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Resumo 

Este trabalho pretende analisar as formas variadas de economia escrava na segunda metade do 

século XVIII. Sendo as cartas de alforrias fontes primárias para a montagem de um tecido social, 

que transformava a liberdade ou mobilidade em moeda. Outro fator importante é destacar a 

possibilidade de tratar o escravo ou forro como agente histórico, mobilizador de forças 

econômicas em uma sociedade pautada pela ordem hierarquizada do antigo regime.  

 

Palavras-chaves: escravo; economia; mobilidade. 

 

 

Abstract 

The present paper intends to analyze the various types of the economics of slavery in the second 

half of the XVIII century. The bonds of manumission are the primary source for this paper, they 

are the stitching of the social fabric which transformed freedom and mobility into trading 

currency. Another important factor to be analyzed is the possibility of treating the slave, or former 

slave, as a historical agent and a catalyst for the economic forces, within a society founded by the 

hierarchic order of the Ancient Regime. 
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1 Mestrando em História social PPGHIS UFRJ. 
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Em uma sociedade pautada pela escravidão, hierarquizada pelo domínio de bens 

e relações de poder, o simbolismo, a religião e a política são determinantes para certo 

equilíbrio dos desiguais. Há uma intensa negociação, em todas as esferas, que envolve à 

que ela são submetidos.  Mesmo o menos destacado dos agentes sociais, é dependente 

desse sistema de troca, onde a dádiva (Mauss, 1988), ato de dar e receber, desprovido de 

uma mentalidade de mercado abstrato2 (pós-industrialização, conceituado por Karl 

Polanyi), configura-se como um fator determinante para a formação de um “mercado” de 

bens simbólicos3. Marcel Mauss na obra “Ensaio sobre a Dádiva” compara diferentes 

sociedades baseadas nessa noção de troca de bens. Uma de suas principais premissas é 

que a dádiva fortalecia subsídios morais para o equilíbrio ou desequilíbrio entre o 

indivíduo e sociedade. Portanto, a antropologia, ou melhor, “uma história impregnada de 

antropologia” (Ginzburg, 1991a, p. 169), deve nos ajudar a entender a dinâmica escravista 

e sua produção de dons e contradons, sem deixar de lado as premissas e as 

conceitualizações exigidas de um historiador comprometido com suas fontes e construção 

do seu objeto. Nessa análise qualitativa das fontes buscamos enxergar para além dos 

estereótipos e classificação de cor: as alforrias serão tratadas aqui como formas de 

percepção do mundo dessa extensa negociação entre senhores, escravos e os terceiros 

envolvidos nesse longo processo.   

Tratamos como “processo”4 tendo a liberdade como fio condutor dessas relações 

de longa duração. Trata-se de um elemento abstrato que produziria uma analogia concreta 

que se dava por meio da consolidação da escritura. Portanto, o Imaginário (no caso da 

sociedade escravista) precisa materializar-se em relações concretas que tomam forma e 

conteúdo nas instituições (Godelier, 2001).  E são estas instituições (produtora de fontes), 

que institui os agentes de obrigações.  

O pensamento em torno da liberdade5 produzia um fato social (a alforria), fato 

este que determinaria a capacidade de se articular “as coisas” (dons). A manutenção 

dessas “coisas” dependia da mentalidade, das variações a longo prazo, e da demanda por 

mão de obra no âmbito econômico.  A liberdade, ou melhor e sua privação institucional, 

                                                           
2 Como estamos tratando de uma sociedade pré-capitalista usamos o conceito de economia enraizada, onde 

as relações sociais não estavam desvinculadas do mercado. Para saber mais ver Polanyi (2000).  
3 Como simbólico entendemos aquilo que não se dá concretamente, ou quando se dá por meio do pecúlio 

(dinheiro) não tem objetivo mercantil (de acumulação), mas de estabelecer trocas para manter as relações 

de poder.  
4 O processo de negociação entre senhores escravos e terceiros. Poderia durar um dia como a vida inteira 

dos indivíduos envolvidos.  
5 Imaginário social ou, no caso, mais proeminente para a ciência histórica, a mentalidade.  
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a escravidão, e suas variações, seriam a permanência onde indivíduos disputariam a 

manutenção do poder. Ela fazia parte da ordem, os que dela discordavam, ou melhor, não 

se encaixavam nos seus padrões, ou eram mortos ou castigados. Os castigos e as 

“benevolências” como descreve Silvia Lara aparece tanto no âmbito da monarquia, 

quanto na administração colonial, como em outras formas de dominação no cotidiano 

escravista nos trópicos. Não apenas o castigo deveria assegurar a subimissão escrava, mas 

também um apanhado de palavras amorosas (Lara, 1988). “Essa dominação amorosa que 

temperava rigor e respeito não só acabava por reforçar os laços pessoais [...] como 

também pretendia assegurar a conivência escrava ao exercício do poder” [grifo nosso] 

(Lara, 1988, p. 117)  

Portanto, nossa análise não é somente antropológica. Irá dialoga, como de 

costume, com a historiografia que abarca a temática da violência escravista. Outro fator 

será a metodologia de tratamento das fontes, os registros cartoriais podem ser tratados 

como uma espécie de “caderno de campo de antropólogos mortos” (Ginzburg, 1991b, p. 

10), já que aborda casos onde o cartório era itinerante e as descrições feitas pelos agentes 

cartoriais não se assemelham, no objetivo, ao dos inquisidores italianos examinado por 

Carlos Ginzburg, todavia, o que chama atenção nessa documentação é suas extensão, 

pode não ser um relato de um processo que envolve feitiçarias, arquivos inquisitoriais 

costumam ser volumosos, mas é um retrato de uma intensa negociação, que envolvem 

agentes de diferentes esperas da sociedade do Antigo Regime nos Trópicos. Todo relato 

(cartorial), por nós analisados corretem estruturas dialógicas, entretanto, o fato é que o 

agente cartorial era o principal interlocutor, entretanto, os estereótipos, e a negociação em 

si eram descrita pelos agentes: senhores, escravos, forros e terceiros6.  

Por conta disso, destacamos aquilo que poderia ser chamada de “uma atitude 

antropológica, isso é: o confronto permanente entre culturas diferentes, repousa em uma 

distinção dialógica, a nível linguístico” (Ginzburg, 1991b, p. 14). Neste tipo de 

observação estão os instrumentos que fornecem ao historiador trabalhar com conceitos 

mais abrangentes, como a percepção da experiência escrava dentro do processo de 

produção documental, as características desse experimento dos indivíduos e sua dinâmica 

                                                           
6 Deixemos claro que os “terceiros” a que nos referimos são todos os que se envolvem diretamente na 

negociação: um exemplo importante é um forro que paga a alforria de um parente, ou compra a liberdade 

de uma negra para que com ela possa casar. Trata-se de um terceiro indivíduo inserido na negociação. Sua 

explicitação na documentação é importante para a análise, já que registrado em cartório, isso tinha 

relevância a nível comprobatório, para o terceiro envolvido.  
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social, e a formação de uma economia de dons e contradons. Enfim, se trata de uma nova 

forma de abordar essa documentação no Rio de janeiro Setecentista. Documentação esta 

que nunca tinha sido manuseada por pesquisadores da escravidão. O que nos dá mais 

entusiasmo para entender como era a vida do escravo urbano no Rio e suas peculiaridades 

na relação com seus senhores.        

Partimos então para entender a manutenção do direito a dádiva na antropologia de 

Mauss.   Ela poderia vir por meio da concessão de títulos, visitas importantes, presentes, 

favores espirituais, festas de devoção entre outras formas de troca. Faziam circular 

“coisas” que não desempenhavam valor concreto7, e sim, dentro uma moralidade local. 

Ao comparar diversas culturas, Mauss tenta expressar certa universalização da ideia de 

troca entre culturas distintas, buscando nexos em meio a descontinuidades em sociedades 

complexas. Esse contorno de troca simbólica estimulava, segundo o autor, os laços 

comunitários arcaicos, fortalecendo a hierarquização de alguns indivíduos, e mantendo 

outros sobcontrole.  A troca seria um fato social “total”. Seu desequilíbrio poderia 

desencadear guerras em questões políticas; desgraça ou graça em questões religiosas. A 

manutenção do gesto dadivoso se dava por meio da moral, do “direito costumeiro”, da 

economia, e na organização do parentesco.  É importante ressaltar que é possível isolar 

qualquer uma dessas premissas para uma análise mais precisa. Dentro dessa perspectiva, 

devemos nos apropriar para analisar a produção das alforrias, o ato voluntário ou forçado, 

interessado ou desinteressado, o que provocaria o entendimento de certo direito 

costumeiro que permeava as relações do antigo regime na América lusa. As coisas 

trocadas se aproximariam de ideias do direito ocidental, quando se fala de bens alienáveis 

ou inalienáveis, separando “coisas” de pessoas, a cada uma dessas caberia uma forma de 

distinção dentro do direito local (Godelier, 2001).  

