro.  

As disputas travadas em torno da guarda de Ozoria podem revelar 
indícios acerca dos conflitos entre negros e fazendeiros durante o pós-
abolição. Terminado o escravismo, muitos fazendeiros e ex-escravos tentaram 
utilizar-se das mesmas estratégias que adotavam nos tempos de escravidão, 
mas tentando estabelecer novas formas de distinção social.252 A abolição 
não representou somente o fim de uma relação de propriedade, mas também 
a perda das referências fundamentais na constituição da identificação de 
escravos e senhores de terra. A certeza de que o mundo social não podia 

251  Essa afirmação sugere que Ozoria poderia sofrer o assédio de pessoas ligadas à família de 
Rocha, seja dele próprio ou de seus filhos. No inquérito descrito, Ozoria aparece como natural da 
Bahia, o que torna difícil a hipótese de que ela seja filha de Rocha. Durante as últimas décadas 
da escravidão, era relativamente comum, no oeste paulista, os senhores terem filhos(as) com 
suas escravas e eles serem cuidados pelas mulheres desses fazendeiros como filhos legítimos 
ou como afilhados. Para mais detalhes sobre esses casos, consultar SLENES, Robert. Senhores 
e subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe. História da vida privada no 
Brasil. Império: a corte  e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das letras, 1997. v. 
2, p. 233-290. A vontade, expressa por Ozoria, de permanecer na fazenda de seus padrinhos, por 
seu turno, pode estar ligada a um suposto relacionamento que ela mantinha com alguém desta 
propriedade. 
252  ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 113; FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da 
liberdade: história de escravos e libertos na Bahia (1870-1910). Campinas, SP: Unicamp, 2006.
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ser interpretado a partir do binômio senhor/escravo comprometia vínculos 
pessoais e referências de autoridade, e não somente relações de trabalho. 
Não era apenas os trabalhadores que os proprietários perdiam, mas a sua 
própria posição hierárquica estava em jogo. Havia todo um “lugar social” 
construído desde o período colonial em torno dessas duas categorias. 

Ao que tudo indica, pela data em que ocorre o inquérito e pela sua 
província de procedência, Lusia foi realmente uma ex-escrava.253 Mais 
precisamente, uma escrava que veio para São Carlos a partir do comércio 
interprovincial de cativos que perdurou após 1850, data em que se encerra o 
tráfico negreiro Brasil-África. E, o que é mais emblemático, ela conseguiu 
trazer consigo, no mínimo, uma filha. Analisando o comércio interprovincial 
de escravos, Chalhoub254 analisa alguns casos de famílias que foram 
separadas pela venda de alguns de seus membros. O que parece justificar a 
não separação de Ozoria e Lusia, entretanto, é o fato de a primeira nunca ter 
sido uma escrava, uma vez que nasceu após 1871, data em que se promulga 
a Lei do Ventre Livre. Essa lei proibia a separação de ingênuos cuja mãe 
escrava tivesse sido envolvida em alguma venda. Nesse caso específico, 
o cumprimento de tal obrigação parece explicar o fato de Lusia ter, muito 
provavelmente, migrado para o Sudeste com Ozoria. 

Depois de se instalar com a filha em uma fazenda e de conseguir 
firmar relações de compadrio com uma família de fazendeiros, Lusia 
possivelmente resolveu, já como liberta, sair da propriedade onde foi 
escrava, deixando a filha sob os cuidados dos padrinhos. A permanência 
de Ozoria na casa desses últimos, como vimos, não se estabeleceu como 
Lusia esperava. Ao tentar salvar a filha de boatos, ela viu a sua autoridade 
de mãe ser contestada, tanto pela recusa do fazendeiro em entregá-la 
quanto pela rejeição da própria em seguir com a mãe. Para quem tem 
conhecimento das separações causadas pelo tráfico interprovincial, o que 
é muito plausível no caso de Lusia, tal fato não é de pouca relevância. 

253  Contudo, convém lembrar, o processo de racialização que atravessa o fim das relações 
escravistas colocou, aos olhos de muitos, toda a população negra em pé de igualdade, uma vez 
que os negros livres não mais gozavam desse adjetivo como forma de distinção social. Não apenas 
aqueles que haviam concretamente experimentado a condição escravo estavam, nesse sentido, 
empenhados em se livrar dos estereótipos do escravismo. 
254  CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão 
da corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
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Ter os laços familiares rompidos segundo a vontade de senhores foi, para 
muitos dos escravos que migraram forçadamente para o Sudeste, uma das 
piores experiências do escravismo. 

[...] sem dúvida, um dos aspectos mais traumáticos da escravidão 
era a constante compra e venda de seres humanos [...] Os negros 
tinham suas próprias convicções sobre o que era o cativeiro 
justo, ou pelo menos tolerável: suas relações afetivas mereciam 
algum tipo de consideração; os castigos físicos precisavam ser 
moderados e aplicados por motivo justo; havia maneiras mais ou 
menos estabelecidas de os cativos manifestarem sua opinião no 
momento decisivo da venda. O tráfico interno deslocou para o 
sudeste, a partir de meados do século XX, milhares de escravos 
que se viram subitamente arrancados de seus locais de origem, 
da companhia de seus familiares, e do desempenho das tarefas 
às quais estavam acostumados.255 

Segundo Castro e Rios,256 o direito de não se separar da família 
consistiu em um dos principais pontos de luta de muitos cativos; era um 
dos aspectos mais comuns dentro dos ideais de liberdade forjados por 
distintas experiência escravas. Cinco anos apenas após a abolição, Lusia 
via-se, contra a sua vontade, separada da filha; agora não mais diretamente 
devido à institucionalização do escravismo, mas por causa das próprias 
relações interpessoais que ela mesma acreditava que seriam benéficas para 
o futuro da filha. 

A estratégia traçada por Lusia ao deixar a filha sob os cuidados de 
um fazendeiro acabou minando a sua posição hierárquica dentro da própria 
lógica familiar que definia essa mesma estratégia. A identificação como 
mãe, embora continuasse a fazer parte de um dado repertório discursivo, 
ficava distorcida quando, como no caso descrito, era a relação entre os 
padrinhos e afilhados que passava a fornecer o parâmetro na constituição 
do binômio filha(o)/subalterna(o) e pais/superiores. Ozoria deixa claro, em 
seu depoimento, que a saída da casa depende, no que diz respeito a ela, da 
vontade dos padrinhos e não do desejo de sua mãe. Dito em outras palavras, 
a referência de autoridade, no campo privado, passara a se concentrar nas 

255 CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade..., 1990, op. cit., p. 27.
256  RIOS, Ana Lugão; CASTRO, Hebe M. Mattos de. Memórias do cativeiro: família, 
trabalho e cidadania no Pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 184. 
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relações de compadrio. A saga de Lusia na tentativa de trazer a filha de volta 
explicita a busca dessa negra pela retomada desse referencial hierárquico. A 
sua entrada, em uma fazenda onde ela nem sequer trabalhava, sem qualquer 
tipo de permissão, é um indício de que a ex-escrava queria, a qualquer custo, 
retirar a filha do controle do fazendeiro. Ainda que de forma implícita, esse 
conflito evidencia que as tensões pós-abolição continuavam dialogando 
com a experiência do escravismo, embora agora com novos significados. 
O fazendeiro Rocha Camargo se achava no direito de poder exercer uma 
autoridade sobre a filha de uma antiga escrava, mesmo contra a vontade 
da própria mãe. Por outro lado, as investidas de Lusia demonstram que a 
liberta não considerava mais legítima as relações da filha com os padrinhos 
e via como seu dever a desconstrução desses laços que ela mesma outrora 
estabelecera. Esse seu comportamento tinha impacto direto nas lutas em 
torno da negociação do seu novo estatuto social: o controle dos fazendeiros 
sobre a sua filha remetia a ela, muito provavelmente, lembranças do tempo 
de cativeiro. O poder de regular autonomamente as relações familiares era, 
entre os libertos, um dos parâmetros na demarcação da distinção entre o 
“tempo do cativeiro” e o “tempo da liberdade”.257  

O fundamental [...] é enfatizar que, para os negros, a liberdade 
significava, entre outras coisas, o fim de uma vida constantemente 
sujeita às vicissitudes das transações de compra e venda. As 
feridas dos açoites provavelmente cicatrizavam com o tempo; as 
separações afetivas, ou a constante ameaça de separação, eram 
as chagas eternamente abertas do cativeiro.258 

As negociações em torno do novo estatuto social dos ex-escravos 
ressignificaram, desse modo, os referenciais de autoridade que estavam em 
disputa nas relações de compadrio. Ao operacionalizarem certas hierarquias, 
padrinhos poderiam entrar em choque com outros referenciais de autoridade 
presentes nas relações familiares forjadas pelos libertos. A constituição dos 
papéis de pai e de mãe era colocada em xeque pela gramática de poder na 
qual as relações de compadrio estavam inseridas. Na leitura do inquérito, 
tornou-se visível que aqueles que prestavam alguma espécie de “favor” 
para uma família de negros tentavam, de acordo com a circunstância, 

257  Ibid., p. 50. 
258  CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade..., 1990, op. cit., p. 243-244.
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manter uma relação de interferência direta nos conflitos surgidos entre 
pais e filhos(as). Para a mãe relatada nesse inquérito, porém, suas relações 
familiares estavam bem definidas e não poderiam se confundir, de forma 
alguma, com os laços de compadrio ou de amizade. 

De um modo geral, pode-se afirmar que havia códigos morais 
que, ao definirem determinadas normas de sociabilidade, balizavam as 
relações interpessoais entre negros e seus compadres. A afirmação desses 
códigos, por seu turno, passava também pela busca de um distanciamento 
cada vez maior das associações com um estatuto social semelhante ao de 
cativo. A liberdade em poder mediar a trajetória dos filhos, mesmo se isso 
significasse o afastamento em relação a eles, era um aspecto do maior 
interesse para os negros que ainda conviviam com as lembranças do que 
era ser escravo. Entregar os “cuidados” a um(a) filho(a) seria uma decisão 
que deveria partir dos próprios pais e, como observado, uma decisão que 
poderia ser mudada a qualquer momento, dependendo do decorrer das 
interações entre filhos e padrinhos. 

Considerações finais 
Abordamos aqui poucos casos; não possuímos, desse modo, 

conhecimento acerca da frequência das situações tratadas. Não pretendemos, 
contudo, chegar a um suposto “comportamento médio”, a fim de inferir 
padrões de relações sociais. “Não estamos em busca de modelos, nem 
sustentamos que os modelos possam dar conta da riqueza das vivências, 
da dinâmica e da multiplicidade das escolhas feitas pelos libertos no curso 
de suas vidas”.259 Apenas procuramos ressaltar o caráter dinâmico presente 
nas relações interpessoais entre ex-senhores e ex-escravos, principalmente 
no que se refere ao  Pós-abolição. O fim definitivo do escravismo é um 
período em que foram suspensas diversas regras que balizavam as disputas 
de poder entre senhores/brancos e negros/subalternos.260 Fazendeiros e 
libertos manipulavam os recursos sociais advindos de seus vínculos segundo 
as circunstâncias, sendo que, ao longo de suas interações cotidianas, 
poderiam frustrar expectativas de liberdade e controle que sustentavam 

259  FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade..., 2006, op. cit., p. 26. 
260   ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação..., 2009, op. cit. 
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esses laços. Orientadas pela experiência adquirida no tempo de cativeiro, 
as alianças mantidas com ex-senhores permaneceram possivelmente como 
uma das principais fontes de sustentação social para alguns libertos. Os 
jogos de poder envoltos nessas alianças podiam, entretanto, desestabilizar 
outras lógicas presentes no ideal de liberdade traçado por diversos libertos. 
Essa tensão era algo com que ex-escravos e fazendeiros deveriam lidar 
constantemente. 

O presente texto pretendeu, portanto, mostrar como os laços sociais 
constituídos entre fazendeiros e trabalhadores negros estavam sendo 
renegociados cotidianamente. O  Pós-abolição tratou de impor novos 
questionamentos para esses vínculos, potencializando novas formas de 
conflito entre as partes. Nesse sentido, os estudos que tratam de recompor 
as trajetórias da escravidão à liberdade devem ficar atentos ao horizonte 
de possibilidades com que esses sujeitos se depararam, por mais limitado 
que ele pudesse ser. Os múltiplos percursos traçados por essa população 
não eram tão coerentes, racionais e estruturados como deixam a entender 
alguns estudos. Tensões, conflitos e incertezas eram parte integrante dessas 
histórias/trajetórias. 
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O estudo de trabalhadores afrodescendentes urbanos depois do 
13 de maio, isto é, da primeira geração de ex-escravos no imediato  Pós-
abolição, ainda é um campo praticamente inexplorado, especialmente em 
termos de trajetórias de vida, expectativas e aspirações com o novo regime 
republicano e formas de adequação as realidades do trabalho sob o regime 
do assalariamento. 

Afinal, embora hoje se relativize o valor do 13 de maio como 
momento de inflexão da sociedade brasileira, é necessário notar que ele 
representou uma mudança fundamental na vida dos afrodescendentes em 
geral, nascidos livres ou escravizados, e em todos aqueles que viviam do 
seu próprio trabalho, fossem negros ou brancos. Ao equalizar formalmente 



170   |   beatriz ana loner

o regime de trabalho, representou uma elevação no status do trabalhador 
manual, além de possibilitar o desenvolvimento da organização dos setores 
do mundo do trabalho e sua decantação, viabilizando a emergência das 
classes dentro do sistema capitalista e suas manifestações organizadas na 
sociedade.261 

Sabe-se que havia organizações profissionais no período final do 
império, bem como a consciência de ser uma-pessoa-que-vive-do-próprio-
trabalho, não só entre os trabalhadores livres, como entre os escravizados. 
Contudo, ambas se processavam de formas diversas e sua aceitação social 
também variava, conforme o status jurídico da pessoa. Assim, se uma greve 
de trabalhadores livres poderia ser vista pela opinião pública, via jornais, 
como um sintoma da modernidade que se buscava atingir no final do 
século XIX, uma paralisação de trabalho entre os escravizados era sempre 
considerada uma revolta e tratada como motim, mesmo às vésperas da 
abolição, pois, em tese, o escravizado não poderia pretender ter o domínio 
de sua força de trabalho, que pertenceria ao senhor.

Essa diferenciação fez com que, por muito tempo, não se avançasse 
na busca de elementos comuns entre os dois tipos de trabalhadores,262 com 
o estudo sobre a formação da classe operária se restringindo ao período 
republicano e sua cor sendo considerada um elemento apenas complementar, 
menos importante que a origem, nacional ou estrangeira, urbana ou rural.263 

Algumas pesquisas já têm demonstrado que o segmento dos 
trabalhadores afrodescendentes foi de valor ímpar para a conformação da 
classe trabalhadora no período republicano no Brasil, pois eles se tornaram, 
em quase todos os estados brasileiros, uma das principais reservas de mão 
de obra tanto para o trabalho no campo quanto para o trabalho urbano e 
industrial. Mesmo na Primeira República, à exceção do estado de São Paulo 
261  BATALHA, Cláudio. Sociedade de trabalhadores no Rio de Janeiro do século XIX: algumas 
reflexões em torno da formação da classe operária.  Cadernos AEL, v. 6, n.  10-11, 1999, p. 41-68.
262  A primeira provocação sobre a necessidade de buscar-se a continuidade entre o trabalhador 
escravizado e livre foi feita por Silvia Lara. Ver LARA, Silvia H. Escravidão, cidadania e história 
do trabalho no Brasil. Projeto História, São Paulo, n.16, fev. 1998, p. 25-38.
263  Uma síntese da discussão na  Sociologia sobre a origem do operariado brasileiro encontra-se 
em SADER, E.; PAOLI, M. Sobre classes populares no pensamento sociológico brasileiro. In: 
CARDOSO, Ruth (org.).A aventura antropológica: teoria e pesquisa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986. p. 39-67.
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e poucas outras regiões, eles ocuparam espaços na produção industrial ou 
no setor de transportes, sendo muito presentes em portos e ferrovias.264

Na maioria dos estados brasileiros, embora com denominações 
diversas, conforme o grau de mestiçagem com índios e brancos, os 
afrodescendentes estiveram presentes na classe operária brasileira em elevado 
grau. Em primeiro lugar, pela extensa reserva de trabalhadores do campo, 
a maioria negra ou mestiça, que foi se deslocando ao longo do século XX 
para as cidades, num processo que ainda está em andamento. Em segundo 
lugar, porque foi justamente este setor entre os trabalhadores que, em parte 
devido ao preconceito racial e em parte por ineficácia do governo, enfrentou 
maiores dificuldades de acesso à educação e de melhoria das condições de 
vida ao longo do século XX. Assim, continuamente preenche os postos de 
trabalho urbanos no nível de base, tornando-se ainda parte significativa 
da parcela excedente de mão de obra urbana. Sendo mais difícil para eles 
alcançarem profissões e empregos de classe média, tendem a engrossar as 
fileiras dos candidatos a empregos fabris e no setor de transportes, ainda 
continuando presentes no setor de serviços e na agricultura. 

Embora após a abolição este setor do proletariado brasileiro tenha 
privilegiado sua inserção de classe, mais do que aquela racial (sobre este 
conceito, esclarece-se “que o utilizo”  conforme Guimarães,265 com um 
sentido social e não derivado da antropologia física), é evidente que sua 
inserção na sociedade capitalista brasileira em formação ocorreu condicionada 
pelo recrudescimento do preconceito racial e pela discriminação. 

Ao pretender trabalhar na perspectiva thompsoniana,266 pela 
qual as experiências e vivências dos sujeitos ao longo de sua vida são 
importantes como balizadoras de sua atuação social, não se pode esquecer 
suas experiências escravas ou pretender que, ao ingressar na sociedade 
capitalista, eles esquecessem sua trajetória anterior de vida. Dessa forma, 
264  Para ver o “estado da arte” na historiografia, consulte-se: NEGRO, A.; GOMES, Flávio. Além 
de senzalas e fábricas: uma história social do trabalho. Tempo Social, v.18, n.1, 2006, p. 217-240. 
265  GUIMARÃES, Antônio Sérgio. Preconceito racial: modos, temas e tempos. São Paulo: 
Cortez, 2008; GUIMARÃES, Antônio Sérgio.  Classes, raça e democracia. São Paulo: Ed. 
34, 2002. 
266   THOMPSON, E. P. Costumes em comum. São Paulo:  Companhia. das Letras, 1998; 
THOMPSON, E. P. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
3 v.
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deve-se procurar analisar os indivíduos cujas vidas transcorreram nas 
fronteiras entre um tipo de regime de trabalho e outro, de modo a avaliar 
suas possíveis contribuições às experiências operárias bem como seu 
protagonismo e a forma como se adaptaram aos novos tempos. 

Pesquisas sobre trabalhadores negros estão em andamento em vários 
estados da federação, com resultados interessantes, como a descoberta 
de costumes com origem no tempo da escravidão sendo utilizados por 
trabalhadores cariocas da estiva,267 escravos transportadores de carga 
baianos268 se organizando ainda no período escravista e associações 
operárias de maioria negra na Bahia em que foi possível distinguir um 
ou outro sócio como antigo escravo.269 Descobriu-se também a história 
de João de Mattos, padeiro ex-escravo que atuou na abolição e depois na 
organização de sua categoria no Rio de Janeiro.270 Robério de Souza, em 
relação aos ferroviários negros na Bahia, traçou um bom panorama de seu 
estabelecimento nas ferrovias e sua contribuição para movimentos grevistas 
de grande radicalidade, especialmente no interior do estado.271 Para o Sul, 
houve estudos sobre a contribuição e organização negra na cidade de Pelotas, 
além da biografia de uma liderança importante, ex-escravo e organizador 
do movimento operário pelotense, o chapeleiro Antonio Baobad.272 Para 
a mesma cidade de Pelotas, Santos estudou um jornal negro escrito por 
trabalhadores, A Alvorada.273

Mas o verdadeiro desafio, nessa questão, é conseguir provar que 
mesmo pessoas comuns que nasceram escravizadas conseguiram inserir-

267  VELASCO E CRUZ, Maria Cecília.  Cor, etnicidade e formação de classe no porto do Rio 
de Janeiro: a sociedade de resistência dos trabalhadores em trapiche e café e o conflito de 1908.
Revista USP, S. Paulo, n. 68,  dez. 2005/fev. 2006, p. 188-209.
268  REIS, João José. De olho no canto: trabalho de rua na Bahia na véspera da Abolição.  Afro-
Ásia, UFBA, n. 24, 2000, p. 199-242.
269  CASTELUCCI, Aldrin. Classe e cor na formação do Centro Operário da Bahia ( 1890-1930).
Afro-Ásia, UFBA, n. 41, 2010, p. 85-131.
270  MATOS, Marcelo Badaró. Escravizados e livres. Experiências comuns na formação da classe 
trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008. 
271  SOUZA, Robério. Tudo pelo trabalho livre!  Trabalhadores e conflitos no pós abolição 
(Bahia, 1892-1909). São Paulo: EDUFBA/FAPESP, 2011. 
272  LONER, Betariz Ana. Construção de classe:  operários de Pelotas e Rio Grande, 1888-1930. 
Pelotas: EdUFPel, 2001. 
273  SANTOS, José A. Raiou a Alvorada: intelectuais negros e imprensa em Pelotas (1907-1957),  
Pelotas: EdUFPel, 2003.
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se na sociedade do trabalho assalariado de forma estável, participando 
das mobilizações e da vida associativa inerente à classe operária, além 
de reivindicar uma participação não menos importante como cidadãos e 
eleitores na república. 

Assim, neste capítulo, vai-se falar de personagens comuns, com 
trajetórias menos marcadas pela excepcionalidade, mas possíveis. Trata-
se de identificar indivíduos escravizados no tempo do império, que se 
libertaram nos últimos anos da escravidão e desempenharam papéis de 
liderança em associações sindicais do início da república, alguns deles 
ainda fazendo questão de qualificar-se como eleitores, mesmo no viciado 
sistema eleitoral daqueles anos.  

Dessa forma, pretende-se avaliar, por meio de  algumas trajetórias, 
as respostas que os trabalhadores negros socializados na rede urbana da 
cidade de Pelotas deram aos empecilhos e obstáculos que encontraram na 
transição do trabalho escravo ao livre e como aproveitaram os eventuais 
serviços (de educação, lazer, religião) e oportunidades disponíveis no meio 
urbano para otimizar suas chances de liberdade e melhorar suas condições 
de vida. Para eles, a condição de trabalhador escravizado foi encarada 
como uma barreira a ser superada e, embora o estigma da cor, aliado ao 
acirramento do preconceito racial, continuasse presente em suas vidas, sua 
condição anterior não conseguiu invalidar sua participação profissional e 
política no período republicano.

Para tanto, serão utilizadas informações variadas e dados de 
indivíduos de apenas uma cidade, porque um tipo de pesquisa como essa 
requer conhecimento acumulado e fontes diversas, como cartas de alforria, 
inventários, certidões de nascimento e óbito, jornais diários, editais e atas de 
associações, para que se possam cruzar os dados e identificar os indivíduos 
que transitaram de um a outro regime de trabalho, individualizando suas 
trajetórias de vida. Busca-se identificar, entre as lideranças negras operárias 
da geração que viveu 1888, aqueles cujo nascimento e primeiros anos 
transcorreram sob o estatuto da escravidão. Nesse sentido, descobriu-se uma 
dezena de indivíduos que conquistaram sua liberdade ao final do império 
e se fizeram presentes na luta operária e política da Pelotas republicana. 
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Todos eles tiveram seus nomes listados em alguma associação, seja 
étnica, religiosa, sindical ou recreativa. Isso nos remete à questão de que, 
se fossem compilados todos os sócios ou membros de associações, seu 
número seria ainda mais expressivo, mas isso é impossível, pois só há dados 
sobre os que ocupavam algum cargo em diretorias, o que  normalmente 
era publicado nos jornais. 

Da mesma forma, deve-se levar em consideração que, da maioria dos 
trabalhadores afrodescendentes, não se conseguiram dados suficientes sobre 
suas origens. Na verdade, para identificação dos cativos trabalhou-se com o 
catálogo das cartas de liberdade dos municípios do interior, organizado pelo 
Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul,274 complementando-o com 
inventários e notícias de jornais. Para os trabalhadores livres, a principal fonte 
de dados foi a imprensa periódica diária da cidade, devido à inexistência de 
livros de associações ou empresas. Ironicamente, há mais documentação 
sobre os trabalhadores escravos que sobre os livres. Os primeiros, por 
serem bens de valor, deveriam ser legalizados por documentação cartorial, 
enquanto não interessava a ninguém o  cadastramento dos trabalhadores 
livres, pelo que deixaram poucos rastros de sua existência, assim como 
das associações e fábricas em que trabalharam.  

Provavelmente, outras cidades mais populosas, especialmente 
capitais de estados, apresentem maior número de pessoas nessas condições. 
Ainda faltam estudos detalhados sobre os espaços urbanos e operários 
no período de 1875 a 1910, mais ou menos o tempo de vida produtiva da 
última geração de pessoas nascidas sob o cativeiro.275  

Os negros e sua rede organizativa em Pelotas
No ano de 1873, pelo recenseamento geral do Brasil, Pelotas tinha 

um total de 21.258 habitantes. Destes, pelos dados da matrícula de escravos 
até 30/9/1873, havia 8.141 trabalhadores escravizados, sendo 5.125 

274  ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Documentos da 
escravidão: cartas de liberdade. Acervo dos tabelionatos do interior do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Corag, 2006. v. 1, 2.
 Infelizmente, ficaram de fora as alforrias dos escravos da capital, Porto Alegre.
275  Embora haja exceções, está-se calculando uma vida média de 50 anos e a entrada no trabalho 
ao redor dos 15 anos. Assim, seriam majoritariamente indivíduos nascidos por volta de 1860.
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homens e 3.016 mulheres.276 Em 30 de junho de 1884, um pouco antes do 
início da campanha da emancipação no município, esse número já havia 
baixado para 3.666 homens e 2.252 mulheres, um total de 5.918 pessoas, 
não contando as alforrias condicionais. No segundo semestre desse ano, 
houve a chamada campanha da emancipação, que consistia em conseguir 
alforrias, gratuitas ou condicionadas à prestação de serviços, e no embalo 
dessa campanha, muitas cartas de liberdade foram feitas e o município foi 
declarado território livre de escravos em 16 de outubro. Entretanto, um mês 
depois, o jornal conservador A Nação publicava uma declaração da Mesa 
de Rendas do município na qual constava que estariam matriculados, até 15 
de outubro daquele ano, exatos 3.963 indivíduos, legalmente escravos.277 
Em 1888, o 13 de maio libertou apenas cerca de 400 indivíduos ainda 
legalmente escravizados, mas desobrigou alguns milhares de terminar o 
tempo de trabalho como contratados.278

A organização dos afrodescendentes em Pelotas iniciou com 
entidades religiosas, das quais duas se destacaram ao final do império: a 
Irmandade da Virgem do Rosário e a devoção de São Benedito. Porém, 
desde o início da década de 1880, acompanhando o processo de surgimento 
de associações étnicas e profissionais na cidade, surgiram duas entidades 
negras organizadas por critérios profissionais: a Fraternidade Artística, 
exclusiva de artesãos negros, e a Feliz Esperança, de composição bem mais 
modesta, aceitando escravos e libertos entre seus membros. Como cisão 
da primeira organizou-se a Harmonia dos Artistas, entidade de formação 
mista, aceitando negros e brancos. Em 1884, surgiu o Centro Ethiópico, 
para a representação negra na campanha da abolição, havendo ainda um 
ou dois clubes recreativos de afro-brasileiros. 

A partir dessas primeiras sociedades, especialmente da Feliz 
Esperança, que serviu como sede de inúmeras outras, a comunidade negra 

276  Jornal Correio Mercantil, Pelotas, 23/8/1884. Quadro demonstrativo da população escrava no 
município de Pelotas, de 30 de setembro de 1873 a 30 de junho de 1884.
277  A Nação, 18/11/1884. Diz-se legalmente porque a situação de contratado, embora implicasse 
estatuto jurídico diverso, representava a continuidade da escravidão pelo tempo de contrato. Por 
outro lado, não houve compilação de dados sobre a quantidade destes, como também não havia 
controle sobre o término de seus contratos.
278  LONER, Beatriz Ana. Abolicionismo e imprensa em Pelotas. In:  ALVES, Francisco (Org.). 
Imprensa, história, literatura e informação. Rio  Grande: EdFURG, 2007. p. 57-64.
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urbana pelotense agregou-se e desenvolveu, nas duas décadas seguintes, 
uma rede associativa completa, que buscava compensar a segregação 
pela qual passavam na sociedade. Em 1916, houve uma reorientação 
das entidades negras, marcada pelo crescimento do número de clubes 
recreativos, carnavalescos e esportivos e a desativação das velhas associações 
mutualistas étnicas. Entretanto, os novos clubes continuaram com as 
atribuições de socialização dos jovens e congregação das famílias negras 
pelotenses.279 Em 1907, nasceu o periódico negro A Alvorada, sustentado 
pelo grupo de lideranças étnicas e operárias em estudo e, nos anos 1930, 
houve a formação da Frente Negra Pelotense, estimulada pela congênere 
Frente Negra Brasileira de São Paulo. Desde o final do século XIX, houve, 
ao lado das associações de categorias, a formação de centrais sindicais, 
com a presença significativa de militantes afrodescendentes, situação que 
continuou a repetir-se ao longo das variadas conjunturas do século XX.  

As lideranças dessas associações negras, mutualistas ou recreativas 
eram, frequentemente, também lideranças operárias e, nessa condição, 
participavam de sindicatos, centrais ou sociedades profissionais. Um traço 
marcante do grupo afrodescendente pelotense era a perseverança de sua 
atuação militante, que frequentemente estendia-se por mais de uma década, 
prolongando-se muito mais que a dos sindicalistas brancos daquele tempo. 

Os chapeleiros
Entre esses operários escravizados, ressalta uma categoria em 

especial que se destacou pela sua organização desde o período imperial: 
a dos trabalhadores em fábricas de chapéus. Na década de 1880, Pelotas 
possuiu várias fábricas, algumas já utilizando motores. Há notícias de que 
pelo menos uma delas trabalhava com mão de obra escrava,280 aquela de 
Manoel de Oliveira e sócio. Localizada no centro da cidade, seus anúncios 

279  LONER, Beatriz Ana. Negros: organização e luta em Pelotas. História em Revista, v. 5, dez. 
1999, p.7-27.
280  A utilização de trabalhadores escravos em chapelarias parece ter sido muito comum no Rio 
Grande do Sul, segundo relato de Cristovão Lenz, alemão que  aprendeu o ofício e trabalhou 
conjuntamente com escravos em Porto Alegre, em 1856, informando ainda da existência de fábrica 
em Pelotas que empregava mais de 20 trabalhadores escravizados, na mesma época (LENZ, 
Cristovão; SCHAFER, H.; SCHNACK, J. J. Memórias de Brummer. Tradução, introdução e notas 
Hilda H. Flores. Porto Alegre: EST, 1997. p. 38).
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comentam que aceitava encomendas de vários tipos, trabalhando com feltro, 
lã e seda. No Catálogo de Alforrias do APERS, existem várias cartas de 
liberdade de operários chapeleiros, a maioria com cláusulas de prestação de 
serviços por alguns anos. Os contratos foram firmados com o empresário 
Manoel José de Oliveira, havendo ainda chapeleiros escravizados sob 
o domínio de José Duarte ou Margarida Antunes Araújo, sendo, então, 
alugados para as fábricas. 

O trabalho de chapelaria, nesses anos, era frequentemente artesanal, 
havendo especializações internas entre os que faziam uma e outra parte do 
chapéu ou preparavam o feltro. O aprendizado de homens livres durava 
dois anos, durante os quais recebiam casa e comida e um módico salário, 
que crescia conforme o desenvolvimento do aprendizado. Todos os indícios 
apontam que a categoria incluía trabalhadores nacionais (escravizados ou 
não) e imigrantes, que foi uma das pioneiras na organização mutual em 
Pelotas, inicialmente com organização por empresas, beneficiando-se de 
caixas de socorros e armazém/cooperativa de consumo existente na década 
de 1880 e 1890, em uma delas.281

No ano de 1892, há noticias de que estaria em andamento uma 
reivindicação dos operários chapeleiros, mas que não progrediu. No 
ano seguinte, aconteceu uma paralisação no segundo semestre de 1893, 
envolvendo as três maiores fábricas de chapéus, a qual foi vitoriosa, apesar 
do tenso momento político,282 com a guerra civil espraiando-se pelo estado 
e o recrutamento de trabalhadores forçando alguns a dormir nas empresas. 

Merece destaque a tática dos grevistas, que foi a de levar duas das 
fábricas a entrarem em greve, enquanto os chapeleiros da terceira seguiram 
trabalhando, a fim de financiarem um fundo “para sustentar os operários 
grevistas”, muitos dos quais “seriam demitidos”, como previam já ao início 
do movimento. Essa prática exigia muita solidariedade dos trabalhadores e 
não há exemplos que fosse posta em prática em outras fábricas ou épocas 
posteriores no país. Pois é fácil reconhecer que, se esta tática poderia servir 
para unificar o movimento integrando na luta trabalhadores de uma fábrica 

281  LONER, Beatriz Ana. Construção de classe, 2001, op. cit.
282  Notícias do jornal Democracia Social, 6/8/1893. No próximo número, o Democracia Social 
informa que venceram a luta.
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que, sem essa “desculpa” para continuar o trabalho, não participariam do 
movimento, por outro lado exigia dos demais o enfrentamento da ira do 
patrão e até o sacrifício de seus empregos (veja-se que o fundo a ser criado 
é para amparar os grevistas demitidos ou aqueles que não recebessem os 
dias parados). Contudo, também exigia dos operários que continuassem 
trabalhando, um notável espírito de sacrifício, abrindo mão de parcelas do seu 
parco salário em prol da sustentação do movimento. Assim, para funcionar, 
a tática necessitava de altas doses de confiança e lealdade envolvendo os 
operários das três fábricas. Algo assim seria inimaginável de ser realizado 
hoje em dia, pois a individualidade e os problemas pessoais e familiares, 
continuamente atacam e enfraquecem a atuação coletiva.283 Portanto, 
pode-se imaginar que haveria na consecução dessa prática em particular, 
um pouco da experiência de um passado em que, como integrantes de um 
conjunto de cativos, seus problemas de trabalho tinham que ser resolvidos 
de forma grupal, contando-se com a colaboração de todos,284 dividindo-se 
as tarefas e responsabilidades. 

