
manifestaram sintomas muito semelhantes, explicáveis natural mente, sem apelo 
ao sobrenatural. Para reforçar sua argumentação, escora-se em Darwin, Pomme, 
Tissot, Raulin e vários outros especialistas, concluindo com o diagnóstico cabal
mente justificado: a beata Germana sofria de catalepsia convulsiva. Algumas de 
suas opiniões merecem ainda hoje nossa atellta consideração: "Fazei que 
vossas mulheres, vossas irmãs e vossas filhas contemplem na Serra da Piedade 
o culto tributado a esta santa, cujos pés e mãos bei jam, cujas relfquias se 
guardam em veneração; que testemunhem compadecidas e horrorizadas as 
espantosas convulsões, e tereis a vaidosa satisfação de ver algumas delas, a 
vosso modo, santificadas. A Serra da Piedade será uma oficina ou seminário de 
santas, e consta que dentre o grupo de beatas, algumas se vão gradualmente 
elevando à mesma perfeição ... Os que duvidam da santa não são incrédulos. 
mas prudentes e ortodoxos, como são néscios e supersticiosos os que a querem 
por força canonizar. Quem no primeiro passo se desvia da verdade, tanto mais 
diverge dela quanto mais caminha na mesma direção. A credulidade da mul tidão 
1gnorante, chancelada pelo vosso galimácias, além da consagração de erro, 
danifica diretamente a sociedade. Revolve! os anais do mundo e vereís que 
males têm nascido na crença nos prestígios de semelhantes pitonistas.'' E 
conclui com magistral lição de racionalismo humanista: "Talvez me arguam 
dizendo: que te importa a piedosa fraude em que vivem satisfeitos os crédulos? 
Privá-los desta ilusão não é tirar-lhes um entretenimento que os consola? Res
pondo: a verdade é o principal elemento da vida social. A impostura aos 
ignorantes equivale à opressão da torça sobre os fracos. O rico deve socorrer 
ao indigente, o poderoso proteger o desvalido, o fi lósofo achar e promulgar a 
verdade .. .'' 
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RESUMO Este artigo examina as estratégias de dominação e de resistência 
adotadas por senhores e escravos (particularmente pelas escravas) em suas 
relações cotidianas na Comarca do Rio das Velhas, Capitania de Minas Gerais, 
entre 1720 e 1780. Os testamentos coloniais constitíram a principal fonte dos 
dados aqui analisados e a leitura desses documentos possibilitou-me vislumbrar 
aspectos pouco conhecidos das relações escravistas mantidas naquela socie
dade. Entre tais aspectos destaca-se a uti lização, por parte das mulheres, dos 
íntercursos sexuais como meio de alcançarem suas próprias manumissões e as 
de seus familiares e de ascenderem economicamente. 

As reflexões e proposiçó@S esboçadas neste texto tiveram como principal 
base informativa os testamentos coloniais. Foram investigados 357 desses 
documentos, todos eles registrados entre 1720 e 1784, na Comarca do Rio das 
Velhas (Sabará), Capitania de Minas Gerais. Os testamentos pertenceram a 

• Este artigo, embor com algumas modlficaçOes. é pane do capitulo IV de m•nha Disserlaç!!o de Mestrado 
e foi apresentado no 111 Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, realizado em Lisboa, em 
Julho de 1994. 
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homens e mulheres, livres e forros, que durante a agonia da doença e diante da 
morte iminente tentaram construir "auto-retratos" para a posteridade e garantir 
o ingresso no reino de Deus. Ao procederem assim acabaram registrando 
costumes, tradições, padrões de comportamento, visões de mundo, segredos 
revelados, assim como descreveram as relações mais cotidianas que conforma
vam aquela sociedade setecentista. Rzeram isso de maneira explícita, mas, 
muitas veLes, através de evasivas e do silêncio. 

Partindo desse rico universo é que foi possível analisar o papel desempe
nhado pelas mulheres negras (incluldas as mestiças), cativas e libertas, no 
dia-a-dia das relações escravistas na região: nosso principal objeto de estudo. 
Neste sentido, a investigação empreendida conseguiu captar estratégias de 
resistência/adaptação empregadas por elas contra a segregação e desumani
zação impostas pelo sistema escravista. Muitas dessas formas de res istência 
continuam pouco conhecidas pela historiogra 1a e não se integram ao tradicional 
quadro de violência contra os senhores ou representantes deles, de fugas ou de 
rebeliões. ram, muitas vezes, atitudes sutis e quase invisíveis que ocorriam 
numa sociedade bastante urbanizada e de economia dinâmica, onde prevale
ciam os pequenos plantéis de escravos, o que permitia contatos mais próximos 
entre propnetários e propriedades. Por conta disso, foram comuns os "acordos" 
entre as oartes, bem como a flexibi lidade das relações. 