Portanto, a antropológica maussiana, nos faz pensar não só na dinâmica social, 

mas nas peculiaridades dos casos. Ela procura estabelecer entendimento entre as diversas 

formas de trocas, sendo concretas ou não, para fornecer um processo dialógico mais 

conciso entre sociedade e indivíduo. É importante destacar que o conceito de dádiva 

sofreu algumas críticas ao longo do tempo. Uma das cruciais discussões feitas em torno 

desse conceito foi determinante para estruturar ainda mais as várias formas de se pensar 

essa troca simbólica de bens. O antropólogo Claude Lévi-Strauss sugere que a ideia de 

                                                           
7 Reiteremos que nesse caso o “não concreto” (simbólico) dentro de uma dinâmica social, pode dar origem 

a “coisas” concretas, como discute Godelier (2001).    
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dádiva, defendida por Mauss, traz implícita uma perspectiva homogeneizante, 

“espiritualistas”. Todavia, o que podemos restituir de tais discussões para fornecer um 

panorama mais preciso sobre a economia do dom ou a moral do dom, que possa envolver 

a sociedade colonial? Uma primeira questão é teórica: os dados apresentados nos 

primeiros capítulos são importantes, porém, precisam ser preenchidos por práticas mais 

amplas, na história social. Outra questão é a necessidade de envolver os indivíduos sem 

perder a estrutura que aqui se fez no VXIII. E por último, a História não é uma ciência 

fechada em si mesma, podemos enveredar por bases analíticas difusas, sem perder o fio 

que conduz a base do conhecimento e da ciência histórica, o tempo. 

Em 1996, Maurice Godelier, lança a obra “O enigma do dom”8, texto onde discute 

algumas premissas básicas da obra de Mauss, incorporando algumas críticas feitas ao 

conceito de dádiva, e refutando certos estereótipos atribuídos a antropologia de Mauss. 

Para Godelier a moral do dom pode: 

instituir simultaneamente uma relação dupla entre aquele que dá e 

aquele que recebe. Uma relação de solidariedade, pois quem dá partilha 

o que tem, quiçá o que é, com aquele a quem dá, e uma relação de 

superioridade, pois aquele que recebe o dom e o aceita fica em dívida 

para com aquele que deu. Através dessa dívida, ele fica obrigado e, 

portanto, encontra-se até certo ponto sob sua dependência, ao menos até 

o momento em que conseguir “restituir” o que lhe foi dado (Godelier, 

2001, p. 22).  

 

 Na sociedade colonial as alforrias são permeadas por esse sentido duplo esconde 

um complexo sistema de trocas e reciprocidades. Nessa definição, a moral do dom de 

Mauss repensada por Godelier nos fornece uma base substancial para entender esse 

sistema de endividamento simbólico. Ao dar algo, a liberdade no caso do alforriado, o 

senhor espera ser restituído de alguma forma. Nem sempre o capital é a base dessa 

negociação como no caso a seguir:      

Saibam quantos este público instrumento de escritura de liberdade 

virem que no ano do nascimento de Nossa Senhor Jesus Cristo de 1799, 

aos trinta dias do mês de março do dito ano, nesta cidade do Rio de 

Janeiro, em meu cartório apareceu presente Joaquim José Lisboa, 

reconhecido de mim, Tabelião, e das testemunhas ao dito assinadas, em 

presença das quais por ele me foi dito que é senhor e possuidor de duas 

escravas por nomes Floriana e Maria pardas, que tem de idade, aquela 

                                                           
8 Maurice Godelier enfatiza que “com Lévi-Strauss a vida social se transformava em um movimento de 

trocas perpétuas, através da palavra, os bens, as mulheres circulavam entre os indivíduos e entre os grupos. 

E nós éramos convidados a procurar a origem desse  movimento, bem além do pensamento consciente, e 

das razões  explícitas confessas, no inconsciente do espírito” (Godelier, 2001, p. 32). Era a abordagem 

estruturalista que ganhava corpo, levando em consideração não só a “estrutura” das trocas (dons e 

contradons), mas o valor da linguagem para a abordagem antropológica.   
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seis anos, e esta dois, que as houve por serem crias de sua casa, e em 

razão do amor da criação, tomara a decisão de libertar 

condicionalmente, e por isso com condição de servirem e 

acompanharem a ele, o outorgante, e sua mulher Leonarda Caetana, 

enquanto vivos forem; lhes dá do dia do seu falecimento em diante pura 

e irrevogável liberdade par que então se possam tratar como se livres 

nascessem dos ventres de suas mães, contra o que promete não ter 

impedimento algum, antes roga às Justiças de Sua Majestade lhe façam 

cumprir estas alforrias com a liberada condição, e assim me pediu lhe 

fizesse este instrumento, que lhe li e aceitou, dizendo estar a seu 

contento, e de tudo dou fé , e de me ser distribuído pelo bilhete do teor 

seguinte: Distribuída a Campello. Joaquim José Lisboa dá liberdade a 

Floriana e Maria pardas, aos 28 de março de 1799. Assinaram sendo 

testemunhas presentes: Joaquim Antônio da Costa e Valeriano José 

Pinto, reconhecidos de mim, Tabelião Inácio Miguel Pinto Campello 

que escrevi9.  

 

As duas crianças é dada uma espécie de liberdade limitada. Não se trata do pleno 

exercício da mesma (até para os padrões modernos de liberdade não poderia ser exercida 

já que as duas tinham dois e seis anos de idade). O que nos leva a remeter sobre uma 

questão importante: são apresentadas na escritura como “crias de sua casa”, o que 

possibilita inferir sobre o nascedouro das duas. A segunda, é que as mesmas não poderiam 

contestar sua liberdade: a quem o senhor Joaquim José Lisboa devia favores, ou dons, 

que de certa forma o fez dar a condição jurídica para tais crianças, porém, as mantendo 

debaixo dos seus mandos e desmandos? Insere-se aí umas das discussões propostas por 

Godelier, o duplo movimento: ao dar a liberdade o outorgante espera que as duas 

continuem convivendo com sua família, é provável que, com a idade produtiva, as duas 

forras continuem prestando serviços a casa de Joaquim, como se nunca soubessem que 

eram forras. Terceiros poderiam, também, estar envolvidos em uma possível paternidade, 

ou, prestação de favor aos pais das pequenas forras não podem ser descartadas, porém, 

são inferências, a descontinuidade do documento não possibilita chegar mais perto dos 

atores envolvidos. Portanto, no documento, tanto a dependência das ditas forras, quanto 

o status social dos envolvidos é explicito.  

A moral do dom é aí a manutenção das hierarquias, mesmo que envolvida por um 

gesto dadivoso, ela inclui a conservação das diferenças. Enquanto os outorgantes forem 

vivos, as forras serão obrigadas a prestar serviços. Ou seja, na prática, a condição de 

escravo é substituída por outra forma de trabalho compulsório. Em longo prazo, Joaquim 

deve ter ganhos com as ditas forras. Sobre algo semelhante, completa Godelier: “Dar 

                                                           
9 Arquivo nacional. Livro do 4° ofício de notas. Livro 67 
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parece instaurar uma diferença e uma desigualdade de status entre doador e donatário, 

desigualdade que em certas circunstancias pode até se transformar em hierarquias: se esta 

já existe entre elas antes do dom, ela viria a expressá-la e legitimá-la ao mesmo tempo” 

(Godelier, 2001, p. 23).  

Portanto, o dom não se dá somente para mudanças nas hierarquizações, ele pode 

reiterá-la, mantendo os desiguais em seus lugares, modificando apenas as formas de 

submissão. Sendo assim, os laços que vinculam senhores e escravos ou forros são 

conservados, sem mexer ou dar subsídios para um rompimento radical na ordem 

escravista. E. P. Thompson chama a isso de “Congruências”. Para o historiador inglês, 

existem regras “necessárias” para a vivência de valores produtivos particulares. 

Dissimulando e lidando com o status quo (Thompson, 2001). A vida é refeita para buscar 

a sobrevivência, mesmo que as normas sejam desvinculadas da negociação, afinal não 

achamos nenhuma diretriz que regule a produção de alforrias cartoriais, ou seja, elas eram 

baseadas nesse “direito costumeiro”, mantendo as desigualdades de uma sociedade 

escravista.  

Dentro da lógica da antropologia econômica, ainda existe a questão da 

sobrevivência dos indivíduos.  Em um texto de suma importância para nossa análise, Karl 

Polanyi debate a economia nos escritos do filósofo Aristóteles. Tal discussão é 

duplamente importante, pois sabemos que Aristóteles foi a base da filosofia medieval 

relida por São Tomás de Aquino, bem como da segunda Escolástica, que marcou o 

pensamento europeu do segundo regime sendo Portugal não excluído dessa influência 

(Sampaio, 2016)10. Sendo assim, a compreensão da economia em Aristóteles nos ajuda a 

entender o que movia os homens naquela época, porém, devemos enfatizar que isso 

mescla elementos na colônia. Diante da possibilidade teórica polanyiana podemos rever 

certas práticas historiográficas usando conceitos que levam em consideração o valor 

simbólico das trocas entre doadores e donatários, sem, entretanto, cometer o anacronismo 

“patogênico” de enxergar economia de mercado onde não há sociedade industrializada. 

Ou, onde a utopia de um mercado abstrato como ocorre na centúria posterior com as 

escolas liberais de Adam Smith e David Ricardo.  

                                                           
10 Agradeço ao professor Antonio Carlos Jucá Sampaio por ceder às primeiras análises do seu projeto 

projeto.   
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Esta forma de dinâmica social aqui analisada é enraizada na colônia tendo, no 

nosso caso, as alforrias pano de fundo e as negociações entre senhores e escravos e 

terceiros. Entretanto, é necessária a distinção. Economia desenraizada que seria:   

(...) situou-se fora da esfera da sociedade, mais especificamente do 

sistema político governamental. Numa economia de mercado a 

produção e a distribuição de bens são efetuadas, em princípio, por meio 

do sistema autorregulador de mercados formadores de preços. São 

regidas por leis próprias, as chamadas leis da oferta e da procura, e 

motivadas pelo medo da fome e pela esperança do ganho. Não são laços 

consanguíneos, as imposições legais, a obrigação religiosa, a 

vassalagem ou a magia que fazem o indivíduo participar da vida 

econômica, e sim, especificamente, instituições econômicas como a 

iniciativa privada e o sistema salarial” (Polanyi, 2012, p. 234).  