Após este episódio, o movimento operário se desestruturou no 
estado, devido à luta oligárquica, que buscou utilizar os trabalhadores, 
especialmente os negros, como tropas “voluntárias” para a guerra, de 
ambos os lados.  Somente depois do final da guerra civil, quando os 
trabalhadores remanescentes da carnificina puderam dar baixa das tropas 
e voltar às suas ocupações urbanas (ou aqueles que haviam fugido para a 
capital puderam voltar), o ambiente político tornou-se novamente seguro 
para que as propostas associativas voltassem à tona, e têm-se os chapeleiros 
constituindo o núcleo central de duas centrais sindicais na cidade, ambas 
com uma maioria de operários negros. 

A União Operária Internacional, criada em fins de 1897 com o 
lançamento de um manifesto de caráter socialista, possuía vários sócios 
chapeleiros e também congregava outras profissões, enquanto o Centro 
283  As greves operárias não seguem esta lógica, pois  embora necessitem de  confiança e esforço  
mútuo, ele é alicerçado no fato de que todos estão se arriscando em igual grau, enquanto no caso 
em tela, vários não arriscaram nada. 
284  Na análise de estratégias escravas, especialmente em relação ao crime maior, a morte de 
senhores ou feitores, é recorrente a ideia de alguns elementos se sacrificarem pelo conjunto 
maior. Veja-se, por exemplo, MACHADO, Maria Helena. Crime e escravidão. São Paulo, 
Brasiliense, 1987.
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Operário Primeiro de Maio, surgido um ano depois, era formado por 
ainda maior número desses trabalhadores, segundo informações de um 
seu antigo integrante.285 As duas associações não eram específicas de 
afrodescendentes, embora a percentagem de indivíduos negros ou mulatos, 
entre suas lideranças fosse superior a 70 ou 80%.  Mas também aceitavam 
sindicalistas e socialistas brancos, como Giovanni Mignoni, por exemplo.286

Cruzando-se as informações das cartas de alforria e das comissões 
de grevistas com aquelas das duas últimas associações mencionadas, 
percebe-se que alguns nomes coincidem, o que corrobora a ideia de que os 
chapeleiros cativos, quando alforriados, continuaram a trabalhar na mesma 
profissão e se organizaram sindicalmente.287 As duas associações foram 
fundadas por Antonio Baobad, ex-escravo, presidente de entidades negras 
e classistas, eleitor republicano, depois simpatizante do jornal Democracia 
Social, além de liderança do movimento dos chapeleiros. Mas sua história 
já foi contada,288 bem como a de Rodolfo, seu irmão, tratando-se de pessoas 
excepcionais. Rodolfo Xavier, além de liderança sindical, foi cronista por 
várias décadas do jornal A Alvorada, membro da Frente Negra Pelotense 
e, inclusive, candidatou-se em 1934 a deputado pelo Partido Proletário 
Socialista Brasileiro. 

Porém, alguns chapeleiros tiveram menor destaque, como, por 
exemplo, Lydio Antunes Soares, que em 1898 ocupou o cargo de procurador 
da União Operária Internacional e, em 1908, foi encontrado como orador 
na sociedade recreativa negra Quadros da Aliança, da qual também foi 
diretor. Em 1884, como escravo de Margarida Antunes de Araújo, ele 
recebeu carta de liberdade vinculada a contrato de prestação de serviços de 
quatro anos, em que deveria servir como alugado a quem sua contratante 
determinasse. Pardo, com 19 anos na época, foi registrada sua profissão 

285  XAVIER, Rodolpho. Situação operária IV. A Alvorada, ano XXVII, n. 19, 9/9/1934, p. 2. 
286  LONER, Beatriz Ana. Construção de classe, 2001, op. cit.
287  Em outra faceta da pesquisa, buscam-se as relações entre esta União Operária Internacional 
Pelotense e a Liga Operária Internacional, surgida em Porto Alegre em 1896, também socialista. 
Há indícios de uma articulação comum, embora os membros da associação porto-alegrense 
fossem majoritariamente brancos. 
288   Veja-se  LONER, Beatriz Ana. Antonio: de Oliveira a Baobad. In:  GOMES, Flávio; 
DOMINGUES, Petrônio  Org. Experiências da emancipação: biografias, instituições e 
movimentos sociais no pós-abolição. São Paulo: Selo Negro, 2011 p. 109-136.
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de chapeleiro.289 Já Lucindo Francisco de Paula provavelmente é o mesmo 
Lucindo chapeleiro, libertado aos 22 anos pelo proprietário Manoel José de 
Oliveira, em setembro de 1884, com cláusula de prestação de serviços de 
cinco anos. Ele foi da diretoria da Sociedade Feliz Esperança em 1886-7, 
do Centro Operário 1º de Maio em 1899, e do clube José do Patrocínio 
em 1908. 

Outro chapeleiro que depois desistiu da profissão, amigo de Baobad, 
foi João Baptista Lorena, o qual estudou com ele na escola da Biblioteca 
Pública Pelotense em 1882. Na época tinha 13 anos, mas já trabalhava como 
serralheiro. Provavelmente, Baobad o levou para o ofício de chapeleiro, 
pois em 1890 foi encontrado trabalhando nesse ramo. Neste mesmo ano, 
alistou-se como eleitor, o que repetiu em 1900, então se apresentando 
como empregado no comércio. João Baptista até pode ter nascido livre, 
mas seus pais foram escravos e casaram-se após suas alforrias. Em 20 de 
dezembro de 1884, foi feito o assentamento do casamento de Abrahão 
Delfino Lorena com Maria Vieira da Conceição, sendo colocados os dois 
como naturais da costa da África, filhos de pais incógnitos.290  

João B. Lorena foi assíduo participante de diretorias variadas 
de associações negras.  Por exemplo, fez parte da direção da Sociedade 
Mutualista Fraternidade Artística entre 1885 a 1887, foi seu presidente em 
1891, e vice-presidente em 1898, ano em que também estava na diretoria da 
União Operária Internacional e da S. Beneficente Feliz Esperança. Como 
músico, em 1896 foi um dos três fundadores da Banda União Democrata, 
mantendo-se em sua diretoria nos anos seguintes. A partir de 1900, teve 
presença mais acentuada em clubes negros recreativos e de representação, 
como o Club José do Patrocínio, do qual foi vice-presidente em 1908, e 
na sociedade recreativa Flores do Paraíso, além de continuar na Sociedade 
Musical União Democrata.291 

289  ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Documentos da 
escravidão..., 2006, op. cit.,  v. 1, p. 566 . Dois anos depois, ele recebe liberdade plena, com 
desistência, por parte da proprietária, da prestação de serviços (ibid., p. 619). 
290  Bispado de Pelotas. Livro de matrimônios, n. 8, de 1883 a 1886, p. 45, verso. 
291  A vida deste militante foi acompanhada pelos jornais diários. Para evitar uma série 
de referências parciais, veja-se o texto sobre Baobad, acima indicado, pois foi um de seus 
companheiros constantes.
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Bem, mas não será demais dizer que esses ex-escravos se tornaram 
socialistas? Não é tão extraordinário esse fato, visto que era comum, na 
época, a menção a um socialismo que chegava por diversas fontes, vindo 
da Europa, e terminava sendo encampado pelas associações e retransmitido 
pelos jornais operários. Seu conteúdo era variado, vago o suficiente para 
aceitar diversas combinações com outras ideologias. Associava-se a sua 
propaganda um forte traço fatalista, com o socialismo sendo colocado 
quase como uma inexorabilidade histórica para o futuro, como por Benoit 
Mallon e outros pensadores de prestígio naqueles anos. Além disso, não 
havia uma oposição marcada entre socialismo, religião ou algumas formas 
de evolucionismo, pelo menos na cabeça de muitos dos cultores dessas 
ideias, o que lhes garantia um lugar na expectativa dos trabalhadores para 
a sociedade do futuro. 

Frequentemente não se leva na verdadeira conta que os primeiros 
anos da república estão marcados por grande efervescência política e 
social. Mesmo que isso tenha logo se apagado, com as elites instaurando 
seu modelo de república elitista e excludente, deve-se pensar que, para os 
contemporâneos, especialmente no Sul, a proclamação da república estava 
inserida no mesmo movimento da abolição, vivenciado pelos trabalhadores 
como a grande revolução de suas vidas e de seus conterrâneos. 

Com a abolição da escravatura houve a irreversibilidade da 
transformação das relações de trabalho e a obtenção de um novo status 
jurídico-legal por parte da parcela afrodescendente da população, ao que 
se acrescentou uma nova forma de governo, no curto espaço de 17 meses. 
A república, em seus primeiros anos, não deixara de se mostrar instável e 
plena de surpresas, mas nem todas eram necessariamente desagradáveis.

Muitos dos trabalhadores tinham se sentido atraídos pela proposta 
republicana e simpatizavam com este partido, o qual degenerou em profundas 
cisões e conflitos internos no Sul. Logo depois de 15 de novembro, os 
agentes do trabalho, incluindo os empresários, correram a buscar espaços 
no novo regime, buscando se organizar e propondo mudanças. Essa primeira 
organização do trabalho pereceu com o aprofundamento da crise política no 
país, a qual passou pelos movimentos armados da Revolução Federalista 
no Sul e da Revolta da Armada, nos instáveis primeiros anos da república. 
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 Foi entre 1895 e 1898 que os trabalhadores começaram a reorganizar 
suas associações separadamente dos empresários, que também seguiram 
caminho próprio. No estado gaúcho, isso ocorreu principalmente depois 
de 1898, pois lá ocorreu o pior quadro de desorganização, provocada pelo 
envolvimento com a guerra civil. Quando as tentativas de reorganização 
trabalhista retornaram, elas não se satisfaziam mais, como anteriormente, 
com o republicanismo, mas já se fazia notar, entre as lideranças dos centros 
mais industrializados, um movimento na direção do socialismo.

 O fato de os trabalhadores serem analfabetos em maioria no período, 
não deve nos confundir no exame de suas capacidades nas cidades maiores, 
pois embora apenas um reduzido grupo soubesse ler e escrever, as atividades 
de proselitismo desse grupo poderiam disseminar mensagens nas fábricas 
e associações operárias, por meio de conversas, palestras, conferências ou, 
até mesmo, pela leitura em voz alta de jornais. Nisso, a cidade de Pelotas 
teve certa vantagem, pois lá funcionou de 1877 a 1915 um curso noturno 
para operários, adolescentes e adultos na Biblioteca Pública, o qual se 
tornou boa escola para negros recém-libertos, como se pode perceber 
pelas biografias de alguns deles. Essa foi a escola de primeiras letras para 
adultos mais permanente, embora outras tenham sido formadas, algumas 
dentro da própria rede associativa negra.

É bom considerar que esses trabalhadores viviam numa comunidade 
negra urbana, sendo a cidade muito bem servida por jornais, com informações 
que chegavam de todos os cantos do mundo, via periódicos, telégrafo e 
até por telefone. Estas notícias eram comentadas nas ruas, nas oficinas, 
nos escritórios destes jornais ou em rodas de conversas que terminavam 
difundindo noticias e ideias, chegando a setores variados da população. A 
própria biblioteca tinha assinaturas de jornais disponíveis em sua sala de 
leitura, e Pelotas compunha com Rio Grande um importante polo industrial 
do estado naquela década.

Assim, vê-se que as lideranças operárias pelotenses do imediato  
Pós-abolição, negras e brancas, estavam em consonância com as ideias e 
políticas de seu tempo, manifestando-se como abolicionistas, republicanas 
e, algumas, socialistas. Não é coincidência que o primeiro jornal socialista 
de repercussão no estado tenha sido publicado nesta cidade, A Democracia 
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Social. Ele surgiu no ano de 1893, resultado da colaboração de um nacional 
branco, um português e um alemão, enquanto sua comissão de apoio 
constava de elementos ainda mais mesclados, como Antonio Baobad e 
outros, artesãos e operários. 

Assim, ex-escravos que se interessavam pela organização operária, 
na busca pela melhoria de suas condições de vida de classe e de raça, 
tinham meios de instrução e conscientização na cidade e eles, por outro 
lado, mostraram ser suficientemente sagazes para se utilizarem dessas 
oportunidades. Eram pessoas comuns, como outras, mas que se destacaram 
pelo seu protagonismo e souberam aproveitar um momento rico de 
transformações e de significados para eles. 

Se os chapeleiros, com seu trabalho fabril e jornadas extensas, 
apresentaram tendência à valorização de associações classistas, houve 
ex-cativos em outras profissões, boa parte deles reunidos na Sociedade 
Beneficente e Lotérica Feliz Esperança, como Adão Gonçalves da Silva. 
Escravo de Leão Gonçalves da Silva, ele conseguiu sua liberdade em 
20/8/1882, mediante pagamento de 710$ sendo 340$ por ele mesmo e 
370$ pelo clube abolicionista, segundo o teor de sua carta de alforria,292 que 
adicionava ser preto, com 34 anos e solteiro. Contudo, o Clube Abolicionista 
auxiliou apenas com 260$ para sua libertação, o que indica que outra fonte 
entrou com os 110$ que faltavam.293 É muito provável que tenha sido a 
própria sociedade, da qual foi orador em 1882, tesoureiro em 1885, 1886 
e 1887, vice-presidente em 1888 e 1889 e segundo orador em 1890. 

Observe-se que Adão já estava presente na diretoria dessa associação 
enquanto ainda era escravo, o que era proibido pelas leis do império. 
Não foi o único, outros existiram, inclusive o primeiro presidente da 
Feliz Esperança, Justo José do Pacífico, que se libertou pelo Fundo de 
Emancipação do município em 22/12/1882, quando já era presidente 
da entidade havia dois anos naquela data.294 Justo participou de várias 
292  ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Documentos da 
escravidão..., 2006, v. 1, p. 553.
293  Embora nas alforrias só conste o primeiro nome, um forte indício de articulação entre a 
sociedade Feliz Esperança e a campanha abolicionista  é o fato de que Adão foi o único homem 
a ser liberto nessa ocasião, entre 12 mulheres, no que seria a festa de primeiro ano do Clube 
Abolicionista Veja-se A Discussão, dia 22/8/1882 e Diário de Pelotas, 22/8/1882.  
294  Relatório do Clube Abolicionista. Onze de Junho, 12/2/1885  e jornal A Nação, 22/12/1882.
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outras entidades profissionais, inclusive de representação de empresários 
e assalariados, sendo orador do Centro Cooperador dos Fabricantes de 
Calçados em 1888, e estando na União Operária Internacional em 1898. 
Além disso, era reconhecida liderança étnica, pois depois de alforriado 
foi indicado a participar da representação do Centro Ethiópico, como um 
de seus oradores.295 

Ele, como outros que passaram por sua diretoria, manifestaram 
muito carinho pela associação, militando até sua morte. A Sociedade 
Feliz Esperança surgiu com o objetivo de angariar fundos para auxiliar 
na libertação dos escravizados, que constituíam boa parte dos seus sócios. 
O fato de não se achar registro nem estatuto da mesma para os primeiros 
anos deixa a ideia de que seria clandestina, suposição reforçada pela sua 
composição associativa que não só aceitava sócios cativos, como também 
tinha escravos em sua diretoria. Contudo, também indivíduos livres e 
libertos podiam participar da mesma.

Eusébio de Souza Lima, vice-presidente da Feliz Esperança em 
1885 e 1886, e diretor em 1898, foi libertado por uma “vaquinha” proposta 
pelo sr. Rafael Zamorano, ao final de uma festa do Clube Abolicionista, 
em março de 1884, na qual foram passadas várias cartas de alforria. Isso 
era uma coisa comum naqueles tempos, em que se aproveitava a comoção 
provocada pelas cerimônias de liberdade para completar o pecúlio e libertar 
mais um escravo.296 Ainda participou de outra entidade negra de artesãos 
em 1898. 

Alípio dos Anjos Amarante, escravo de Cecília Satyro Amarante, foi 
libertado em 1/5/1882, por pagamento de 600$, feito por Manoel Jacinto 
Dias, membro ativo do Clube Abolicionista.297 Nesta ocasião, já se havia 
casado com a livre Maria Adriana Gonçalves, devido à ação do clube, 

295  LONER, Beatriz Ana. Trajetórias de setores médios no pós-emancipação.  In: XAVIER, 
Regina (org.).  In: Escravidão e liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise. São Paulo: 
Alameda, 2012. p. 417-442.
296  ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Documentos da 
escravidão..., 2006, v. 1, p. 560. Ele era escravo de Bernardo de Souza Lima e sua liberdade 
custou 450$. A notícia também foi publicada em vários jornais, entre eles o Diário de Pelotas, 
27/3/1884.
297  Ibid., p. 516.
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ganhando assim prioridade na libertação pelo Fundo de Emancipação 
do município. É difícil saber por que foi privilegiado por seu benfeitor, 
mas fica claro que o acesso que esse escravo dispunha aos abolicionistas, 
brancos em maioria e com maior largueza financeira, era pela associação 
Feliz Esperança e do Clube Abolicionista.298 Portanto, ser associado da 
Feliz foi fundamental para sua libertação. Modesto jornaleiro (diarista) 
continuou participando da diretoria da sociedade na década seguinte e 
qualificou-se como eleitor estadual em 1890. 

Mas também aconteceu de alguns não conseguirem sua liberdade, 
como Pompeu Soares da Porciúncula, o qual participou da diretoria da 
Feliz Esperança, como vice-presidente, em 1882 e 1887. Ele constou 
do inventário de Ezequiel Soares da Porciúncula, no ano de 1884, como 
cozinheiro, avaliado em 500$, mas não se achou sua carta de alforria,299 
devendo, portanto, ter sido libertado apenas com a abolição. 

Por sua vez, outros alforriados sindicalistas nunca participaram dessa 
entidade, como foi o caso de Firmino Luiz Pequito, que foi libertado aos 9 
anos de idade, com cláusula condicional de acompanhar sua ex-senhora por 
toda a sua vida, em 1871.300 Quarenta anos depois, ele era o presidente da 
União Operária de Pelotas, em 1908 e 1911, participando e coordenando 
a campanha pelas 8 horas de trabalho na cidade. A sociedade de que foi 
presidente foi fundada em 1905, como resultado da união de operários 
negros e/ou pobres, que não eram aceitos pela Liga Operária, então nas 
mãos de patrões. Até 1912, quando os libertários conseguiram conquistar a 
Liga Operária, a União foi utilizada conjuntamente por operários nacionais, 
afrodescendentes e/ou libertários. A partir de então, se tornou uma entidade 

298  As testemunhas de seu casamento eram membros  do Clube Abolicionista e, no mesmo dia, 
foram realizados três casamentos como o seu. Na ocasião, os noivos legitimaram uma filha,  com 
dois anos, de nome Maria. Bispado de Pelotas. Livro de matrimônios, nº 7, de 1878 a 1883, p. 78, 
frente.  
299  APERS, Documentos da Escravidão. O escravo como herança, Livro de Inventários, v.4. 
Porto Alegre, Edições Corag,  p.124.
300  Sua libertação consta juntamente com a de outras duas mulheres, de 20 e 34 anos, 
possivelmente suas parentes (ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Documentos da escravidão..., 2006, op. cit., v. 1, p. 436).
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predominantemente negra, continuando a existir até o Estado Novo e 
associando-se à Liga em momentos de greve ou campanhas operárias.301

Em outro caso documentado, também envolvendo um escravo 
jovem, sua liberdade veio apenas às vésperas do 13 de maio, pois ele, 
com 19 anos, e sua mãe só se tornaram livres em 12 de abril de 1888, 
libertos gratuitamente pelo senhor Manoel Machado Cardoso.302 Adotando 
o patronímico do senhor com pequena inversão, Adão Cardoso Machado 
esteve presente na direção da União Operária Internacional, em 1898, 
como procurador, da Fraternidade Artística, em 1891 e 1898. Nascido 
em 1869, portanto, mais jovem que outros já relacionados, esteve ainda 
em plena atividade nas duas décadas seguintes, participando de clubes 
recreativos, como o Centro R. Operário em 1909, o Grêmio 24 de Junho 
em 1912, a Sociedade 7 de Setembro em 1915 e, por fim, foi presidente do 
Simpáticos do Progresso em 1920.303 Em outra faceta de sua personalidade, 
foi procurador da Irmandade São Benedito em 1908 e 1914.

Mas também houve pelo menos um caso de um indivíduo cujo berço 
foi a senzala de uma charqueada, ou seja, uma manufatura agropastoril 
de trabalho intensivo na época da safra, que conseguiu deslocar-se para a 
cidade e lá desenvolver uma trajetória ímpar e notável, com o auxílio da 
religião católica, de cultos africanos e de uma extensa rede de relações 
pessoais. Como se trata de uma pessoa excepcional, ainda em estudo, vai-se 
apenas apontar Eusébio de Queiroz Coutinho Barcellos, menino servente 
de charqueada que, como escravo adulto, teve a profissão de marceneiro e 
quando livre, aos 31 anos, casou-se, tornou-se professor de dança e filiou-
se ao Partido Republicano. A partir de 1916, apresentava-se como médico 
301  Rebecca Scott analisou, para Cuba, idêntico caso de proximidade e ação sindical conjunta 
entre negros e libertários espanhóis, envolvendo, naquele país, tanto os trabalhadores urbanos 
quanto os rurais. SCOTT, Rebecca. Raça, trabalho e ação coletiva em Louisiana e Cuba, 1862-
1912, In:  COOPER, F.; HOLT, T.; SCOTT, R.  Além da escravidão. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005. p. 133-200.
302  ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Documentos da 
escravidão..., 2006, op. cit., v. 1, p. 625. Juntamente com eles, libertou-se Augusto, sapateiro, 
com 46 anos, talvez seu pai. 
303  Algumas referências de jornais desta sua participação associativa encontram-se no  A Opinião 
Pública, 14/5/1897, 11/4/1898 e 23/9/1898;  A Alvorada, 20/6/1909 (citado em 25/6/1955); 
Correio Mercantil, 24/5/1892;  A Reação, de 7/9/1914 e Rebate, 13/10/1920 e 24/6/1915, além do 
Livro de  Atas da Irmandade de São Benedito (Arquivo da Catedral de Pelotas).
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licenciado,304 com clientela que lhe permitiu acumular bom patrimônio 
na cidade. Seus pais foram os africanos Cosme e Ângela, trabalhadores 
na charqueada de Cipriano Rodrigues Barcellos. Eusébio nasceu dois 
anos após a assinatura da lei antitráfico, provável origem de seu nome de 
batismo, ao qual acrescentou aquele a quem considerava um benfeitor dos 
africanos, além de usar o sobrenome do pai, o mesmo do escravizador. A 
saga deste personagem é ilustrativa do quanto a esperteza, a sorte e uma 
boa rede de amparo e relações sociais podem auxiliar pessoas mesmo com 
pouca educação, como foi seu caso.

Por fim, quer-se ressaltar que as situações vistas aqui não têm nada 
de extraordinárias, inclusive a participação de ex-escravos em organizações 
sindicais ou associativas, que já é fato conhecido em outros países da 
América Latina, como Cuba e outros.305 

Esses militantes afrodescendentes analisados demonstraram fortes 
traços de uma preocupação organizativa e comunitária do grupo negro 
urbano pelotense, bem como permitiram entrever tendências internas de 
divisão, baseadas em recursos financeiros, status profissional, redes de 
amizades e padrões geracionais, nas quais os ex-escravos aqui citados se 
inseriram de forma individualizada. 

Certamente, todos eles eram pessoas muito fortes e que não permitiram 
que sua desvantagem de nascimento influenciasse permanentemente sua 
vida. Obviamente, sofreram preconceito de cor, e a discriminação racial 
os afetou, como aos demais afrodescendentes. Mas dentro dos limites e 
condicionamentos sociais provocados pela sua cor, educação e contexto 
sócioeconômico, expandiram suas áreas de atuação.

Trabalhadores brancos e negros naquele tempo, moradores em zonas 
urbanas desenvolvidas, num período em que houve intensa solicitação 

304  Eusébio não cursou medicina, mas solicitou e conseguiu licença para clinicar devido às leis 
que regiam o estabelecimento de profissionais no estado gaúcho e que não exigiam diploma para 
tanto. Na realidade, pelos poucos documentos que assinou, vê-se que era pouco versado na escrita. 
Para saber mais sobre ele, veja LONER, Beatriz Ana. Euzébio de Queiroz Coutinho Barcellos: 
aquele que inventou a si mesmo. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, XXVI., 2011, São 
Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: ANPUH,USP, 2011.
305  Sobre esta participação em outros países da A. Latina, veja-se ANDREWS, George. América 
Afro-latina 1800-2000. São Carlos: EDUFSCar, 2007 ( especialmente o capítulo 4).
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de participação popular, podiam acreditar num futuro melhor, porque 
vivenciavam a ocorrência de várias transformações sociais. Dessa forma, 
atuaram neste sentido, nos primeiros anos até que as lutas oligárquicas e 
a reconfiguração do poder fechassem os espaços de participação social 
e política. Devido ao fato de ser uma sociedade inteira que buscava se 
organizar rapidamente para participar da vida política da nação, ainda 
possuíam certa ingenuidade em suas aspirações, e suas experiências os 
levavam a crer estarem vivendo períodos de grande transformação, com 
a abolição e a república. 

Não é necessário ser historiador, ou ter lido a grande gama de 
autores que se dedicaram ao tema da cidadania brasileira,306 para se perceber 
que esses dois grandes eventos, que em princípio, deveriam transformar 
radicalmente as relações de trabalho e a situação política no país, deixaram 
muito a desejar para os setores populares. Entretanto, deve-se entender 
que uma coisa é o que se sabe que aconteceu, ou seja, a forma excludente 
como a república terminou se consolidando, e outra, bem diferente, é a 
percepção dos homens e mulheres que viveram aqueles anos e pensavam 
que as oportunidades de igualdade racial e política estavam finalmente 
abertas, e que muito adviria de seu esforço e das suas próprias lutas naquela 
nova fase. Para quem viu a derrubada de duas instituições extremamente 
consolidadas no país, isso não pareceria tão difícil. 

306  Para um contraponto apenas, remete-se os leitores a CARVALHO, José Murilo de. Os 
bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, 
sobre as expectativas frustradas com o movimento republicano no Rio de Janeiro; e  BATALHA, 
Claudio. Limites da liberdade. In: LIBBY, D.; FURTADO, J. (Org.). Trabalho livre, trabalho 
escravo. São Paulo: Annablume, 2006. p. 97-110, que traça um rápido panorama sobre a situação 
dos trabalhadores e a cidadania no início da república. 
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Cerca de quatro meses antes da promulgação da Lei Áurea, dirigiu-se 
a uma delegacia de Porto Alegre, com objetivo de prestar queixa, o “crioulo 
liberto Prudêncio”, 46 anos, solteiro, natural do Rio Grande do Sul, não 
alfabetizado, morador do distrito das Pedras Brancas, região situada fora da 
cidade.307 Naqueles dias, era bastante comum escravos procurarem a polícia 
em certas circunstâncias, como quando espancavam os próprios senhores 

307  Auto de perguntas feitas ao liberto Prudêncio. Júri-sumário. Processo-crime nº 21. Maço 1A. 
Estante 29. Ano 1888. Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (APERS).
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ou quando queriam denunciar maus-tratos.308 O liberto Prudêncio parece 
ter-se dirigido à delegacia guiado por um senso de justiça diante de um 
acontecimento por ele considerado injusto: apanhar de relho – instrumento 
de suplício que provavelmente, na lembrança de muitos ex-escravos, remetia 
para a vida em cativeiro. Seu agressor seria Antônio de tal, dono de uma 
bodega.309 Essa explicação, entretanto, sintetiza apenas o ponto de vista 
de Prudêncio. Obviamente, há outras versões.

O dono do estabelecimento comercial era Antônio Emílio Pereira 
de Farias, 41 anos, casado, natural de Portugal. Ele contou que Prudêncio 
chegou à sua bodega já em “estado de embriaguez”, dizendo “bota dois 
vinténs de cachaça e dois de fumo”. Entretanto, não apresentou dinheiro 
algum, motivo pelo qual o português exclamou que “ali não se fiava”. O 
liberto fez ouvidos moucos e, sentando-se em uma cadeira, pôs-se a esperar 
pelos produtos solicitados. O comerciante imediatamente reagiu, dizendo 
que “aquela cadeira não era para ele”, ao que Prudêncio rebateu – “com 
arrogância”, na opinião do português – advertindo ser “um cidadão também”, 
motivo pelo qual permaneceu sentado no mesmo lugar. O comerciante, 
então, chamou seu filho e pediu que trouxesse um relho, mas Prudêncio 
tomou o relho do menino e desferiu dois golpes no comerciante. Assim, 
teve início a luta corporal entre os dois.310 

A briga entre o preto Prudêncio e o português Antônio é um óbvio 
exemplo de como uma reles discussão em torno da compra e venda de 
fumo e cachaça em um botequim podia assumir os contornos de uma 
reivindicação por cidadania, mas também de sua negação, tanto no 
momento em que o conflito ocorreu quanto ao longo do inquérito que 
investigou o caso. Depois de ouvir as testemunhas, os policiais concluíram 
acerca do português que “não foi seu intuito ferir” o liberto, apesar de 
mandar buscar o relho; que as lesões feitas em Prudêncio foram “obra 

308  Em geral, os escravos procuravam a polícia para tentar defender seus próprios interesses. Ver: 
MOREIRA, Paulo. Entre o deboche e a rapina: os cenários sociais da criminalidade em Porto 
Alegre. Porto Alegre: Armazém Digital, 2009. p. 13, 53; CHALHOUB, S. Visões da liberdade: uma 
história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 30-
31; FRAGA FILHO, W.  Encruzilhadas da liberdade. Campinas: Unicamp,2006. p. 51-54.
309  Auto de perguntas feitas ao liberto Prudêncio. Júri-sumário. Processo-crime nº 21. Maço 1A. 
Estante 29. Ano 1888. APERS.
310  “Auto de qualificação” e “Auto de perguntas feitas ao réu”, op. cit.
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do acaso”, apesar da briga; que Prudêncio “provocou Antônio Emílio” 
e desta “provocação” resultou a dissensão entre eles.311 O caso indica 
a proximidade e a coexistência entre nacionais e estrangeiros, mas as 
considerações policiais favoreceram explicitamente o comerciante lusitano. 
As “testemunhas” tiveram certa importância nesse favorecimento. Entre 
os depoentes estavam João Francisco, 45 anos, “caboclo”, jornaleiro, e 
Josefino Bento da Silva, 51 anos, lavrador, ambos nascidos no Brasil; 
Manoel Castilho, 36 anos, charqueador, espanhol; Adam Hoff e seu filho, 
Guilherme Hoff, comerciantes, ex-patrões de Prudêncio, ambos alemães. 
Todos eles se conheciam, frequentavam o mesmo bar e, todavia, disseram 
que só tomaram conhecimento da briga “por ouvir dizer”.312 Ainda assim, 
seus depoimentos foram fundamentais para o desfecho do caso, que acabou 
arquivado. Acontece que houve unanimidade entre nacionais e estrangeiros 
ao afirmar que o “crioulo liberto Prudêncio” era “bêbado por hábito” e 
“ladrão”, porque já havia tentado roubar o estabelecimento comercial de 
Guilherme Hoff, quando o ex-cativo ainda era empregado do alemão, 
muito antes da briga no boteco.313 

Classificar negros como “bêbados” e “ladrões” eram duas atribuições 
que com frequência andavam juntas, estabelecendo um vínculo direto entre 
cor e certos comportamentos tidos como condenáveis e incorrigíveis. Esta 
era uma das formas mais comuns de racialização: beber e brigar seriam, no 
caso dos negros, duas peculiaridades raciais. Prudêncio – que, conforme o 
inquérito policial, não era o réu – foi tacitamente julgado por ter considerado 
a si mesmo um “cidadão também” e ousado sentar-se na cadeira que “não 
era para ele”, atitude interpretada como “provocação” e como “arrogância”. 
Estar bêbado na hora da briga e ter tentado cometer um furto anteriormente 
foram quesitos que, associados a argumentos racializados, exterminaram 
toda a significação política – a reivindicação de cidadania e sua negação 
– presente na dissensão entre o ex-cativo e o imigrante. Ao fim de tudo, 
o promotor público que analisou o caso entendeu que o “crioulo liberto 
Prudêncio” não tinha o direito de processar o português.314 Escravos 

311  “Conclusos em 4 de fevereiro de 1888” (Ibid.).
312  Autos de perguntas feitas às testemunhas, op. cit.
313  Ibid.
314  Parecer do promotor público Genuíno Firmino Vidal Capistrano e os “Conclusos em 4 de 
fevereiro de 1888” (Ibid.).
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tornados livres no Brasil ainda escravocrata foram os alvos preferenciais 
de um processo de racialização que, entre outras consequências políticas, 
servia para manter restrições à cidadania até mesmo quando o exercício 
dela  se manifestava no ato de sentar-se na cadeira de um botequim.315

Por meio de ocorrências policiais e inquéritos criminais, por entre 
agressões físicas e verbais, este capítulo possui como objeto de reflexão os 
significados da raça nas relações de conflito estabelecidas entre trabalhadores 
pobres – nacionais e estrangeiros, negros e brancos. O objetivo deste texto 
– que é parte de uma pesquisa bem mais ampla, ainda em andamento316 – é 
contribuir para uma história das relações raciais entre as classes subalternas. 
Para compreender melhor as formas de atribuir sentido para os diferentes 
tons epidérmicos, é preciso prestar atenção nos adjetivos utilizados pelas 
testemunhas e na forma como os policiais conduziam a investigação de 
diversos conflitos. Desde já, convém chamar atenção para duas características 
frequentes nas fontes. Primeiro, a atribuição de significados negativos 
para os negros e de predicados positivos para imigrantes. Segundo, a 
forte tendência de identificar pela cor somente gente de pele escura. No 
mais das vezes, só foi possível identificar a cor branca dos envolvidos por 
referências às suas nacionalidades europeias. As relações que todos esses 
personagens estabeleciam em terras tropicais dificilmente deixariam de 
levar em consideração as suas nacionalidades, a cor de suas peles e os 
significados culturalmente construídos para estas diferenças. Afinal, não 
faltava no Brasil quem defendesse a imigração europeia como fator de 
“branqueamento” e de “civilização”.317

315  Para um estudo recente que analisa as relações entre liberdade, racialização e cidadania, ver: 
ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São 
Paulo:  Companhia das Letras, 2009. 
316  Este paper apresenta algumas reflexões resultantes da minha pesquisa de doutorado, 
intitulada Colônia africana e Cidade Baixa: identidade, uso do espaço, memória e sociabilidade 
no cotidiano de trabalhadores urbanos em Porto Alegre (1884-1930), orientada pela profa. dra.
Maria Clementina Pereira Cunha.
317  Sobre branqueamento populacional e outros significados atribuídos à imigração, ver: 
AZEVEDO, Célia Maria Marinho de. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das 
elites. Século XIX. São Paulo: Annablume, 2004; SCHWARCZ, Lília Moritz. O espetáculo das 
raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia da 
Letras, 1993.
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No outono de 1897, o botequim localizado na esquina das ruas 
Lopo Gonçalves e da Olaria, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, 
foi palco de um episódio cujos desdobramentos muito pouco tinham a ver 
com o clima ameno daquela estação do ano. Frederico Montigny, 40 anos, 
fabricante de louça de barro, alemão, dirigiu-se ao botequim com o intuito 
de trocar uma garrafa de cerveja.318 O proprietário da bodega, entretanto, 
se recusou a efetuar a troca, motivo pelo qual teve início entre os dois 
uma acalorada discussão, que só terminou quando Montigny arremessou a 
garrafa na cabeça de seu adversário, que desabou ao chão. O alemão tentou 
fugir, mas acabou preso.319 O azarado comerciante era o português Antônio 
Teixeira de Barros. Dos cinco depoentes, três nasceram em Portugal; dois, 
no Brasil. Todos eles viram o conflito com os próprios olhos.320 Quando 
foi perguntado a Frederico Montigny se ele conhecia as testemunhas do 
processo, o alemão respondeu que conhecia “umas há pouco tempo e 
outras há muitos anos”. Todos os envolvidos frequentavam o mesmo bar 
e se conheciam das redondezas.321 

Sintetizando os diferentes pontos de vista e suas divergências, 
é possível concluir que as testemunhas foram consensuais em dois 
aspectos: o primeiro, ao afirmar que o imigrante alemão feriu o português 
por “motivos frívolos”; o segundo, ao atribuir ao agressor a imagem de 
indivíduo “disciplinado” e “exemplar”, o que foi feito por brasileiros e 
lusitanos. José Ferreira Lopes, capinador, natural de Portugal, declarou 
que o alemão era um “homem de bons costumes e morigerado”.322 Paulino 
de Souza Lima, sapateiro, brasileiro, disse que o réu era “homem sério” 
e “morigerado”.323 Assim, formas positivas (e repetitivas) de descrição 
recaíram sobre Frederico Montigny. Vários estereótipos cercavam os 
trabalhadores europeus. O chamado “mito do imigrante”, por exemplo, 
era uma espécie de crença nas características positivas e “inerentes” 

318  “Auto de qualificação” e o primeiro “Interrogatório do réu”. Júri-sumário. Processo-crime nº 
1.909.. Maço 79. Estante 33. Ano 1897. APERS.
319  Auto de perguntas feitas a Manoel Pereira Duro, op. cit.
320  Autos de perguntas feitas às testemunhas, op. cit.
321  Primeiro e o segundo “Interrogatórios do réu” e os autos de perguntas feitas às testemunhas 
(Ibid.).
322  Auto de perguntas feitas a José Ferreira Lopes, op. cit.
323  Auto de perguntas feitas a Paulino de Sousa Lima, op. cit.