Os dados que seguem e a análise sobre eles empreendida pretendem 
desvelar algumas dessas atitudes e possibilidades. 

Antes, porém, de analisar os dados do Quadro I, fazem-se necessárias 
algumas observaçOes. A maior parte desses indivíduos integrava segmento 
soc1al Interposto entre os não propnetárlos de escravos e um restrito grupo de 
ricos. Entre os homens livres testadores, alguns faziam parte desse último grupo, 
enquanto que os despossuídos eram raros em todas as categorias. Por isso, os 
resultados obtidos têm que ser vistos apenas como indicativos da realidade 
social da Capitania. Aliás, as conclusões formuladas não podem ser estendidas 
a outras comarcas de Minas, dados os limites do universo quanti tativo e espacial 
da pesquisa. Outra ressalva importante diz respeito às mulheres livres. Na 
verdade, a maior parte delas constituía-se de mestiças fi lhas de libertas e não 
de brancas, como a designação "livre" sugere. Por outro lado, como a ascensão 
econ6mica foi mais comum entre as forras que entre os forros, os homens 
descendentes de ex-escravos quase não testaram e, portanto, muito diticilmente 
encontram-se incluídos na categoria dos homens livres. 

Com relação às porcentagens dispostas no quadro a seguir, apenas três 
delas são realmente significativas, uma vez que resu ltam de universo numérico 
mais representativo: são as referentes aos homens livres, às mulheres forras e 
ao item total geral. Entre os homens livres, quase 30% (desses, 4/5 eram solteiros 
e 2/3 eram portugueses) atestaram ter filhos ilegítimos e esta cifra, embora 
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bastante sugestiva, só não é ma1s alta devido às frequentes omissões, nos 
testamentos, de declarações sobre fílhos bastardos. Estes, em sua quase 
totalidade, descendiam de mães negras ou mestiças, notadamente escravas. 
Quando o proprietário encontrava-se diretamente envolvido, o fato acarretava 
modificações na relação cotidiana entre ele e sua escrava, propiciando alforrias 
e privilégios para essas últimas e seus fi lhos 

Quadro I. Filhos ilegltimos entre testadores livres e libertos da comarca do Rio 
das Velhas- 1720-1784. 

Testadores N° Total Com Filhos lleotimos o/o Sobre o Total 

Home'ns Livres (HL) 23 1 67 29,00% 

Homens Forros(HFj_ 23 4 17,39% 

Mulheres Livres (ML) 30 3 10 DO% 

Mulheres Forras c(MF) 73 28 38.35% 

Total Geral 357 102 28,57% 

Fontes: Arquivo Pública Minelro/Câm ra Municipal de Sabará, oódrcos 20, 24, 53 e 73: Museu do Ouro 
(S baré)/Cartórro do Pnmelro Oflcro·TEST códlces 1. 2, 4. 8. 11. 12, 13, 16, 19, 48, 49, 50, 51 , 52 

Difici lmente as mulheres forras deixavam de declarar seus fi lhos ilegítimos, 
nascidos, na maior parte das vezes, no perfodo de cativeiro. Por este motivo a 
proporção de testadoras nessa condição aparece, naturalmente, maior que 
entre os homens livres: próxima de 40%, sendo que um pouco mais de 2}3 eram 
africanas e um pouco mais de 3/4 eram solteiras. 

No total, quase 1/3 de todos os testadores arrolados declararam possuir 
fi lhos ilegí timos, o que demonstra, claramente, a extensão social assumida pelo 
costume. E as implicações provocadas por esses intercursos sexuais entre 
senhores e escravas, acabam possibilitando novos entendimentos sobre as 
relações escravistas. 

Alforrias e privi légios não foram, unicamente, concessões feitas de cima 
para baixo, mas conquistas alcançadas, no caso, por mulheres submetidas. A 
exploração sexual sofrida ~e las escravas, elemento até hoje tão comum no 
imaginário sobre a escravidão, perece ter sido, na verdade, o lado propositada
mente mais conhecido de uma relação mais complexa. 1 Um outro, talvez 

1 Privilegiar a exploraç!lo sexual das escravas, acreditar na InexistO nela da farrr flla manclpia e considerar 
a violência como elemento quase que exclusiVamente determinante da relação possuidor/possuldo, são 
formas de compreender os escravos enquanto vitimas, retrrando-lhes o papel de agentes históricos por 
elbs desempenhado etetivam nte Dlf rentes corr entes historio ratlcas empreenderam an llse com 
base nessas concepções. Ver, entre outros. CARDOSO. Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão 
no Brasil meridional; o negro na sociedade escravocrata do Alo Grande do Sul. São Paulo, Difcl. 
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equivocadamente escamoteado por uma mentalidade machista e estrategica
mente ocultado pelo discurso abolicionista, foi gerenciado por aquelas mulhe
res, que de vitimas passam a provocadoras dos contatos sexuais. A intenção, 
evidentemente, era facilitar a vida em cativeiro, forçar a libertação e tentar 
garanti r recursos materiais para o futuro. 