 

Entretanto, economia desenraizada não significa ganhos sociais e nem melhor 

distribuição de bens, e sim a transformação do trabalho em mercadoria, o que se distancia 

e muito da realidade colonial regulada por um tecido social que não desvincula economia 

e sociedade. Uma monarquia católica com essa prática de trabalho compulsório nas 

Américas. Para tanto, é imperativo demonstrar quais mudanças históricas possibilitaram 

essa forma peculiar de relações sociais no âmbito pré-econômico11.  

“A raia miúda” da ainda incipiente cidade Rio de Janeiro foi uma das que mais se 

apropriaram destas práticas.  Mesmo usando a antropologia devemos levar em 

consideração, as divergência entre o moral do dom de Mauss e a conceito econômico 

discutido por Polanyi, segundo Godelier mesmo com o processo de industrialização o 

dom não perde seu caráter “pessoal”, ao passo que a economia segundo Polanyi passa por 

um processo de mudanças estruturais, mais discutidas pelo autor no Clássico” A Grande 

Transformação”, aonde a utopia de um mercado abstrato, iria se contrapor as formas 

arcaicas de relações sociais, desenraizando a economia. Apesar de divergentes nesse 

aspecto, a complementaridade, em outras exterioridades, entre os autores, nos faz 

repensar a dinâmica escravista. Se por um lado, segundo Polanyi, e economia arcaica 

seria uma etapa do processo, em Mauss encontramos a permanecia dos vínculos pessoais, 

independente de mudanças estruturais.  

Entre a antropologia econômica de Polanyi, a moral do dom de Mauss, revisitada 

por Godelier, encontramos a absolvição das premissas antropológicas em outros trabalhos 

que nos favorecem ao analisar ao tecido social no Antigo regime nos trópicos. E é no já 

                                                           
11 Chamaremos aqui de pré-econômico as negociatas que envolviam os agentes e que era independente de 

um mercado formal, com preços e normas estabelecidas por leis próprias. É uma distinção pedagógica que 

evitará a reinteração da nossa abordagem dessa economia enraizada.  
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citado E.P. Thompson, que topamos com nossa referência histórico-metodológica 

“embebedada” pelas discussões antropológicas12. Ambos os autores, Polanyi e 

Thompson, se debruçam sobre o mesmo objeto, porém, de perspectivas diferentes, o 

segundo discuti também, aplicabilidade do conceito de economia em sociedades arcaicas:  

os imperativos morais permanecem inextricavelmente imbricados com 

as necessidades econômicas. Uma das ofensas contra a humanidade 

implica pela sociedade de mercado plenamente desenvolvido, e por 

suas ideologias, tem sido, exatamente, a de definir todas as relações 

sociais coercitivas, como “econômicas” e de substituir elos afetivos, 

pelos mais impessoais (mas não menos compulsórios) elos do dinheiro” 

(Thompson, 2001, p. 257).   

 

A convergência se dá por meio da economia moral13 de Thompson, não como 

resistência, mas em certo paralelismo do caráter “pessoal” do dom de Mauss. Em outras 

palavras, Mauss (revisto por Godelier), Polanyi, e Thompson, se complementam para 

entender a complexa rede de relações no Rio de Janeiro setecentista.  Thompson é 

importante, pois, nos dá uma dimensão das relações costumeiras, do cotidiano, ou mesmo 

de um direito consuetudinário. O autor discuti o conceito de dom no artigo “Folclore, 

antropologia e história social” (Thompson, 2001), onde o “ato de doar” supriria a carência 

em tempos de escassezes de alimento na Inglaterra no século XIX. Apesar de criticar 

algumas premissas do conceito, Thompson reconhece seu caráter paternalista e de relação 

pessoal independente de uma economia direta (desenraizada). “O dom tem 

desempenhado função central na manutenção do status” (Thompson, 2001, p. 244). Faz 

referências as dádivas como símbolos de prestígio implicando na subordinação do 

                                                           
12 Isso não exclui outras referências no âmbito histórico. Já citamos alguns.   
13 Devemos levar em consideração as colocações do autor sobre esse conceito. Em economia moral 

revisitada, Thompson explicita que para se utilizar o conceito de economia moral, este deve ser redefinido 

“se estendidos a outros contextos, o termo deve ser redefinido para não haver perda de foco” (Thompson, 

1998, p. 257). Portanto, não utilizamos o conceito para tratar de “motins”, mas para determinar uma 

economia que não é regida pelas leis da economia formal (mercado enraizado), mas enraizada no tecido 

social, sem levar em consideração possíveis conflitos diretos. Entretanto, a economia moral na escravidão 

leva em consideração fatores já discutidos pelo autor, inclusive abarcados por conceitos antropológicos (o 

conceito de dom de Mauss) no já citado artigo Folclore, antropologia e história social (Thompson, 2001). 

Suas ideias parecem e muito com as teses de Polanyi nas discussões sobre economia “Se nos voltarmos 

para a história antiga britânica, ou para outras sociedades em vários estágios distintos de desenvolvimento, 

descobriremos que “a economia em sua acepção moderna, é uma ideia para qual não existia uma palavra e 

que não dispõe de um correspondente preciso. A religião e os imperativos morais inextricavelmente 

imbricados com as necessidades econômicas. Uma das ofensas contra a humanidade implicadas pela 

sociedade de mercado plenamente desenvolvido, e por sua ideologia, tem sido, exatamente, a de definir 

todas as relações sociais como “econômicas” e de substituir elos afetivos, pelos mais impessoais mas não 

menos compulsórios) elos do dinheiro” (Thompson, 2001, p. 257).  Esse artigo, publicado originalmente 

em 1977, em uma conferência sobre história da Índia, está no livro que já citamos como base para algumas 

discutições, onde o autor se aproxima mais da antropologia. Mais tarde, servirá de base para o livro 

“Costumes em Comum” publicado pela primeira vez em 1998.   
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receptor.  Ao analisar a Grã-Bretanha no século XVIII, o autor se depara com questões 

que vão além das análises econômicas “frias”, o que o faz buscar novas formas de 

enxergar as relações costumeiras:  

Havia práticas agrárias costumeiras, formas de iniciação às artes de 

ofício (aprendizagem), expectativas costumeiras quanto a certos papeis 

(domésticos ou sociais), modo de trabalho costumeiros e expectativas 

consuetudinárias, bem como “desejos” e “necessidade” (Thompson, 

2001, p. 230).  

     

Ao se aproximar dos folcloristas ingleses, Thompson considera o costume como 

algo difícil de ser apreciado somente pela história econômica. Se aproximaria mais de 

uma subseção da “História das ideias” (Thompson, 2001, p. 230). No nosso caso, para 

dar uma dimensão de como é possível tal análise do Brasil colonial imbricando estes 

conceitos, vamos apresentar outra escritura onde podemos ver melhor essa expectativa 

costumeira:  

Saibam quantos este público instrumento de escritura de alforria e 

liberdade virem que no ano do nascimento de Nossa Senhor Jesus Cristo 

de 1761, aos 3 do mês de junho, nesta cidade do Rio de Janeiro, em meu 

cartório e parece presente o Reverendo o Padre Pedro Antônio, 

sacerdote ao habito de São Pedro, morador desta cidade pessoa 

reconhecida de mim tabelião pelo mesmo e por ele me foi dito que era 

senhor e possuidor de um escravo Martinho, oficial de alfaiate14.  

 

Sendo Martinho oficial alfaiate (iniciado na arte do ofício) podemos deduzir sua 

importância para a economia do seu senhor. O reverendo ainda faz uma condição ao 

conceder a liberdade: “a estar na Companhia dele Reverendo outorgante acompanha-lo 

por onde quer que for  enquanto ele outorgante  for vivo”15. Portanto, ao condicionar a 

alforria, padre Pedro Antônio demonstra interesse em conservar o forro sob a égide das 

suas práticas sociais e econômicas. Martinho tem um significado para a estruturação do 

costume escravista: o mesmo é mantido como forro, porém, condicionalmente. O 

documento ainda explicita algumas peculiaridades já destacadas acima. Martinho é um 

ser social responsável por uma teia de reverberações costumeiras. E é por meio da 

“expectativa”, do “desejo” e da “necessidade” que se tecem suas relações com o 

reverendo. Padre Pedro manipula as expectativas do alforriado, “o atípico pode servir 

para sondar as normas” (Thompson, 2001, p. 238).   

                                                           
14 Arquivo Nacional, 4° ofício de notas, livro 51. 
15 Ibidem.  
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Martinho é um caso peculiar onde, a moral, o dom e a economia se entrelaçam, 

montando uma forma enraizada de manutenção da sociabilidade entre senhores e forros 

e terceiros, já que recém-alforriado presta serviços à ordem religiosa a que pertence seu 

senhor. Além disso, é preciso estar atento ao vocabulário documental. A sociedade 

setecentista é produtora desses “rótulos”. Sobre isso, Thompson também adverte sobre a 

problemática na coleta de fontes, no seu caso, dos mitos folclóricos na Inglaterra: “é 

preciso estar atento mais a reconstituição do estado passado de consciências e da textura 

das relações domésticas e sociais” (Thompson, 2001, p. 234). A produção social dos 

documentos, no caso de alforrias como de Martinho, nos remete a premissas 

consuetudinárias, conservadoras, em uma história dos costumes na colônia. O fato é que 

não estamos relativizando a violência de um sistema escravista (ele é), e nem colocando 

Martinho como uma “mera mercadoria”. Ele movido por suas expectativas, isso o faz um 

agente histórico, mesmo que sendo manipulado ou manipulando sua liberdade 

costumeira. “A vida “pública” emerge de dentro das densas determinações da vida 

“doméstica”’ (Thompson, 2001, p. 234). Nesse caso um documento peculiar e completo 

como este, nos aproxima das premissas de uma “experiência histórica”. Essa escritura se 

assemelham com as analisadas por Matoso na Bahia, onde “parecem ser mini biografia 

do alforriado e do seu senhor” (Mattoso, 1982, p. 230).  