194   |   Marcus v. F. rosa

aos trabalhadores importados da Europa, segundo o qual eles seriam 
“dedicados”, “disciplinados”, “obstinados” e atingiriam a ascensão 
social por esforço próprio. Para muita gente preocupada com os rumos da 
imigração no Brasil, nenhum outro grupo populacional era tão bem visto 
quanto os alemães. Exemplo dessa significação extremamente positiva 
era a opinião do nobre visconde de Abrantes, para quem, já em 1846, os 
“colonos da raça alemã” eram dotados de “amor ao trabalho e à família, 
sobriedade, resignação”, além de profundo “respeito às autoridades”.324 
Ao longo do processo movido contra Frederico Montigny, ficou evidente 
que os próprios depoentes – europeus ou nacionais – compartilhavam tais 
concepções. Dificilmente tantos valores positivos atribuídos ao agressor 
por quem viu a agressão com os próprios olhos deixariam de interferir 
nos rumos do processo. Em 14 de outubro de 1897, seis meses depois do 
conflito no botequim da Cidade Baixa, Frederico Montigny foi absolvido 
da acusação e posto em liberdade.325 

Por meio de  uma perspectiva relacional, o processo criminal 
envolvendo o imigrante alemão tinha tudo a ver com o inquérito policial 
envolvendo o ex-cativo Prudêncio: atribuir uma série de atributos positivos 
aos imigrantes europeus, como aconteceu com o alemão Montigny, era a 
outra face do mesmo processo de racialização que atribuía a gente de pele 
escura uma série de atributos negativos, como aconteceu com o “crioulo 
liberto Prudêncio”. Em outras palavras: as declarações colhidas no processo 
contra o imigrante alemão eram tão racializadas quanto aquelas presentes 
no inquérito que investigou o ex-cativo. Nos dois casos, os depoimentos 
foram fornecidos tanto por brasileiros quanto por gente nascida na Espanha, 
na Alemanha ou em Portugal, evidenciando que a visão racializada era 
compartilhada por pessoas com origens nacionais diferentes. Sidney 
Chalhoub chamou atenção para o fato de que a “igualdade de classe” entre 
portugueses e negros pobres no Rio de Janeiro ficava comprometida, pois 
muitos imigrantes lusitanos traziam de sua terra natal, e reforçavam em 
terras tropicais, a concepção de serem racial e culturalmente “superiores” aos 

324  ABRANTES, visconde de.  Memória sobre meios de promover a colonização pelo visconde 
de Abrantes. Berlim: Typographia de Unger Irmãos, 1846. p. 2.
325  Júri-sumário. Processo-crime nº 1.909.. Maço 79. Estante 33. Ano 1897. APERS.
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indivíduos de cor.326 Os procedimentos racializados por parte de estrangeiros 
para com brasileiros podem ser demonstrados ainda de outras formas. 

O jornalista italiano Ubaldo Moriconi, por exemplo, transitou por 
várias cidades do Brasil durante os últimos anos oitocentistas e publicou 
seus registros de viagem na obra intitulada Nel paese de’ macacchi ou, em 
bom português, “No país dos macacos”, um “livro bastante depreciativo 
para com os brasileiros”, na opinião dos tradutores da obra.327 O italiano 
Moriconi não foi o único estrangeiro a caracterizar os brasileiros de forma 
animalizada. O escritor Vivaldo Coaracy, que viveu em Porto Alegre no início 
do século XX, registrou que muitos imigrantes alemães costumavam chamar 
os brasileiros de apfen, ou seja, de “macacos”.328 Se viajantes e imigrantes 
compartilhavam certos pontos de vista sobre os brasileiros em geral, era 
porque já traziam da Europa, e reforçavam no Brasil, certos pontos de vista 
sobre inferioridade racial. Comparar a animais os brasileiros em geral, e 
os negros em particular, equivalia a rebaixar homens e mulheres a seres 
naturalmente inferiores, bárbaros, instintivos e incultos. A animalização – 
negação de humanidade – era uma forma de naturalização das diferenças, 
ou seja, de racialização.

Ambos os casos de conflito em botecos – tanto aquele que envolveu 
o liberto Prudêncio quanto o que envolveu o alemão Montigny – oferecem 
ao historiador dois aspectos indissociáveis de análise: primeiro, como se viu, 
as formas de desqualificar gente não branca e de qualificar gente branca; 
segundo, a disparidade das formas de referir-se à cor dos envolvidos. 
Entre os depoentes, estava o jornaleiro João Francisco, 45 anos, descrito 
como “caboclo” pelos policiais. O termo pode ser enganoso, já que não faz 
referência direta à coloração epidérmica. Um dicionário datado de 1878, 
todavia, registrou que “caboclo” era um termo atribuído “aos portugueses 
casados com índias”, mas também “aos filhos destes matrimônios”; assim, 
um dos significados dessa palavra designava uma forma de mestiçagem. 
A expressão não soava lá como um elogio, já que se tratava de “nome 

326  CHALHOUB, S. Visões da liberdade..., 1990, op. cit., p. 60.
327  FRANCO, Sérgio da Costa; NOAL FILHO, Valter Antônio. Os viajantes olham Porto Alegre.
1890-1941. Santa Maria: Anaterra, 2004. p. 33. 
328  COARACY,  Vivaldo. Encontros com a vida: memórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1962. p. 65.
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injurioso”.329 João Francisco era brasileiro; logo, muito provavelmente era 
mesmo um mestiço. Referi-lo como “caboclo”, então, despontou como um 
termo capaz de cumprir a dupla função de designar uma condição racial 
e carregar certo caráter depreciativo. Prudêncio, por sua vez, foi descrito 
como “liberto”, fazendo referência à sua condição jurídica, mas também 
como “crioulo”, expressão bastante usual e que, naquele mesmo dicionário 
de 1878, significava “preto escravo nascido em casa do seu senhor”.330 De 
todos os envolvidos nos dois casos, o jornaleiro João e o liberto Prudêncio 
foram os únicos a serem identificados por expressões que remetiam, ainda 
que indiretamente no caso do jornaleiro, à cor da pele. Os imigrantes, por sua 
vez, não foram identificados por meio da coloração, mas pela nacionalidade. 
Pode-se concluir que eram brancos, porque haviam nascido na Europa.

Em 1904, um redator de O Exemplo, jornal criado por negros, com 
sede no bairro Cidade Baixa, criticou o jornalista Germano Hasslocher, 
do Correio do Povo, devido à mania de mencionar a cor da pele somente 
quando se tratava de “crioulos”, enquanto gente branca era tratada como 
“incolor”. Comparando algumas notas publicadas no Correio do Povo, 
assim concluiu o redator de O Exemplo: 

Se “crioulo” quer dizer “cor preta”, só há prá [sic] nós uma vantagem 
nesta seleção, e é esta: saber-se pela cor da pele a tendência dos 
indivíduos para o crime; pois enquanto na primeira notícia se vê 
um crioulo, se conta na segunda dois ladrões incolores.331

 Do final do século XIX ao início do XX, fosse em inquéritos policiais, 
em processos judiciais ou em notas de jornal, havia um padrão nas formas 
raciais de identificação: eram pretos, crioulos, pardos, mulatos, caboclos 
que tendiam a ser identificados por meio da cor, enquanto indivíduos de 
pele clara pareciam incolores ou portadores de uma “cor invisível”. Ao 
mesmo tempo, a identificação por meio da cor, que tinha por alvo os não 
brancos, era acompanhada pela atribuição de significados depreciativos, 
tendências para a criminalidade, para a vadiagem e o alcoolismo, entre 
outros comportamentos socialmente indesejáveis.

329  ALMEIDA, José; LACERDA, Araujo. Diccionario Encyclopédico ou Novo Diccionario da 
Lingua Portuguesa. 5. ed. Lisboa: Escritório de Francisco Arthur da Silva, 1878. v. 1, p. 527.
330  Ibid., p. 828.
331  O Exemplo, 31/7/1904, p. 2.
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Mas não era somente nas ocasiões em que ingeriam bebidas alcoólicas 
que os trabalhadores se cruzavam e interagiam. Havia ainda outros dois 
importantes espaços de convivência diária entre pessoas com tons de pele e 
nacionalidades diversas: o chão das mesmas fábricas e os quartos das mesmas 
habitações coletivas.332 Assim como os botecos, tais locais propiciavam 
uma proximidade que nunca estava isenta de situações pouco amigáveis, 
tal como ocorreu na fria noite de 7 de junho de 1896, quando o operário 
Antônio Gonçalves da Costa foi  “bárbara e covardemente” assassinado a 
golpes de machado que lhe despedaçaram o crânio, como registrou o exame 
de corpo de delito feito no cadáver.333 O crime foi perpetrado durante a 
madrugada, em uma pequena sala da fábrica de móveis Kappel & Irmãos, 
na rua Voluntários da Pátria, onde costumavam pernoitar alguns operários 
da firma. O autor de “tão repugnante perversidade”, segundo o inquérito 
policial, era colega de trabalho da vítima.334 

De acordo com Magda Gans, a referida rua Voluntários da Pátria, assim 
como a rua Cristóvão Colombo, sediava diversas fábricas, especialmente 
cervejarias, nas quais havia muitos empregados e empregadores alemães.335 A 
própria Magda Gans identificou os irmãos Simão e Peter Kappel, imigrantes 
teutos, protestantes, fabricantes de cadeiras na rua Voluntários da Pátria 
durante as últimas décadas oitocentistas.336 O crime em questão ocorreu 
nesse endereço e foi cometido por João dos Santos Foguista, negro, operário 
da fábrica pertencente aos alemães Kappel. Na véspera do assassinato, 
João foi o único operário que não recebeu o pagamento, porque “tratou 
de vadiar”, assim não concluindo os seus serviços, conforme o inquérito 
policial.337 A investigação teria concluído que João, num momento em que 

332  Para um estudo mais recente sobre a convivência, as horas de lazer, as beberagens em bares, 
as solidariedades e conflitos estabelecidos entre trabalhadores nos locais de trabalho, como o 
porto, ou nos botecos do Rio de Janeiro, ver: ARANTES, Erika Bastos. O porto negro: cultura e 
trabalho no Rio de Janeiro dos primeiros anos do século XX. Dissertação (Mestrado) – Programa 
de Pós-graduação em História, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2005. Ver 
especialmente o capítulo II.
333  Delegacia do Terceiro Distrito. Registro de Averiguações Policiais. Códice nº 4. Anos 1896-
1897, p. 08B. Museu da Academia de Polícia Civil (ACADEPOL).
334  Idem, p. 08B-09A.
335  GANS, Magda Roswita. Presença teuta em Porto Alegre no século XIX (1850-1889). Porto 
Alegre: UFRGS/Anpuh, 2004. p. 36.
336  Ibid., p. 54, 239. 
337  Delegacia do Terceiro Distrito. Registro de Averiguações Policiais. Códice nº 4. Anos 1896-
1897, p. 09A. ACADEPOL.
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precisava de dinheiro, matou o colega para roubar-lhe o salário. Porém, 
o investigador descobriu que a vítima não teve “roubado o dinheiro que 
consigo tinha”.338 A partir disto, surgem na trama novos personagens, e 
outros significados se descortinam. 

Na véspera do crime, o operário João Foguista

[...] convidou Maria Cândida dos Santos, moradora da Rua Cristóvão 
Colombo em um casebre de um casal de pretos africanos para 
amasiar-se com ele, anuindo ela sob a condição, porém, de arranjar-
lhe o quanto antes algum dinheiro para o pagamento do aluguel do 
quarto que ocupava e também da alimentação, pagamentos com que 
via-se em atraso e estava sendo apurada por tal motivo. Convém 
notar que Foguista, além de ser mulato escuro e andar muito mal 
trajado, tem um físico repugnante, enquanto que Maria Cândida 
dos Santos, além de ser ainda muito moça, é branca e de agradável 
aparência; [...] Foguista com certeza nunca pensara em conquista 
semelhante e vendo-a fácil, não trepidou na escolha dos meios 
para chegar aos seus fins, sendo mesmo provável, senão evidente, 
que o seu braço sentisse enrijados os músculos para o nefando 
trucidamento do seu infeliz companheiro, não só sob o intento do 
roubo, mas pela raiva indomável de um ciúme feroz.339

Convém informar ainda que a casa em que vivia Maria Cândida 
dos Santos tanto era visitada por João Foguista quanto “era frequentada 
pelo assassinado”.340 Assim, emergiu a hipótese de um crime passional 
bastante corriqueiro nas ocorrências policiais: a tragédia pode ter sido o 
resultado da disputa entre os operários João e Antônio pelo coração de 
Maria Cândida. Mas é necessário analisar também a dimensão racial que 
emergiu das páginas do inquérito. Aos olhos do investigador, João Foguista 
era um “mulato escuro”, “maltrapilho” e “repugnante”, motivo pelo qual 
lhe parecia inconcebível que a jovem, bela e branca Maria Cândida – em 
tudo oposta a João, inclusive racialmente – pudesse desejar amasiar-se 
com ele. Ao mesmo tempo, contrariando a opinião policial, Maria Cândida 
parecia ter lá os seus interesses em tomar tal decisão; afinal (ainda que suas 
motivações passassem menos pelo coração e mais pelas necessidades que 
a sua condição pobre lhe impunha), ela aceitou amasiar-se com o operário 

338  Ibid., p. 10B.
339  Ibid., p. 09A-09B.
340  Ibid., p. 09B.
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negro sob a condição de que ele fornecesse o dinheiro para pagar as dívidas 
de moradia e alimentação por ela contraídas. Cândida parecia depender 
do auxílio de João, e tal relação poderia caracterizar certa “cooperação” 
entre eles, o que não era incomum entre homens e mulheres das classes 
trabalhadoras. O episódio ilustra a proximidade e a coexistência óbvias 
entre negros e brancos, africanos e europeus, naquela região da cidade 
associada à “presença teuta”. A fábrica Kappel & Irmãos, pertencente a 
alemães protestantes, era apenas mais uma oportunidade de emprego para 
os trabalhadores da cidade. E, se é evidente que havia imigrantes teutos 
no topo da hierarquia estabelecida entre empregadores e operários (talvez 
convenha lembrar que o “crioulo liberto Prudêncio” também teve patrões 
alemães), é igualmente certo que na base desta mesma desigualdade havia 
gente com origens nacionais e perfis raciais diversos. Em outras palavras: 
havia imigrantes explorando tanto a mão de obra igualmente vinda da 
Europa quanto a nacional. 

Por último, antes de extrair conclusões mais gerais a partir de todos 
os casos vistos até agora, convém visitar uma região de Porto Alegre bastante 
famosa por seus habitantes e comportamentos desordeiros. Como se verá, 
a complexidade das relações lá estabelecidas também indicava tanto a 
existência de conflitos quanto de solidariedades, como ficará evidente no 
desfecho do seguinte caso.

Porto Alegre, bairro Colônia Africana, 28 de dezembro de 1917. Por 
volta das 11 horas da manhã, em uma bodega da rua Mariante, o comerciante 
Heitor Lino e o “preto” Ernesto Antônio Pereira, profissão não declarada, 
morador da rua Liberdade, nº 17, iniciaram uma intensa discussão por causa 
de uma reles linguiça: o comprador exigia a troca do produto, alegando que 
estava podre; o vendedor se recusava a fazê-la, argumentando que estava 
em perfeito estado de conservação. Heitor e Ernesto já rolavam pelo chão, 
quando ingressou na briga um novo personagem: José Gonçalves, sócio de 
Heitor. Depois de muitos socos e pontapés trocados pelos envolvidos, os 
sócios puseram Ernesto para correr.341 Essa é a descrição mais sintética e 
consensual daquele conflito que se estendeu por alguns dias e extrapolou 

341  Terceiro Posto Policial. Livro de Queixas e Ocorrências, nº 1, de 1/1/1915 a 1/6/1918, p. 126-
128. ACADEPOL.
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as relações estabelecidas entre as partes beligerantes, envolvendo também 
a vizinhança. Para deleite do historiador, Heitor Lino e Ernesto Pereira 
produziram evidências escritas de próprio punho nos registros policiais. 
Cabe, então, ouvir as vozes dissonantes; tentar compreender o que elas 
disseram permite chegar bem perto dos significados raciais expressos na 
dissensão. 

Na queixa que Heitor Lino fez aos policiais, Ernesto foi identificado 
pelo nome, mas também pela cor e por um atributo negativo: “preto” e 
“crioulo” de “ar ameaçador”.342 Se o comerciante utilizou esses termos em 
sua queixa à polícia, é porque não via problema nenhum em classificar 
Ernesto usando tais palavras. Identificar a cor somente em indivíduos de 
pele escura era sempre um procedimento racializado, mas corriqueiro 
a ponto de parecer “normal”. Já Ernesto Pereira, que se referiu ao seu 
opositor sempre pelo nome e pela profissão – e não pela cor – alegou ter 
sido chamado de “negro” pelo comerciante, compreendendo isto como 
um insulto que parecia ser mais uma justificativa para sacar a adaga e 
defender-se de agressões físicas e verbais.343 É difícil não sugerir que 
o comerciante Heitor Lino era branco, apesar da ausência de qualquer 
referência. Afinal, não identificar gente branca pela cor também era um 
procedimento corriqueiro e racializado. O que estava em disputa naquele 
caso não era apenas a “verdade dos fatos”, mas certos significados 
frequentemente atribuídos a homens de pele escura. E isso ficou cada vez 
mais evidente nos desdobramentos daquela briga que começou por causa 
de uma simples linguiça.

 “Este homem falta com sua dignidade”, redigiu Ernesto, negando 
que tivesse ido ao armazém com o objetivo de “tomar 100 réis de cana”, 
acusação que teria sido feita pelo comerciante. Num tom desafiador, ele 
argumentou que morava há seis anos naquele bairro e nunca havia entrado 
em botecos para “tomar semelhante bebida”. “Peço-lhes o favor”, disse 
Ernesto aos policiais, “informarem-se de quem eu sou nas vendas da 
Colônia Africana ou qualquer parte desta capital”. E finalizou sua carta 
pedindo desculpas por não poder explicar-se pessoalmente.344 Ao utilizar 

342  Ibid., p. 127-128.
343  Ibid., anexo, p. 134.
344  Ibid.,
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o argumento de que não era do tipo de gente que costumava beber “100 
réis de cana” nas “vendas da Colônia Africana”, Ernesto buscou livrar-
se de qualificações e atributos depreciativos – como os de “bêbado” e 
“brigão” – que frequentemente recaíam sobre gente da mesma condição 
racial que a dele e sustentavam a imagem daquele bairro “de africanos” 
como “lugar de desordeiros”. Ernesto estava preocupado em convencer 
os policiais a respeito de sua integridade moral e “boa conduta”. Por outro 
lado, tomou a precaução de se defender por escrito e não compareceu à 
delegacia. Afinal, ser culpado ou inocente frequentemente deixava de ser 
o cerne de conflitos como aquele.

É possível supor que os moradores das redondezas estivessem 
divididos diante do caso. Afinal, houve gente interferindo nos eventos e se 
posicionando a favor daquele “crioulo” de “ar ameaçador”. Uma longa carta 
foi endereçada aos policiais, assinada por quatro amigos de Ernesto, todos 
eles vizinhos na Colônia Africana.345 “Nós, abaixo assinados, pelo longo 
conhecimento que temos com o cidadão Ernesto Antônio Pereira, podemos 
afirmar” que ele “nunca deu motivos para que se reprovasse um ato que 
fosse; não tem por costume beber aqui ou ali, nem tampouco de provocar 
este ou aquele, e quem afirmar o contrário faltará com a verdade”.346 Note-
se que, nesse momento da discussão, o que estava em jogo era a conduta 
social de um dos envolvidos, justamente o de pele escura. De “crioulo” de 
“ar ameaçador”, segundo o relato do comerciante, ele passou a “cidadão 
Ernesto Antônio Pereira”, conforme a carta dos vizinhos. Ele não era, 
enfim, um negro “bêbado” e “brigão”, mas um indivíduo de comportamento 
exemplar, avesso a maus hábitos, como ingerir bebidas alcoólicas ou fazer 
provocações. Ernesto e seus amigos almejaram desconstruir certas imagens 
depreciativas que na Colônia Africana daqueles dias frequentemente 
tomavam como alvo muitos de seus habitantes. Por aqueles anos, argumentos 
racializados estavam sendo utilizados para remover certos moradores da 
Colônia Africana, especialmente os negros.

345  Assinaram a carta: José Martins Proença, empregado da Secretaria do Interior, residente na 
rua Giordano Bruno, nº 31;  Oscar H. Antoni, morador da rua Vasco da Gama, nº 35; João Kühn, 
da rua Mariante nº 14; e Ildefonso Henrique Freschel, da rua Esperança, nº 51.
346  Terceiro Posto Policial. Livro de Queixas e Ocorrências, nº 1, de 1/1/1915 a 1/6/1918, p. 134. 
ACADEPOL.
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Lendo-se as páginas do inquérito, não é possível afirmar que as 
diferenças raciais fossem a causa ou estivessem “na origem” da briga entre 
Heitor Lino e Ernesto Pereira. Entretanto, significados atribuídos à cor 
estavam presentes: foram mobilizados pelos próprios envolvidos, ficaram 
registrados em seus argumentos. É certo que houve uma disparidade nas 
formas de referência às partes em litígio. Ernesto foi descrito como “negro”, 
“preto” e “crioulo”, enquanto houve total silenciamento a respeito da cor 
do comerciante. Ernesto figurou como “bêbado”, “brigão” e “ameaçador”. 
Nenhum estigma pesou sobre Heitor Lino. As formas depreciativas de 
classificação se abateram justamente sobre o indivíduo que tinha a pele 
escura. Em discussões verbais acirradas como aquela, que poderiam resultar 
em violentos embates corporais, a mera atitude de identificar alguém pela 
cor tendia a ser, em si mesma, um insulto racial. Ernesto parecia ofendido 
ao ser chamado de “negro” pelo comerciante. Entretanto, chamar o opositor 
branco de “branco” certamente não teria o mesmo efeito depreciativo que 
chamar o opositor negro de “negro”. É que a cor branca, além de quase 
não ser mencionada nos inquéritos criminais e processos judiciais, não 
portava significados ultrajantes. Ao contrário, eram indivíduos não brancos 
– pardos, mulatos, pretos, negros, caboclos – que careciam “positivar” os 
atributos pelos quais eram identificados: a pele escura, principal critério 
racial de identificação, em si mesma já era interpretada como fator de 
depreciação. A racialização, via de regra, fazia com que os não brancos 
fossem identificados por meio da coloração epidérmica. Aos negros, como 
Ernesto, uma das alternativas era tentar positivar as significações que, como 
estigmas, acompanhavam a sua cor, e foi justamente isto que ele buscou 
fazer ao recorrer aos vizinhos.

A cor não era o único critério de identificação racial; entretanto, era 
o principal. Em situações conflituosas, como as analisadas ao longo deste 
capítulo, foi por meio da cor que se identificaram os significados atribuídos 
à raça. Mas a raça não emergia apenas em situações litigiosas. Ela também 
servia para sedimentar solidariedades (tema que não foi possível abordar 
aqui). Liane Müller detectou a existência de 72 clubes e sociedades fundados 
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por negros entre 1889 e 1920 em Porto Alegre.347 Ao que parece, havia uma 
intrincada, complexa e ampla rede de sociabilidades aproximando gente que 
encontrava na cor da pele um nexo racial para criar agremiações. Isso, por si 
só, é um inegável indício de racialização. Ao mesmo tempo, a raça não era 
algo identificável apenas entre os negros: de forma mais ampla, havia uma 
noção de raça entre as classes trabalhadoras. Por meio de depoimentos que 
narravam conflitos envolvendo negros, trabalhadores alemães, bodegueiros 
portugueses e outros imigrantes europeus, enfim, com base nas declarações 
de brasileiros e estrangeiros que compartilhavam os mesmos cortiços, 
frequentavam os mesmos botecos e nem por isso deixavam de se envolver 
em brigas, é possível identificar o estabelecimento de vínculos entre a cor 
escura e certos atributos negativos, bem como detectar a atitude recorrente 
de identificar a cor nos não brancos e silenciar acerca da cor nos brancos; 
de desqualificar os negros como bêbados, brigões e ladrões, enquanto os 
imigrantes figuravam como disciplinados, morigerados e exemplares. 
Essas formas de dar sentido às cores epidérmicas eram um componente das 
relações estabelecidas entre os integrantes das classes subalternas, fosse 
para criar agremiações no caso dos negros, fosse para desqualificar um 
opositor nas horas de conflito. A racialização não era apenas algo “oriundo 
de cima”, mas algo que ocorria efetivamente entre as classes mais pobres 
das maiores cidades brasileiras. O caráter autóctone, próprio, local da 
racialização pode ter servido até mesmo como um substrato cultural para 
a “importação” das teorias raciais europeias, facilitando sua disseminação 
no Brasil. É possível que, quando elas chegaram em terras tropicais, não 
tenham causado um completo estranhamento à população mais pobre, 
pois distintos significados para diferentes tons epidérmicos já circulavam 
entre os círculos sociais mais baixos e constituíam um componente de 
suas relações cotidianas.

347  MÜLLER, Liane. As contas do meu rosário são balas de artilharia: irmandade, jornal e 
sociedades negras em Porto Alegre (1889-1920). Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. p. 13-14,114.
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In nineteenth-century Rio de Janeiro, Portuguese slaveowners and 
African slaves shaped nearly all master-slave relations involved in street 
selling practices, while free people of color increasingly became a notable 
presence in the urban economy. With the gradual decline of slavery in 
the latter half of the nineteenth century, and its final abolition in 1888, 
immigrants from Southern and Eastern Europe as well as Asia and other 
parts of the Americas entered the city’s urban market relations, transforming 
the world of street commerce that had developed in the earlier period. The 
unique structure and regulation of street commerce under slavery’s system 



of ganho transformed vending into an urban institution that accommodated 
enslaved, freed, and free workers. For many of these participants, street 
vending was a liminal space between slavery and freedom. I argue that the 
practice and administration of urban vending during slavery sheds light 
on the uneven development of street commerce in the transition to free 
labor and into the early twentieth century. This paper examines the role 
of the system of ganho in regulating ethnically diverse (slave and free) 
street vendors, providing an antecedent to the transformations of street 
commerce in the post-abolition period. The focus is on the last decades of 
slavery with a conclusion that discusses certain implications for the early 
post-abolition period.

Street commerce in nineteenth-century Rio was connected to the 
development of Atlantic modernity. By the nineteenth century, the triangular 
system of Atlantic slavery between Africa, the Americas, and Europe had 
produced technical, economic, and racial organization, creating the conditions 
for modern industry and modern subjectivities rooted in experiences of 
dislocation and alienation.348 The displacement of enslaved Africans and 
subsequent (mostly Southern European) migration were constitutive of the 
diasporic practices and spaces that came to characterize street commerce 
in Rio. Urban slaves who sold on the street tended to be African-born, 
shaping vending practices with African characteristics, such as song, food 
spices, and the practice of head-carrying. The street corners and plazas 
African vendors occupied often revealed social networks and practices of 
resistance against policing authorities.349 

In the first half of the nineteenth century, enslaved peddlers often 
sold goods that were produced in the master’s household and urban garden 
(e.g., wax candles and foodstuffs), whereas valuable goods such as silk and 
silver tended to be sold by European vendors. African slave labor was the 
primary means to distribute basic goods to urban residents, from food, milk, 
348  Robin Blackburn, The Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 
1492-1800, New York, Verso, 2010; Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double-
Consciousness, Cambridge, Harvard University Press, 1995. 
349  GOMES, Flávio dos Santos; SOARES, Carlos Eugênio Líbano. Dizem as quitandeiras...: 
Ocupações e identidades étnicas em uma cidade escravista: Rio de Janeiro, século XIX. Acervo: 
Revista do Arquivo Nacional, v. 15, n. 2, Rio de Janeiro, 2002, p. 3-16. 
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and water to pots and pans. Slaves plied their wares throughout urban and 
suburban neighborhoods, selling to the domestic servants who answered the 
doors of wealthy proprietors and middling families. Vendors also reached 
a wide range of customers (slave and free) who bought goods off the street 
and public squares. Although slave vendors had to return most or all of their 
earnings to their masters, many took advantage of the new arrangement 
that allowed them to sell by themselves, working on Sundays, holidays, 
and at night to sell products that they had made, bought, or even stolen. 
Those who became successful vendors were able to work full-time with 
permission from their master and save a portion of their earnings for the 
purchase of their freedom or the freedom of loved ones. With permission 
from their masters, the ability to earn “wages” on the street also allowed a 
number of urban slaves to rent rooms and live in separate houses from the 
master’s home.350 For those slaves who participated in street commerce, 
interaction with the free population occurred not only when vending but 
also in the living quarters of the urban poor.

In addition to door-to-door selling, vending took place in public 
squares, street corners, and the portuary zone of central Rio. In contrast 
to door-to-door selling, larger street market activities were carried out by 
enslaved African men and women who were often under the supervision 
of Portuguese dealers and policing authorities. In large market areas such 
as the Mercado da Candelária near the port, Portuguese dealers handled 
most commercial transactions, but in smaller markets African sellers 
were predominant. In particular, women of West African origin, as the 
American nineteenth-century traveler Daniel Kidder noted, were known 
to have “great commercial wisdom”.351 Urban slaveowners valued the 
commercial savvy of West African women for ganho labor, announcing 
in newspaper ads the specific desire to purchase “strong and corpulent” 

350  Sandra Lauderdale Graham, House and Street: The Domestic World of Servants and 
Masters in Nineteenth-century Rio de Janeiro, New York, Cambridge University Press, 1988; 
João José Reis, Slave Rebellion in Brazil: The Muslim Uprising of 1835 in Bahia, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1993.
351  SOARES,  Cecília Moreira. As ganhadeiras: mulher e resistência em Salvador no século XIX, 
Afro-Ásia, Salvador, n. 17, 1996,p. 57-71.
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women “of the coast” to sell goods such as vegetables and fruits on the 
street.352 Street commerce carried out by West African women was a 
diasporic practice that encompassed areas such as the Antilles, Jamaica, 
Haiti, and Brazil, as commercial knowledge acquired in West Africa was 
then applied to new market relations through the enslavement of women 
in the Americas.353

As slavery declined, many immigrant men and some women entered 
the world of street commerce, introducing their own customs, such as ethnic 
particularity in street cries, vending locations, and products, while also 
adopting existing practices such as head-carrying.354 Therefore, compulsory 
and voluntary migration to Rio occurred within the Atlantic political economy 
of slavery and the ensuing shift to free labor. Both African and European 
uprooting demonstrate the shared history of slavery and migration, of 
enslaved and free labor, of slavery and modernity. Being an enslaved worker 
versus a free, poor immigrant in street commerce certainly had ontological 
differences, but both were tied to the same Atlantic political economy and 
were not products of a linear pre-modern/modern order. Both enslaved and 
free laborers were equally modern and co-existed alongside each other in 
street commercial practices, factory work, and several artisanal trades of 
the city.355 Street commerce was another example of this co-existence as the 
system of ganho simultaneously regulated enslaved and free street vendors. 
The structural and experiential connections between street commerce and 
slavery did not disappear when an individual ceased to be a slave or when 
slavery was finally abolished in 1888. The system of ganho, in managing 
both enslaved and free vendors and regulating street commerce according to 
the needs of urban slave society, transformed vending into a liminal space 

352  Ibid., p. 61. 
353  DIAS, Maria Odila Silva. Power and Everyday Life: The Lives of Working Women in 
Nineteenth-century Brazil, New Brunswick, Rutgers University Press, 1995.
354  CHALHOUB, Sidney . Trabalho, lar e botequim: o cotidiando dos trabalhadores no Rio de 
Janeiro da Belle Époque. São Paulo: Brasiliense, 1986; FERREZ, Gilberto . O Rio antigo de Marc 
Ferrez. Rio de Janeiro: Ex Libris, 1989.
355  GOMES, Flávio dos Santos; NEGRO, Antônio Luigi. Além de senzalas e fábricas: uma 
história social do trabalho. Tempo Social, São Paulo, v. 18, n. 1, 2006, p. 217-240; MATTOS,  
Marcelo Badaró.  Trabalhadores escravizados e livres na cidade do Rio de Janeiro na segunda 
metade do século XIX.  Revista do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 12, 2004, p. 229-251.
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as participants, even if free, were subject to relations of patronage shaped 
by slave society. By the early twentieth century, the diasporic experiences 
of displacement and liminality converged with the marginalizing effects 
of urban renewal on Rio’s street commerce.

The shared history of enslaved and free labor particularly came to 
light in the system of ganho’s regulation of enslaved and free ganhadores 
who were street vendors. Licensing records illustrate that until 1860 
ganhadores were primarily enslaved, but the system of ganho eventually 
came to license freed and free workers of a variety of (African and non-
African) ethnic backgrounds. Non-slave ganhadores became ubiquitous 
in licensing records after 1860, as the formal end of the transatlantic slave 
trade between Africa and Brazil in 1850 resulted in the growth of freed 
and free persons in Rio. In this shifting urban environment, ganhadores 
who were street vendors continued to distribute much of the food and 
basic household goods that provisioned urban residents. Similar to the 
working conditions of enslaved ganhadores, street vendors who were free 
ganhadores also tended to work for guarantor-employers (fiadores) who 
profited from their earnings. For example, owners of dry-and-wet goods 
stores (secos e molhados), coffee shops, bakeries, and taverns increasingly 
employed free ganhadores to sell goods such as vegetables, coffee, bread, 
and tobacco on the street.356

After the passing of the Rio Branco Law in 1871, the free population 
in Rio increased from 185,000 in 1870 to 220,088 in 1872, while the slave 
population decreased from 50,092 to 48,939.357 Europeans immigrant 
who wanted to sell on the street had to apply for vending licenses, as 
did other free or slave ganhadores. Many owners of taverns, snack bars 
(botequins), warehouses, and cigar and cigarette factories solicited licenses 
for immigrant workers, who they would then send to sell goods to urban 
residents who would more conveniently buy from a peddler than travel to a 

356  AGCRJ (Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro), 44-1-27, 44-1-28, 44-1-29, Ganhadores 
livres 1879; EDMUNDO,  Luiz . O Rio de Janeiro do meu tempo. 2. ed. Rio de Janeiro:Conquista, 
1957.
357  ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Proletários e escravos: imigrantes portugueses e cativos 
africanos no Rio de Janeiro, 1850-1872,  Novos Estudos, São Paulo, v. 21, 1988, p. 30-56.
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distant fixed location.358 License requests reflect the patron-client relations 
that shaped the Portuguese, Spanish, and Italian street-selling community, 
as street commerce was an extension of fixed commercial establishments 
owned by many (mainly Portuguese) immigrants. This allowed for goods 
to be distributed throughout the city in a form of community outreach 
that connected shopkeepers in central Rio to residents in peripheral 
neighborhoods.

In having a formal procedure that subjected both free and enslaved 
ganhadores to tutelage and patronage, street vending became a liminal 
space between slavery and freedom for many former slaves who continued 
in the same line of work and for immigrants who participated in street 
commerce as a way to get by in the precarious urban environment.359 
While the licensing of slave ganhadores required the presence of (and 
payment from) the master, free ganhadores were not free to purchase a 
license on their own. They also needed a guarantor (fiador) – usually not 
a slaveowner – who attested to the dependability and capability of the 
free ganhador. Thus, enslaved and free ganhadores of African and non-
African ancestry who participated in street commerce contended with 
the same urban slave system of ganho. Free or non-slave status was not 
a condition that allowed peddlers to liberally sell on the street, as they 
found themselves confined by an urban slave society and a ganho system 
that structurally and experientially positioned them between slavery and 
individual freedom.

Many former slaves were sponsored by their ex-masters, while 
immigrant peddlers entered networks of patronage with other immigrant 
men and (some) women often of the same national origin. Licensing 
records show that free ganhadores were mostly male, and work was mostly 
organized along ethnic lines although multiethnic relationships also existed. 
For example, the Portuguese owner of a delicatessen (charcutaria) selling 

358  AGCRJ, 58-4-28, Comércio de fumo 1831-1903; AGCRJ, 58-4-42, Comércio de café 
1848-1887.
359  The vending population mainly included enslaved and free Africans, free racially-mixed and 
white Brazilians, European immigrants, descendants of indigenous America, as well as Syrio-
Lebanese and Chinese workers.
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cheese, cold meats, and tobacco in central Rio licensed five Portuguese 
and three Spanish men to work ao ganho and sell or transport foodstuffs 
with a cart also registered with the municipality.360 Several guarantors who 
employed immigrants also employed African-descended free ganhadores. 
As the African versus European ancestry of a ganhador was strongly 
conditioned by slave culture, the licensing process reflected the different 
attitudes employers had toward immigrant and African-descendants. For 
example, fiadores tended to emphasize that workers of African descent 
were “very loyal” (muito fiel), trustworthy, and reliable – reminiscent of 
newspaper advertisements that announced the sale of slaves.

The growth of the urban population since the passing of the Rio 
Branco Law led urban authorities to enforce stricter surveillance over 
unlicensed street vending. In 1879, municipal officials observed that they 
had only licensed thirty-nine ganhadores the previous year. They concluded 
that this, on the one hand, reflected the significant decrease in the number of 
slaves working on the streets, who traditionally had been the ones to hold 
licenses. On the other hand, officials claimed that the absence of license 
requests in 1878 was largely because immigrants had “invaded” the city and 
“deliberately neglected to obtain licenses,” preferring to remain anonymous 
in the eyes of urban authorities.361 Consequently, policing augmented, and 
in the two winter months of 1879 the municipality licensed approximately 
one thousand free ganhadores.362 

While many newly arrived immigrants were possibly unaware 
of official licensing rules, the motives for the 1857 strike in Salvador da 
Bahia provide a precedent to suggest that many immigrant vendors, like 
former slaves, preferred to remain unlicensed.363 Working as an unlicensed 
vendor, untied to formal patronage with guarantors, employers, and the 

360  AGCRJ, 44-1-27, Ganhadores livres 1879.
361  AGCRJ, 6-1-59, Escravos ao ganho; FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flávio dos Santos; 
SOARES, Carlos Eugênio Líbano. No labirinto das nações: africanos e identidades no Rio de 
Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. p. 126. 
362  AGCRJ, 44-1-2-7; 44-1-28;  44-1-29; Ganhadores livres.
363  REIS, João José. The revolution of the “ganhadores”: urban labor, ethnicity, and the 
African strike of 1857 in Bahia, Brazil. Journal of Latin American Studies, Oxford, v. 29, n. 2, 
1997, p. 355-393.
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state, not only evaded license registration fees, but also allowed for a 
degree of individual autonomy. License registration involved a municipal 
record with the vendor’s address and other personal data, such as age and 
national origin, as well as the guarantor’s name, occupation, and residence. 
New immigrants selling on the street relied on temporary arrangements 
that required time and social networking if they were to evolve into formal 
guarantor-based relationships. While a formal relationship with a guarantor 
often ensured a steady supply of goods, the earnings of the vendor were 
then limited by the expected returns to the guarantor/supplier. If registered 
with the municipality, the guarantor had more leverage to enforce such 
returns, while unlicensed vendors could operate independently between 
different suppliers.

Whereas during the first half of the nineteenth century most 
ganhadores were enslaved and African-born, the license requests of 
1879 illustrate that free, racially-mixed Brazilians entered the street 
urban economy in higher numbers as slavery declined. While Brazilian-, 
Portuguese-, and Africa-born ganhadores were still the majority, the 
number of Italians and Spaniards had increased considerably by 1879. 
Many former slaves continued to work as ganhadores and follow 
licensing procedures that immigrants tended to ignore. Because of the 
ganho’s system connection to slavery, licenses were colloquially known 
as “black licenses,” even when sought by free, non-African workers like 
Southern European immigrants.364 In having to solicit “black licenses” 
and follow municipal procedures that tied immigrants to patron-client 
relations with guarantors, foreign-born immigrants were incorporated 
into the local legal practices of an urban slave society that structured 
some forms of free and slave labor under one system – the ganho system. 
Free ganhadores of African and European descent were structurally and 
experientially between slavery and freedom, as they negotiated with 
patrons, municipal authorities, and consumers, who were all habituated 
to the slave and African characteristics of street vending.

364  GORBERG, Samuel; FRIDMAN, Sergio A. Mercados no Rio de Janeiro, 1834. Rio de 
Janeiro: S. Gorberg, 2003.
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Still, it was certainly free African-descended people whose experience 
as street vending ganhadores most resembled the culture of slavery. In 
the license requests of 1879, Africans outnumbered Italian and Spanish 
immigrants, but not Portuguese.  African-born vendors were the oldest age 
group of free ganhadores, and many had been working for decades, initially 
as slaves, on the city’s streets. Older African-born men often reported to 
need a license in order to continue peddling safely without further police 
arrest or detention. African ancestry, as reflected by skin color, put free 
black vendors in a vulnerable position, as they were often detained for being 
suspect fugitive slaves or vagrants.365 African street commerce continued to 
be predominantly Mina, but other African nations were also noted in 1879, 
such as Cabinda, Congo, Moçambique, Benguela, Angola, Mangue, and 
Cassangê. Surely, after the abolition of slavery in 1888 and the founding 
of the First Republic in 1889, all African-born vendors became Brazilian 
in official documentation.

Of the African-born men who solicited licenses, 20% were ex-
slaves who continued to work for their ex-masters. A free African-born 
with a registered ganho license who shared the same last name as his 
guarantor likely indicates that he was the guarantor’s slave in the past. 
Several African men continued to live in the same house as their ex-
masters, but most lived in separate housing as it had been a practice 
of urban slavery for masters to allow slaves, who were not domestic 
servants, to live on their own. Once freed, however, former slaves were 
still generally dependent on ex-masters for work and access to licenses. 
License records also indicate that many ex-masters and immigrant men 
who were patrons worked with both immigrant street sellers and vendors 
who were free men of African descent. Still, networks developed among 
African-descended people that facilitated licensing procedures for them. 
For example, it was common for free Africans to request licenses in a 
group, which included individuals who lived in the same household or 
neighborhood and were sponsored by the same guarantor.366 In particular, 
365 APERJ (Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro). Livros da Casa da Detenção, 
1860-1888.
366  AGCRJ, 44-1-27,  Licenças de ganhadores livres, 1879.
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many African vendors lived in the city’s central and vibrant parish of 
Santana, which was popularly known as “little Africa”.367 With the gradual 
turn to free labor, however, more and more Italian ganhadores came to 
settle in that parish, seeking to enter existing commercial networks that 
had developed in urban slave society.

Immigrants from Italy, Spain, Portugal, Asia, other parts of the 
Americas, and the declining Ottoman Empire not only changed the cultural 
and ethnic landscape of street commerce, but their growing presence pushed 
authorities to reinforce certain rules of the ganho system  – an institution 
of slave society  – on the free population, even after abolition. By 1886, 
street vendors did not need a guarantor to obtain a license; registration with 
the police sufficed.368 Ganho laws addressed street commercial activity and 
vendor licensing, while urban policing increasingly focused on individual 
and group public behavior. Greater police regulation of street vending 
resulted in more arrests and detentions of African, Brazilian, and immigrant 
ganhadores, held under charges of vagrancy, public disorder, and theft. 
This pattern in police regulation persisted into the twentieth century, with 
origins in the ganho laws that had regulated street commerce since 1860.369 
In addition, the word “ganhador” was still used in official street commerce 
regulation in the 1920s and post-abolition detention records continued to 
note the presence of ganhadores.370 Although black skin color, as evidenced 
in other scholarship,371 influenced criminal charges of vagrancy, it was 

367  FARIAS, Juliana Barreto; GOMES, Flávio dos Santos; SOARES, Carlos Eugênio Líbano. No 
labirinto das nações..., 2005, op. cit.
368  Martha Abreu notes a similar process in the regulation of the capital city’s religious 
festivities (ABREU, Martha. O império do Divino: festas religiosas e cultura popular no Rio 
de Janeiro, 1830-1900. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999); AGCRJ, 44-1-30, Ganhadores 
livres 1880-1887.
369  APERJ. Livros da Casa da Detenção, 1860-1922.
370  Boletim da Intendência Municipal. Diretoria Geral do Interior e Estatística, outubro-dezembro 
1901, Rio de Janeiro, 1902; Imposto de Comércio Ambulante, Boletim da Câmara Municipal, 
Prefeitura do Distrito Federal, Secretaria do Gabinete do Prefeito, Rio de Janeiro, 1924; APERJ. 
Livro da Casa de Detenção, s/n, homens, 1904 (25/7/04-20/10/04), p. 1-248.
371  CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Intenção gesto: pessoa, cor e produção cotidiana da (in)
diferença no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2002; CUNHA, Olívia Maria 
Gomes da; GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-
emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2007; ALBUQUERQUE, Wlamyra de. O jogo da 
dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
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also the occupation of street vending, practiced by many immigrants who 
did not have African ancestry, which was linked to vagrancy and African 
and slave characteristics. The post-abolition period would then witness 
the struggle for legitimizing street commerce as a legitimate line of work 
while officials viewed it as a backward legacy that they aimed to eliminate 
or at the very least marginalize.372

372  ACERBI, Patricia. Slaves Legacies, Ambivalent Modernity: Street Commerce and the 
Transition to Free Labor in Rio de Janeiro, 1850-1925, PhD. Dissertation, University of Maryland-
College Park, 2010. 
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“Faltam braços no campo e sobram pernas na cidade”: assim 
intitulou-se uma crônica do jornal Correio da Lavoura, da Baixada 
Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro, no ano de 
1917.373 Ao contrário da maior parte dos cronistas de época, que exigiam 
a imigração de europeus para recompor a falta de mão de obra nacional 
nos campos do Brasil, o editor do Correio da Lavoura – jornal editado por 

373  Correio da Lavoura, 7/5/1917.



um mulato que ascendera socialmente na região374 –  além de apontar a 
falta de mão de obra no Vale do Paraíba, não apontava a migração 
interna como a principal causa do inchaço do mercado de trabalho, da falta 
de emprego e consequente ociosidade dos nacionais nas cidades, mas sim 
a presença maciça do imigrantes.

Terminada a escravidão, o temor dos proprietários rurais, com suas 
plantações em pleno vapor, era o da emigração em larga escala empreendida 
pela população ex-escrava e seus descendentes, seguida da falta de braços 
em suas lavouras. Por meio de   uma gama de pesquisas históricas essa 
preocupação foi identificada em diversas localidades, como no sul dos 
Estados Unidos, Caribe e Brasil; porém, se a migração para as grandes 
cidades fez parte das trajetórias de vida e familiares de libertos e de seus 
descendentes, hoje se sabe que ela não foi um fenômeno de massa, como 
os contemporâneos esperavam. 

Se no campo já não havia trabalhadores e as cidades estavam inchadas 
pela população desempregada, o que desestimulava uma migração em massa, 
para onde foram os ex-escravos e, principalmente, seus descendentes? 
Ao contrário do Vale do Paraíba, que apresentava falta de mão de obra, e 
da capital federal, concentrando seu excesso, a Baixada Fluminense não 
conheceu nenhum desses problemas. Em virtude do crescimento da produção 
de laranjas, do crescimento urbano e da quantidade de terras loteadas no 
seu entorno, trabalhadores migrantes do Vale do Paraíba conseguiram 
a estabilização na região, ou seja, por ser o antigo município de Iguaçu 
um misto entre campo e cidade em ascensão, não faltavam braços para o 
trabalho na lavoura e nos setores nela envolvidos, e muito menos sobravam 
pernas ociosas que pudessem contribuir para aumentar a pobreza, pelo 
menos até a década de 1940.

Neste capítulo, pretende-se contribuir para o conhecimento acerca da 
migração da população preta e parda do Vale do Paraíba375 e a sua inserção 

374  NASCIMENTO, Álvaro Pereira do. Um mulato na imprensa da Baixada Fluminense: 
possibilidades de ascensão no Pós-Abolição. In: SIMPÓSIO “HISTÓRIA SOCIAL DO 
TRABALHO FRONTEIRAS EM QUESTÃO”, 2011, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: 
ANPUH-RS/UFRGS, 2011.
375  Essa região, além de concentrar os empreendimentos de ponta da economia brasileira, com a 
produção do café em larga escala, agregava a maior parcela dos escravos do país no último quartel 
do século XIX.
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social pelo trabalho na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro 
atualmente conhecida como Baixada Fluminense. 

***

Os anos que se seguiram à abolição foram plenos de expectativas, 
negativas em sua maioria absoluta. A principal delas centrava-se na mudança 
radical da configuração populacional da cidade do Rio de Janeiro. Sem 
sombra de dúvida, houve uma mudança substancial no Distrito Federal 
no que se refere à composição populacional. Porém, ao contrário do que 
afirmou José Murilo de Carvalho, ao assinalar que a “abolição lançou o 
restante da mão de obra escrava no mercado de trabalho livre e engrossou 
o contingente de subempregados e desempregados” provocando dessa 
forma “um êxodo para a cidade proveniente da região cafeeira do Estado 
do Rio”,376 a migração em massa de pretos e pardos, ex-escravos ou não, 
para os grandes centros em ascensão não ocorreu.

 Na verdade, pesquisas mais recentes sugerem que esse tipo de 
migração possuía lógica própria. De acordo com Rebecca Scott, nos 
EUA, a mobilidade era um componente do que os libertos definiam como 
liberdade.377 Em certas localidades, como no Alabama, por exemplo, nos 
primeiros anos após a abolição boa parte dos ex-escravos abandonaram 
as fazendas e utilizaram seu direito de ir e vir, empreendendo viagens 
de longa distância. De acordo com cronistas da época, “parecia que eles 
queriam chegar mais perto da liberdade, para então saber o que era isso”. 
Ter o direito de viajar para onde bem quisessem, durante os primeiros 
anos, foi tido como “fonte de orgulho e excitação para os ex-escravos”.378 
Muitos usavam esse novo direito de movimento para reencontrar parentes 
separados durante o período do cativeiro, ainda que nessa busca, mesmo 
obtendo êxito, na maior parte dos casos os ex-cônjuges já tivessem contraído 
novos casamentos ou mesmo falecido.379 

376  CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1987. p. 16.
377  SCOTT, Rebecca. Exploring tthe meaning of freedom: postemancipation societies in 
comparactive perpspectives. The Hispanic American Historical Review, v. 68, n. 3, 1988, p. 314.
378  FONER,  Eric.  O Significado da liberdade. Revista Brasileira de História, n. 8, 1988, p. 14.
379  Ibid. 
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Apesar da aparente mobilidade nos anos iniciais, a norma entre os 
ex-escravos das Américas, no período pós-abolição, foi a permanência 
nas antigas propriedades. No sul dos Estados Unidos, Foner identificou 
ser o destino mais comum dos libertos a permanência nas propriedades 
de origem, pelo menos nos primeiros anos.380 Da mesma forma em Cuba, 
apesar dos “temores dos empregadores, é evidente que a abolição não 
desencadeou uma fuga catastrófica de ex-escravos do trabalho da plantação, 
desmantelando assim a produção”.381 Para a autora, a população preta e 
parda da capital Havana, no período pós-abolição, era descendente de 
antigos escravos que ali residiam no período anterior ao processo de 
abolição. O mesmo parece ter acontecido no Brasil. Walter Fraga Filho, ao 
analisar informações sobre o estado do Bahia, apontou que nos primeiros 
anos pós-abolição não houve um abandono em massa, e a emigração de 
“libertos e seus descendentes dos engenhos se foi processando ao longo 
dos anos que se seguiram à abolição”.382 

Na região do Vale do Paraíba, onde a permanência também se 
tornou a lógica entre ex-escravos e seus descendentes, é possível localizar, 
como aspectos que possibilitaram esse fenômeno, a obtenção da pequena 
propriedade e mudanças nas relações de trabalho. Em Juiz de Fora, apesar 
de toda a produção econômica estar ligada à exportação, principalmente 
de café, muitos trabalhadores oriundos do cativeiro obtiveram uma 
pequena extensão de terra, pela posse, e, principalmente, pela compra.383 
Em virtude desse processo, pelo menos ali não houve “uma debandada 
generalizada de trabalhadores das fazendas”.384 Somado a isso, por mais 
que a imigração europeia tenha sido significativa, ela “permaneceu sempre 
limitada na região e a importação de trabalhadores chineses nunca chegou 
a ter maior expressão”.385 Desse modo, pelo menos na região do Vale do 

380  Ibid., p. 15.
381  SCOTT, Rebecca. Emancipação escrava em Cuba: a transição para o trabalho livre, 1860-
1888. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Campinas, SP: Unicamp, 1991. p. 243.
382  FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da Liberdade: histórias de escravos e libertos na 
Bahia (1870-1910). São Paulo: Unicamp, 2006. p. 318. 
383  SOUZA, Sonia Maria. Conquista a terra: uma tentativa de garantia e manutenção da 
autonomia camponesa no pós-abolição. In: ______.Terra, família, solidariedade: estratégias 
de sobrevivência camponesa no período de transição – Juiz de Fora (1870-1920). São Paulo: 
EDUSC, 2007. p. 221. 
384  Ibid., p. 257.  
385  CASTRO, Hebe M. Mattos de. Das cores do silêncio: significados da liberdade no Brasil 
escravista. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 297.
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Paraíba, o liberto tornou-se a principal força de trabalho nos primeiros 
anos pós-abolição.386

Entre os ex-escravos muitos não conseguiram obter o tão sonhado 
“projeto camponês”, e apesar de não se estabilizarem em suas propriedades 
de origem, permaneceram no campo. Para Rebeca Scott, em Cuba “tanto 
o trabalho assalariado no açúcar quanto o arrendamento em colônias 
significava conservar-se em grande medida no interior da órbita da fazenda, 
embora não necessariamente aquela em que se tivesse sido escravo”.387 
O mesmo pôde ser observado para o caso do Vale do Paraíba. Ana Lugão 
Rios deparou-se com três tipos de trajetórias da primeira geração de 
libertos nos depoimentos por ela coletados. No primeiro, encontrou, na 
região do Vale do Paraíba, comunidades negras que, de alguma forma, 
conseguiram a estabilidade nas mesmas fazendas onde seus pais e avós 
foram colonos e, em boa parte dos casos, escravos. No segundo, percebeu 
a existência de um campesinato familiar que, pela compra de pequenas 
propriedades, por doações ou por um longo tempo no trabalho de parceria, 
obteve a permanência nessa região. Já no terceiro tipo de trajetória, a autora 
encontrou famílias que foram privadas do direito de trabalhar e de ter a 
própria roça. Neste último caso, apesar dos problemas, permaneceram na 
órbita das fazendas agroexportadoras do Vale do Paraíba, migrando de 
fazenda para fazenda.388

Contudo ao final da Primeira República a situação de ex-escravos e, 
principalmente, de seus filhos e netos mudou drasticamente. Esses jovens 
tiveram dificuldades 

[...] de reproduzir o estilo de vida de seus pais. Dificuldades que 
eles encontraram por diversos motivos, e que para eles começaria 
em fins da década de 1930 e ao longo da década de 1940, quando se 
casaram. Suas famílias, porém, ainda que estáveis, não parecem ter 
sido capazes de garantir a seus filhos, ou parte deles, a permanência 
nas proximidades.389

386  Ibid. p. 358.
387  SCOTT, Rebecca. Emancipação escrava em Cuba..., 1991, op. cit., p. 245.
388  Para uma melhor exploração das categorias, ver: RIOS, Ana Lugão; CASTRO, Hebe M. 
Mattos de. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no Pós-abolição. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. p. 215-222.
389  Ibid., p. 226.
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Ainda de acordo com Rios, esse processo ocorreu em parte, em 
função da extinção dos cafezais em algumas regiões do Vale Paraíba e da 
consequente introdução de novas atividades produtivas, como a criação 
de gado e o plantio do eucalipto, que demandavam uma quantidade maior 
de terras e menor de trabalhadores.

Esse parece ter sido o caso da família de Dionísio. Vô Dionísio, 
assim denominado pelos três netos entrevistados, saiu da fazenda São José 
da Serra no período pós-abolição e fez uma “rocinha” na propriedade ao 
lado, denominada “Empreitada”, onde criou e casou boa parte de seus 
filhos, ambas as propriedades localizadas no município de Valença, na 
região do Vale do Paraíba fluminense. De acordo com o neto Manoel 
Seabra, “ele era carreiro e tinha as pernas tortas de tanto carregar peso”.390 
Além disso, “Dionísio era maestro e tocava clarinete, mas é lembrado por 
netos e bisnetos como um homem terrível que tratava os filhos com mão de 
ferro, a figura típica do ‘pai senhor”.391 Seus descendentes não tiveram as 
mesmas oportunidades de trabalho e de acesso à terra. Ao longo dos anos 
de 1920, os filhos homens de vô Dionísio, nascidos após a abolição, Manoel 
(20/1/1899), José (23/9/1903) e Joaquim (03/3/1908), abandonaram a fazenda 
para trabalhar na plantação e colheita de laranja, no antigo município de 
Iguassú,392 localizado na Baixada Fluminense. E, após longas investidas 
na região, retornaram para levar seus irmãos mais novos.393 

390  A genealogia familiar qualitativa de Dionísio foi construída a partir de três entrevistas 
realizadas com seus netos moradores da Comunidade de Remanescentes de Quilombos de São 
José da Serra: dona Zeferina, 1995; Manoel Seabra, 1998, 2003 e 2005; e Florentina Seabra do 
Nascimento, 2003 e 2006.
391  CASTRO, Hebe M. Mattos de. Marcas da escravidão: biografia, racialização e memória do 
cativeiro na História do Brasil. Tese (Professor titular) – Departamento de Historia da Universidade 
Federal Fluminense, Niterói, 2004.
392  O antigo município de Iguassú compreendia os atuais municípios emancipados de: Japeri, 
Duque de Caxias, São João de Meriti, Queimados, Nilópolis, Mesquita e Belford Roxo.
393  A genealogia de Dionísio foi publicada parcialmente em CASTRO, Hebe M. Mattos 
de. Marcas da escravidão..., 2004, op. cit. e, posteriormente, complementada em COSTA, 
Carlos Eduardo da. Campesinato negro no Pós-abolição: migração, estabilização e os 
registros civis de nascimentos. Vale do Paraíba e Baixada Fluminense, RJ (1888-1940). 
Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em História 
Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008; Manoel: Livro IV, fl. 
181, termo 8 – novembro de 1898, AESIRP; José: Livro V, fl. 37, termo 4 – 23 de setembro 
de 1903, AESIRP e Joaquim: Livro V, fl. 89, termo 73 - 3 de março de 1908, AESIRP.
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Seguindo o procedimento de buscar as trajetórias de descendentes 
diretos de ex-escravos do Vale do Paraíba, buscou-se analisar as informações 
de 16 entrevistas, arquivadas no Laboratório de História Oral e Imagem 
da UFF, realizadas entre 1994 e 2001, por Ana Lugão Rios.394 A fi m de 
produzir uma amostra signifi cativa de indivíduos, foram contabilizadas todas 
as pessoas mencionadas nos relatos (exceto as que morreram na infância 
ou adolescência), e foi considerada migração apenas os deslocamentos 
duradouros para fora do município onde o antepassado escravo viveu. Os 
depoimentos foram coletados em diversos municípios do Vale do Paraíba 
e proximidades (Valença, Paraíba do Sul, Bananal, Juiz de Fora e Bias 
Fortes). Foram contabilizadas 466 pessoas, nascidas entre os anos de 1850 
a 1959. Desse total, 137 (29,4%) migraram do município de origem, em 
relação aos que tiveram como opção a permanência 329 (70,6%).

Gráfi co I − Percentual de migrantes por sexo e década de 
nascimento em relação ao total de entrevistados 

Fonte: entrevistas arquivadas. LABHOI-UFF. 

O gráfico I apresenta, percentualmente, por sexo e década 
de nascimento, os indivíduos que experimentaram migrar para fora 
do município de origem. Apesar de a permanência ter sido a norma entre 
os que vivenciaram a passagem da escravidão para a liberdade, boa parte 

394  As entrevistas encontram-se no Acervo Memórias do Cativeiro (MC) e encontram-se 
transcritas. Disponível em: <www.historia.uff.br/labhoi>. 
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dos nascidos entre 1850 a 1869 experimentaram algum tipo de migração. 
Em primeiro lugar, como visto no gráfico, eram homens, provavelmente 
solteiros, que se enquadram na primeira tipologia de Ana Rios, ou seja, 
provavelmente migraram dentro do interior do estado, de propriedade para 
propriedade.395 

Apesar de ex-escravos terem vivenciado algum tipo de deslocamento, 
a migração definitiva aparentemente esteve mais presente nas trajetórias 
de vida dos nascidos no Pós-abolição. De acordo com as entrevistas, esse 
fenômeno teve início em meados da década de 1920, tendo o ápice em 1930 
e finalizando em meados de 1940. De acordo com o gráfico II abaixo, a 
maioria é composta pelo sexo masculino e, na década de 1930, teriam entre 
10 e 30 anos, exatamente as idades de Manoel, José e Joaquim, filhos de vô 
Dionísio. Isso significa dizer que os homens nascidos entre as décadas de 
1900 e 1919 não encontraram as mesmas condições de vida dos ancestrais 
nas fazendas de café, como apontado anteriormente por Ana Rios, em sua 
fase jovem; e por isso optaram pela estratégia da migração definitiva. 

Já as mulheres migrantes são mais expressivas entre as nascidas 
nas décadas de 1910-19 e 1920-29. Muitas delas, a exemplo de Leonor, 
migraram seguindo parentes.396 Desse modo, apesar do número maior de 
homens migrando, as mulheres também migraram, provavelmente após a 
estabilização dos parentes do sexo masculino.

 A Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro, 
aparece como o destino preferido dos filhos e netos de ex-escravos do 
Vale do Paraíba. De acordo com as entrevistas realizadas, das 137 pessoas 
que tiveram alguma experiência de deslocamento em sua trajetória, 54 
(39,41%) não tiveram um destino específico, espalhando-se quase sempre 
por centros em ascensão, como, por exemplo, a cidade de Juiz de Fora; 
todavia, os 83 (60,6%) restantes direcionaram-se para a Baixada. 

 O gráfico II aponta a porcentagem daqueles que optaram por migrar 
para a Baixada Fluminense, por ano de nascimento, em relação ao total 
de migrados, para fora de seus municípios de origem. Tomando mais uma 
vez a década de 1930 como o momento de ápice da migração para essa 
395  Podem estar inseridos na primeira trajetória de migração apontada por Ana Rios anteriormente.
396  Entrevista Izaquiel Inácio. LABHOI-UFF.



“Faltam Braços no campo e soBram pernas na cidade”   |    225

região, nota-se que, entre os mais idosos, nascidos entre 1850 e 1879, e que 
provavelmente vivenciaram a escravidão, 100% dos que tiveram alguma 
experiência de migração foram para lá. Semelhante trajetória foi vivenciada 
por Dionísio e sua esposa Zeferina. Após seus fi lhos se estabilizarem em 
Cabuçu – atual bairro do município de Nova Iguaçu –, eles se mudaram 
para a Baixada Fluminense já com idades avançadas, pois como apontam 
seus netos, ali havia facilidades geradas pelo crescimento urbano, como, por 
exemplo, o Hospital de Iguassú em pleno funcionamento.397 No entanto, é 
a migração de jovens a que mais chama atenção. Foram os nascidos entre 
1900 e 1929 aqueles que mais optaram por residir na Baixada Fluminense. 
Como a experiência de migração geralmente ocorria quando essas pessoas 
estavam ou em fi ns da adolescência ou, o mais comum, em torno dos 20 
anos, pode-se dizer que os nascidos entre 1890 e 1929 incrementaram as 
migrações para a Baixada entre 1910-1949, caindo signifi cativamente 
esse movimento nas décadas de 1950 e 1960 entre os nascidos entre 1930 
e 1949, movimento retomado somente na década de 1970, pela geração 
nascida entre 1950 e 1959.  

Gráfi co II – Percentual de migrantes para a Baixada Fluminense por sexo 
e década de nascimento, em relação ao total dos migrados nas entrevistas 

realizadas no Vale do Paraíba

                   Fonte: entrevistas arquivadas. LABHOI-UFF.

397 Entrevista Florentina Seabra, MC-2003.
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 Se ao longo das primeiras décadas da recém-inaugurada república os 
jovens descendentes de escravos do Vale do Paraíba encontravam dificuldade 
em angariar empregos nessa região, em virtude da desvalorização da 
produção do café no cenário internacional e da entrada maciça de criação 
de gado – que necessitava cada vez menos de mão de obra –, a Baixada 
Fluminense começava a exportar as suas primeiras laranjas. Um cenário 
quase antagônico, ou seja, ao longo das décadas de 1920 e 1930, enquanto 
o Vale expulsava trabalhadores, o município de Nova Iguaçu os atraía.

 A produção de laranjas, em pequenas chácaras, começou timidamente 
na década de 1920, tendo seu auge em fins de 1940.398 De acordo com o 
censo do mesmo ano, em Nova Iguaçu, entre as 1.529 propriedades, havia 
1.398 estabelecimentos rurais declarados como produtores de laranja. Isso 
significa dizer que 92% das propriedades localizadas no município estavam 
direcionados à produção de laranjas.399 Em virtude do crescimento urbano, 
aliado aos incentivos governamentais, seja na política de saneamento, seja 
no investimento à exportação, tornou-se necessário cooptar mão de obra 
para esse novo empreendimento. 

 Em virtude desse processo, no final da Primeira República, ocorreu 
uma migração em massa para o antigo município de Nova Iguaçu e suas 
redondezas. No recenseamento de 1872, havia na região 31.251 pessoas, 
o que não mudou drasticamente para o seguinte, de 1920, que contabilizou 
33.396. No Relatório de Estatística Econômica e Financeira do Estado 
do Rio de Janeiro de 1931, a população de Nova Iguaçu atingiu o número 
de 42.408.400 A partir da década de 1920 já é possível apontar um aumento 
demográfico no município de Nova Iguaçu. Contudo o maior salto acontece 
na década seguinte, no censo de 1940, quando a população atinge o patamar 
de 140.606, ou seja, um crescimento de mais de 300% em apenas 20 anos.401  

Os dados dos registros civis de nascimentos e de óbitos acompanharam 
esse aumento demográfico da região. Apesar da existência de sub-registros, 
problema enfrentado até os dias de hoje no Brasil, no município de Nova 

398  PEREIRA, Waldick. Cana, café e laranja: história  econômica de Nova Iguaçu: Rio de 
Janeiro: FGV/SEEC, 1977. p. 115.
399  IBGE, censo 1940.
400  Ibid.
401  IBGE, censos de 1872, 1920, 1940.
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Iguaçu a busca pelo registro de nascimento aumentou a partir do ano de 
1914. No entanto os óbitos parecem ter sofrido mais com os sub-registros. 
A partir dessa fonte, de todo modo, é possível levantar alguns indícios da 
configuração e movimentação populacional no Sudeste.