Por conta disso das condições e peculiaridades expostas nas escrituras, o conceito 

de escravos em que trabalhamos nesse capítulo é uma categoria de distinção social com 

suas variantes nos costumes, e não um grupo onde suas ações são sempre determinadas 

somente pela vontade dos senhores nem tendo o vocabulário como determinante para suas 

ações: “o escravo e forro são vocábulos que identificam, mas também conceitos que 

explicam e definem. Em certa medida, ele esclarece, mas em paralelo ele turva realidades, 

obstando a emergência do ser humano e do grupo social em sua complexidade histórica” 

(Paiva, 2013). Reinterando: “a escravaria não era uma comunidade fechada em si mesma, 

em seu cotidiano trabalhava, comia e amava, odiava, convivia com livres e forros, fazia 

comércio, andava pelas ruas, conversava e tramava. Vivia uma sociabilidade, porém, 

escrava! Esse dado é fundamental” (Faria, 1988). O indivíduo e a sociedade colonial são 

expostas em sua sociabilidade, não estamos falando de um modelo estático, mas de seres 

humanos detentores de vontades e expectativas que vão alam da categorização de cor ou 

mesmo jurídica. Porém, são elas que determinam as ações: a estratificação social é o 

elemento mais durável da história colonial.    
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Por conta disso, dom, moral e economia, são aí formas de relações sociais que 

apresentam a escravaria como participadora na negociação, esses conceitos se entrelaçam 

na complexidade das alforrias cartoriais. O fato é que até pouco tempo, não se discutia 

estas possibilidades no século XVIII na Capitania Fluminense. Poucos são os trabalhos 

que dialogam com documentos cartoriais nesse período. Os trabalhos são mais 

abundantes para a centúria posterior, onde a contestação em torno da escravidão ganha 

força com revoltas e conjurações. Portanto, destacamos aqui, a ainda insipiente discussão 

sobre as alforrias no Rio colonial.  Elas podem nos fornecer dado de uma ambiguidade 

de regras, a obrigação de se tomar decisões em momentos de incerteza que não vem 

necessariamente por meio do rompimento radical, aqui observamos a incoerência entre 

os sistemas normativos e as práticas e sanções. A utilização da incoerência era consciente 

o que simplificava os mecanismos de sobrevivência (Levi, 2000).   

Assim podemos ver a compra, venda e doação de alforrias como um mercado 

“pessoal”, onde são explicitas normas pautadas pela reciprocidade que antecede ou 

procedem às negociações. É neste campo que o “historiador não deve estar somente 

preocupado com as interpretações dos significados, mas antes definir as ambiguidades do 

mundo simbólico” (Levi, 1992, p. 136) (dons e contradons no nosso caso) “a pluralidade 

das possíveis interpretações desse mundo e a luta que ocorre em torno dos recursos 

simbólicos e também dos recursos materiais” (Levi, 1992, p. 136). Não existe 

passividade, e sim conformidade ou adequação as normas dessa economia moral. Um fato 

que aparentemente é incoerente com os sistemas mais abrangentes é revelado e assumem 

o papel de demonstrar as relações costumeiras que permeiam um sistema que, até então, 

se caracteriza por normas unificadas. Estas normas se dariam diante do escravo que por 

via onerosa que consegue sua liberdade, o fato é que entre normas existem incoerências, 

que podem ser observadas nas distinções dos estudos de casos. Os fatos anômalos ou 

aparentemente insignificantes são evidentes nas sanções para obtenção dessa liberdade 

negociada. O “estranho” ou peculiar tem significado mais abrangente para entendermos 

como os escravos e forros se enraizavam no emaranhado jurídico das escrituras cartoriais. 

Preocupamos-nos em agrupar itens individuais, caracterizados por aspectos comuns, 

buscando similaridades indiretas ou diretas (Levi, 1992).  “Os serviços prestados”, “por 

haver bem servido”, “o servir enquanto for vivo”, mesmo que a negociação seja feita de 

formas distintas escondem a manutenção do sistema escravista, onde a demanda é menor 

que a oferta. Então vai se desenhando uma forma peculiar de sociabilidade, onde quem 
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dita as regras ainda são os que detêm as formas jurídicas de mantenimento do poder. A 

condição jurídica, não é prerrogativa para o exercício da liberdade plena, é somente um 

dos itens que envolvem um longo processo de dons e contradons. A revogação da 

condição de forro, poderia se dar com mais facilidade, a medida que as sanções são 

ampliadas. Antes de tudo a reprodução do dom repousa na manutenção das relações 

pessoais entre os indivíduos e entre os grupos que a compõem, relações de parentesco, de 

produção, de manutenção de poder etc (Godelier, 2001).   

Portanto, não basta ser forro, o que esses indivíduos precisavam era barganhar sua 

mobilidade, que não necessariamente fornecia o “gozar de plena liberdade”. Está aí o 

equilíbrio dos desiguais, que garantiu pelo menos na urbe carioca, que a insurreição 

escrava fosse inviabilizada. Contudo, isso não constituía que não havia lutas, porém, o 

horizonte de uma revolta mais abrangente era entorpecido por meio do afrouxamento do 

cativeiro. O conflito é a materialização de uma experiência que contesta o “senso comum” 

de poder. Esse sistema visava a conformidade das regras pela via individual e não sua 

mudança no campo estrutural. O sistema escravista é mantido, pois as regras eram sempre 

refeitas e revistas de acordo com as premissas dos agentes. As únicas mudanças que 

observamos se dão em campos opostos ao de reestruturação de uma sociedade. São 

“mudanças involuntárias” (Thompson, 2001, p. 262) , demográficas, na produção de 

bens, nas rotas comerciais. Isso determina os preços das alforrias, mas não muda sua 

norma geral: a que a mesma era sempre uma dádiva não existia lei que obrigasse o senhor 

a vender a alforria antes do XIX. Entretanto, mesmo se tratando de uma liberdade ilusória, 

os forros trabalhavam, casavam, constituíam família, mas sempre dependente das sansões 

jurídicas costumeiras. Um conservadorismo baseado nas relações de poder. A via 

conservadora (a alforria cartorial) era garantidora da sobrevivência.  Para o forro 

Martinho (caso destacado acima) era melhor fazer parte de uma economia moral, com 

elementos simbólicos de mobilidade, do que uma morte anunciada diante da fuga.   

Ao fugir, Martinho seria obrigado a se restabelecer dentro de outro contexto. Se 

atravessasse a Baia e fosse ao recôncavo da Guanabara, teria que tecer novas redes de 

sociabilidade, em muitos casos isso poderia significar a sujeição a outras formas de 

cativeiro. Assim, nos aproximamos de uma representação da fuga de Martinho, pelo 

conceito de Verossímil de Ginzburg: “A partir de dados aparentemente negligenciáveis, 

é possível remontar a uma realidade complexa não experimentável diretamente” 

(Ginzburg, 1989a, p. 152). A realidade quilombola não incluía um acolhimento dos 
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negros em geral: era preciso submeter às práticas escravistas, algumas não aceitavam 

negros vindos de determinadas capitanias por poderem ser supostos “espiões”. O fato é 

que a ele só restava à conformidade. Ou será que em nome de uma resistência velada não 

valeria a pena fugir? Podemos até inferir que a maior das contradições poderia significar 

a resistência: Martinho era, em certo aspecto, insubstituível.        

É importante destacar que os preços, ou os dons, nunca foram tão facilmente 

adquiridos como na segunda metade do setecentos. Durante a primeira metade da centúria 

analisada, a capitania do Rio de Janeiro serviu como rota para o traslado do ouro extraído 

das Minas Gerais e, também, como porta de entrada de escravos, núcleo de produção e 

exportação de produtos variados (açúcar, couro, frutas cítricas, entre outros) por conta de 

sua localização, que facilitava as atividades portuárias. Essas atividades, em si, já 

demonstram especificações que extrapolam os números, em outras palavras, já 

demonstram que a dinâmica interna poderia resignificar as relações escravagistas, já que 

o modelo de colônia estática, já discutido, a muito deixou de ser unanimidade na 

historiografia. Outro fator determinante para a reconfiguração das relações costumeiras 

de poder foi a mudança e os conflitos que envolviam negociações sobre as relações 

mercantis.  Composta por elementos de disputas entre dois grupos principais, a chamada 

Nobreza da terra (Fragoso, 2001) e a elite mercantil, ou negociantes16. Sendo a primeira 

reivindicadora dos direitos sobre estas propriedades. Estas primeiras gerações (dos 

conquistadores quinhentistas e seus descendentes) se caracterizava pelo uso de seus 

cargos e rede de alianças para se destacar como os “principais da terra”. Construíram 

engenhos e tornaram-se a primeira elite senhorial do Rio de Janeiro (Sampaio, 2017). 

Também foram responsáveis pela consolidação da Câmara Municipal (Hespanha, 2001), 

e pela formação dos primeiros núcleos urbanos na colônia.   

Esta fidalguia17 usava a câmara para consolidar seu poder local, partilhando seus 

interesses entre reinóis (neste caso, portugueses que vinham a mando da coroa ocupar 

cargos administrativos) e seus patrícios nos trópicos. Isso demonstra que o centralismo 

da coroa, no caso de seus territórios em além-mar, estava submetido aos mandos e 

desmandos de redes clientelares de poder local o que possibilitava certa autonomia 

regional em relação ao poder central. O viajante inglês John Byron relata em 1764: “O 

                                                           
16 Geração de comerciantes vindas de diversas partes para negociar mão de obra escrava e outros itens. 

Conceito trabalhado por Sampaio (2017). 
17 Neste caso a fidalguia não é no sentido estrito e sim a nobreza da terra.  
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vice-rei goza aqui de uma autoridade tão absoluta sobre os moradores da cidade quanto o 

Rei de Portugal sobre os súditos de Lisboa” (Byron, 1767 apud França, 1999).  Aos 

reinóis que aqui estavam para serem os “olhos da coroa” sobrava a sujeição a esta 

“adaptação exótica” administrativa. Porém, esta plasticidade não excluía conflitos. Eram 

recorrentes as disputas entre reinóis e os naturais da Terra (Bicalho, 2003).  

A elite mercantil, por sua vez, constituiu seu capital principalmente através do 

comércio ultramarino18. Eram negociantes formando uma nova elite colonial, ciosos de 

seu poder econômico e lutando pela expressão política desse mesmo poder (Sampaio, 

2014). Elite de qualidades e objetivos econômicos distintos da nobreza da terra: as 

características da economia desta eram mais ligadas as direitos reivindicatórios para 

mantenimento do status do que negociações envolvendo preços e variações das atividades 

mercantis, todavia, não há uma desvinculação por parte dos negociantes de mantenimento 

do status, estes também reivindicavam direitos só que de forma distinta e é nesse processo 

que o preço e o tráfico se inserem .  

Assim, o projeto escravista passa a ser um negócio para os comerciantes: é 

fundamental mostrar como essa elite se organizava em uma forma peculiar de comércio 

para, posteriormente, buscar os nexos estruturais que ligavam “empresário” traficante à 

economia e à sociedade escravocrata (Florentino, 2014). Um fator importante, é que a 

dinâmica interna de produção de bens, não perdeu fôlego diante da conjuntura de queda 

de produção aurífera, enfatizado por Novais onde prevalecem os “ciclos econômicos” em 

detrimento de um dinamismo colonial. Isso está presente nas discussões historiográficas 

mais recentes sobre economia colonial, pois criticam a rigidez metodológica de conceitos 

como “plantation” e a ideia de “crise” provocada pelo declínio da produção aurífera nas 

Minas Gerais, fazendo com que a Capitania fluminense deixasse de ser porto de 

desembarque direto da escravaria passando a ser o centro do comércio de variáveis 

(Novais, 1995).          

Isso demonstra que o impacto gerado pela produção e queda da produção do ouro 

no Rio de Janeiro é mais indireto que direto, variando no tempo e no espaço (Sampaio, 

2014). É importante destacar que a expansão da produção de cana de açúcar para o Norte 

Fluminense, na segunda metade do setecentos, tornou-se um dos eixos de escoamento da 

mão de obra escrava. Em Campos dos Goitacazes entre 1750 e 1777 o número de 

                                                           
18 Incluindo o tráfico escravo.  
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engenhos mais que duplicou (de 50 para 113) e a sua produção de açúcar cresceu 235%, 

o que transformou Campos na principal área agroexportadora da capitania (Florentino, 

2014, p. 21). Em outras palavras, o Rio de Janeiro não era um mero porto de exportação 

de mão de obra para região das Minas. Havia elementos para uma estrutura interna de 

produção e absorção de mão de obra escrava.  “Ao que tudo indica, a crise do ouro e dos 

diamantes na economia das Gerais reorientou-se para o suprimento da cidade do Rio de 

Janeiro, cujo crescimento demográfico foi notável a partir de 1760” (Florentino, 2014, p. 

24). Com este aumento demográfico ficou mais fácil à obtenção de alforrias e de certos 

acordos entre a escravaria e seus senhores. Com o aumento populacional, a sociabilidade 

e as redes de pequenos núcleos de poder, são fortalecidas. Isso pode ser visto em relatos 

de viajantes, sempre atentos as “peculiaridades”, descreviam, em sua visão 

“etnocêntrica”, os costumes e a movimentação na cidade. Em estilo comparativo, os 

relatos são importantes sobre a sociabilidade das ruas, a “vida vivida”, o cotidiano, a 

natureza, não excluindo, é claro, a relação entre senhores e escravos. Algumas estimativas 

(incertas, todavia, sempre variando para cima o número de negros em relação à população 

branca) são respeitáveis nos relatos, pois dá uma dimensão da populacional da cidade. 

Conta o Capitão inglês James Cook 

 A população do Rio de Janeiro, que é considerável, é composta por 

portugueses, negros e naturais do país. Estima-se que a capitania ou a 

província da qual a cidade é uma pequena parte, possua 37 mil 

habitantes brancos e 629 mil negros, muitos deles livres, perfazendo um 

total de 666 mil homens. Segundo essas informações, há 17 negros para 

cada branco (Cook, 1763 apud França, 1999).    

 

As imprecisões sobre as variações populacionais são vastas, contudo, todas 

convergem para uma mesma informação: os negros eram maioria esmagadora em relação 

à população branca, isso sem levar em consideração o que seria o padrão de cor para o 

capitão inglês. Todavia, nos dizeres “muitos deles livres” (Cook, 1763 apud França, 1999) 

pode estar implícito uma questão importante: eram escravos com certa mobilidade, ou 

forros  que chamava a atenção do viajante? O fato é que a quantidade de escravos ou 

forros era imprecisa, contudo, a certeza é que negros, mulatos ou pardos compunham a 

maioria da população. Sendo estes numerosos, casos importantes podem se perder no 

emaranhado estatístico.  

A alforria nesse caso ganha importância não só pela concessão ou tipificação da 

negociação, mas para dar sentido a esta sociabilidade. Sem verticalizar a relação, é preciso 

olhar o documento em suas minúcias, para que possamos rever certos paradigmas do 
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escravismo no Brasil. Um bom exemplo é o caso da Anna de Benguela, que foi alforriada 

diante da seguinte condição:  

sua escrava se acha contratada para tomar estado de casada com um 

preto forro chamado Pedro nação Angola, e esse não duvidava fazer 

sem que ficasse a dita preta liberta, por falecimento a ele outorgante e 

com ele desejava fosse esta casada com o dito forro [...] conhecer o bom 

procedimento dele disse que logo sem mais demora alguma cuidassem 

em [...] o dito casamento de sorte que ficasse [consentido] por todo o 

mes de dezembro futuro deste presente ano de setecentos e sessenta e 

um, e no caso que ela não conduzisse o dito casamento dentro do 

referido tempo [...] a presente escritura de alforria, sem vigor, ou 

validade alguma, com [...] não ouvesse feito tempo antes de sua morte 

como depois dela, porquanto era sua ultima vontade era dar esta 

liberdade para o fim de ser casada a dita sua escrava, o viver o resto de 

sua vida no serviço de Deus, e fazendo o contrário não executanto esta 

vontade dele outorgante, não terá vigor algum a dita escritura como dito 

bem, e declarava dispor em sua vida ore por sua morte como melhor lhe 

parecer.19 

 

Esse caso emblemático reforça a seguinte hipótese, as mudanças sociais 

provocadas pelas alterações nos padrões econômicos, com a queda da produção aurífera, 

desfigura a forma clássica de alforria. No caso de Anna parece que seu senhor, Ignácio 

Ferreira de Noronha, queria impor sanções que envolviam a manutenção do status, ou 

mesmo uma forma peculiar de castigo: a revogação se daria dois meses depois se Anna 

não “trocasse” de noivo. A explicitação na carta do nome do verdadeiro noivo de Anna 

(Pedro nação Angola) pode fornecer indícios que, talvez, o “castigo” não estivesse sendo 

aplicado à alforriada, e sim a Pedro, já que este já dispunha de alforria. Seria uma espécie 

de sanção imposta pelo senhor diante da insatisfação com o noivado. Uma forma 

simbólica de manutenção de poder, um dom violento, permeado pela moral, já que 

segundo a carta, a serviço de deus Anna passaria o resto dos seus dias como escrava se a 

mesma não conseguisse o tal feito. Nesse caso segundo Godelier o dom poderia:  

ser ao mesmo tempo ato de generosidade ou ato de violência, mas nesse 

caso uma violência disfarçada de um gesto desinteressado, pois se 

exerce por meio e sob a forma de uma partilha o dom pode se opor á 

violência direta, á subordinação física, material, social, mas também ser 

um seu substituto (Godelier, 2001, p. 23).    
 

Um embate entre o indivíduo e a sociedade que o cerca, mascarada na forma de 

aquisição ou não do status jurídico de Anna. “Mesmo quem reconhece a “vida” autêntica 

somente nos indivíduos, e identifica a vida da sociedade com seus membros individuais, 

                                                           
19 Arquivo Nacional, livro do 4° ofício de notas. Livro 51 
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não poderia negar uma variedade de conflitos entre indivíduo e sociedade” (Simmel, 

2006, p. 83). O conflito social permanece na luta dentro do próprio indivíduo em relação 

ao caráter social que não foram aceitos ou absorvidos (Simmel, 2006).  Não se pode 

descartar formas de conflitos nos documentos expostos, elas está em um âmbito micro 

recortado, fazem parte do cotidiano de uma sociedade escravista. Entretanto, ele não é 

explicito ou quando é vem em forma de “dádiva” como as esmolas concedidas pela igreja 

católica, e a caridade moderna, que inviabiliza formas variadas de inserção social. A não 

aceitação do senhor de Anna, expõe uma espécie de “teatro dos absurdos”, entretanto, 

diante dos outros documentos analisados, isso parece fazer parte do cotidiano onde a 

concessão da alforria não substituía a dependência e a manutenção das hierarquias. Uma 

relação conflituosa onde os impulsos do seu eu (ato de casar) não foram absorvidos pelo 

caráter social (vontade do senhor) (Simmel, 2006).  A sociedade quer para si a adequação 

do indivíduo aos seus valores morais. Quando se trata de agentes ainda mais 

“insignificantes” (para a sociedade colonial), Anna uma mulher escrava se vê em um jogo 

de rearranjo social. Práticas como estas não são peculiares, não se trata de um caso 

extraordinário (não descobrimos a pólvora), o que acontece é que as sanções sociais 

(condições para obter a liberdade no nosso caso) são tão variadas que devem ser 

esmiuçadas de formas mais precisas. A função social da negociação é mais significativa 

que seu fim. O desejo de ser livre é a arma mais poderosa de controle social que a própria 

liberdade.    