Entre os registros civis de nascimento notou-se a existência de três 
tipos. No primeiro, encontram-se os realizados dentro do prazo estipulado 
por lei, ou seja, até 60 dias contados a partir do nascimento da criança.402 
O segundo relaciona-se às crianças registradas tardiamente, incentivadas 
por novas legislações as quais anulavam multas incididas sobre o atraso. 
E, por último, os registros de pessoas que durante a adolescência ou na 
fase adulta procuraram o cartório espontaneamente e declararam o seu 
nascimento. 403 

No primeiro caso, das crianças registradas no tempo correto, as 
informações referentes ao local de nascimento do pai e da mãe não são tão 
precisas. Por exemplo, se o pai e/ou mãe nasceram na região norte, sul ou 
do Vale do Paraíba do estado do Rio de Janeiro, é apenas declarada a sua 
naturalidade como sendo “neste estado”. Todavia, o mesmo não ocorre entre 
os registros tardios, compreendendo os de crianças e os “autodeclarados”. 
A riqueza de detalhes do segundo e do terceiro tipos de registro é superior 
à do primeiro, uma vez que informa, além do local preciso de nascimento, 
as profissões exercidas na Baixada (no caso do terceiro).404 Em virtude 
dessas qualidades, tanto os registros tardios quanto os “autodeclarados” 
selecionados compõem a amostra que permitiu a análise da migração e 
dos trabalhadores pretos e pardos migrantes, neste trabalho.

402  Para uma melhor leitura das leis que regeram o registro civil no Brasil, após 1889, ver: SERA, 
Nelson. História das estatísticas brasileiras. Rio de Janeiro: IBGE/Centro de Documentação e 
Disseminação de Informações, 2006. v. 2.
403  No dia 18 de fevereiro de 1931, o Decreto nº 19.710 tornou obrigatórios os registros de 
nascimentos, não exigindo pagamento de multas nem, tampouco, a necessidade de qualquer 
justificativa para o registro tardio. Nos anos de 1934 e 1939, foram coletados 540 registros que 
mencionavam esse decreto. No entanto, nada parece ter incentivado mais a procura pelo registro 
civil do que o Decreto nº 1.116, de 24 de fevereiro de 1939, pois somente no ano do funcionamento 
dessa lei foram feitos 1.187 registros tardios. 
404  Na falta de uma terminologia específica, nesta pesquisa optou-se por denominar esse grupo 
de “autodeclarados.”  Mesmo com a presença do registrado no cartório não é possível afirmar se 
a cor assentada foi declarada por ele ou apenas assinalada de forma “autoritária” pelo cartorário. 
Contudo, o que torna essa documentação importante é a ação do indivíduo na busca do primeiro 
registro de identidade civil.
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Do rol de pessoas registradas tardiamente no cartório de Nova Iguaçu, 
uma boa parte era proveniente de diversos municípios e inclusive de outros 
estados. Dos 957 registros de nascimentos tardios de crianças, 340 (35%) 
foram declarados como nascidas em outras regiões. No quadro I, foram 
selecionados apenas os registros nos quais havia declaração do nascimento 
fora do município.405 As crianças declaradas como brancas haviam nascido 
principalmente, nessa ordem, na capital federal, nos municípios que 
compõem Vale do Paraíba e no Nordeste.406 Tanto as crianças pardas quanto 
as pretas eram majoritariamente naturais do Vale do Paraíba, com uma boa 
parcela também do Distrito Federal, sendo seguidas pelo estado de Minas 
Gerais e apenas três pardos do Nordeste. Dos que vieram de outros estados, 
destaca-se o percentual de brancos vindos do Nordeste. Desse modo, esses 
registros demonstram uma migração familiar e provinham, principalmente, 
do interior do estado do Rio de Janeiro, sendo que entre pardos e negros 
o percentual dos originários do Vale é mais relevante. 

Então, qual é a origem dos migrantes jovens e adultos que optaram 
pela região da Baixada Fluminense? No quadro II, encontram-se os dados 
referentes às pessoas que buscaram o registro civil para declarar o seu 
próprio nascimento. Nela, é possível notar que independentemente da cor, o 
Vale da Paraíba aparece como o principal local de origem dos migrantes da 
Baixada no Pós-abolição. Mas aqueles registrados como brancos e pardos 
provinham principalmente, nesta ordem, de municípios do Vale do Paraíba, 
da região Nordeste, da capital federal e de outras localidades do interior 
do estado do Rio de Janeiro. Já os migrantes identificados como pretos 
eram originários principalmente, nesta ordem, de municípios do Vale do 
Paraíba, de outros municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, e 
de Minas Gerais. No conjunto, portanto, as correntes migratórias para a 
Baixada eram basicamente duas: do próprio Sudeste e do Nordeste, isto é, 
o mesmo quadro que encontramos no quadro I, quando trabalhamos com 
dados de famílias. 

405  Infelizmente, em virtude da natureza do registro, não é possível localizar a origem dos pais, 
uma vez que esse dado normalmente não é informado. Portanto, em registros de crianças nascidas 
na Baixada não há referência ao local específico do nascimento do pai.  
406  Apesar da possível variação semântica das categorias de cor “branca”, “parda” e “preta” ao 
longo de 50 anos, neste texto, optei por utilizá-las como são apresentadas na documentação.
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Quadro I – Região de nascimento das crianças migrantes registradas tardiamente 
na Baixada Fluminense, de acordo a cor. Município de Nova Iguaçu, 1889-1939 

Branca Parda Preta Total geral

abs % abs % abs % abs %

Regiões 
do País

Norte 4 2,38 - - - - 4 1,17

Centro-Oeste - - - - - - - -

Nordeste 25 14,88 3 2,67 - - 28 8,23

Sul - - - - - - - -

Estados 
do 

Sudeste

Minas Gerais 7 4,16 7 6,25 9 15 23 6,76

Espírito 
Santo - - 2 1,78 - - 2 0,58

São Paulo 3 1,78 5 4,46 - - 8 2,35

Estado 
do 

Rio de 
Janeiro

Capital 
Federal 55 32,73 29 25,89 8 13,33 92 27,05

Metropolitana 
e Interior 20 11,90 10 8,92 4 6,66 34 10,00

Vale do 
Paraíba 54 32,18 56 50,00 39 65 149 43,82

Total geral 168 100 112 100 60 100 340 100

Fonte: 1º Oficio de Registro de Pessoas Naturais do Município de Nova Iguaçu.

Como se sabe, no Nordeste a população livre de cor era mais antiga 
–  já que o Sudeste concentrou a maior parte dos escravos no século XIX, 
sobretudo na segunda metade – e, portanto, mais miscigenada, não só 
com brancos, mas também com índios. A maioria de brancos e pardos se 
encaminhando para a Baixada Fluminense, em comparação aos registrados 
como pretos, pode ser explicada pelo processo de empardecimento da 
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população, visualizado pelos censos de 1872, 1890 e 1940 e pelos registros 
civis de nascimento ao longo dos anos.407  

Entre os registros de óbitos também foi possível observar a 
migração mais intensa de brancos do que de não brancos. Aqueles 
possuem como origem principalmente o Nordeste, Minas Gerais, a capital 
federal e o interior do Rio de Janeiro. Já pardos e pretos eram originários 
principalmente do Distrito Federal e do interior, e somente duas pessoas 
são registradas como originárias do Vale do Paraíba. Além do alto número 
de sub-registros, nos óbitos há também poucas informações sobre os 
falecidos, principalmente aqueles recém-chegados à região, uma vez 
que ainda não possuíam amplas redes sociais capazes de incorporar mais 
detalhes aos seus registros de óbitos.

Quadro II – Região de nascimento dos “autodeclarantes” migrados para a 
Baixada Fluminense. Município de Nova Iguaçu, 1889-1939

Branca Parda Preta Total geral

abs % abs % abs % abs %

Regiões 
do País

Norte 4 1,62 4 1,73 - - 8 1,29

Centro-Oeste 1 0,4 - - - - 1 0,16

Nordeste 73 30,41 51 22,17 5 3,47 129 20,8

Sul 3 1,25 2 0,86 1 0,69 6 0,96

Estados 
do 

Sudeste

Minas Gerais 18 7,31 17 7,39 13 9,02 48 7,74

Espírito Santo 2 0,81 1 0,43 2 1,38 5 0,8

São Paulo 7 2,84 3 1,3 1 0,69 11 1,77

Estado 
do 

Rio de 
Janeiro

Capital 
Federal 36 14,63 31 13,47 6 4,16 73 11,77

Metropolitana 
e Interior 28 11,38 31 13,47 19 13,19 78 12,58

Vale do 
Paraíba 74 30,08 90 39,13 97 67,36 261 42,09

Total geral 246 100 230 100 144 100 620 100

Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

407   COSTA, Carlos Eduardo da. Campesinato negro no Pós-Abolição..., 2008, op. cit.
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Quadro III – Região de nascimento dos óbitos de migrados para a Baixada 
Fluminense - Município de Nova Iguaçu, 1889-1939 

Branca Parda Preta Total 
geral

abs % abs % abs %

Regiões 
do País

Centro-Oeste 1 0,13 1
Nordeste 26 3,63 26

Sul 2 0,27 1 0,17 3

Estados do 
Sudeste

Minas Gerais 29 4,05 29
Espírito Santo 1 0,13 4 0,69 5

São Paulo 9 1,28 9

Estado 
do Rio de 
Janeiro

Capital Federal 73 10,2 38 6,6 26 6,56 137
Metropolitana e 

Interior 574 80,27 531 92,34 369 93,18 1474

Vale do Paraíba 1 0,17 1 0,25 2
Total 715 575 396 1686

Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

Tanto nos registros de nascimento como nos de óbito, os originários 
da região Norte estiveram pouco presentes, assim como do Centro-Oeste 
e do Sul. Já os nordestinos, como vimos, contribuíram bastante para a 
formação populacional da Baixada. Desde 1888, quando se registrou um 
dos maiores períodos de seca, a migração de nordestinos para o centro-sul 
foi se tornando uma constante. Inicialmente, os migrados tiveram como 
destinos as “províncias do Ceará e Piauí, [o que] prolongou-se pelas do 
Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia, repercutindo até o norte de Minas 
Gerais”.408 A segunda onda ocorreu em 1900-1901 atingindo principalmente 
a província do Ceará.409 Para Bassanezi, um dos locais mais escolhidos 
para a emigração era o Rio de Janeiro, então capital federal. Já na a década 
de 1930 esse quadro modificou-se.410 Para Edmundo Matos, a emigração 

408  GONÇALVES, Paulo César. Migração e mão de obra: retirantes cearenses na economia 
cafeeira do centro-sul (1877-1901). São Paulo: Humanitas, 2006. p. 113.
409  GRAHAM, Douglas H. ; HOLANDA FILHO, Sérgio Buarque de. Migrações internas no 
Brasil (1872-1970).  São Paulo: IPE/USP CNPq, 1984, p. 24 apud GONÇALVES, PAULO 
CÉSAR. Migração e mão de obra:..., 2006, op. cit., p. 119.
410  BASSANEZI, Maria Silvia. Migrantes no Brasil da segunda metade do século XIX. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS POPULACIOANAIS, XII., 2000, Belo Horizonte. 
Anais... Belo Horizonte: ABEP, 2000. p. 17.
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em massa empreendida nesse período foi gerada por causa de 
vários fatores que atuaram isolada e conjuntamente, tais como: 
aumento da concentração fundiária local, crises na economia 
exportadora, secas periódicas, alto crescimento populacional, 
concentração do desenvolvimento econômico no Centro-Sul.411

 Diante desse quadro é muito provável que a Baixada Fluminense 
também tenha se tornado um ambiente favorável ao recebimento e instalação 
da população proveniente do nordeste brasileiro.

Muitos dos nordestinos migrantes para o Rio de Janeiro não ficaram 
concentrados apenas no centro da cidade. De acordo com Gonçalves, “José 
Pereira de Faro, O Barão do Rio Bonito, foi encarregado pelo Ministério 
do Império de receber os retirantes no Rio de Janeiro”.412. Aqueles que não 
conseguiram arregimentar ofícios no centro da cidade foram deslocados para 
a povoação de Barra do Piraí, de onde foram encaminhados para o trabalho 
na lavoura, e dali enviados para diversas regiões do Vale do Paraíba. Dali 
podem também ter migrado para a Baixada Fluminense entre as décadas de 
1930 e 1940.413

Os migrantes do Vale do Paraíba se diferenciavam dos demais 
em diversos aspectos. Em primeiro lugar, como visto anteriormente, se 
comparados aos demais eles compunham a maioria (42%) de todos os 
migrantes. Por conseguinte, de acordo com o gráfico III, a maioria era 
formada por homens, e, na época em que tomaram a decisão de migrar, 
possuíam entre 20 e 30 anos, ou seja, a concentração nessa faixa etária 
indica que a estratégia de migração estava direcionada para as oportunidades 
de trabalho na Baixada. Por último, estavam divididos da seguinte forma: 
de todos os brancos que optaram por migrar para a Baixada Fluminense, 
30,08% vieram do Vale do Paraíba; já entre os pardos eles foram 39,13% 
e, surpreendentemente, entre todos os pretos, eles compunham 67,66%.414 

411  MATOS, Ralfo Edmundo. Alguns aspectos sobre a importância das migrações internas no 
Sudeste: uma questão histórica não resolvida. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS 
POPULACIONAIS (ABEP). Anais. Belo Horizonte: ABEP, 1992. v. 1, p. 322.
412  GONÇALVES, PAULO CÉSAR. Migração e mão de obra:..., 2006, op. cit., p. 131.
413  A análise da inserção social dos nordestinos na Baixada Fluminense pelo trabalho será feita 
em ocasião oportuna. 
414  Não é possível delimitar se as pessoas registradas como pretas desejaram que essa categoria 
fosse assentada no registro, e tampouco identificar se elas são descendentes diretas de ex-escravos. 
O interesse deste texto é identificar as perspectivas abertas ou fechadas para a população preta e 
parda e não para descendentes de escravos apenas. Além disso, quem é declarado como tal em 
algum momento em sua ancestralidade experimentou o cativeiro.
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Gráfico III – Faixa etária dos migrantes, em números absolutos, do Vale do 
Paraíba para a Baixada Fluminense município de Nova Iguaçu, 1889-1939 

Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

Para os pretos e pardos que migraram, no período pós-abolição do 
Vale do Paraíba para a Baixada Fluminense, a restrição a empregos que 
exigiam uma menor qualidade técnica não foi uma norma. O quadro IV 
mostra a importância percentual da cor em cada categoria sócioprofissional. 
No trabalho na lavoura, aparentemente os migrantes pretos estiveram 
mais presentes. Contudo, muitos pardos e brancos também exerciam 
esse ofício.415 No artesanato, em contrapartida, os pardos estiveram mais 
presentes. Aqui a categoria “artesanato” refere-se a todo emprego manual na 
produção de bens, como, por exemplo: carpinteiro, pintor, artista, barbeiro, 
entre outros. Esses ofícios exigiam melhor conhecimento técnico e, por 
isso, simbolizavam uma ascensão social, pelo menos nesse momento na 

415  Na categoria “agricultura ou manufatura rural” encontram-se todas as profissões ligadas 
à terra, desde terminologias como “lavoura” até “proprietário”. Em nenhum dos casos algum 
migrante apareceu como proprietário.
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Baixada Fluminense. De acordo com essa afirmação é possível construir 
duas suposições. A primeira seria a de que os pardos estavam mais bem 
preparados para se integrar na região. Já a segunda remonta a mudança de 
cor em virtude da ascensão social.416

Já no comércio, foi notória a percepção de equilíbrio entre brancos 
e pretos. Nos registros não é possível diferenciar em que ofício específico 
os trabalhadores atuavam nas casas de comércio. Por isso, não é fácil 
identificar quais eram as cores dos proprietários das casas comerciais e, 
muito menos, dos trabalhadores manuais. Contudo, basta afirmar que nesse 
local, à semelhança das lojas do centro do Rio de Janeiro, empregava-se 
mão de obra desqualificada migrante, assim como não se restringia o acesso 
de pessoas por conta de sua cor.417 

Quadro IV – Números absolutos por cor em cada atividade profissional dos 
“autodeclarados” do Vale do Paraíba migrados para a Baixada Fluminense, em 

porcentagem. Município de Nova Iguaçu, 1889-1939418

Branca Parda Preta Total geral

Agricultura ou Manufatura Rural 2 3 6 11
Artesanato 1 2 1 4
Comércio 5 1 5 11
Doméstica 13 14 9 36
Jornaleiros 11 18 25 54
Profissões Liberais 1 1
Serviço Público 4 1 5
Transportes 1 2 3

Total geral 37 39 49 125

Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

416  Roberto Guedes, ao analisar a mudança da cor das pessoas nas listas nominativas ao longo 
dos anos, percebeu que a cor nos registros estava associada ao momento do status social, político 
e econômico do indivíduo, isto é, quando o indivíduo ascendia socialmente, sua cor tendia ao 
embranquecimento (FERREIRA, Roberto Guedes. Egressos do cativeiro: trabalho, família, 
aliança e mobilidade social. Porto Feliz, São Paulo, c.1798-c.1850. Rio de Janeiro: Mauad/
FAPERJ, 2008).
417  POPIGINIS, Fabiane. Proletários de casaca: trabalhadores no comércio (Rio de Janeiro, 
1850-1920). Campinas: Unicamp, 2007. 
418  Os registros que não informavam o ofício foram excluídos dos quadros.
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 Apesar de o quadro não informar o sexo, as mulheres se concentraram 
nos serviços domésticos em todas as cores. Entre os profissionais liberais 
encontramos apenas um pardo migrante no cargo de farmacêutico da 
região. Já entre os servidores públicos, a diferença entre as cores é bem 
significativa, uma vez que são quatro trabalhadores brancos para apenas 
um preto. Em virtude do número reduzido, não é possível afirmar que ali 
monopolizaram o ofício.

 É no trabalho como jornaleiro que se encontravam as diferenças, 
pois ali todos pareciam estar presentes em número significativo, com 
destaque para pretos e pardos. Apesar de a categoria “jornaleiro” simbolizar 
aquele que trabalha por dia,419 aqui, no intuito de auxiliar a pesquisa, 
incorporaram-se ofícios que demonstravam certa estabilidade profissional, 
tais como: trabalhador, assalariado, operário, entre outros. Se somados, 
entre os migrantes os não brancos controlavam 80% desse ofício, ou seja, 
apesar da concentração de brancos no comércio, aparentemente na Baixada 
pardos e pretos obtiveram ofícios para além da agricultura. 

É na busca pelos ofícios na Baixada que se observam os projetos 
dos migrantes do Vale do Paraíba. O gráfico IV mostra como cada cor se 
distribui pelos ofícios. Os brancos, apesar de obterem empregos na lavoura, 
ali não se concentraram. Parecem ter conseguido melhores oportunidades 
no comércio e no ofício de jornaleiros. Os pardos estiveram presentes 
em todas as categorias, mas pelo gráfico nota-se que se concentraram 
prioritariamente no ofício de jornaleiros. As mulheres declaradas pretas 
não se concentraram no serviço doméstico, em comparação com as outras 
cores. Provavelmente trabalharam ao lado dos esposos, pais ou irmãos mais 
velhos na lavoura para complementar as contas da casa.

Já os migrantes registrados como pretos obtiveram oportunidades na 
lavoura, no comércio, no serviço público e na área de transportes. Contudo, 
nota-se na busca pelo emprego na categoria “jornaleiros” o projeto de vida 
dos pretos de origem do Vale do Paraíba. Como demonstrado anteriormente, 
muitos desses jovens e adultos aparentemente não puderam lidar com 
a lavoura no Vale do Paraíba, uma vez que o campo havia sido tomado 
pelo gado e pelo eucalipto. Além disso, não possuíam vínculos com os 

419  FONSECA, S.  Dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Garnier, 1926.
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antigos barões de café, ao contrário de seus pais, que muito possivelmente 
vivenciaram a experiência da escravidão.420 Por isso, ao chegarem à Baixada 
Fluminense, optaram por se empregar naqueles ofícios em que havia uma 
maior independência em relação ao patrão e uma real possibilidade de 
mobilidade social.

Gráfico IV – Profissão dos “autodeclarados” migrados do Vale do Paraíba,  
por cor, para a Baixada Fluminense, em porcentagem.  

Município de Nova Iguaçu, 1889-1939

Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

Os migrantes exerciam, nos centros urbanos, independentemente 
de sua cor, profissões aprendidas em sua curta experiência no campo. Em 
Nova Iguaçu, à semelhança do processo migratório e de inserção social 
pelo trabalho na Bahia, foi possível notar que “muitos ofícios exercidos 
na zona rural se encaixavam perfeitamente às necessidades do mercado 
urbano”.421 Cabe lembrar que na Baixada Fluminense encontrava-se um 
misto de aglomerado urbano em desenvolvimento com pequenas chácaras 
de cultivo de laranja em sua sede. Desse modo, conclui-se “que é equívoco 
supor que os escravos rurais [e muitos menos seus descendentes] estivessem 

420  Castro apontava como uma das características que permitiram a permanência da população 
ex-escrava no Vale do Paraíba a criação de laços de gratidão entre patrões e, os que passaram a ser 
reconhecidos como empregados. CASTRO, op. cit. 1995.
421  FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade..., 2006, op. cit., p. 325.
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despreparados para a vida nas cidades”.422 Por isso, deve ter sido mais fácil 
obter empregos em locais em ascensão do que em grandes centros onde 
“sobravam pernas”.

Pelos registros civis de nascimento de migrantes do Vale do Paraíba 
“autodeclarados” foi possível localizar as regiões de moradia. O gráfico V 
mostra as escolhas de cada cor quanto ao local de residência. Os migrantes, 
independentemente da cor, parecem ter optado por ficar próximos à órbita 
do atual centro de Nova Iguaçu. Declararam morar principalmente na 
sede do município, em seu interior e, no máximo, no atual município 
desmembrado de Mesquita. Somente os pardos parecem ter preferido o 
interior de Nova Iguaçu a Mesquita. Em nenhum momento citam residir 
em regiões mais distantes, como Duque de Caxias; afinal o eixo econômico 
e, por consequência, as oportunidades estavam na sede do município.

Gráfico V – Região de residência dos migrantes do Vale do Paraíba 
autodeclarados por cor nas regiões, em porcentagem – 1889-1939

Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

422  Ibid.
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No quadro V, visualiza-se a importância percentual de cada cor de 
migrante dentro dessas regiões em que eles optaram por residir. Em Belford 
Roxo, de todos os migrantes, os pretos eram 70%, enquanto existiam apenas 
10% de brancos e pardos. Em Japeri havia apenas um pardo. Nesse período, 
essa região ainda não havia recebido qualquer incentivo governamental, 
seja no saneamento básico, seja no dessecamento de propriedades. Tanto 
Mesquita quanto a sede de Nova Iguaçu possuíam mais pretos migrantes do 
que os outros grupos. E no interior os pardos parecem ter sido a maioria. Em 
nenhuma dessas localidades os brancos migrantes conseguiram ser a maioria. 

Quadro V – Número absolutos de migrantes do Vale do Paraíba autodeclarados 
por região de residência (1889-1939).423

Branca Parda Preta Total geral

Belford Roxo 1 1 5 7
Japeri 1 1
Mesquita 21 20 29 70
Nova Iguaçu (cidade) 20 23 27 70
Nova Iguaçu (interior) 22 34 30 86
Vale do Paraíba 1 1

Total geral 65 79 91 235
Fonte: 1º Ofício de Registro de Pessoas Naturais do município de Nova Iguaçu.

Comparando as regiões de moradia com a profissão dos migrantes 
é possível delimitar se o local de moradia é influenciado pelo ofício. Entre 
os brancos, os comerciantes moram tanto na sede quanto no interior do 
município de Nova Iguaçu. Já 88% dos “jornaleiros” residem em Mesquita. 
A metade das mulheres registradas como dos serviços domésticos reside 
na sede e a outra metade no interior e em Mesquita. Entre os pardos, todos 
os trabalhadores da lavoura conseguiram uma casa no interior do atual 
município de Nova Iguaçu. As domésticas estão em ordem decrescente, na 
sede, no interior e em Mesquita. O único empregado do comércio registrado 
reside em Japeri. Ao contrário dos brancos, os jornaleiros estão espalhados 
de forma equilibrada entre essas três regiões.

423  Os registros que não informavam o local de residência foram excluídos do quadro.
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A situação de moradia dos registrados como pretos diferencia-se 
dos anteriores, mas não chega a ser antagônica. Os lavradores estão no 
interior, enquanto o único artesão está na sede. Os comerciantes encontram-
se no interior do município. As domésticas residem de forma equilibrada 
na sede e em Mesquita. É na profissão de jornaleiro que se encontra uma 
informação importante: 27% residem no interior do Município, enquanto 
54,54% em Mesquita. 

A sede provavelmente era o local onde a valorização dos imóveis 
era superior às demais regiões, pois concentrava tanto o centro urbano 
quanto a produção de laranjas. Desse modo, ali, não foi possível para 
todos os migrantes do Vale do Paraíba, independentemente da cor, residir 
de forma concentrada. O atual município de Mesquita localiza-se bem 
próximo da sede de Nova Iguaçu, e ele aparece como o principal local de 
moradia daqueles que conseguiram ascender socialmente na região, ou seja, 
nenhum migrante do Vale do Paraíba se instalou em locais longínquos e/
ou fora do eixo econômico.424

De acordo com Rebecca Scott, as relações sociais, empreendidas 
pelas relações de trabalho, vão engendrar as relações raciais no Pós-abolição. 
Se no sul dos Estados Unidos o trabalho no açúcar se tornou segregado, o 
mesmo não aconteceu em Cuba, uma vez que, ao contrário do primeiro, 
o emprego no canavial não era exclusivo das pessoas de cor preta. Em 
virtude da não segregação por ofício, o racismo não se tornou extremado, 
aos moldes norte-americanos.425 A partir dos dados acima demonstrados 
é possível observar que o mesmo fenômeno, de não segregação por ofício 
ou moradia, pelo menos para os migrantes, aparentemente, ocorreu na 
Baixada Fluminense. Esse fato provavelmente permitiu a pretos e pardos, 

424  Essa instalação pode ter sido facilitada para loteamentos em série que aconteceram na região 
a partir da década de 1920. Antigos latifúndios foram repartidos em pequenos lotes, a preços 
acessíveis a uma população sem muito pecúlio (SILVEIRA, Jorge Luís Rocha da. De quando 
dar os anéis. Hidra de Iguaçu: Cadernos de Textos de História Local e Regional da Baixada 
Fluminense, Duque de Caxias, FEUDUC/CEMPEDOC-BF/APPH-CLIO, ano II, n. 3, abr./maio/
jun. 2000).
425  SCOTT, Rebecca. Fronteiras móveis, ‘linhas de cor’ e divisões partidárias. In:______; HOLT, 
Thomas; COOPER, Frederick. Além da escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania 
em sociedades pós-emancipação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 136.



240   |   carlos eduardo costa

descendentes diretos ou não de libertos, ascender socialmente, participando 
de diversos arranjos de trabalho, inclusive políticos.426

Na Baixada, não faltavam braços e muito menos sobravam pernas. 
A aparente necessidade de mão de obra, a partir da expansão econômica 
impulsionada pela produção de laranjas, parece ter sido nutrida pelos 
migrantes de diversas regiões, tendo os de origem do Vale do Paraíba 
contribuído acentuadamente. Como era uma região em amplo crescimento, 
boa parte dos migrantes pretos e pardos, jovens e adultos, obtiveram 
empregos para além da lavoura (89,72%), assim como conseguiram a 
estabilização nas proximidades do centro econômico (95,88%). Entre 
os anos de 1920 e 1940, a Baixada Fluminense tornou-se o local das 
oportunidades. O racismo pode ter feito parte do cotidiano; afinal aquela 
região recebeu não apenas pretos e pardos do Vale do Paraíba, como também 
imigrantes europeus e nordestinos. No entanto, ali, não incentivou o ócio 
e muito menos ampliou o número de pernas desocupadas; pelo contrário, 
na Baixada Fluminense foi possível a mobilidade social, principalmente 
de migrantes pretos e pardos nascidos no Pós-abolição. 

426  No ano de 1917, foram eleitos dois afrodescendentes para a Câmara de Vereadores de Nova 
Iguaçu: Gaspar José Soares e Izaac Manoel da Câmara. O primeiro, de acordo com os registros 
civis de óbitos, em várias ocasiões se apresentou como declarante, tendo como profissão a 
subdelegacia de polícia, com a patente de tenente. Ele exerceu cinco mandatos consecutivos. 
Izaac completou quatro mandatos e, nas eleições de 1919 e 1924, se apresentava como major. 
Essas informações foram retiradas do livro Memórias da Câmara Municipal de Nova Iguaçu. 
Suas biografias ainda não foram pesquisadas.
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A sociedade escravista e pós-escravista brasileira no século XIX 
tem sido alvo de diversas pesquisas no campo da história. São importantes 
aportes, no campo da produção historiográfica, que têm contribuído para 
descortinar, cada vez mais, as condições de vida e da cultura material e 
imaterial de escravos e libertos dentro da escravidão, bem como da vida 
desses sujeitos no Pós-abolição.

Na Bahia, estudos pormenorizados acerca da escravidão e pós-
emancipação têm possibilitado perceber como a experiência da escravidão, 
vivida por homens e mulheres, se projetou sobre o cotidiano desses sujeitos, 
redefinindo suas vidas e criando novas possibilidades de dias melhores 



nos anos imediatamente posteriores a lei abolicionista de 1888.427 Esses 
estudos deram foco, principalmente, às regiões da grande economia de 
exportação, desconsiderando o papel histórico de escravos e libertos que 
compunham uma importante massa trabalhadora, situada em regiões como 
o recôncavo sul da Bahia, responsável pela produção de gêneros de primeira 
necessidade para a cidade do Salvador.

Até a primeira metade do século XX, favorecidas pelas características 
geográficas e hidrográficas da região, que garantiam a comunicação entre 
o vasto interior e a capital por via fluvial e marítima, as áreas portuárias de 
cidades como Nazaré, Jaguaripe e Maragogipe fervilhavam com a chegada 
de compradores e vendedores de produtos variados, entre eles a farinha de 
mandioca, o fumo, o dendê, a piaçava, o pescado e um grande sortimento 
de louças de barro, telhas e tijolos. Na cidade de Nazaré, importante 
entreposto comercial do recôncavo, o volume e a variedade de mercadorias 
que chegavam de todas as localidades da região, conduzida por tropeiros, 
fazia desta urbe um importante centro comercial.

Boa parte da população que residia nessas cidades e em suas 
imediações buscava seu ganho em atividades ligadas a esse vaivém de 
mercadorias e pessoas. Notícias esparsas, arroladas na documentação 
preliminarmente escrutinada que se encontra no Arquivo Público de 
Nazaré, dão conta da presença feminina ocupando as mais diversas funções. 
Desempenhando atividades de compra e venda, gerenciando pequenos 
negócios, administrando bens, cuidando das roças e da criação do gado 
pequeno estavam mulheres pobres que, na ausência temporária ou definitiva 
de seus companheiros, buscavam garantir a sobrevivência da família.

Nessa condição encontrava-se dona Laurina Maria de Jesus, 
proprietária de uma pequena quitanda em casa de sua mãe. Em 13 de 
fevereiro de 1893, requeria à Câmara Municipal de Nazareth428 o perdão 
da multa de 30$000 réis, alegando “estar onerada com cinco filhos menores 
e que não tem um marido que cuide em seus deveres”.429 Enquadradas no 

427  FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na 
Bahia (1870-1910). Campinas, SP: Unicamp, 2006.
428  Neste texto, a cidade de Nazaré é grafada de duas formas diferentes: Nazaré ou Nazareth. 
Trata-se de opção feita pela autora para fazer a análise ou se referir ao documento pesquisado. 
429 Livro de Registro de Expediente da Intendência Municipal de Nazareth, 1893-1900. 
Arquivo Público Municipal de Nazaré-Ba.
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mesmo artigo do código de postura municipal de 1893, estavam dona Avelina 
do Lago e dona Alexandrina Maria da Conceição, que alegavam precárias 
condições para criar seus filhos menores sem a presença masculina. Muitas 
dessas mulheres experimentaram a vida no cativeiro e posteriormente, no 
imediato Pós-abolição, buscaram nos laços de vizinhança, compadrio, 
amizade e solidariedade alternativas de sobrevivência pra criar seus filhos 
menores e dar continuidade às suas vidas. As imprevisibilidades e incertezas 
dessa nova condição de livres, no Pós-abolição, fomentaram relações de 
compadrio e lealdade, garantindo recursos para a sobrevivência, sobretudo, 
de terras e moradia.430 

Na cidade de Nazaré, somando-se às dificuldades de emprego e de 
sobrevivência, essas mulheres ocupavam espaços públicos em constante 
confronto de reclamações e resistência. Embora apareçam aqui e ali na 
documentação existente, pouco se sabe sobre suas vidas, seus meios de 
sobrevivência e punição dos atos transgressores, seus conflitos, seus valores 
e aspirações.

Este texto tem a intenção de iniciar uma análise dos registros deixados 
nos inquéritos jurídicos e policiais, nos documentos da Câmara Municipal, 
nos inventários e testamentos, que flagram o cotidiano dessas mulheres. 
Busco, portanto, dar visibilidade aos lugares de moradia e sobrevivência, 
possibilitando perceber formas de mobilidade na cidade, elementos pouco 
observados pela historiografia.

Depois da liberdade: onde morar? Como viver?
A organização das vidas de mulheres pobres livres e escravas na 

região do recôncavo sul da Bahia, em meados do século XIX, era marcada 
pelas possibilidades de trabalho ofertadas na pequena cidade de Nazaré, 
Jaguaripe ou mesmo na freguesia de Santo Antonio de Jesus (figura 1). 
Membros ativos na sociedade, sua circulação nesses espaços foi documentada 
nos diversos processos do Judiciário que compõem o corpo documental 
430  Sobre as relações de compadrio no Recôncavo Baiano, ver a importante contribuição de 
SOUZA, Edinélia Maria de Oliveira. Pós-Abolição na Bahia: hierarquias, lealdades e tensões 
sociais em trajetórias de negros e mestiços de Nazaré das Farinhas e Santo Antonio de Jesus 
1888/1930. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012 – principalmente o capítulo 2: Compadrio, sociabilidades 
e tensões.
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do Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), nos quais esses sujeitos 
aparecem como réus, vítimas ou mesmo escondidas no rol das testemunhas 
arroladas nos processos.

Figura 1 – Municípios e freguesias do Recôncavo Baiano 
em meados do século XIX

Fonte: extraída de BARICKMAN, B. J. Um contraponto baiano: açúcar, fumo, 
mandioca e escravidão no Recôncavo, 1780, 1860. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003.

Sua presença nas ruas dos centros urbanos do recôncavo – vivendo 
precariamente do artesanato caseiro, da pesca e venda de mariscos, 
abundantes na região, ou desenvolvendo atividades domésticas – cresceu 
com a crise fi nal da abolição, embora muitas dessas atividades já estivessem 
largamente sendo executadas por mulheres escravas ou libertas. A saída 
desses sujeitos do meio rural, onde atuavam principalmente na lavoura, em 
busca de outros espaços de sobrevivência nas cidades e vilas do recôncavo, 
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criou formalmente um exército de reserva de mão de obra, habitando de 
forma precária as nascentes periferias desses lugares.431

Nos anos anteriores à abolição e de falta de mão de obra nas 
lavouras, a provável migração desses sujeitos para os centros urbanos foi 
documentada em correspondências dos poderes locais das cidades e vilas 
do recôncavo da Bahia, sendo este tema debatido nas câmaras municipais. 
Em 1887, ao responder a uma correspondência da Presidência de província 
acerca da chegada de imigrantes para a região, as autoridades locais de 
Nazareth declaravam que

[...] Existem n’este municipio muitas Fazendas e Engenhos 
abandonados por falta de braços que os lavrem, os quaes 
possuem bons terrenos, que com pouco dispendio, estamos certos, 
poderão ser adquiridos para o serviço da immigração. Julgamos 
que proprietarios dos que trabalham não se recusarão a admitir 
imigrantes para o trabalho de parceria ou assalariados.432

As informações requeridas pelo Presidente de província acerca de 
terras devolutas, topografia, “gêneros de cultura do município”, atividades 
comerciais etc. foram prontamente respondidas pela Câmara Municipal 
de Nazareth. Fica evidente nessa correspondência a “falta de trabalho 
continuado, o que é devido à decadência da agricultura e comércio”433 
na região.  Embora a documentação dê importantes pistas acerca do 
quotidiano da cidade e do provável êxodo da zona rural para os centros 
urbanos, anunciando uma crise do sistema escravista na região, crise esta 
evidenciada pela falta de “braços” para o serviço na lavoura, aqui não é 
possível apreender aspectos da vida das mulheres pobres que certamente 
circulavam e ocupavam esses espaços urbanos.

431   Ao tratar da movimentação da população negra na região do Vale do Paraíba, ver: RIOS, 
Ana Maria Lugão; COSTA, Carlos Eduardo C. da. Migração de negro no pós-abolição: duas 
fontes para um problema. Disponível em: <www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008 docsPDF/
ABEP2008_1269.pdf>.  Eles nos dizem que migrar, para muitos ex-escravos, foi um dos mais 
importantes significados da liberdade. Devemos considerar, portanto, na nossa análise sobre a 
mulher no Recôncavo Baiano, quais os significados de usufruir da direito de ir e vir para essa 
população.  
432  Extraído do Livro de Registro de Officio e Informações da Câmara Municipal de Nazareth,
1877-1902. Arquivo Público Municipal de Nazaré – Ba, p. 44, officio nº 7. Nazareth, sala das 
sessões da Câmara Municipal, 11 de março de 1887, grifos meus.  
433  Ibid., p. 44, Officio nº 7. Nazareth, sala das sessões da Câmara Municipal, 11 de março de 
1887.
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Sem oportunidade de emprego assalariado, e tendo que improvisar 
a própria sobrevivência, estas mulheres buscavam em atividades informais 
e nas relações de compadrio e solidariedade formas de garantir o ganha-
pão.434 Eduardo França Paiva, ao analisar a nova condição social da mulher 
liberta nas Minas Gerais do século XVIII, já nos propõe duas importantes 
questões que as acompanhavam nessa nova vida: onde morar? Como 
sobreviver?435 São duas questões que se complementam. A saída da condição 
de cativa, antes ou depois do 13 de maio, não assegurava a essas mulheres 
um lugar para morar, tampouco meios de sobrevivência nessa nova fase 
de suas vidas e nas de seus descendentes. Mesmo após a lei abolicionista, 
a sua permanência nas atividades iniciadas ainda no cativeiro pode ser 
apreendida na análise dos parcos documentos oficiais. São rastros que 
abalizam a presença da ausência do passado desaparecido, só possível de 
ser surpreendido a partir do olhar atento do historiador.

Em Nazaré, na segunda metade do século XIX, a presença feminina 
à frente de comércios de rua ou administrando pequenas quitandas, situadas 
nos nascentes bairros periféricos, pode ser surpreendida nos requerimentos 
destinados à administração municipal, solicitando o perdão de eventuais 
dívidas, ou relativos a desentendimentos ocorridos em seus pequenos 
comércios que levaram à abertura de inquéritos policiais. Esses pequenos 
comércios ocupavam, geralmente, parte de suas próprias residências, 
muitas delas precárias, feitas de material ordinário adquiridos nas matas 
existentes próximo às suas moradas. Nesses espaços, entre o trabalho e a 
casa, essas mulheres se ocupavam dos afazeres domésticos e também da 
administração dos negócios.

Caso exemplar é o de Maria Madalena, que possuía residência e um 
pequeno comércio de venda de bebidas, fumo e outros produtos ordinários 
no lugar chamado “Pé da Ladeira Grande”, na cidade de Nazareth.436 
Embora a documentação não deixe clara a sua origem, estado civil, com 

434  Maria Odila Leite da Silva Dias evidencia que esses papéis informais, por sua própria 
natureza, não são oficialmente reconhecidos, nem socialmente muito valorizados, embora 
sejam importantes no processo concreto da vida quotidiana (DIAS, Maria Odila Leite da Silva. 
Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1984. p. 31).
435  PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas Minas Gerais do Século XVIII: estratégias 
de resistência através dos testamentos. São Paulo: Annablume, 1995. p. 128-129.
436  APB. Seção Judiciária. 17/598/02. Apelação Crime: João José Nepomoceno (1862).
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quem morava ou se possuía filhos, fica evidente, na fala das testemunhas 
do processo, que ela estava à frente do comércio, participando ativamente 
dessa atividade que certamente lhe garantia o sustento.

Sua “venda”, palco de uma tentativa de assassinato ocorrido 
em 1862, foi citada como sendo um lugar de reunião dos homens que 
chegavam à cidade de Nazaré, vindos de diversos lugares da região. Lá 
apeavam seus cavalos para tomar “um vintém de espírito”. Parece que a 
quitanda de Maria Madalena era bastante frequentada. Chama a atenção 
na documentação analisada o fato de Maria Madalena, mesmo sendo 
citada na fala das testemunhas como tendo presenciado o tal “barulho”, 
que resultou em uma apelação crime de lesões corporais, não ter sido 
listada no rol das testemunhas.  Só sabemos da sua presença pela fala das 
testemunhas arroladas. Embora sutilmente presente na documentação 
existente nos arquivos da região, o cotidiano dessas mulheres só pode ser 
surpreendido a partir de um olhar mais atento para o conteúdo implícito 
nas entrelinhas desses documentos. Como nos diz Maria Odila Leite da 
Silva Dias, é necessário saber onde buscar e como olhar.

Esse olhar atento sobre a documentação pode ser lançado na análise 
do testamento de Maria do Rosário, preta, africana de Angola, que chegou 
ao Brasil ainda criança.437 Pouco se sabe de sua vida na escravidão, seus 
feitos e como viveu após ser vendida para sua senhora dona Joana dos 
Anjos. No entanto, Maria do Rosário deixa importantes pistas sobre sua 
vida depois da liberdade, registrando em seu testamento o orgulho de ter 
conseguido sair do jugo do cativeiro “com o meu [o seu] dinheiro”. Não 
é possível afirmar quais as atividades que lhe propiciaram acumular os 
recursos para a conquista da liberdade e para a aquisição dos bens listados 
no testamento.

Sabe-se, no entanto, que seu maior bem era uma casinha na rua da 
fontinha de cima, zona de prostituição da cidade de Nazareth, o que nos 
leva a pensar sobre a possibilidade de sua atuação como prostituta na zona 
portuária da cidade. Seus “clientes”, homens de negócios, poderiam tê-la 
presenteado com correntes, medalhões e outros objetos em ouro e prata 
que foram deixados para sua escrava Ritta do Rosário, assim como para 

437  APEB.  Livro de Testamentos nº 5 (1868-1871). Maria do Rosário.
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outros herdeiros, por não ter tido filhos.438 É provável que Ritta do Rosário 
também estivesse envolvida, direta ou indiretamente, nos “negócios” de 
sua senhora. Talvez por esse motivo ela tenha intencionado recompensá-
la quando, em seu testamento declara “liberta a minha escrava Ritta do 
Rosário, como se ingênua nascesse, logo que tenha lugar meu falecimento, 
bem assim algum filho que até esse tempo venha a ter”.439

Chama a atenção, ainda no testamento de Maria do Rosário, sua 
devoção aos santos católicos, quando deseja que “sucedendo que seja 
meu falecimento, meu corpo será levado à sepultura acompanhado das 
Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e da de São Benedicto a quem 
pertenço”.440 A adoção de uma irmandade lhe assegurava um enterro 
digno de um cristão e, portanto, perdão de seus pecados e a “salvação de 
sua alma”. Essa devoção estava fortemente evidenciada no espaço de sua 
moradia, a partir da presença física desses santos em sua casa, ocupando 
um espaço de destaque na sala, geralmente ornados em ouro e prata. 

Embora tornar-se forra não significasse, necessariamente, sinônimo 
de ascensão social e econômica, os importantes espaços de vida material 
conquistados por essas mulheres fora da escravidão poderiam estimular 
outras mulheres na busca da liberdade. 

Provavelmente foi o que aconteceu com Alcina, escrava de Maria 
Brígida Gomes, que em 1883 entrou na Justiça contra sua senhora, pedindo 
revisão dos valores referentes a sua carta de liberdade, com suas filhas 
ingênuas, Maria e Olívia,  com a idade de oito e  dez anos respectivamente. 

Alcina alegava, em sua defesa, ser portadora de doenças, pedindo a 
redução do valor estabelecido pela sua senhora em relação a sua liberdade. 
Certamente a escrava Alcina teve dificuldades em apresentar argumentos que 
garantissem a compra de sua liberdade por 300$000 réis, valor acumulado 
por ela em atividades fora da escravidão, por ser considerada “esperta, 
hábil e ativa”,441 como declara sua senhora no processo.

438  Edinélia Maria Oliveira Souza também observou, em testamentos de mulheres africanas 
solteiras e sem filhos o acúmulo de bens em ouro e prata que foram deixados para seus herdeiros. 
SOUZA, Edinélia Maria de Oliveira. Pós-Abolição na Bahia..., 2012, op. cit.
439  APEB. Livro de Testamentos nº 5 (1868-1871). Maria do Rosário.
440  Ibid., grifos meus.
441 APEB. Seção Judiciária. Apelação Civil, 17/2768 (1884). Alcina de Tal..
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A necessidade de lucrar de cobrir parte de seu sustento com o trabalho 
de ganho de escravas no recôncavo fez com que muitas proprietárias 
empobrecidas elevassem os valores para impedir a conquista da liberdade 
e, consequentemente, garantir a manutenção dos ganhos. Viver dos jornais 
de seus escravos, principalmente entre a classe dos pequenos proprietários, 
era um costume não apenas no recôncavo, mas também em outras partes do 
Brasil. Segundo Maria Odila Leite da Silva Dias, em São Paulo no século 
XIX, “esse era um meio de sobrevivência preferido por viúvas remediadas 
e pequenos funcionários da administração pública, que alugavam caro os 
seus escravos de ofício”.442 

No Recôncavo Baiano, provavelmente a escrava Alcina era 
responsável pelo sustento de sua senhora que a alugava por dia para 
desenvolver atividades domésticas, como lavar roupas, cozinhar ou até 
mesmo vender pelas ruas. Essas atividades garantiam a ela pouca ou 
nenhuma vigilância, uma vez que, em muitos casos, o trabalho era realizado 
longe dos olhos dos senhores.

A roupa era lavada fora das casas, geralmente na beira dos rios 
e nascentes que cortam a região. Nesses lugares, a reunião de mulheres 
pobres, escravas ou não, garantia o contato e a troca de informações 
importantes sobre a vida quotidiana. Muitas delas se aproveitavam dos 
laços de amizade e solidariedade criados nesses encontros para fortalecer 
e impulsionar tomadas de decisões contra os maus-tratos tanto de seus 
senhores como de seus companheiros.

O espaço urbano era propício para os arremedos de liberdade. 
Aproveitando-se da falta de uma vigilância constante, as mulheres escravas 
tratavam de assuntos de seu interesse, misturavam-se com a população livre, 
sendo muitas vezes facilmente confundidas com ela. Assim, buscavam 
brechas para alcançar a tão sonhada liberdade, o que de fato, aqui e ali, 
conseguiam. Um exemplo disso foi documentado no processo de ação de 
liberdade que Maria da Conceição abriu contra seus pretensos senhores, 

442  Para maiores informações sobre senhores que viveram dos jornais de seus escravos, ver 
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. p. 89. Ver principalmente o capítulo “Senhoras e ganhadeiras: elos na cadeia 
dos seres”.
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alegando ter nascido de ventre livre, o que comprova com sua certidão de 
nascimentoem na qual não consta sua condição de cativa. A defesa dos réus 
alega ter sido essa uma manobra de sua mãe, Antonia Francisca, escrava de 
Ana de Jesus, que tendo sido autorizada a mendigar nos arredores da vila 
sem nenhuma vigilância, aproveitou com seu amásio para ir à localidade 
de Jacuruna e à capela de Santo Antônio das Barreiras batizar sua filha 
Maria da Conceição como se livre fosse.443

Notadamente o escravo urbano desfrutava de uma “certa liberdade”, 
garantida pela falta de fiscalização de seus atos e, portanto, vivia em 
melhores condições de vida, uma vez que passava os dias longe das vistas 
de seus senhores.444 Essa autonomia em relação ao tempo do trabalho, 
facilitava o acúmulo de pecúlio, garantindo a compra da liberdade. Para 
essa camada da população, cada vintém conquistado significava uma 
parcela de independência, um átomo de liberdade.445 

Considerações finais

Nos últimos anos da vigência do cativeiro e nos anos imediatamente 
pós-emancipação, mulheres livres e ou escravas, no limiar da pobreza, 
buscavam alternativas de moradia e sobrevivência. Habitando as nascentes 
periferias dos centros urbanos do recôncavo sul da Bahia, construíam suas 
moradias adotando um padrão de arquitetura rústica com o uso de taipa 
de mão446 e palhas de coqueiro e piaçaba, encontrados em abundância nas 
matas que cercavam esses centros urbanos.

Embora vivessem livres do cativeiro, carregavam todo o estigma 
da cor, da origem e do fato de serem mulheres, buscando, muitas vezes, 
nas irmandades católicas um pertencimento a esse “novo” mundo, a 
essa nova condição de liberta em uma sociedade escravista. Nesse 
sentido, empregaram variadas formas de adaptação ao mundo dos 

443   APEB. Processo Civil. Ação de Liberdade, 47/1666/14 (1877),Maria de Tal.
444  QUEIROZ, Suely R. R. de. A escravidão negra e São Paulo. Rio de Janeiro: José Olympio, 
1977.
445  PRADEZ, Charles. Nouvelles études sur Le Brésil (1872). [s.l.]: BiblioBazaar, 2010.
446  Construção feita de estacas, ripas, varas etc., entrecruzadas e barro. No específico para a 
expressão taipa de mão, o barro é jogado e alisado com as próprias mãos.
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brancos, estratégias criadas e recriadas cotidianamente, sinalizando 
uma complexa rede de relações sociais que será fruto de uma maior 
investigação durante a pesquisa de doutoramento.

Embora essa análise inicial não possa dar conta da dimensão do 
número de mulheres pobres livres e ou escravas que circularam e constituíram 
suas vidas nessa parte da Bahia, ela é, sobretudo, uma possibilidade de 
percebê-las em seu cotidiano. Sendo assim, a trajetória pessoal das mulheres 
aqui citadas, que deixaram suas marcas gravadas em documentos oficias 
da Câmara Municipal de Nazaré e nos processos do Judiciário, é a base 
para essa primeira reflexão da pesquisa de doutoramento.
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Enfim, agentes sociais
Não só aqueles que chegaram aos centros acadêmicos, ou os que 

tiveram contato com os resultados de pesquisas produzidas nesses centros, 
mas a última geração de populações negras, de modo geral, vêm assistindo a 
reviravoltas nas perspectivas analíticas relativas ao conhecimento histórico 
notoriamente produzido para dar conta de explicar a sua participação e 
as de seus antepassados na recente história da sociedade brasileira. Nesse 
sentido, no intervalo de uma vida – felizmente ainda não esgotado, em 
muitos dos casos – foram construídas narrativas que atribuem a essa 
categoria diversas possibilidades identitárias.



Não obstante análises antropológicas e etnográficas, por parte 
de importantes estudiosos, na primeira metade do século passado, os 
investimentos em pesquisas históricas sobre experiências concretas 
envolvendo trajetórias de populações negras que podem ser narradas 
tiveram como pontapé inicial o interesse internacional nas relações raciais 
brasileiras.447 Em verdade, sugere-se que esse evento ensejou um importante 
deslocamento do eixo de análise – incluindo-se a transformação das ditas 
experiências em objeto de pesquisas acadêmicas mais abrangentes. Numa 
rápida retrospectiva desse bem conhecido episódio, temos que em um país 
subdesenvolvido, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) pretendeu realizar um estudo sobre tensões 
raciais no pós-Segunda Guerra Mundial, sendo o Brasil, na ocasião, escolhido 
como laboratório de pesquisa sobre as relações humanas,448 por empenho, 
principalmente, dos sociólogos Luiz Aguiar Costa Pinto e Edison Carneiro.

Figurava entre as demandas da agência internacional encontrar uma 
situação social capaz de oferecer modelos de ações neutralizadoras dos 
efeitos de um cancro diagnosticado, com o advento da Segunda Guerra 
Mundial, que invadiu as artérias sociais de várias das chamadas civilizações 
ocidentais: o racismo. Tal expectativa baseou-se na crença na existência de 
uma harmonia racial neste lado do Atlântico, conforme formulações anos 
antes divulgadas por Gilberto Freyre.449 Quiçá contrariando expectativas, 

447  Alude-se aos trabalhos realizados nas décadas iniciais do século XX por estudiosos como 
Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Edison. Carneiro. 
448  Nesse sentido, entre 1950 e 1953, a UNESCO patrocinou um conjunto de pesquisas sobre as 
relações raciais no Brasil. O objetivo do projeto era “determinar os fatores econômicos, sociais, 
políticos, culturais e psicológicos favoráveis ou desfavoráveis à existência de relações harmoniosas 
entre raças e grupos étnicos”. Como representante de uma região considerada economicamente 
tradicional, a Bahia – que já contava com uma tradição de estudo sobre o negro – foi o campo 
de pesquisa do médico e antropólogo social Thales de Azevedo. Na mesma categoria, as regiões 
de Pernambuco e do Amazonas tiveram como pesquisadores René Ribeiro e Charles Wagley, 
respectivamente.  Quase como um contraponto, Rio de Janeiro e São Paulo foram escolhidos 
como áreas modernas onde seria possível verificar os problemas próprios das sociedades 
capitalistas desenvolvidas. No então Distrito Federal, a tarefa coube a Luiz Aguiar Costa Pinto. 
Três pesquisadores analisariam as relações de raça em São Paulo: Florestan Fernandes, Roger 
Bastide e Oracy Nogueira.
449  Em palestras proferidas nos Estados Unidos nos anos 40 do século passado, Freyre procurou 
dar sua própria interpretação das relações raciais brasileiras. Nesse esforço, traçou um quadro 
idílico inaugurador do que veio a ser denominado “democracia racial”. Sobre o assunto, ver: 
COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 8. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: UNESP, 2007. cap. 9.
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e/ou refutando hipóteses formuladas no gabinete em Paris, onde se reuniu o 
“Comitê de Peritos sobre Relações de Raça”, como resultado das pesquisas, 
uma metástase foi identificada na sociedade brasileira. As análises – que 
apontaram distanciamento social entre negros e brancos, em benefício do 
último grupo – contribuíram para denunciar a existência de um preconceito 
velado, oculto, que segregava e discriminava “os homens de cor”, no caso 
do Brasil. Doravante, a comprovação científica desse fenômeno forneceria 
potencial poder de fogo para os mais diversos movimentos sociais que 
empenhariam suas armas em diversas lutas antirracistas. Mas não somente 
para eles.

Por conseguinte, ainda naquela ocasião, de acordo com o defendido 
por Costa Pinto – valendo-se dos resultados de suas pesquisas sobre 
o negro no Rio de Janeiro – foi aberta uma “pequena clareira” para o 
estudo sociológico acerca das relações de raça no Brasil num plano 
autenticamente científico.450 Nesse sentido, um novo ânimo envolvendo 
os estudos dessas relações já começou a ser observado na década seguinte, 
a de 1960. Entretanto, a revisão feita pelo pensamento social brasileiro 
ainda reproduzia discursos que sinalizavam que a herança social recebida 
da escravidão teria transmitido aos negros a condição de anomia e a 
falta de competitividade no mercado de trabalho, concluindo-se, daí, que 
pretos e pardos não eram dotados de condições adequadas para organizar 
instituições sociais.451 Ao fim e ao cabo, reforçavam as evidências sobre 
o preconceito dos brancos brasileiros. Porém, uma geração de cientistas 
sociais e historiadores, notadamente contrária às proposições de Gilberto 
Freyre apropriadas pelos revisionistas, passaria a fazer uso, cientificamente, 
do preconceito e da discriminação para compor a base da explicação da 
condição dos negros na estratificação social brasileira. 

Para os últimos, ambos os conceitos comporiam fórmulas de discursos 
justificadores da inexpressiva mobilidade ascensional socioeconômica deste 
450  PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro: relações de raça numa sociedade de 
mudança. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1953. p. 35.
451  Entre os expoentes desta corrente dita revisionista, cuja síntese se traduz na teoria do escravo-
coisa, destacam-se Fernando Henrique Cardoso e Floresta Fernandes. Ver, respectivamente, 
CARDOSO,  Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil meridional: o negro 
na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977; 
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Ática, 1976.
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conjunto da população. O que se assistiu a seguir, seguramente, correspondeu 
ao que desejavam muitos dos membros daquela citada geração: nos anos 
1980, começou a ser desenhado um contraponto a versões que podem ser 
mesmo interpretadas como preconceituosas – o que foi possível, sobretudo, 
pela dissociação entre os conceitos de opressão e de inércia, que, conforme 
se evidenciou, não caracterizam necessariamente uma mesma realidade 
histórica. Ao mesmo tempo, numa clara atitude política por parte daquela 
corrente de estudiosos, foi assumido o compromisso com a desconstrução 
do “mito da democracia racial”. Para tornar possível tal desconstrução, 
diferentes usos do passado escravista foram levados a cabo. Como sugerido, 
o movimento se deveu, em parte, ao desacordo com aquele modo oferecido 
pelos chamados “revisionistas” de caracterizar relações produzidas em 
situação de escravidão e, doutra parte, à conferência de legitimidade às 
demandas sociais por política, direito e “dever de memória”, que à época 
já constituíam as agendas dos movimentos negros.452

Ainda na esteira desse movimento historiográfico que vem sendo 
narrado, prioridade analítica foi dada a específicas políticas de domínio, 
sobretudo às concepções e aos modos de atuação dos dominados. 
Alternativamente, diante do que se pode chamar de um “novo paradigma”, 
as experiências cotidianas das gerações de populações negras que 
vivenciaram aquele momento histórico foram inquiridas. Para tanto, 
entre outros posicionamentos teórico-metodológicos, adotaram-se novas 
pautas de problemas de pesquisas e a exploração de outros tipos de fontes 
históricas – com destaque para a utilização de sofisticadas ferramentas de 
análise, tais como: raça, classe, luta de classe, gênero etc. 

Outras versões e possibilidades de leitura daquela mesma realidade 
emergiram de importantes análises empíricas. Valeram-se de diversificado 
corpo documental, para dar a conhecer estratégias de sobrevivência e 
formas de resistência e de organização; reconstituíram-se específicos 
processos históricos. Buscaram-se recuperar formas de como os mais 

452  Sofisticada análise sobre este movimento historiográfico pode ser encontrada no texto 
produzido por Sidney Chalhoub e Fernando Teixeira da Silva para o caderno AEL, número 26. 
Nesse sentido, destaca-se pelos autores a importância decisiva dos trabalhos de E. P. Thompson. 
Ver: CHALHOUB, Sidney; SILVA, Fernando Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: 
escravos e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980, Cadernos AEL, v. 14, n. 
26, 2009, p. 15-45.
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distintos sujeitos construíram a sua própria história, inclusas as visões 
e as expectativas escravas da escravidão e da liberdade.453 Num plano 
específico, em diálogo com as mencionadas demandas dos movimentos 
sociais, ainda fazendo uso controlado do passado, esses pesquisadores 
colaboram para o acirrado debate aberto na sociedade – e encampado 
pelo Estado brasileiro – tomando posição em torno do argumento de que 
a imagem social e historicamente construída sobre as raças tem incidência 
sobre a situação social das populações negras. Daí defenderem alguns a 
necessidade de políticas públicas que revertam disparidades raciais.454

Muitos dos mencionados expectadores que acompanharam as 
etapas iniciais do fenômeno esboçado nos parágrafos anteriores eram 
descendentes diretos de escravos, alguns poucos conheceram mesmo o 
cativeiro.455 Observavam as mudanças nas bases de sondagem sobre seu 
passado. No limite, subjazia àquelas perspectivas analíticas dos anos de 
1980 o imperativo de subverter análises ora abstratas, ora descritivas, ora 
pitorescas, sempre preconceituosas. Recuperavam-se, assim, proposições 
aventadas por Costa Pinto. Nas palavras do sociólogo:

Estudar as relações de raça de um ponto de vista sociológico 
significa dar ao traço étnico o valor que realmente tem, sem 
hipertrofiá-lo, nem diminuí-lo, o que só é possível fazer quando 
se tem noção clara das circunstâncias objetivas, não étnicas, 

453  Difícil é elencar essa corrente sem deixar de fora importantes trabalhos. Apenas a 
título de amostra, destacam-se os seguintes estudos: CHALHOUB, S. Visões da liberdade: 
uma história das últimas décadas da escravidão na corte. São Paulo: Companhia das Letras, 
1990; GOMES,  Flávio dos Santos. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidade de 
senzalas no Rio de Janeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2006; LARA, Silvia Hunold. 
Campos da violência: escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro 1750-1808.  Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988; CASTRO, Hebe M. Mattos de. Das cores do silêncio: os significados 
da liberdade no sudoeste escravista – Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998; 
SILVA, Marilene Nogueira da. Negros na rua: a nova face da escravidão. São Paulo: Hucitec, 
1988; SLENES, Robert. Na senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família 
escrava – Brasil. Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; e REIS, João 
J. Eduardo Silva, negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989.
454  Especificamente sobre os debates em torno das ações afirmativas, ver CASTRO. 
Hebe M. Mattos de; ABREU, Martha; DANTAS, Carolina Vianna. Em torno do passado 
escravista: as ações afirmativas e os historiadores. Antíteses, v. 3, n. 5, jan./jun, 2010, p. 21-37. 
Disponível em: <www.redalyc .org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=193314432003>. Acesso 
em: 19 mar. 2012; GOMES, Flávio dos Santos; PAIXÃO, Marcelo. Razões afirmativas: 
relações raciais, pós-emancipação e história. Interesse Nacional, v. 3, 2008, p. 39-46.
455  A expectativa de vida à época era de 70 anos, de modo que, há grande chance de muitos dos 
libertos de 13 de maio estarem vivos nos anos 1940/1950. Sabemos, no entanto, da possibilidade 
de alguns alcançarem o centenário.
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que estão envolvidas na configuração total considerada e que, 
muitas vezes, podem assumir e assumem expressão étnica, 
embora substancialmente estejam ligadas a fatores de ordem 
completamente diversa.456

Um dos primeiros resultados daquelas pesquisas que, de fato, 
adotaram este eixo de análise, foi tornar público e legítimo o que, 
decerto, já era de conhecimento de muitos daqueles ex-escravos e de seus 
descendentes: que, não obstante experiências de subalternidades, podiam, 
sim, ser considerados agentes sociais – sujeitos históricos. Isso significa não 
apenas que, de fato, eram partes integrantes do meio social em que viviam, 
mas, fundamentalmente, que seus antepassados tiveram participação ativa 
e consciente em diversos processos sócio-históricos.

Essa nova perspectiva, quase uma mudança brusca, que encontrou 
ecos nas mais diversas áreas do saber, prefigura uma série de análises 
históricas. A pesquisa em andamento, cujos resultados parciais são  aqui 
apresentados, é um entre os inúmeros exemplos. O foco da análise é sobre 
o processo que resultou na formação de uma classe trabalhadora (no 
singular) no Rio de Janeiro. E os sujeitos em questão são os trabalhadores 
(as): escravizados(as), libertos(as) e livres, nativos(as) e estrangeiros(as). 
Tal abordagem está em sintonia com um dos desdobramentos daquele 
movimento historiográfico iniciado nos anos de 1980.   Até porque, tendo 
em vista que as novas tendências analíticas emergiam dentro das áreas de 
História e das Ciências Sociais, as duas tradições verificaram conformidade 
em suas mudanças de paradigma: compartilhavam o crescente interesse 
nos modos com que os sujeitos dominados lidavam com os mecanismos 
de controle e sujeição criados pelas classes dominantes. 

Nesse sentido, em relação à abordagem do tema sobre a formação da 
classe trabalhadora no Brasil, historiadores, preocupados com investigações 
sobre a escravidão brasileira, e aqueles que se ocupam dos estudos sobre as 
classes operárias, conceberam a possibilidade de analisarem conjuntamente 
“as experiências acumuladas pelos artesãos e demais homens livres que 
primeiro vivenciaram a proletarização” e as experiências dos “escravos 
e ex-escravos que compartilharam com os livres espaços e processos de 
456  PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 32.
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trabalho”.457 Tal perspectiva considera a probabilidade de as experiências 
sociais de trabalho que antecederam a formação de uma classe de 
trabalhadores livres e assalariados, no caso brasileiro, embaraçarem 
formas de relações de trabalho diversas – cabalmente estruturadas em 
lógicas forjadas nas relações escravistas. Leva-se em conta, também, a 
possibilidade de trabalhadores escravizados, a seus modos, tomarem parte 
neste processo formador. É esta a chave de leitura que se deve ter em mente 
para as próximas seções deste texto.

* * *

Um dos objetivos políticos deste trabalho é refletir acerca da influência 
do passado escravista na interpretação das desigualdades raciais e sobre a 
construção de lugares sociais de subalternidade para a população negra na 
sociedade fluminense, desde a abolição até meados do século XX, quiçá até 
os dias de hoje. Tendo isso em vista, como opção metodológica, escolheu-
se traçar um paralelo entre a pirâmide sócio-ocupacional, construída por 
Luiz Aguiar Costa, para o Distrito Federal, relativa ao ano de 1940, e os 
números sobre a população do Município Neutro, recenseada no ano de 1872, 
em relação às profissões. Tal possibilidade analítica é também inspirada 
no sociólogo baiano, quando afirma que “o estudo da mobilidade social 
da população de cor feita da análise de estatísticas” reflete “os resultados 
efetivos de um processo anterior”.  Muito embora concorde com o que 
chama de “análises compreensivas”, para o pesquisador, 

utilizando os dados censitários, objetivos e quantificáveis, que 
existem sobre o tema, não precisamos recorrer a essas tentativas 
de interpretações, geralmente muito mais temperadas do que 
científicas, com que até hoje se procurou suprir a falta dessa 
documentação.458   

457  Cf. MATTOS, Marcelo Badaró. Escravizados e livres: experiências comuns na formação da 
classe operária trabalhadora carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2008. p.16. Ver ainda: LARA, 
Silvia Hunold. Escravidão, cidadania e história do trabalho no Brasil. Projeto História: Revista 
do Departamento de Pós-Graduação da PUC-SP, São Paulo, EDUC, n. 16, 1997, p. 25-38;  
GOMES, Flávio; NEGRO, Antonio Luigi. Além de senzalas e fábricas: uma história social do 
trabalho. Tempo Social: Revista de Sociologia da USP, v. 18, n. 1, 2006, p. 217-240.
458  PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 32. PINTO, Luiz 
Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 80-81.



260   |   luciMar Felisberto dos santos

Em verdade, a esse respeito, deve-se confessar certo ceticismo. De 
acordo com o ponto de vista advogado nesta pesquisa, aos dados estatísticos 
escapam importantes eventos. Muito embora sejam utilizados como ponto 
de partida para capturar um chamado “processo anterior”, defende-se a 
necessidade de “temperá-los” de forma controlada, particularmente em 
relação aos primeiros censos produzidos. Menos, entretanto, em função 
dos erros de soma e da impressão da publicação que podem ser verificados 
do que pela descrença na possibilidade de os números oferecerem resposta 
à complexidade das experiências sociais dos trabalhadores tanto para a 
conjuntura de 1940 quanto para a de 1872.  

Assim, optou-se por, ainda que timidamente, matizar – temperar 
também com certa criatividade histórica – os dados numéricos dos 
censos oitocentistas com as situações cotidianas das relações de trabalho 
possíveis de se apurar em outros tipos de documentação produzidos na 
cidade do Rio de Janeiro daqueles tempos. Isso permite novas versões à 
estrutura ocupacional fluminense no Pós-abolição e também colaborar 
naquela mudança de paradigma enunciado na introdução deste texto. Não 
se perde de vista, com isso, o que foi o objetivo principal da pesquisa: 
verificar a correspondência da situação social dos negros no contexto 
dos anos finais de vigência da escravidão e naquele período analisado 
por Costa Pinto.