Em outra escritura encontramos a alforria de uma família inteira, pelo preço 

simbólico de 51, 200 reis. Chamamos de simbólico, pois, pela análise de preços, se 

tratando de seis escravos, nos remete a questões importantes sobre essa forma de dom já 

que o preço não coincidia com a média de uma escritura no período. O outorgante em um 

mesmo documento liberta a criola Gertrudes e seus cinco filhos, sem condições para tal 

negociação. Na documentação é explícito que Gertrudes ganha total autonomia “como se 

liberta nascera”:        

 

Saibam quantos este público instrumento de escritura de liberdade de 

escritura digo de liberdade virem que no ano do nascimento de Nossa 

Senhor Jesus Cristo de 1773 anos aos 27 do mês de julho do dito ano, 

nesta cidade do Rio de Janeiro, reconhecido diante de mim tabelião 

apareceu no meu cartório Custódio Ferreira  que reconheço ser o 

próprio e que ele foi dito perante as testemunhas adiante assinadas que 

ele me foi dito que era senhor e possuidor de uma escrava Gertrudes, 

crioula com o qual dava a liberdade  na quantia  de cinquenta e um mil 
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e  duzentos réis aos quais recebeu em direito a fazer  deste certificado 

consciente pelo que lhe dá liberdade para todo o sempre nascera sem 

(...) que vá  quando onde que lhe possa ser como se liberta na (...)  estava 

que já os 5 filhos da dita preta chamado Janciano, Manoel, João, Maria 

e Raimundo são libertos por ele outorgante20 

 

Salientamos que em muitos casos analisados, uma mesma alforria servia para 

mães e seus filhos. Não encontramos casos semelhantes para o sexo masculino, mais uma 

vez devemos levar em conta que a mão de obra era mais cara e as sanções impostas aos 

escravos homens eram sempre bem explicitas. Todavia, não podemos minimizar a 

participação das mulheres na negociação. O fato é que a segunda metade do XVIII 

aumenta as possibilidades para o surgimento de novos dons.  Assim, com “a virada não 

provoca somente uma mudança nos padrões dos indivíduos alforriados apontados, mas 

também deixar marcas nas formas com que os indivíduos eram alforriados” (Sampaio, 

2005, p. 311). A liberdade passa a ter padrões significativos que incluem o 

autopagamento, a gratuidade, mas principalmente a inserção de terceiros no processo que 

poderiam ser cônjuges, pessoas a quem o escravo prestava pequenos serviços, ou mesmo 

certo “investimento” de forros ou ex senhores.  

Outro fator importante é a substituição da escravidão por outras formas de trabalho 

compulsório: a coartação, por exemplo, quando o escravo tinha sua liberdade arrendada 

e por conta disso podendo prestar conta a dois ou mais indivíduos. A grande questão é: 

eram singularidades ou rotina? Tudo indica que a baixa dos preços possibilitou um grande 

aumento não só de escrituras de liberdade, mas em suas condições que eram as mais 

diversificadas como já apontamos acima. A regulação das condições vinha dessa 

negociação, se “bem servido fosse” o senhor poderia alargar as possibilidades de 

concessão da escritura.  “A realidade é certamente mais cheias de nuanças do que parece, 

pois o dinheiro – mental ou papel – não comparece sozinho no jogo das emancipações” 

(Mattoso, 1982, p. 184).      

Sintetizando, a estrutura colonial, em sua transformação, modifica os padrões de 

ascensão social, ou, mescla as formas já existentes com novas características de 

ordenamento, não modificando o cerne das relações sociais: existe o mantenimento de 

uma elite, ou seja, de naturais da terra ou mercadores, mas o crescimento da urbe carioca 

faz nascer novas formas de distinção social. Contudo, o que às vezes motiva certas 

                                                           
20 Arquivo Nacional, livro do 4° ofício de notas. Livro 84 
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análises reducionistas é que a cor determinava tudo e os homens de cor não poderiam 

galgar espaços mais significativos. A condição social poderia ser modificada ou até 

mudada quando acontecia acumulação de bens e riquezas e negociações envolvendo 

senhores e forros.  

Um caso analisado por Reis na Bahia demonstra essa possibilidade. Ao montar a 

trajetória de um escravo chamado Rufino, o autor mostra a peculiaridade social dos 

documentos de sepultamento do senhor do cativo, o boticário João Gomes da Silva 

registrado como parto forro em diversos documentos, contudo, na sua certidão de óbito, 

o mesmo é enterrado e registrado como braço. Nesse caso “embranqueceu-o a idade ou a 

ascensão social?” (Reis; Gomes; Carvalho, 2010, p. 34) A ascensão social na Bahia do 

XIX, bem como no resto da colônia poderia se dar pelo poderio econômico.  

No caso do boticário isso contribuiu para sua inserção na elite baiana 

demonstrando a possibilidade de crescimento estava atrelada a estratégias dispostas nessa 

economia moral por meio da troca de dons e contra dons. Até a cor como categoria social 

poderia ser modificada com o fortalecimento de uma pequena fortuna. Essa é uma questão 

fundamental tratada por Luis Nicolau Parés. Para contar a história do da formação da 

nação jeje na Bahia o autor discuti e usa um conceito que tece uma rede de formação 

identitária: a “criolização” que seria fundamental para um refazer dos laços sociais o que 

incluía a apropriação das nomenclaturas impostas pelas traficantes de escravos pelos 

próprios cativos (Parés, 2007). Utiliza a categoria de 

“identidade “situacional” proposta por Barth que entende a identidade 

étnica como uma dinâmica relacional, ou dialógica, segundo a qual o 

“nós se constrói em relação a eles”. A identidade étnica não seria, 

portanto, um conglomerado de sinais diacríticos fixos (origem, 

parentesco biológico, língua, religião etc.), mas um processo histórico 

e dinâmico em que esses sinais seriam (re) elaborados em relação de 

contraste com o outro” (Parés, 2007, p. 15).      

 

Portanto, o africano poderia chegar aqui e ser incorporado ou não, contudo 

aceitando as premissas impostas pela sociedade colonial poderia acontecer um 

“resignificar” identitário, possibilitando até mesmo uma mudança não só na condição 

jurídica, mas também na classificação da cor do indivíduo. No caso da forra Gertrudes, 

sendo a mesma identificada como criolla, isso deveria significar ascensão social, ou 

mesmo a composição dos laços familiares que a compunham. Mesmo em uma simples 

negociação podemos identificar fatores de formação identitário entre os negros no Brasil. 
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Sendo esta criolla, fica evidente que Gertrudes poderia ter acesso a dons e contradons que 

os africanos recém-chegados, por exemplo, jamais teriam.        

Não sabemos a importância da forra Gertrudes para seu ex-senhor, a nós cabe 

apenas, na ausência de outras fontes, a rasa especulação de uma suposta relação de 

compadrio, ou mesmo, paternidade. A certeza que temos diante de tal documento é que a 

forra foi libertada por um valor bem abaixo do mercado, junto com seus 5 filhos em uma 

mesma escritura, e sem condições. Isso demonstra que uma negociação prévia já estava 

estabelecida, o dom entre os desiguais determina uma negociação prévia, segundo 

Godelier, e esta não tem como objetivo nenhum humanizar, ou mesmo, modificar uma 

sociedade baseada em classes sociais. O dom vem para reforçar, midificar ou manter estas 

categorias (Godelier, 2001).  

O fato é que esse período por nós analisado representa certa estabilidade no 

tráfico, possibilitando a compra, condicional ou não da liberdade. Todavia, não se trata 

apenas de fatores econômicos para gerar essa produção em massiva de documentos. O 

escravo, mesmo tendo a possibilidade de ascensão ou de uma liberdade parcial, ainda era 

tratado como mercadoria. Estas relações pautadas na naturalidade da segunda escolástica, 

a religião é outro fator determinante: as irmandades negras entram aí como elemento 

importante de amortização ou de espaço de conflitos como demonstrado por Marisa 

Soares em “Devotos da Cor”:  

Assim, já na década de 1740 a cidade possui duas igrejas de 

propriedades de irmandades de pretos e uma onde está instalada uma 

irmandade de pardos. Além delas possui ainda um grande número de 

pequenas irmandades e devoções, muitas delas sem documentação 

regularizada, que povoam os altares das igrejas da cidade. Se muitos 

devotos são escravos, os dirigentes dessas irmandades em sua maioria 

são forros, e como demonstrar herança e testamentos, algumas vezes 

com patrimônio (Soares, 2000, p. 138). 