Para tentar entender estruturas de desigualdade e injustiça que se 
reproduziam com base em concepções informadas no conceito de raça, 
insiste-se, a ideia é tentar uma aproximação das concretas experiências 
cotidianas dos nossos sujeitos utilizando outros registros documentais, como, 
por exemplo, os anúncios de procura e oferta de mão de obra publicados 
nos periódicos em circulação no período, bem como os dados das colunas 
referentes à cor, à condição e à ocupação, informados por eles, aos agentes 
da Casa de Detenção da cidade do Rio de Janeiro, quando, por desventura, 
eram detidos. Trata-se de um método inerente ao ofício de um historiador 
social interessado em tentar compreender as relações étnico-raciais em 
outros tempos e contextos, em substituição ao que não se pode observar 
“ao vivo”. Afinal, ainda de acordo com Costa Pinto:
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É sempre dentro de estruturas sociais historicamente concretas que 
grupos étnicos diversos entram em relações e sem se compreender 
ao vivo a correlação interdependente e dinâmica que existe entre 
as relações de raça e o contexto dentro do qual se estabelecem, 
pode-se ir, quando se vai, até ao registro dos fatos, jamais à sua 
análise e interpretação científica.459

Finalmente, ressalta-se, ainda, o diálogo com um contemporâneo 
e famoso crítico dos dados estatísticos constantes no recenseamento de 
1872: o literato Machado de Assis. Não passou despercebida uma breve, 
mas relevante, apreciação feita pelo literato ao que parece considerar 
características dos algarismos: a inflexibilidade e a ingenuidade. No texto 
do dia 15 de agosto de 1876, em uma crônica de nome “Histórias de quinze 
dias”, argumenta:

Gosto de algarismos porque não são de meias medidas, nem 
metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome, às vezes pelo 
nome feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, 
francos, ingênuos. As letras fizeram-se para as frases; o algarismo 
não tem frases, nem retórica.460

Nesse sentido, quiçá desconstruindo significados propostos nos 
aforismos de Assis, envidam-se esforços para dar os primeiros passos 
em direção à construção de uma retórica que dê conta de demonstrar 
que os dados estatísticos, principalmente os do censo de 1872, em sua 
“ingenuidade” e “inflexibilidade”, deixaram de expressar a complexidade 
que era o mercado de trabalho no qual estavam incluídos homens e mulheres 
diferenciados, a depender da conjuntura tratada, em termos de condição, 
cor, classe, naturalidade e nacionalidade. Enquanto isso, perseguem-se 
resultados de pesquisa para discorrer sobre processos de racialização e 
sobre as mudanças em relação aos lugares reservados hodiernamente às 
populações negras.

459 Ibid., p. 33.
460  Malgrado a apropriação da crítica do literato, tem-se em mente que a linha de argumentação 
do cronista provavelmente ressoa os discursos políticos correntes relativos à qualificação do 
eleitorado que culminaria na substituição do critério censitário para o de alfabetizado, para a 
classificação dos eleitores na Constituição de 1891. Ver ASSIS, Machado de. Obra completa em 
4 volumes. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. v. 4, p. 314-315.
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Um presente composto de um passado – 1950
 Os resultados daqueles citados estudos promovidos pela UNESCO 

são conhecidos. Provavelmente já tenha ficado manifesto que, para 
objetivos deste texto, dialogicamente, se evidenciarão conclusões a que 
chegou Luiz Aguiar Costa Pinto para as circunstâncias históricas da cidade 
do Rio de Janeiro. Na envergadura do projeto da agência internacional, 
ficou o sociólogo baiano encarregado de dimensionar a tensão racial 
em uma área que à época, de acordo com suas próprias considerações, 
encontrava-se em franco processo de superação das tradicionais relações 
de raça. Ainda que capital federal, a cidade, pela primeira vez, seria área 
onde se realizaria um estudo sociológico do negro. Para Costa Pinto, tal 
empenho se justificaria por ser esta, entre as regiões brasileiras, a mais 
representativa de dois “estilos históricos”. “Um presente que é composto 
de um passado”. Tal imbricamento seria efeito do impacto da evolução 
industrial e urbana sobre  sociedades subdesenvolvidas.461 Na ocasião, 
figurou entre os principais objetivos da análise por ele levada a cabo dar 
um diagnóstico sobre a possibilidade de as populações cariocas de cor 
ascenderem na hierarquia do sistema de estratificação social, tendo em 
vista específicas características da capital republicana.

Nesse sentido, importou também para a análise responder a uma 
questão que é cara aos objetivos gerais deste texto: “qual o volume da 
quota de descendentes de escravos em 1872 e libertos em 1888, que 
tinha conseguido passar, em 1940, à condição de membros das camadas 
superiormente colocadas no sistema de estratificação social?”462 Antes de 
tudo, deve-se esclarecer que a importância da questão é menos por conta 
do resultado em volume obtido do que pela referência que faz o sociólogo 
à experiência de escravos e libertos. O parco volume identificado sustentou 
a conclusão oferecida pelo sociólogo sobre a questão:

Embora permaneçam teoricamente abertas a eles as portas de 
outras camadas sociais e os meios de atingi-las, o progresso 
objetivo, concretamente conseguido, pela população de cor com 
o desenvolvimento da economia industrial e das instituições 
liberais, após 1888 e 1891, foi a urbanização acompanhada 

461  PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 20-21.
462  Ibid., p. 82.
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de intensa proletarização – e a identificação de sua condição e 
de suas aspirações com a condição e as aspirações das classes 
trabalhadoras, que constituem a esmagadora maioria da população 
urbana deste país.463

Para assim caracterizar o percurso máximo identificado como 
percorrido pela grande massa de cor no Rio de Janeiro – de escravo a 
proletário –, entre os anos finais da escravidão até o início dos anos de 1950, 
o autor utilizou os dados estatísticos disponíveis sobre a estratificação social 
dos grupos étnicos que efetivamente ocupavam algum ramo de atividade 
no Distrito Federal.  Não obstante a importância aos objetivos mais gerais 
deste texto, não cabe aqui ponderar detidamente sobre tais conclusões. 
Passar-se-á, então, a indicar os principais problemas da estratificação social 
apontados por Costa Pinto em suas relações com a situação racial brasileira.

O Rio de Janeiro do tempo daquele estudo já se apresentava, 
conforme já sugerido, como um dos maiores centros industriais do país; 
consequentemente, segundo o defendido pelo sociólogo, sua organização 
social se caracterizava por uma crescente competição entre os diferentes 
grupos étnicos, que podia ser verificada a partir da análise do quadro da 
estratificação social,

Pois aqui, mais visivelmente do que em qualquer parte, 
circunstâncias históricas particulares fizeram com que estratificação 
de raça e estratificação de classe não sejam duas realidades 
independentes – mas apenas dois ângulos pelos quais pode ser 
observada a configuração única e total das relações de classe e 
raça no Brasil.464

 Com este argumento, ficava claro o posicionamento metodológico 
da pesquisa empreendida por Costa Pinto: uma análise das estruturas 
sociorraciais pelo viés classista. Foi dada, também, a conceituação de 
“classe social” que seria levada em conta:

Conceituamos as classes sociais como grandes grupos ou camadas 
de indivíduos que ocupam a mesma posição na organização social 
da produção; e usamos a palavra estratificação para designar o 
sistema total de posições sociais que resulta da existência, da 

463  Ibid., p. 111.
464  Ibid., p. 65.
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pluralidade e das diferenças entre as classes no interior de uma 
sociedade.465

A situação demográfica da sociedade fluminense e um sistema 
de estratificação foram apresentados no estudo. Soube-se que cerca de 
1.764.141 pessoas residiam no Distrito Federal no ano de 1940. Quanto 
à composição étnica deste grupo: 73,19% de brancos, 17,31% de pardos, 
11,31% de pretos, 0,09 % de amarelos, e 0,19% não declarou. No que se 
refere à distribuição da população na estrutura ocupacional: 1.406.476 
pessoas (79,72% da população total) com 10 anos ou mais foram arroladas, 
698.499 homens e 707.977 mulheres. Entre os homens ocupados em algum 
ramo de atividade, 74,24% eram brancos, 15,87% pardos, 9,79% pretos e 
0,10 % amarelos. Constam também os dados para a composição étnica da 
população feminina ativa: 69,35% eram brancas, 17, 76% pardas, 12,81% 
pretas e 0,08% amarelas466. (Quadro 1). 

Quadro 1  – Demonstrativo da população de 10 anos e mais  
ocupada  em a lgum ramo de  a t iv idade ,  com d i scr iminação  
do sexo e da cor. Distrito Federal, 1940

COR
DADOS ABSOLUTOS PERCENTAGENS (%)
Homens Mulheres Homens Mulheres

Branca 518.562 490.999 74,24 69,35
Parda 110.804 125.751 15,87 17,76
Preta 68.402 90.704 9,79 12,81
Amarela 731 523 0,10 0,08
Total 698.499 707.977 100,00 100,00

               
Fonte: PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 84-87.

Como pode ser observado, analisado o conjunto, na composição 
social do mercado de trabalho não foi observada discriminação absoluta. O 
estudo demonstrou que, quiçá diferentemente de outras regiões brasileiras, 
465  Ibid., p. 69.
466  Os ramos de atividades apresentados por Costa Pinto foram os seguintes: indústria extrativa; 
indústria de transformação; comércio de mercadorias; comércio de valores; transportes e 
comunicações; administração pública; profissionais liberais; ensino particular, culto etc.; serviços 
e atividades sociais; atividades domésticas e escolares; e outras atividades e condições inativas.
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no Rio de Janeiro dos anos 1940, em consequência de suas características 
históricas, os grupos de cor estavam distribuídos pelos mais diversos 
ramos da atividade econômica. Costa Pinto anotou isso mesmo quando se 
excluíram as chamadas ocupações tradicionais: nas plantações tropicais, na 
indústria extrativa e no serviço doméstico. Quando distribuída a população 
em sistemas de estratificação mais específicos, entretanto, eram oferecidos 
como resultados algumas mudanças na composição social. Menos sentidas, 
porém, nos casos em que se demandavam empregados concentrados em 
funções subalternas.

Por exemplo, quando distribuída à população em atividades 
extradomésticas, pouca foi a diferença em termos percentuais quando 
comparada ao quadro mais geral (quadro 2). A hipótese relativa à existência 
de barreiras raciais em algumas carreiras, porém, foi validada quando os 
dados sobre a representatividade de negros em funções localizadas no 
setor da classe média urbana foram cruzados pelo sociólogo. Por outro 
lado, a baixa representatividade de brancos, no caso da discriminação dos 
empregados domésticos, sobretudo no caso das mulheres, colaborou para 
confirmar outra hipótese relativa às hierarquias das funções: a de que os 
homens e mulheres de cor estavam concentrados nas tarefas subalternas.467 

Chamou a atenção do sociólogo a presença de um número elevado 
de pessoas de cor no serviço público. Os argumentos que utiliza para dar 
conta de explicar o fenômeno surpreendem, pelo fato de não considerar 
os possíveis talentos e virtudes dos membros da categoria.  De qualquer 
forma, generalizados, eles resumem o tipo de participação de homens 
e mulheres de cor no sistema de estratificação delineado por Costa 
Pinto. Tem-se que: (1) não obstante a representação em certos ramos 
de atividade, provável era que os de cor se concentrassem, em maior 
número, nas funções subalternas; (2) no Brasil, a não existência de leis 
escritas não impedia o funcionamento de critérios discriminatórios, nem 

467  Foi verificado que para cada grupo de 100 trabalhadores pretos ou pardos, 3,41 empregavam-
se no setor doméstico. Em um grupo de 100 brancos, o percentual era de 1,17. Para cada grupo 
de 100 mulheres descriminadas pela cor empregada em atividades domésticas, a proporção 
observada foi a seguinte: 31,47 no caso das pretas, 16,44 para as pardas e somente 3,67 entre as 
brancas. Cf. PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 106-107.
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a sua eficiência; (3) daí a impossibilidade de acesso às hierarquias das 
funções – no caso do serviço público, à magistratura, à diplomacia e ao 
oficialato das Forças Armadas.

Quadro 2  – Demonstrativo da população de 10 anos e mais ocupada  
em algum ramo de atividade extradoméstica,  

com discriminação do sexo e da cor. Distrito Federal, 1940.

COR
DADOS ABSOLUTOS PERCENTAGENS (%)

Homens Mulheres Homens Mulheres

Branca 319.316 56.154 75,61 70,91

Parda 61.182 14.684 14,48 18,53

Preta 41.349 8.332 9,8 10,51

(preta e 
parda)

102.531 23.016 24,28 29,04

Amarela 470 41 0,11 0,05

Total 422.317 79.211 100 100

PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 87-87.

Soube-se ainda do volume de descendentes de escravos em 1872 e 
libertos em 1888, que tinham conseguido passar, em 1940, à condição de 
membro das camadas superiormente colocadas no sistema de estratificação 
social, especificamente dos que figuravam, naquele ano, como empregadores. 
Na massa de mais de meio milhão de homens e mulheres de cor, que à 
época viviam na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, 86.854 foram 
identificados como trabalhadores assalariados e 846 como empregadores. 
Isto significou dizer que representavam menos de 10% dos empregadores da 
maioria dos ramos de atividade – a exceção verificada foi para o ramo das 
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atividades agrícolas, em que representavam 15,26% dos empregadores.468 
Parcialmente, foram essas algumas das constatações relativas ao sistema de 
estratificação social do Distrito Federal que abonaram à análise sociológica 
de Costa Pinto a conclusão já transcrita. 

Além disso, o narrado nos parágrafos anteriores ajuda a colocar 
o problema deste texto em perspectiva. Conhecimento produzido, sobre 
algumas apropriações do passado escravista feitas pelos cientistas sociais 
para explicar o fato de a população de cor ocupar as posições inferiores 
da sociedade tratou-se no breve ensaio que constitui a primeira seção 
deste texto.  Transitando ainda neste campo de sentido, resta explorar 
outra chave de leitura, oferecida por Luiz Aguiar Costa Pinto, que vai 
ao encontro daquela abordagem.  De acordo com a visão do sociólogo, a 
posição econômica e social da população de cor no Distrito Federal, em 
1950, representava “um capítulo de uma história”. Do que se depreende 
que a situação racial verificada era um resultado efetivo de um processo 
anterior. Assim sendo, subsiste a sugestão do uso do passado escravista 
para iluminar o entendimento sobre o presente. 

Flexibilizando o quantitativo: por uma retórica possível às 
análises estatísticas do censo de 1872

Em 1872, o governo imperial publicou os resultados de uma 
ampla pesquisa do que viria a ser o primeiro censo nacional do Brasil. 
Recebeu o nome de Recenseamento da População do Império do Brasil. 
Na ocasião, a sociedade brasileira foi informada, em detalhes, sobre os 
dados da população livre e escrava em relação ao sexo, ao estado civil, 
à raça, à religião, ao grau de instrução, aos defeitos físicos, à idade e 
à profissão. Apesar de imprecisões decorrentes de erros de cálculos e 
falhas na impressão do material, é este um valioso registro documental 
para o século XIX. Desde então, são inumeráveis os estudiosos que se 
valeram de tais dados para dar suporte a interpretações e argumentos 
produzidos. 

468  PINTO, Luiz Aguiar Costa. O negro no Rio de Janeiro..., 1953, op. cit., p. 99-100.
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Quadro 3 – Demonstrativo da população total do Município Neutro em 
1872, com discriminação da cor, do sexo e da condição

Cor Sexo Livres Escravos Total

Branca
Mulheres 55.544 -- 55.544

Homens 96.255 -- 96.255

Acablocada
Mulheres 268 -- 268

Homens 555 -- 555

Parda
Mulheres 22.762 5.275 28.037

Homens 22.183 5.786 27.969

Preta
Mulheres 14.198 18.267 32.465

Homens 14.268 19.611 33.879

Total 226.033 48.939 274.972
   

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil, 1872.

 

Em número absoluto, foram recenseados, para o Município Neutro, 
274.972 residentes. Excluídos os que não eram economicamente ativos e 
os sem profissão, o percentual de homens e mulheres ocupados em algum 
ramo de atividade era de 66,49%.  Tratava-se ainda de uma sociedade com 
escravos: 48.939 ao total, representando  17,8% da população, de  maneira 
que os números referentes à estrutura ocupacional não chegam a permitir 
traçar um paralelo direto com aquela situação social demonstrada por Costa 
Pinto para 1940/50. Isso ocorre porque os dados referentes às categorias 
socioprofissionais , dos recenseados em 1872 não levam em consideração 
a cor do indivíduo, mas a sua condição. Considerando a condição como 
demarcador social, pode-se verificar que alguns ramos de atividades 
eram exclusivamente ocupados por indivíduos livres. São exemplos: as 
atividades religiosas oficiais, as jurísticas, as ditas liberais, tais como as 
de médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiros, professores e homens 
de letras. Também os empregados públicos, os capitalistas proprietários, 
manufatureiros, fabricantes e comerciantes, guarda-livros e caixeiros eram 
majoritariamente livres.
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Quadro 4 – Demonstrativo da população ocupada em algum ramo  
de atividade extradoméstica, com discriminação do sexo  

da condição - Município Neutro, 1872

CONDIÇÃO
DADOS ABSOLUTOS PERCENTAGENS(%)

Homens Mulheres Homens Mulheres

Livre 92.799 18.708 95,22 97,05

Escravo 4.657 568 4,78 2,95

Total 97.456 19.276 100 100
           

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil, 1872.

 Quanto à população escrava, contudo, foi possível verificar registro 
de um sistema de estratificação particular no Município Neutro, nas últimas 
décadas do século XIX, igualmente relacionado ao dinamismo econômico 
e aos processos de urbanização. Decorrentes dessa circunstância histórica 
ocorreram mudanças no modo de exploração da mão de obra, que resultaram 
na presença escrava, também, em diversas atividades industriais e semi-
industriais (quadro 4).469 Difícil foi identificar, distribuídos nesse sistema, 
os 74.211 homens e mulheres livres de cor que residiam na cidade do Rio 
de Janeiro daqueles tempos. Sugerir-se-ia, obviamente, que estivessem 
alocados nas inúmeras ocupações urbanas. Quiçá as mesmas de seus 
companheiros ainda cativos.470  

Oficialmente, a maioria dos escravizados no Município Neutro, no 
alvorecer dos anos 1870, ou ocupava-se de serviços domésticos (47,4%)
ou não possuía nenhuma qualificação profissional (20,1%). Havia ainda 
aqueles genericamente classificados como criados e jornaleiros (12%) 

469  De acordo com os números apontados por Luiz Felipe Alencastro, “entre os trabalhadores de 
1.013 estabelecimentos artesanais e industriais recenseados no Rio de Janeiro em 1852, contava-se 
64% de escravos e 35% de trabalhadores livres, brasileiros ou estrangeiros”. Não obstante o censo 
de 1872 trazer números mais tímidos em relação a esta participação: “10,2% de cativos, 40,6% 
de trabalhadores livres estrangeiros e 49,0% de trabalhadores brasileiros”. Cf. ALENCASTRO, 
Luiz Felipe. Proletários e escravos: imigrantes portugueses e cativos africanos no Rio de Janeiro, 
1850-1872. Novos Estudos Cebrap, São Paulo, n. 21, 1988, p. 43.
470  Para o Município Neutro, foram registrados 28.466 livres de cor preta (14.198 homens e 
14.268 mulheres) e 45.745 de cor parda (22.762 homens e 22.983 mulheres).  



270   |   luciMar Felisberto dos santos

– prováveis “faz-tudo” de porta adentro e de porta afora, uma vez que 
jornaleiro podia denominar qualquer trabalhador sem contrato, pago à 
jorna, isto é, ao dia, enquanto criado denominava aquelas ocupações 
como as de moço de hotel, de casa de pasto e de hospedaria, e outras tais, 
como cozinheiro, copeiro, cocheiro, hortelão ou ama de leite, ama seca, 
lacaio, entre outras atividades executadas no âmbito da domesticidade.471 
Pouco menos de 5% da população escrava foi recenseada na categoria 
de operários. Destaque para os 6% das mulheres que, entre a população 
escrava feminina, foram classificadas como costureiras.  Ainda 498 
cativos constaram como artistas. 

Quadro 5 – Demonstrativo da população escrava do  
Município Neutro em 1872, em relação às categorias socioprofissionais

Profissões Homens Mulheres Total Profissões Homens Mulheres Total
Total 
geral

Freguesias urbanas Freguesias rurais
Artistas 463 3   466 Artistas 31 31 497

Marítimos 524   524 Marítimos 3 3 527
Pescadores 52     52 Pescadores 122 122 174
Costureiras 1.217 1.217 Costureiras 167 167 1.384
Operários 1.862 1.862 Operários 273 273 2.135

Lavradores 149 15    164 Lavradores 3.059 2.472 5.531 5.695
Criados e 
jornaleiros

4.203 709 4.912
Criados e 
jornaleiros

794 79 873 5.785

Serviço 
doméstico

8.098 12.727 20.825
Serviço 

doméstico
560 1.458 2.018 22.843

Sem 
profissão

3.491 4.054 7.545 Sem profissão 1.203 1.151 2.354 9.899

Total 18.842 18.725 37.567 Total 6.045 5.327 11.372 48.939

Fonte: Recenseamento Geral do Brasil, 1872.

471  Era, por exemplo, o que rezava o texto da lei elaborado pela municipalidade de Santa 
Catarina: Lei nº 1.039, de 8 de junho de 1883. Legislação. Decretos, leis e resoluções. Caixa 04. 
Centro de Memória da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ver CUNHA, Olívia Maria 
Gomes. Criadas para servir: domesticidade, intimidade e retribuição. In: ______; GOMES, Flávio 
dos Santos (Org.). Quase cidadão: história e antropologias da pós-emancipação no Brasil. Rio de 
Janeiro: FGV, 2007. p. 379-380.
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Perfez 8,3% (4.016) o total da escravaria com mão de obra qualificada 
oficialmente definida e declarada,472 constituindo-se margem de possível 
reparo aos dados recenseados sobre a situação sócioprofissional dos 
escravizados. Sugere-se ser provável que muitos daqueles criados, jornaleiros 
e serviçais domésticos arrolados entre 1871 e 1872, em outros momentos, 
tenham-se declarado ou tenham sido declarados trabalhadores com algum 
tipo de qualificação. O fato é que, aos agentes a serviço do império do 
Brasil, diga-se de passagem, talvez fosse necessária uma resposta tanto 
conveniente quanto convincente. Daí a possibilidade de muitos daqueles 
59,4% que receberam aquelas desqualificações e mesmo os 12% sem 
profissão, serem trabalhadores urbanos qualificados ou semiqualificados, 
que atribuíam sentido às determinações legislativas relacionadas ao 
exercício das atividades profissionais, ou seja, notificando uma ocupação, 
o cativo podia acarretar ao proprietário a obrigatoriedade de comprovar a 
sua matrícula e a devida licença obtida na Câmara Municipal para trabalhar 
ao ganho, isso no caso de ele ser um ganhador. Caso não o fosse, podia 
ser impedido de exercer certas atividades a ele consideradas proibidas.473

Pensa-se agora na “ingenuidade” e na “inflexibilidade” dos dados 
numéricos, nos termos latentes naquela crítica de Machado de Assis. 
Relacionar-se-á com o demonstrado pelo censo de 1872, quando da 
classificação das categorias socioprofissionais? No limite, a suposição 
de que as informações ali registradas deixaram de expressar muito do 
que foram a dinâmica e a complexidade do mercado de trabalho que se 
construía na capital do Brasil, com a participação de indivíduos de diversas 
categorias sociais – destacadamente quando se concentra um grande 
número de trabalhadores em uma dada categoria. Notei principalmente 
aquelas nas quais  os trabalhadores foram classificados como domésticos 

472  2.135 operários, 1.384 no ramo da costura e 497 artistas. 
473  O trabalho no Município Neutro, em geral, foi alvo de regulamentações que atingiram os 
diversos setores sociais. Para o trabalho ao ganho dos escravos, por exemplo, aos senhores – com 
base no título 7º, §5º, da segunda seção da Postura Municipal publicada em 1838 – era cobrada 
licença obtida na Câmara Municipal. Matricular-se e pagar taxas de licença foi obrigatoriedade 
social dos que desejaram mercadejar pelas ruas da cidade, principalmente os africanos libertos 
e livres.  Além disso, em 22 de fevereiro de 1888, três meses, portanto, antes da abolição da 
escravidão, seria baixado o Decreto nº 9.870, regulamentando a cobrança do Imposto de Indústrias 
e Profissões. 
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e como criados e jornaleiros; entretanto, persistiu a ideia de que possam 
ser incluídos na análise também os considerados sem profissão.

À época, nada menos do que 59,40% entre os residentes livres, 
e 78,72% entre os escravizados foram distribuídos entre aquelas três 
categorias. Se forem desconsiderados os sem profissão – por teoricamente 
incluírem os economicamente inativos –, têm-se 63,30% da população total 
(22,89% de livres e 58,49% de escravizados) distribuídos nas colunas de  
serviços domésticos e criados e jornaleiros. Ressalta-se a probabilidade de 
os recenseadores terem utilizado essas duas classificações genéricas com o 
seguinte sentido: jornaleiros, para incluir aqueles que eram remunerados e 
estavam empregados nas mais diversificadas atividades de “porta afora”, 
e criados, para os assalariados de “porta adentro”. Daí a possibilidade de 
aqueles empregados domésticos recenseados não serem considerados como 
trabalhadores remunerados.

Enfim, pode-se observar uma relação entre o ponto de vista de Costa 
Pinto e da intelligence responsável por organizar um sistema de estratificação 
social nos Oitocentos. A partir de uma perspectiva moderna – classista, 
pelo menos para primeiro caso –, para ser considerado “empregado” ou 
“operário”, o trabalhador deveria preencher certos requisitos. Pela opinião 
esboçada em ambas as análises, que pode ser lida por meio dos dados 
numéricos, a maioria de trabalhadores negros, escravizados ou não, não 
os preenchia. 

Se entre aquela massa de mais de meio milhão de homens e mulheres 
de cor que viviam na cidade do Rio de Janeiro em 1950 só foi possível a 
Costa Pinto identificar 86.854 trabalhadores assalariados, além daqueles 
846 empregadores, no capítulo anterior, ou seja, no contexto do processo 
precedente, os recenseadores de 1872 arrolaram 9.711 escravizados, que, 
se levarmos a análise às últimas possibilidades, podiam ser classificados 
como operários, isto por terem formalmente sua mão de obra explorada em 
troca de salário, 19,85% portanto.474 Isso conduz às seguintes considerações: 

474  Foram considerados os escravos arrolados como operários, artistas, criados e jornaleiros e as 
costureiras. Embora não haja espaço para discutir a questão neste texto, pretende-se sinalizar que 
não se consideram como assalariados os escravos que tinham a sua mão de obra comercializada 
no mercado de trabalho por seus proprietários, ou com sua autorização. 
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enquanto 17,20% dos homens e mulheres pretos e pardos, em 1940, podiam 
ser considerados trabalhadores assalariados, em 1872 esse percentual era 
maior, mesmo entre os escravizados. Tais informações, no limite, revelam 
a eficácia de uma alardeada barreira racial e podem revelar ainda mais se 
forem levantadas novas questões para obter resposta neste processo anterior, 
ou seja, ao continuar a fazer uso do passado escravista.  

Defendemos a importância dos números dos censos oitocentistas por 
entendermos que, mesmo quando postos em questão, podem ser reveladores, 
não obstante a possibilidade de eles não espelharem dimensões importantes 
daquela realidade, por exemplo, a concreta estrutura ocupacional para os 
períodos analisados. Para testar esta hipótese em relação às últimas décadas 
da escravidão, no caso dos escravizados, verificar-se-á uma distribuição 
das ocupações em outro tipo de fonte. 

Cotidiano do trabalho e estrutura ocupacional nas últimas 
décadas do Oitocentos a partir dos livros de registro de 
detentos da Casa de Detenção do Município Neutro

Foi detido, no dia 23 de setembro de 1882, o escravo pardo de nome 
Virgolino, propriedade do senhor José Joaquim Barreto.475 Ficou, na ocasião, 
à disposição do subdelegado da delegacia de São Cristóvão. O pardo de 28 
anos usava bigodes. Seu cabelo foi descrito como “carapinhas”. Natural 
do Rio de Janeiro, chegou à delegacia elegantemente trajado: usava calça 
e paletó de casimira de cor, camisa de chita e um sobretudo também de 
casimira. Portava ainda um chapéu de palha. Quando perguntado em que se 
ocupava, declarou ser um negociante.476 Provavelmente deter um escravo 
negociante fugia à rotina da Casa de Detenção; a recepção da informação 
e os seus efeitos em termos de credibilidade dependeriam da percepção 
que tinha o agente arguidor. Até porque sabemos serem possíveis diversas 
visões de um mesmo mundo. E pouco se sabe sobre determinadas situações 
históricas, de modo que pode até não ser uma excepcionalidade a detenção 
de um escravo negociante naquelas circunstâncias. 

475  Caso não se trate de um homônimo, pode ter sido o barão de Soubará, um usineiro baiano 
proprietário do engenho São Gonçalo do Poço, em Acupe, ou um seu descendente.
476  Livro de Registro da Casa de Detenção, notação nº 28, matrícula nº 1.175.
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Nesta acepção, uma possível versão dos fatos: o agente da Casa de 
Detenção responsável pelo assento da matrícula de Virgolino pode ter sido 
um daqueles contemporâneos que percebiam que indivíduos na condição de 
escravo participavam ativamente da economia fluminense, como agentes de 
trabalho em uma produção urbana e mercantil.  Neste caso, extrapolavam 
as expectativas daqueles senhores que lhes permitiam “viver sobre si” 
e levar a cabo cálculos particulares que preenchiam sua vivência com 
significativos conteúdos de liberdade.  Tudo estaria em seu lugar.

Virgolino, no entanto, foi preso por “suspeita de fugido”. Daí poder-
se considerar outra versão: na percepção do agente que o deteve, o escravo 
era entendido como alguém “socialmente incapaz de tomar consciência”, de 
agir em prol de suas próprias necessidades e expectativas. Assim sendo, pode 
ser que a própria “negociação” na qual estava envolvido o pardo tenha dado 
ensejo à suspeita de fugido. Sua atividade laboral podia ir além da expectativa 
que alguns dos membros dos grupos dominantes tinham em relação a um 
dominado. O pardo não estava onde deveria estar, daí a suspeição.

É bem provável que esses tipos de atribuições subjetivas do que 
significava a participação de um escravizado – ou de um negro – num sistema 
de estratificação social tenham informado a distribuição por categorias no 
arranjo hierárquico construído pelos recenseadores em 1872 – e também 
por Costa Pinto, em 1940/50. Considerando que o modelo dito oficial é 
criado a partir de cima, extraído de mentes “modernas”, e que os diferentes 
graus de importância atribuídos a cada profissional foram baseados nas 
visões de mundo dos grupos dominantes, o mais importante dessa disputa 
pelo sentido do episódio narrado, no entanto, é o fato de o documento ter 
registrado a autodeclaração profissional do escravo.

A despeito dos problemas que se possam apontar, relativos à 
utilização de registros de matrículas de presos e detentos – não democráticos 
porque nem todos são delituosos ou criminosos; duvidosos pela ação dos 
recalcitrantes etc. –, por ser possível “ouvir” o dominado, importantes 
análises sociais têm deles se valido em resposta a problemas históricos, 
legitimando este tipo de documentação. Aqui, para dar sequência à 
construção do argumento defensor de percentuais mais significativos de 
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escravizados com habilidades manuais no conjunto da população urbana 
do Rio de Janeiro no período estudado, serão considerados tão somente os 
substanciais dados referentes aos registros de entradas de detentos escravos 
na Casa de Detenção da Corte do Rio de Janeiro, entre 23 de fevereiro de 
1882 e 5 de fevereiro de 1883, apontados no livro de registro de número 
28, o mesmo que registrou a detenção de Virgolino.

Importa destacar que, naqueles registros, os detentos e as detentas 
por motivo de fuga ou por suspeita de fuga somam 680, o que representa 
45,6% do total de 1.490 matrículas477.  30% (446) do total de detidos no 
período eram do sexo feminino. Dos registros relacionados somente ao 
ato de fugir, as mulheres representam 31% (209). Num reduzido número 
de registros não consta a ocupação do cativo: apenas 34 casos. Enquanto 
18 homens e duas mulheres foram matriculados como lavradores, 11 
detidas se declararam costureiras. Em acordo com os números do censo, 
47,8% (712 detentos) declararam estar empregados no serviço doméstico. 
Contudo, 218 detentos (14,6%) poderiam ser classificados como operários, 
visto que declararam as mais diversas ocupações manuais e mecânicas, 
cujos exercícios exigem algum tipo de qualificação, e que poderiam ser 
executadas mediante pagamento de jornais ou salários.478 No campo 
das indeterminações, se o censo de 1872 trouxe as categorias “criados e 
jornaleiros”, as matrículas de detentos registravam o que denominaram 
“trabalhador”. Este grupo representou 27,5% (410) dos registros. 

Quadro 6 – Escravos detidos em relação ao sexo e à ocupação

Sexo/

Ocupação
Trabalhador Costureiras Operários Lavradores

Criados e 
jornaleiros

Serv. 

Domésticos

Sem 

Profissão
Total

Homens 403 -- 218 18 10 352 15 1.010

Mulheres 7 11 -- 2 60 360 19 446

Total 410 11 218 20 70 712 34 1.490

Fonte: Livro de Registro da Casa de Detenção, notação nº 28.

477  Neste cálculo, foram levadas em conta as detenções por motivo de andar ou dormir na rua 
fora de hora, e aquelas para averiguações.
478  Tais como: alfaiate, caeiro, caldeireiro, carpinteiro, chapeleiro, cigarreiro, falueiro, ferreiro, 
funileiro, lustrador, maquinista, padeiro, pedreiro, pintor, refinador de açúcar, sapateiro e serrador.
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Categorizar é sempre uma tarefa complicada, e não só para os 
membros dos grupos dominados. Após a disposição de certos segmentos 
em categorias principais, parece sempre haver um variado resíduo de difícil 
alocação. No caso desta análise, por exemplo, na construção do quadro de 
detentos escravos em relação ao sexo e à profissão apresentado no quadro 
6, ganhadores(as), quitandeiro(as), serventes e marítimos foram alocados 
em “criados e jornaleiros”. Optou-se por criar uma coluna especial para 
dispor os registrados como “trabalhadores”, por entendê-la como uma 
categoria indefinida, mas reveladora da situação social. Por certo, similar 
procedimento metodológico envolvendo indeterminadas ou genéricas 
ocupações deve ter orientado os recenseadores quando da elaboração do 
quadro “População do Município Neutro em Relação às Profissões”. Com 
diferenças ideológicas, supomos.