     

A escravidão e a religiosidade são elementos centrais de mantenimento do 

ordenamento transmutado do além-mar em concomitância com práticas das relações entre 

os próprios escravos. No caso das irmandades, não há um só “refazer identitário”, mas 

uma divisão social no âmbito jurídico: os dirigentes são forros. Trata-se de um caso único 

nas Américas quando discutimos hierarquização, um todo ordenado em nome das 

“castas” coloniais e do status o que produzia até elites nas senzalas: o espaço dos escravos 

era também de motivações e hierarquização em nome da sobrevivência. Sendo os espaços 

de grandes planteis núcleos de poder, imagine os pequenos plantéis da urbe? Negociantes 

e negociadores conviviam, em grande parte, debaixo do mesmo teto, o que facilitava a 
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coerção e por consequência a negociação. Isso é mais comum no espaço urbano, com uma 

pequena diferença, na cidade, um microcosmos, lugar de maior observância das 

desigualdades, é que podemos detectar uma forma peculiar de sociabilidade. O que José 

D’Assunção Barros chama de “falso forro” o que tem a liberdade limitada, ou “forro 

prometido” (Barros, 2009) que detém uma liberdade em seu horizonte, contudo, que lhe 

escapa por entre os dedos quando as condições lhe impede de exercer planamente a 

liberdade, como no caso do boticário. Mesmo ascendendo socialmente ainda havia 

distinção entre as suas premissas identitárias e a dos senhores legitimados pela hierarquia 

social. Mesmo assim, ele buscava manipular elementos dos grupos mais favorecidos, para 

reforçar seu poderio. Ao morrer como um branco, fica evidente que suas estratégias foram 

bem sucedidas. No caso de Gertrudes não sabemos ao certo o rumo que tomou seu 

processo de reformulação identitária.      

O fato é que a distância entre o rural e urbano é complexa, principalmente na 

colônia portuguesa, onde as fronteiras ainda não eram definidas. Todavia, os pequenos 

artesãos, alfaiates e negociantes dos meios urbanos tinham plantéis entre 2 e 6 escravos 

em média. As maiores plantações de açúcar chegavam a ter entre 20 e 80 cativos. É 

importante, como já destacado, que a proximidade entre senhores e escravos no meio 

urbano facilitava as brechas. Podemos até inferir que não havia senzala nas pequenas 

moradias. Os escravos viviam boa parte do seu tempo em uma rede social diferente dos 

grandes plantéis. Eram “normais homens livres” e escravos que pudessem gozar de uma 

estabilidade sem que, ao lado da violência, ou melhor, do temor da violência, não 

passassem poderosas correntes de negociação e sabedoria política (Reis; Silva, 1989). 

Isso é parte substancial da construção de uma cultura política que foi responsável 

pelo mantenimento da nossa raiz, ou melhor, da nossa base de cultura africana: somos 

herdeiros de fatores religiosos, culinários e linguísticos que perpassam pela sobrevivência 

desses agentes que não se adaptavam a opressão, mas de forma sucinta circulavam entre 

o mundo dos brancos e dos senhores mantendo viva as suas relações sociais e ao mesmo 

tempo resignificando suas estratégias de negociação. Não se trata, porém, de uma 

negociação no âmbito econômico, mas sim, mais uma vez de sobrevivência do status da 

sociedade hierarquizada nos trópicos.  Era parte substancial das trocas simbólicas do dia 

a dia. A simbologia está nas formas variadas de rearranjo na urbe carioca. Já a composição 

da empresa açucareira demandava formas mais sistematizadas de relações de trabalho. O 

tipo de atividade econômica, e a tecnologia disponível variavam de um nível para o outro. 
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Aqui estabelecemos a distinção em grau comparativo sobre a vida dos escravos. Na 

cidade fluminense era mais fácil estabelecer sistemas econômicos próprios. Nos grandes 

plantéis isso era inviabilizado: o nível de expectativa do proprietário era distinto no meio 

rural: quem trabalhava na pecuária viviam em relativo isolamento, as oportunidades eram 

diferentes daqueles que trabalhavam em grupos nas minas de ouro ou daqueles que 

trabalhavam nas lavouras canavieiras. No Brasil setecentista as alterações de vivências 

tanto de senhores quanto de escravos não estavam padronizadas dentro de uma lógica 

econômica sistematizada. Mesmo se pensarmos, no nível de variantes como já explicitado 

acima, não podemos entender a rigidez metodológica que a historiografia insistiu durante 

muito tempo em manter. Os preços, os interesses locais, as práticas de um mercado 

enraizado não foram alvo (pelo menos não em relação à escravidão) de análises 

quantitativas relativamente importantes para a construção do protagonismo escravo na 

economia, contudo, entre os números se escondem variantes sociais importantes “há um 

sem número de contextos e situações em que homens e mulheres, ao se confrontarem com 

as necessidades de sua existência, formulam seus próprios valores e criam sua cultura 

própria, intrínsecos ao seu modo de vida” (Thomspon, 2001, p. 260). Assim, a negociação 

poderia se dar em forma de dotes, em que o senhor concedia a liberdade na condição de 

forros pudessem casar com outros forros, ou mesmo, sem ter a condição de “senhor” 

explicitamente. Como o ajudante Crispim Gomes Proença que deu o dote de 83 mil reis 

para que pudesse casar com a escrava Agostinha Cabra:   

Saibam quantos este público instrumento de escritura de liberdade 

virem que no ano do nascimento de Nossa Senhor Jesus Cristo de 1799, 

aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do dito ano, nesta cidade do 

Rio de Janeiro, em meu cartório apareceu presente o Ajudante Crispim 

Gomes de Proença, reconhecido de mim, Tabelião, e das testemunhas 

ao dito assinadas, em presença das quais por ele me foi dito que era 

senhor e possuidor de uma escrava por nome Agostinha cabra, que a 

houve pela levar em dote de casamento, com a qual se convencionou a 

dar-lhe liberdade pela quantia de 83 mil réis, e porque já recebeu esta 

mesma quantia, lhe dá plena e geral [...] e lhe confere pura e irrevogável 

liberdade, de hoje para sempre, para que como se forra e liberta nascera 

do ventre de sua mãe se possa tratar sem mais sujeição alguma do 

cativeiro, e roga às Justiças de Sua Majestade lhe façam cumprir esta 

alforria que confere minha por seu gosto, e assim me pediu lhe fizesse 

este instrumento que lhe li e aceitou, dizendo estar a sua vontade, e de 

tudo dou fé, e de me ser distribuído pelo bilhete do teor seguinte: 

Distribuída a Campello. O Ajudante Crispim Gomes de Proença dá 

liberdade a Agostinha cabra. 20 de fevereiro de 1799. Assinaram sendo 

testemunhas presentes: Valeriano José Pinto e Joaquim Antônio da 

Costa, reconhecidos de mim, Tabelião Inácio Miguel Pinto Campello.  
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O dom moral aparece aí em forma de dote. O casamento é um processo de 

negociação, onde o possuidor de uma escrava registra em cartório sua prerrogativa em 

relação a sua futura esposa. Trata-se da algo que poderia escapar entre a quantificação, 

entretanto, é somente através dela que podemos detectar as condições para tais 

acontecimentos. Portanto, devemos levar em consideração a quantificação das fontes para 

a construção de banco de dados que explicite preções e categorias de cor, sem deixar de 

olhar os pormenores nos documentos, sejam eles, cartoriais ou paroquiais. A análise de 

uma pequena quantidade de documentos pode nos mostrar um tecido social mais amplo, 

em seus pormenores, do que uma série de documentos repetitivos, a partir de dados 

aparentemente negligenciáveis, a ideia é remontar uma complexa realidade não 

experimentável (Ginzburg, 1989b). A experimentação de certas categorias se faz 

necessária. Uma carta pode conter evidências para esta economia moral, ou moral do 

dom.  

Portanto, a virada e as modificações na estrutura colonial possibilitaram essas 

peculiaridades. Em tempos de alta de preços, a “raia miúda” não teria condições de 

libertar e negociar para que sua sociabilidade fosse ampliada. Mais tarde, com a proibição 

do tráfico, e valorização da produção de mão de obra interna, estas negociações se 

tornariam mais onerosas, o que não inviabilizava a mesma, porém, diminuiria sua 

possibilidade.     

 

 

Preços, justiça e liberdade: a negociação e suas variantes  

 

Ao observar a média de preço de uma alforria que era em torno de 80 a 90 Mil 

reis a partir de 175021.  Isso demonstra que a queda no preço foi determinada somente 

pelo aumento da escravaria. Na primeira metade do setecentos, esses valores eram bem 

mais elevados e a possibilidade de liberdade estava sujeita a uma intensa negociação. 

Sampaio aponta para um caso que nos dá essa dimensão, pois a valorização do cativo 

dependia da sua capacidade de adquirir recursos para si e para o seu senhor. “A escrava 

Josefa, de nação mina, que foi alforriada em 1734 pela estupenda quantia de 900 mil-réis” 

(Sampaio, 2005). A queda nos preços não determina um rompimento com a ordem, e sim 
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um novo sistema de barganha e negociação. Aqui podemos discutir o que significava 

preço para esta sociedade: tendemos a ver variações econômicas de preços como ciclos 

de crise. Para essa sociedade não existia tal mentalidade de mercado, a queda do preço 

não modifica o ordenamento. Inclui outras formas de mantenimento. O que aumenta com 

a maior demanda da escravaria é a possibilidade do escravo negociar sua mobilidade. A 

liberdade era uma espécie de moeda a ser trocada: um horizonte constituído para 

determinar a barganha, em sua forma abstrata. Portanto, ao pensar liberdade na colônia, 

mais uma vez, devemos evitar a visão moderna de liberdade, em uma sociedade 

hierarquizada não há liberdade plena. Essa prática de enxergar a alforria como “livre-

arbítrio” é totalmente equivocada como iremos demonstrar nos estudos de caso mais a 

frente. Assim como demonstra Paul Lovejoy:  

A escravidão era uma forma de exploração. Suas características 

específicas incluíam a ideia de que os escravos eram uma propriedade; 

que eles eram estrangeiros, alienados pela origem ou dos quais, por 

sanções judiciais ou outras, se retirara a herança social que lhes coubera 

ao nascer; que a coerção podia ser usada à vontade; que a sua força de 

trabalho estava à completa disposição de um senhor; que eles não 

tinham o direito à sua própria sexualidade e, por extensão, às suas 

próprias capacidades reprodutivas; e que a condição de escravo era 

herdada, a não ser que fosse tomada alguma medida para modificar essa 

situação (Lovejoy, 2002, p. 30).  

 

Mesmo a modificação era de cunho repressivo. A representação do escravo estava 

sempre marcada por sua condição social na hierarquia colonial, legitimada pelo 

catolicismo, e subentendida na dominação e extensão da sua capacidade produtiva. O 

alforriado era sempre reprimido de formas variadas em uma concepção vazia de 

reciprocidade: quando os membros de uma comunidade se sentem atraídos uns pelos 

outros, em uma relação de dominação, a tendência é que desenvolvam atitudes de 

reciprocidades com respeito a relações específicas, limitadas no espaço (aqui de 

dominação), no tempo e de outras maneiras (Polanyi, 2012). “Assim a reciprocidade pode 

ser alcançada mediante um compartilhamento de fardos de trabalho, de acordo com as 

regras definidas pela redistribuição” (Lovejoy, 2002, p. 267). Nesse caso podemos 

exemplificar as medidas de modificação no episódio de escravos que trocavam sua 

mobilidade pela aquisição de outro escravo.   

Como Maria Conga alforriada por João Alvares Carneiro que 

 no ano do nascimento de Nossa Senhor Jesus Cristo de 1799, aos 16  

do mês de janeiro do dito ano, nesta cidade do Rio de Janeiro, em meu 

cartório e parece presente João Alvares Gameiro, atente na freguesia de 

São Gonçalo, reconhecido das testemunhas ao dito assinadas, em 
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presença das quais por ele me foi dito que era senhor e possuidor de 

uma escrava por nome Maria Conga com o qual se convenceu dá-lhe 

liberdade dando-lhe outra escrava em seu lugar e porque já recebeu 

outra  esperava por nome Joaquina Benguela22.  

 

Dois fatores merecem ser discutidos no dito documento que explicitam melhor a 

ideia de reciprocidade: a liberdade aqui é uma espécie de troca simbólica, Não tivemos 

acesso a mais nenhum dado sobre Maria Conga, mas não podemos deixar de pensar em 

que condições se deu tal negociação. Maria se torna forra como categoria jurídica, 

entretanto, não há indícios, na escritura, de que a mesma se desvinculou totalmente da 

relação de dependência com seu senhor. Sendo assim, a reciprocidade pode se dar por 

meio do compartilhamento do  trabalho, ou na manutenção de outras formas de submissão 

e montagem de redes sociais. Outro dado interessante é que jamais encontramos, pelo 

menos no cartório analisado, escravos trocando sua mobilidade ou liberdade por algum 

outro cativo que pertencia ao mesmo local de origem: Maria era Conga e Joaquina de 

Benguela. O que nos aponta certas reproduções de distinções sociais já estabelecidas na 

África. A identidade e o local de embarque ou pertencimento são consenso na 

documentação em que essa modalidade é explicita.  É evidente que o que acontece nas 

Américas é uma construção identitária própria dos trópicos, abarcados por elementos 

culturais de todos os que aqui se estabeleceram. Não set trata de uma formação identitário 

arquitetada, como o nacionalismo do século XIX na Europa, mas de uma adaptação, uma 

antropofagia cultural, onde as fronteiras de aceitação eram definidas pela moral do dom. 

Estas fronteiras sociais não eram definidas por todos os agentes. Códigos de conduta eram 

definidos segundo o status dos indivíduos. “A identificação de uma ou outra pessoa como 

membro de um mesmo grupo (...) implica um compartilhamento de critério de avaliação 

e de julgamento” (Barth, 1988, p. 34).  

Portanto, para que um escravo conseguisse sua liberdade era preciso que ele não 

só dispusesse de moeda, mas que “jogasse o mesmo jogo” dos critérios morais da colônia. 

Para expandir suas relações sociais era preciso negociar, seu valor social para o senhor 

deveria se dava além da capacidade de obter sua liberdade. Dando outro escravo em troca 

ele poderia substituir não só sua mão de obra, mas inserir-se dentro dos códigos de 

conduta da negociação. A escritura era o fim de um longo processo de barganha, onde as 

fronteiras sociais poderiam diminuir ou aumentar dependendo da forma em que o 
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processo se deu. A permanência de certos grupos na colônia dependia da geração de 

códigos e valores de diferentes variantes sociais. “Um conjunto de prescrições que 

governam as situações de contato” (Barth, s.d., p. 35), reverberando de forma consensual 

entre as partes envolvidas, o que poderia amortecer as possibilidades de conflitos. Por 

conta disso, os grandes contingentes de cativos e forros na capitania fluminense parassem 

aderir a estes conjuntos de interações. A questão, mais uma vez reinteramos, é a 

sobrevivência: a ordem escravocrata molda seu sistema de códigos, como uma espécie de 

direito costumeiro, protegendo os envolvidos de confrontações diretas, o que facilitava a 

produção em massa das alforrias. Um conjunto de normas que mantém os indivíduos em 

equilíbrio, mesmo que de forma desigual marcada por sua cor de pele, era preciso 

sobreviver. O rompimento com esses códigos e valores significava, na maioria dos casos, 

a submissão novamente ao cativeiro, ou a morte em caso de fuga. A manutenção das 

fronteiras sociais, por meio dessas negociações expostas nas escrituras, era premissa para 

o mantenimento da ordem escravocrata. O fato é que muitos pesquisadores acham que 

isso é relativizar a escravidão, a violência que dela adivinha, ou fortalecer as 

desigualdades, culpabilizando os cativos pela reinteração da prática escravocrata. Não se 

trata disso: é, mais uma vez, questão de sobrevivência. A troca por outros cativos, que 

ainda não estavam inseridos nas relações sociais e nos códigos das fronteiras, era 

necessária para que o forro pudesse ampliar sua mobilidade. Contudo, há escrituras que 

a estrutura de negociação é simples e direta: 

Saibam quantos este público instrumento de escritura de liberdade 

virem que no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1799, 

aos dezessete dias do mês de janeiro do dito ano, nesta cidade do Rio 

de Janeiro, em meu cartório apareceu presente Francisco Xavier 

Menezes, assistente na Rua de São Pedro, reconhecido das testemunhas 

ao dito assinadas, em presença dos quais por ele me foi dito que era 

senhor e possuidor de uma escrava por nome Rosa Benguela, que a 

houve por escrava de sua mãe, e com ela se convencionou a dar-lhe 

liberdade pela quantia de 32 mil réis, que neste dito  em minha presença 

de que [da] [fé] ver e de dizer que lhe dá plena e que por este mesmo 

instrumento confere pura e irrevogável liberdade de hoje para sempre a 

dita Rosa Benguela, para que como se forra e liberta nascera do ventre 

de sua mãe se possa tratar daqui em diante, sem mais sujeição alguma 

de cativeiro, contra o que promete não [ter] impedimento algum, antes 

roga às Justiças de Sua Majestade lhe façam dar a sua devida execução 

e assim me pediu lhe fiz este instrumento que lhe li e aceitou, dizendo 

estar a sua vontade [ilegível] e dou fé, e eu, Tabelião, também aceito 

por parte dos libertos como pessoa pública, e  o teor da distribuição 

seguinte: Distribuída a Campello. Francisco Xavier de Menezes dá 

liberdade a Rosa Benguela. 17 de janeiro de 1799. Assinaram como 
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testemunhas presentes: Joaquim Antônio da Costa e Valeriano José 

Pinto.23 

 

No caso de da forra Rosa a alforria é dada diretamente, porém, onerosa, como se 

nascesse livre e sem condições. Esse documento não explicita a negociação, somente 

deixa clara a compra da liberdade e a modificação no status jurídico da alforriada pela 

quantia de 32 mil reis. Portanto, nem todos os documentos deixam explicitas as formas 

de dom que permeiam a ascensão do escravo para forro. Contudo, mais uma vez 

reiteramos que esse são casos raros no recorte analisando: a maioria das escrituras  são 

gratuitas sob condições, ou onerosas com restrições aos libertos.  Nesse caso a liberdade 

é explicita na documentação, não cabendo nenhuma inferência.  

Contudo, a mobilidade é redistribuída como uma “mercadoria”. Em outras 

palavras, nenhuma dos escravos envolvidos pode ser definida como pessoa livre. Pode 

sim, participar de uma rede de redistribuição de bens, ou até mesmo, sendo “senhoras” 

dos seus grupos identitários. Já há uma historiografia vasta sobre a categoria “escravos 

de ganho” que seriam aqueles que trabalhavam por jornada, sendo devedores de parte da 

aquisição aos seus senhores de seus serviços prestados a terceiros. Aqui entra mais uma 

vez a concepção pouco discutida de uma cultura política que envolvia escravos, libertos, 

terceiros e seus senhores ou patronos. Trata-se de um elemento polêmico: colocar o 

escravo como ser submisso e não resistente, porém, o fato é que a maioria dos escravos 

se comportava entre os padrões “pai João” (negociante) do que “Zumbi” (Herói idílico) 

Esse escravo vaga entre os dois opostos, negocia para obter ascensão e sobreviver. 
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