Criados, jornaleiros e trabalhadores: categorias vagas e genéricas. Já 
se mencionaram as imprecisões dos termos “criado e jornaleiro”. Tratar-se-á, 
agora, da amplitude do termo “trabalhador”, naquele contexto específico. 
Atualmente, o uso do termo se confunde com o significado de “empregado”, 
qual seja: a pessoa contratada para prestar serviços para um empregador, 
numa carga horária definida, mediante salário.479 Tipo de acepção do 
termo que, provavelmente, levou alguns estudiosos a prestarem atenção à 
estrutura ocupacional urbana do século XIX, em termos da formalização 
das ocupações. Por isso, cremos que muitos escravos não foram assim 
considerados na historiografia por notoriamente não se poder dispor de 
suas pessoas; ou por não se poderem contratar serviços com terceiros até 
a lei de 1871; ou pela eventualidade de suas relações de trabalho. 

Efetivamente, importa ressaltar que 27,5% (410) dos escravos detidos 
e matriculados no livro de registro da Casa de Detenção do Rio de Janeiro, 
entre 23 de fevereiro de 1882 e 5 de fevereiro de 1883, quando perguntada 
a sua ocupação, responderam: trabalhador. Decerto a utilização do termo 
pode ter tido a intenção de confundir os agentes da Casa de Detenção, que 
tinham na vadiagem e na vagabundagem possibilidades mais concretas de 

479  De acordo ainda com o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, empregado é toda 
pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste 
e mediante salário.
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produção de culpa, mesmo nos casos de detenção de cativos.480 Entretanto, 
tendo em vista específicas características dos agentes de produção urbanos, 
é bem possível que, na impossibilidade de se enquadrar em uma única 
categoria profissional, o respondente se intitulasse “trabalhador”. Nesse 
caso, seu intuito podia ser o de chamar a atenção para a sua capacidade 
de exercer diversas atividades urbanas. Decerto, não carregavam em suas 
mente o peso teórico do termo. Participavam diversificada e ativamente em 
diferentes ramos de atividade. Provavelmente, parecia-lhes bem apropriada 
a identificação.

Em resumo, no caso de distribuirmos esta amostra de trabalhadores 
escravizados detidos em um sistema de estratificação alternativo, o percentual 
de trabalhadores remunerados e habilitados em alguma atividade urbana 
– com a efetiva exclusão dos ocupados em atividades tradicionais (os 
domésticos e lavradores) e os sem profissão – seria de 47,58%, alíquota 
que, por certo, ofereceria outra possibilidade de leitura sobre o passado da 
participação dos nossos sujeitos na organização social da produção. Para 
além disso, estariam, neste caso, sendo descartados modelos que tinham 
em mente homens do iluminismo, modernos, como Costa Pinto e outros 
que o antecederam. Outro dado: quando foram elaboradas interpretações 
sobre processos de ascensão social, nas análises produzidas a partir de 
cima, provavelmente, não foram levadas em conta as especificidades da 
luta de trabalhadores pardos e pretos em contextos particulares. No que 
diz respeito às narrativas da escravidão e do pós-emancipação, deixaram 
de explicitar que embaraçaram as conquistas econômicas da população 
negra, entre outros fatores, interesses ligados à obtenção de alforria para 
si ou para familiares e afetos, e à regularização da situação familiar – 
fundamentalmente a reunião de familiares dispersos.

480  A repressão “à vadiagem” constava no Código Criminal de 1830. O art. 295 definia assim 
o delito e a punição: “Não tomar qualquer pessoa uma ocupação honesta, e útil de que possa 
subsistir, depois de advertido pelo Juiz de Paz, não tendo renda suficiente. Pena de prisão com 
trabalho por oito a vinte e quatro dias”. Já o art. 399 do Código Penal de 1890 determinava que 
deviam ser punidos com prisão de 15 dias os vadios e capoeiras que: “Deixar[em] de exercitar 
profissão, ofício, ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência 
e domicílio certo em que habite; prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei, ou 
manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes”.
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Um passado que se recusa a passar – 2012

Não há dúvidas de que novos interesses históricos e historiográficos 
resultarão em sucessivas guinadas nas perspectivas e possibilidades 
analíticas, bem como de que as atuais e futuras gerações reivindicarão cada 
vez mais o uso do passado para o entendimento de específicos eventos, 
entendidos como capítulos anteriores de uma história geral da sociedade 
humana, e que, por isso, são, em verdade, parte de um mesmo e amplo 
processo. O entendimento de tais circunstâncias, e das narrativas que sobre 
eles se construíram – ou mesmo de microssituação – pode corroborar a 
construção de possibilidades históricas alternativas, quiçá mais justas e 
mais igualitárias.

No caso da questão que orientou esta exposição – que hodiernamente 
não é só objeto de preocupação da atual geração de populações negras, mas 
de toda a sociedade brasileira –, sabemos que a memória da escravidão 
moderna possibilitou a construção histórica de identidades raciais 
hierarquizadas. Na base dessa hierarquia, a identidade negra, imaginada a 
partir da experiência coletiva de opressão e discriminação, tem funcionado 
historicamente como mecanismo de exclusão e segregação social, 
independentemente dos que sofreram opressão ou foram discriminados. 
Além disso, tal mecanismo tem como alvo principal aqueles que se 
aventuram a uma ação capilar, que encontram espaço para atuar fora de 
suas redes de relação pessoal.

Daí fazer sentido aos historiadores e cientistas sociais retirar 
algumas coisas do lugar e seguir o caminho proposto pelas historiadoras 
Hebe Mattos e Ana Lugão, a saber: 

Recuperar a historicidade dos diferentes processos de 
desestruturação da ordem escravista e seus desdobramentos, seja 
no que se refere às condições de trabalho, às condições de acesso 
aos novos direitos civis e políticos para a população liberta, de 
forma a conseguir historicizar também as formas de racialização 
das novas relações econômicas, políticas e sociais.481 

481  CASTRO, Hebe M. Mattos de; RIOS, Ana Lugão. O pós-abolição como um problema 
histórico: problemas e perspectivas. Topoí, v. 5, n. 8, jan./jun. 2004, p. 191.
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Eis aí uma oportunidade de corrigir disparidades históricas 
relacionadas a identidades construídas diferentemente para os grupos raciais. 
Entre as possibilidades de transformações desse movimento historiográfico 
inconcluso, chama-se a atenção para a mudança da percepção acerca das 
representações sociais dos indivíduos socialmente percebidos como negros.  
Defende-se, assim, que, se muda o lugar social, é possível que mudem 
também os papéis sociais.
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Este capítulo trata das histórias de migração de algumas famílias 
negras para a cidade de Carapicuíba na primeira metade do século XX. 
As narrativas foram coletadas por meio de entrevistas em profundidade de 
caráter qualitativo, utilizando da metodologia da história oral e pesquisa 



afrodescendente482 entre os meses de julho de 2008 e setembro de 2009. Na 
transcrição dos depoimentos, optamos por respeitar as marcas da oralidade 
presentes no texto, ou seja, o modo de falar das depoentes.

 As entrevistas foram realizadas por ocasião de uma pesquisa de 
mestrado na área da educação intitulada “Histórias e memórias negras de 
Carapicuíba – SP: uma abordagem para a educação escolar”.  

As depoentes e o depoente são filhos  e/ou netos  de pessoas que 
foram escravizadas e narram com detalhes histórias de fugas, migrações 
e de laços familiares desfeitos na andança.  

A oralidade é o caminho metodológico que escolhemos, pois se 
apresenta como possibilidade de narrar a história da população negra no 
Brasil, visto que na historiografia tradicional  os registros sobre a população 
negra apontavam apenas para as formulações a partir da escravidão. Desse 
modo, esse grupo foi invisibilizado de diversas formas, inclusive do ponto 
de vista histórico.

Nesse sentido, as memórias e identidades têm importância na 
sociedade e na construção da história plural dos diversos grupos sociais 
e, em especial, para os afrodescendentes.483

A história oral, história de vida, torna-se um viés propositivo de 
uma nova historiografia. Nesse sentido, a afrodescendência, segundo Cunha 
Jr., se apresenta como:

Conceito histórico que se orienta no reconhecimento da existência 
de uma etnia de descendência africana. Esta etnia tem como 
base comum dos membros do grupo as diversas etnias e nações 
de origem africana e o desenvolvimento histórico destas nos 
limites condicionantes dos sistemas predominantes de escravismo 
criminoso e capitalismo racista. Esta etnia não é única, é diversa, 

482  A metodologia afrodescendente traz por acréscimo o fato de o pesquisador conhecer a cultura 
e a história dos afrodescendentes, ou seja, além de parte do ambiente, partilha da cultura e visões 
de mundo. O pesquisador não vai aprender sobre uma cultura ou modo de vida que não lhe era 
familiar, do qual não comungava anteriormente à pesquisa. Na afrodescendência não se trabalha 
com a “cultura do outro”, trabalhamos dentro da nossa própria cultura e com problemas que 
afetam a nossa própria existência. CUNHA JÚNIOR, Henrique. Metodologia afrodescendente de 
pesquisa. Espaço Acadêmico, Maringá, v. n., 2006, p. 1-11.
483  CUNHA JÚNIOR, Henrique. Memória, história e identidade afrodescendente: as 
autobiografias na pesquisa científica. In: VASCONCELOS JÚNIOR, Raimundo Elmo de Paula et 
al. (Org.). Cultura, educação, espaço e tempo. Fortaleza: UFC, 2011. p. 1-23.
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não se preocupa com grau de mescla interétnica no Brasil, mas 
sim com a história.484 

Chegar a Carapicuíba, lugar antes desconhecido, pressupõe travessias, 
aventuras e desventuras que iniciam num tempo longínquo, ainda na infância 
da maioria das entrevistadas. Contextos que nos remetem à escravidão, e 
ao (não) lugar da população negra na sociedade Pós-abolição. 

Apresentamos fragmentos das narrativas que nos auxiliarão na 
compreensão de que ao “chegar”, estabelecer moradia fixa em uma localidade 
pressupõe um longo caminho de andança, que tem início 30, 40 e até 50 
anos após a abolição da escravatura no Brasil.

Dar voz à memória de moradoras antigas da cidade de Carapicuíba 
nos possibilita uma nova interpretação da historiografia e nos permite 
afirmar que a história local, composta de múltiplas narrativas, emerge de 
memórias coletivas e individuais. Entendemos que a cidade de Carapicuíba, 
local da pesquisa, é um território socialmente construído e, nesse sentido, 
fundamental para a reconstituição destas histórias.

*** 

“Migrar para muitos ex-escravos, foi um dos mais importantes 
sentidos de liberdade”.485 Essa afirmação se faz verdadeira na medida em 
que passamos a observar a história como possibilidade de interpretação de 
aspectos da vida humana, compreendemos  que a “decisão de migrar não 
é tomada por indivíduos isolados, mas por um conjunto maior de pessoas 
que estão de alguma forma ligadas”, o mesmo se procede nas migrações 
da população negra no período Pós-abolição, andanças que  oferecem 
aspectos subjetivos de liberdade e de direitos.

484  CUNHA JÚNIOR,  Henrique. Africanidade, Afrodescendência e Educação, Educação em 
Debate, ano 23, v.2, n. 42, Fortaleza, 2001, p. 11.
485  RIOS, Ana Lugão; COSTA, Carlos Eduardo C. da. Migração de negros no pós-abolição: duas 
fontes para um problema. Disponível em: <www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2008/docsPDF/
ABEP2008_1269.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2011.
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Os fluxos migratórios pós-abolição constituem um fenômeno de 
grande relevância, pois se caracterizam como uma das vias explicativas da 
composição territorial de bairros e cidades brasileiras e nos possibilitam 
reavaliar o imaginário social de determinadas territorialidades que se 
edificaram por vezes negando a presença da população negra no tempo e 
espaço citadinos brasileiro.

 Processos de migrações e imigrações são naturais na história da 
humanidade e são apontados na literatura como categorias de deslocamentos 
que geram, em certo grau, rupturas; sempre haverá um lugar de origem e 
uma série de obstáculos intervenientes.486  

No caso das migrações de africanos e seus descendentes ocorridas 
no Pós-abolição podemos notar dois aspectos: rupturas e continuidades. 

A necessidade de ruptura com a ideologia escravista, que se perpetuou 
na sociedade com a adoção do padrão europeu como modelo de vida, facilitou 
a construção de um imaginário na sociedade brasileira de que o lugar do 
afrodescendente seria de um estrangeiro e, como estrangeiro, destituído 
de direitos e cidadania.487 Por processos de continuidade entendemos as 
diversas práticas sociais, religiosas e afetivas que atuaram como potências 
do desenvolvimento identitário coletivo, práticas que (re)significaram o 
território, ou seja, as modificações  e formulações da cultura local a partir 
da afrodescendência,  elementos que por diversas vezes foram considerados 
desinteressantes para o “desenvolvimento” da nação em construção,  sem 
atentar para presença de uma numerosa população formada por descendentes 
de africanos e africanas.

A cidade de Carapicuíba pode ser descrita como uma periferia 
urbana localizada na região metropolitana de São Paulo. Ela tem sua 
história de fundação no século XVI e passou por grandes transformações 
desde então.

486  LEE, Everett S. Uma teoria sobre a migração. In: MOURA, H. A. (Org.). Migração interna: 
textos selecionados. Fortaleza: BNB/ENTENE, 1980; TILLY, Charles. Migration in modern 
European History. In: MCNEILL, William H.; ADAMS, Ruth S. (Org.). Human migration, 
patterns and policies. Indiana University Press, 1978.
487 ANDRÉ, Maria da Consolação. Processo de subjetivação em afro-brasileiros: anotações 
para um estudo. Psicologia Tempo e Estudo, v. 23, n. 2, 2007, p. 159-168, Disponível em: 
<www.scielo.br/pdf/ptp/v23n2/a06v23n3.pdf>. Acesso em: 22 maio 2011.
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A historiografia de Carapicuíba é demarcada por uma sequência de 
acontecimentos conservados ainda na narrativa local sobre bandeirantes e 
jesuítas. Passamos a questionar qual o lugar da população negra da cidade 
nessa narrativa histórica. A impossibilidade de enxergar na constituição 
do patrimônio material a presença de uma população afrodescendente se 
colocou como um problema de pesquisa, pois, mais uma vez, o território 
apresentou-se como “espaços de vias e vidas desviadas, alijadas pela 
cortante e (cor)reta linearidade histórica. Vozes fora da rota da ocidentalizada 
sociedade brasileira”.488

O papel do Estado e das elites dominantes foi fundamental na 
delimitação sócio-histórica do período Pós-abolição e isso “inclui também a 
recontextualização de conceitos como cidadania e liberdade e seus diversos 
significados para os atores sociais”.489 Os desejos de europeização da 
sociedade proporcionaram investimentos por parte do governo brasileiro 
na migração de povos advindos da Europa para a substituição da mão de 
obra  composta por africanos e seus descendentes  escravizados. Esse 
processo pelo qual passou a sociedade brasileira apoiou-se em ciências 
eugênicas amplamente divulgadas pela intelectualidade e elite nacional 
no início do século XX.  Nesse ponto queremos elucidar que os dados 
referentes à população de origem europeia no Brasil de forma alguma 
visam negligenciar que houve hostilidade no tratamento para com os 
imigrantes europeus, contudo não foram submetidos aos processos 
de desumanização aos quais foram submetidos os africanos e seus 
descendentes. Podemos afirmar que aos europeus couberam benefícios 
como remuneração monetária ou em lotes de terra, além da inserção 
num contexto sócio-histórico e cultural incentivados pela racionalidade 
científica da época, o que determinou os lugares simbólicos e concretos 
ocupados pelas populações eurodescendentes e afrodescendentes no 
imaginário social brasileiro. 

488  NASCIMENTO, Gizêlda Melo do. Mulheres faróis em foco. In:  NASCIMENTO, Elisa 
Larkin (Org.). Guerreiras de natureza: mulher negra, religiosidade e ambiente. São Paulo: Selo 
Negro, 2008. p. 53.
489  RIOS, Ana Maria; MATTOS, Hebe Maria. O pós-abolição como problema histórico: 
balanços e perspectivas. Topoi, v. 5, n. 8, jan./jun. 2004, p. 170-198. Disponível em: <www.
revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi08/topoi8a5.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014.
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Outro aspecto que nos interessa em termos conceituais é a 
caracterização da abolição da escravatura como um processo inacabado, 
pois não possibilitou uma inserção ampla da população de ex-escravizados 
na sociedade. Segundo Henrique Cunha Jr., “a abolição foi uma conquista 
da liberdade que ficou inacabada, devido à inexistência de políticas públicas 
de integração do ex-escravizado às circunstâncias novas da sociedade 
livre”.490 Insistimos na reflexão de que a ausência de políticas públicas 
delimitaram espaços físicos, simbólicos e territoriais da população negra 
na sociedade brasileira.  

As memórias narradas nos auxiliam na compreensão de que quando 
falamos em territórios negros não estamos falando apenas de um espaço 
de exclusão, mas também de construção de singularidades e elaboração 
de um repertório comum.491

***

O repertório comum que apresentaremos nos fragmentos das 
narrativas a seguir nos permite observar que o deslocamento é parte de um 
processo individual e coletivo que se enfrenta na tentativa de modificar a 
vida que se tem. 

A temporalidade que denominamos de Pós-abolição não é um tempo 
fixo que pode ser demarcado por um início e fim, porém apresenta um tempo 
demarcado pela vivência da liberdade de “poder ter nas mãos a própria 
vida” tornando-se sujeito das escolhas realizadas para dar continuidade na 
existência. O marco inicial do período entendido por Pós-abolição varia 
de acordo com as experiências vividas, com as construções da memória e 
as máculas deixadas por um tempo que marcou profundamente a história 
do Brasil e das Américas. 

490  CUNHA JÚNIOR, Henrique. Racismo anti-negro: um problema estrutural e ideológico das
relações sociais brasileira: Política Democrática: Revista de Política e Cultura, Brasília, DF, 
Fundação Astrogildo Pereira, ano VII, n. 21, 2008, p. 126.
491  ROLNIK, Raquel. Territórios negros nas cidades brasileiras (etnicidade e cidade em São 
Paulo e no Rio de Janeiro)” Estudos Afro-Asiáticos, n.17, Rio de Janeiro, 1989.
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As histórias que compõem esse período são múltiplas e mantêm 
especificidades que variam de território para território com simbolismos 
e significados, muito embora seja possível vislumbrarmos pontos em 
comum no que se refere a esse processo histórico. A travessia, o Atlântico, 
a vida foram e são lugares de confluência de uma história que continua a 
ser contada. A escuta sensível se revela como possibilidade de juntar as 
peças desse grande mosaico, que é composto de memórias e histórias que 
se fragmentam e se juntam em movimentos mesclados por deslocamentos, 
desestruturação familiar e histórias de privação, mas também de reconstruções 
e reterritorialização do espaço que se passa a ocupar. Entendemos a cidade 
de Carapicuíba como um desses espaços preenchidos pela população negra 
no período Pós-abolição. 

São histórias de vida que nos ajudam a ler a realidade e sua 
construção histórica. Iniciamos com fragmentos da narrativa de Berenice 
Moreira Cruz, que à época da entrevista contava com 81 anos de idade 
e nos contou das travessias pelas quais passou até chegar a Carapicuíba 
ainda jovem, aos 17 anos de idade.

Meu pai trabalhava na fazenda, fazia cocheira, grades para proteger os 
animais. Os donos da fazenda eram Rangel Moreira e Serafim Jorge 
Ferreira. Eu nasci nessa fazenda, ficamos lá até minha idade de quatro 
anos. Naquele tempo os empregados da fazenda... Era assim, um tipo de 
escravidão e naquela escravidão meu pai enjoou. Sem esposa, com as 
filhas pequenas, era Guaraci que minha mãe pegou para criar com três 
dias de vida, Marta e eu. Ele foi dizer para o patrão que não podia mais 
continuar naquela vida, que queria ir embora da fazenda, e o homem 
respondeu que ele não sairia de lá de jeito nenhum, pois era prestativo e 
educado. Meu pai falou: – As meninas precisam estudar, e mesmo assim 
ele disse que não. Meu pai então em uma madrugada resolveu fugir.492 

A memória de dona Berenice nos narra uma cena passada no início 
da década de 1930, que mostra a trajetória da família do interior de São 
Paulo para a capital.  Uma narrativa muito semelhante nos apresenta Maria 
Julia de Souza, que à época da entrevista estava com 70 anos de idade. 

492  Berenice Moreira Cruz. Depoimento em 23 jul. 2008. Carapicuíba ,  São Paulo. Depoimento 
concedido a Juliana de Souza. 
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Nasci na fazenda do Manoel Alves em Alfenas – Minas Gerais. 
O que sei de minha história foi contado por minha tia porque eu 
perdi meus pais muito cedo, então eu falo assim, o que eu ouvi 
é o que minhas tias contavam, então, a experiência minha de 
vida começou muito cedo porque quando a gente perde os pais 
a gente fica muito sozinho. A tia Diolinda falava muito da mãe 
dela, antes eu nem sei por que, mas se morria muito cedo, mas 
ela contava que era uma família grande e muito unida, pelo que 
ela contava, minha família já trabalhavam na fazenda dos Alves 
desde o tempo da escravidão, quando os filhos nasciam era já 
uma obrigação ficar nesta fazenda. Até que um dia juntamos as 
famílias que  moravam na fazenda para viajar, fomos pro lado do 
Paraná. Meu irmão mais velho já tinha viajado para lá e dizia que 
lá a gente conseguia trabalho com a terra, mas diferente do que 
a gente fazia na fazenda, a gente ia ter um pagamento. Viajaram 
com a gente algumas famílias que eram bastante misturadas, mas, 
a maioria eram negros, aí a gente nunca mais voltou pra Alfenas, 
pois a casa que a gente morava era dentro da fazenda, e nessa de 
querer ter na mãos sua própria vida, resolvemos sair da fazenda 
nós e muitas famílias que trabalhavam neste lugar, a fazenda do 
Manuel Alves, só sei que depois dispersou todos e eu perdi o 
contato com a minha família.493    

Apresento outro fragmento de narrativa que nos mostra mais uma 
faceta dessa história, os processos de modernização e urbanização que 
ocorreram no centro de São Paulo e também foram responsáveis pela 
deslocação de famílias empobrecidas dos antigos casarões na década de 
40 do século XX. Aparecida dos Santos nos narra sua experiência.

Minha família já morava no centro de São Paulo, nem sei quando 
chegaram, mas a mudança é sempre para poder melhorar, mudar de 
vida. Sempre foi muito difícil, eles vieram pra Carapicuíba porque 
moravam lá em cortiço também ‘né’ aí começou a urbanizar tudo, 
‘né’ aí tiveram que sair, e vieram prá cá. Eles aqui conheciam 
uma senhora que era vizinha deles e tinha vindo pra cá e falou 
que aqui estava bom, que casa era barato, o aluguel era barato. A 
gente morou no cortiço até quando eu tinha uns seis anos [...].494

493  Maria Julia de Souza. Depoimento em 29 set. 2009. Carapicuíba, São Paulo. Depoimento 
concedido a Juliana de Souza.
494  Aparecida dos Santos. Depoimento em 24 set. 2009. Carapicuíba, São Paulo. Depoimento 
concedido a Juliana de Souza.
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 Os primeiros fragmentos apresentados nos dão uma base para a 
afirmativa de que a história de chegar a Carapicuíba inicia na infância das 
depoentes. Certamente não foi o lugar desejado e pretendido, porém neste 
território aglutinaram-se histórias de vida, histórias individuais e coletivas. 

Em um dado momento de seu depoimento, Josué José de Souza, 
que à época da entrevista contava com 74 anos de idade, relata o seguinte 
sobre seus familiares: “Eles vieram na época da escravidão e depois que 
houve a abolição eles se dispersaram, uns foram pro lado de Santa Cruz, 
meu avô que era mais endereçado à lavoura continuou trabalhando com 
a terra”.495

 A dispersão marca a necessidade de se movimentar para reconstruir 
a vida, movimento feito por grande parte da população negra no período 
posterior à abolição da escravatura. Movimento que se deu por um simples 
desejo: “querer ter nas mãos a própria vida”.496

Benedita Cesário da Silva, que à época da entrevista contava com 
81 anos de idade, narra sua história trazendo à memória os laços familiares 
desatados para dar outro rumo para a vida, sair dos lugares que não 
apresentavam outras possibilidades de vida que não fossem a continuidade 
do trabalho semisservil nas antigas “casas grandes” brasileiras. 

 [...] peguei minha trouxa, fui em Borda da Mata, porque naquela 
época os documentos não ficavam  na mão da gente, eles ficavam 
guardados com os pais ou na igreja em que foi batizado. Eu já 
tinha uns treze anos pensei:  onde será que estão meus documentos. 
Hoje em dia acabou de nascer já tem o registro na mão, mas 
antigamente não. Eu tinha uns treze anos e aí fiquei pensando 
e meus documentos, e meus documentos, como é que eu vou 
fazer, peguei minha amiga e disse assim, você não quer me 
levar na igreja de Borda da Mata prá mim pegar meu registro de 
nascimento, meus documentos? Fui lá e peguei meus papéis, fiz 
tudo direitinho, tava  tudo lá no livro da igreja.

Quando o senhor disse que ia buscar eu já estava lá prontinha, fiz 
tudo direitinho e foi assim que eu vim pra São Paulo. Pra você ver 

495  Josué José de Souza. Depoimento em 12 fev. 2008. Carapicuíba, São Paulo. Depoimento 
concedido a Juliana de Souza.
496  SOUZA,  op. cit.
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a gente não tinha conhecimento, mas uma ia seguindo a outra e 
deu tudo certinho, “né” uma vai incentivando a outra, eu trouxe 
um par de companheiras pra cá pra São Paulo.

Depois casei vim pra cá, meus irmãos ficaram lá na roça, deixei 
tudo lá na fazenda, eu disse que eu não ia ficar lá, eu não queria 
mais trabalhar na fazenda, num tinha mais a mãe nem o pai, de 
vez em quando eu mandava dinheiro pra eles, tudo isso.497

É nítido que, para essas famílias, a abolição, o “rompimento” com o 
Brasil escravista se dá no momento em que saem das fazendas e decidem por 
“ter a própria vida nas mãos”, mesmo que tal decisão implique submeter-
se a morar na casa das patroas ou em cortiços, lugares que nos indicaram, 
nesta pesquisa, uma moradia transitória na tentativa de desfazer o ciclo de 
um trabalho ainda baseado na exploração da população negra. O tempo 
de chegada a Carapicuíba é marcado por um caminho percorrido muitas 
vezes às escuras, com poucas possibilidades de vislumbrar o presente, 
tampouco o futuro. 

  São histórias demarcadas por tentativas de ruptura com os resquícios 
da escravização das populações africanas e seus descendentes, brasileiros 
e brasileiras que no correr da história formaram uma numerosa população 
negra marginalizada, pois a identidade da população negra brasileira se 
forja historicamente baseada na experiência com a escravidão, uma vez 
que o imaginário social brasileiro situou o africano e seus descendentes 
na condição de escravizados como se essa lhe fosse natural.

Quando acessamos a memória de parte da população negra por 
meio das narrativas que nos foram feitas, percebemos que além de nos 
descrever o tempo, ela se refere à identidade da população negra moradora 
de Carapicuíba, podemos então dizer que 

a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 
tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também 
um fator extremamente importante do sentimento de continuidade 
e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução 
de si.498

497  Benedita Cesário da Silva. Depoimento em 29 jul. 2008. Carapicuíba, São Paulo. Depoimento 
concedido à Juliana de Souza.
498  POLLAK, Michael. “Memória e identidade social. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, v. 
5, n. 10, 1992, p. 5. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/
viewArticle/1941>. Acesso em: 10 abr. 2014.
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Estabelecer morada em Carapicuíba significou também fincar sonhos 
e modos de ser nesse lugar. As narrativas nos apresentaram memórias de 
festividades que passaram a compor a história local.  

Pelo menos desde 1935, no que pudemos ver nessa pesquisa, os 
batuques de umbigada, congadas, moçambique, folia de reis e sambas 
ocuparam o território carapicuibano a partir da afrodescendência, e esta 
modificou o espaço habitado.                      

As manifestações festivas e religiosas de origem africana que 
aconteceram na cidade de Carapicuíba foram possíveis porque o corpo 
afrodescendente que se moveu para esse território não apenas ocupou o 
espaço, no sentido de apenas ocupar qualquer lugar, mas imprimiu sua 
marca a ponto de reterritorializá-lo. 

O chegar a uma localidade, adquirir a casa própria metaforicamente 
nos diz de espaços habitados e (re)significados com presenças que trazem 
de longe as memórias de cantos, festas, rezas, um jeito de sobreviver as 
dificuldades da vida e da história. 

A memória operou uma construção discursiva da história de parte 
da população negra. As narrativas apresentadas não explicam tudo, mas 
nos possibilitam o entendimento de como nos constituímos moradores de 
Carapicuíba e de tantas outras cidades e regiões periféricas do Brasil. A 
memória não se dissocia da trajetória individual e coletiva da população 
negra; é no lugar social que buscamos a identificação para o presente, pois 
a ideia de pertencimento se dá pelo reconhecimento,499 eu pertenço àquilo 
que me reconheço, e tal conceito perpassa por um lugar, território em que 
se pôde rememorar o passado.

***

Reafirmamos que as histórias apresentadas formam um repertório 
comum na medida em que conseguimos detectar, nos depoimentos, que 
os processos migratórios iniciaram entre as décadas de 30 e 40 do século 
XX e narram experiências de fuga e “reconstrução” da vida num “novo 
tempo”. Os repertórios continuam traçando histórias comuns quando 
percebemos que sair das localidades continuou representando estar nos 
trabalhos informais. 
499  TAYLOR, Charles. The politics of recognition. In: GUTMAN, Amy et al. (Org.). 
Examinig the politics of recognition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. 
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Entre as entrevistadas, todas passaram pelo trabalho doméstico; para 
quatro das depoentes, a casa das “patroas” se constituiu como a primeira 
moradia após o processo de migração. Os depoimentos trazem também 
memórias do trabalho na infância  como babás, empregadas domésticas, 
lavadeiras, lavradores, verdureiros etc.,  atividades que  demarcaram suas 
histórias de vida, e de uma  forma geral nos mostram os lugares reservados  
majoritariamente para a população negra no mercado de trabalho no Pós-
abolição: trabalhos informais, muitas vezes insalubres  e desqualificados 
para a sociedade.500 No caso específico de São Paulo, apontamos que os 
empregadores do mercado de trabalho formal, apoiados pelo governo do 
Estado, utilizaram políticas racistas para o alijamento de trabalhadores.501 
Outro dado que consideramos importante mencionar é que os benefícios 
sociais implantados pelo governo brasileiro após década de 1930, entre eles 
as propostas de sindicalização dos trabalhadores nacionais, não alcançaram 
de forma significativa a população negra paulista e paulistana, pois grande 
parte dessas pessoas atuava em trabalhos informais e não estava com a 
carteira de trabalho assinada, de modo que pudesse usufruir tais benefícios. 
Algumas pesquisas nos ajudam na compreensão de tal contexto.502

 As lembranças dos tempos de escola são marcadas pela 
impossibilidade de completar as séries iniciais de estudo, interrompidos 
pelo trabalho e pela necessidade de colaborar com o sustento da família 
ou simplesmente para ter um lugar para morar. Entre os depoentes, os que 
concluíram o colegial (atual ensino fundamental II), o fizeram depois de 
500  FERREIRA, Maria Claudia Cardoso. Espaços de sociabilidade e antirracismo no cotidiano 
das elites na cidade de São Paulo: busca por projeção individual e legitimação de grupo (1900-
1940). Mosaico, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, 2010, p.1-16.
501  ANDREWS, George. Negros e brancos em São Paulo. São Paulo: EDUSC, 1998; SILVÉRIO, 
Valter Roberto. Ação afirmativa e o combate ao racismo institucional no Brasil. Revista SciElo 
Brasil, ago. 2002. Disponível em: <www.scielobrasil.com>. Acesso em: 28 maio 2006.
502  BERNARDO, Teresinha. Memória em branco e negro: olhares sobre São Paulo. São Paulo: 
EDUC, 1998; FERREIRA, Maria Claudia Cardoso. Espaços de sociabilidade e antirracismo 
no cotidiano das elites na cidade de São Paulo..., 2010, op. cit.; BARBOSA, Márcio; 
BARBOSA, Aristides (Org.). Frente Negra Brasileira: depoimentos, entrevista e textos. São 
Paulo: Quilombhoje/Fundo Nacional da Cultura, 1998; SILVA, José Carlos. Os suburbanos e a 
outra face da cidade. Negros em São Paulo (1900-1930): cotidiano, lazer e cidadania. Dissertação 
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, SP, 1990; SOUZA, Juliana de. Memórias e histórias negras de Carapicuíba-SP: uma 
abordagem para a educação escolar. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.
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adultos,passarando a ser técnicos em enfermagem e atuando no serviço 
público. 

Estar em trânsito, em movimento pela vida, marca as histórias 
narradas, e estas demonstram como se dá o fim da estruturação do 
trabalho escravista. Podemos intuir que estas mulheres nos dão pistas para 
compreender um período histórico que se inicia em 1888 com a suposta 
“abolição” da escravatura.

Estar “pronto” para se mover a qualquer momento pede uma ginga 
que não é para qualquer um. Desabitar o conhecido, migrar e (re)significar o 
território são formas de resistir, de sobreviver às mudanças sociais, culturais 
e econômicas de um mundo que mais uma vez não incluía a população 
negra em seu roteiro. 

“Chegar” possibilitou a formação de uma nova família, mas também 
significou o desatar de laços familiares, perder de vista irmãos e irmãs e 
ampliar a saudade adquirida que fez marejar os olhos enquanto as memórias 
se apresentavam nas histórias contadas, muitas vezes alheias à própria 
família constituída na andança.

As narrativas nos contaram para além do que se percebia no simples 
cotidiano, colocaram-nos de frente com a transição que nos fez perceber 
um espaço repleto de histórias e memórias vivas e vividas.

Dei-me conta de que tais histórias relataram “a resistência paciente 
e pacífica (jamais passiva) vinda do tempo e da palavra. A palavra e o 
tempo tecendo linhagens resistentes ao avesso do cenário brasileiro”.503 

Buscamos identificar quais atores atuam na escrita da memória, 
perceber que a “vida é o fio do tempo”, e a história de vida das depoentes 
nos ajudou costurar uma colcha de memória tecida de todas as histórias. 

Não há como pensar as migrações de populações negras no período 
pós-abolição sem realizar uma análise dos processos de ocupação dos 
territórios de todos os signos que compõem os processos identitários de 
afrodescendentes. Dessa forma podemos dizer que a “travessia” não gerou 
o rompimento com o território africano, mas processos de continuidades 

503  NASCIMENTO, Elisa Larkin. Guerreiras de natureza..., 2008, op. cit, p. 58.
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que se apresentam num passado e presente com diferenças e similaridades 
nos territórios latino-americanos, variações de vida, histórias e memórias 
de quem somos, por que somos e como somos.

 