A observação não pretende, de maneira alguma, minorar a dimensão da 
violência intrínseca ao sistema e às relaçOes escravistas, mas, tão-somente, 
subl inhar a condição de agentes históricos ostentada por essas escravas. A 
vitima, como lembra Silvia Lara, "é possivel somente um discurso de pena, 
proteção, discurso que tira desses homens e mulheres sua capacidade de criar, 
de agenciar e ter consciências pol íticas diferenciadas." 2 Embora se)a uma 
imagem recorrente sobre os escravos e, principalmente, sobre as escravas, esse 
discurso nunca foi o reflexo perfeito da realidade desses individuas, não obs
tante muitos deles o terem usado com perspicácia. 

O estereótipo do desprotegido, incorporada pragmaticamente, resu ltou em 
relações de campadrio, de amizade e de interesses entre homens livres e 
cativos. Isto assegurou, muitas vezes, a defesa dos "pobres coitados" diante de 
proprietários inescrupulosas e de autoridades insensíveis. Nem mesmo a busca 
deste tipo de proteção fora do plantei e junto a individuas "superiores" pode 
legitimar o discurso da vitima. Ao contrário, tal recurso é mais um dos vários 
caminhos encontrados para resistir à desumanização e, portanto, ao próprio 
sistema. 

Outra estratégia muito comum foi a constituição de laços familiares dentro 
dos plantéis e, neste caso, sem a participação direta dos proprletários.3 Desta 
maneira é a família que assume o estereótipo do desprotegido, embora signifi
que, também. uma possfvel reprodução natural. vantajosa para os senhores. 
Separar uma famflia escrava pode ter representado um peso insustentável para 
a consciência cristã dos propretários e não erà necessário que eles pressentis
sem a morte para que tal culpa se manifestasse. Porém, são os testamentos as 

1962; COSTA. Emlha V10t11 da Da senzala à Colônia 3 ed., S o Paulo. Brasiliense. 1989: GOR NDER, 
Jacob. A escravidão reabilitada São Pa11lo, Alica/Seore1 ria de Estado da Cultura de São Paulo. 1990; 
GORE NO R, Jacob. O escravismo colonial. 5 ed. Sao Paulo.At1ca. 1988; IANNI, Ootavlo. As metamor· 
toses do escravo. S!lo P ulo. Difel , 19e2, IANNI , Octav1o Raças o classes sociais no Brasil Alo de 
Janeiro, Civi lização Brasilei ra, 1966. 

2 LAAA, Silvia Hunold, Campos da vlolôncla; escravos e senhores na capitania do Rio de Janeiro -
175Q-1808, Rio de Janolro, Paz e Terra, 1988. p.35S. Com relação ê atu Q o cotidiana dos esor vos e á 
sua condição de agentes históricos transformadores da seu tempo ver PAI V A, Eduardo França. Escravos 
c libertos nas Minas Gorais do século XVIII: estratégias de roslstõncla atravós dos to~;tamentos . 
Dlssert ção de Mestrado p1 en1ad a Universidade Federal de Mtna G r is, Belo Horizonte, 1993, 
especi lrnonte o capitulo IV. 

3 Autonomia dos escravos no que se refere eo casalam nto e à formaçao de famlljas . apesar da constant 
possibilidade d sopar çao !favos da venda. folldenlifroad no sul do Esiudos Unidos por GUTMAN, 
li!!rbert G. The black famlly lnslavcry and freedom -1 750· 1925. NewYork. Vlntage Books, 1976. p.86·87 
093·9 . 
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principais testemunhas dessa trama psicológica barroca.4 Para tentarem reme
diar as faltas cometidas, inclusive as vendas ou empréstimos de parentes 
escravos, muitas testadores legavam missas por intenção dos que já haviam 
morrido e dos que continuavam em cativeiro. Nenhum outro moribunda expres
sou tão bem o seu propósito como o português Manoel da Cunha Ribeiro, 
morador em Cocais, em 1775. Ele deixava "mais cinquenta missas pelas almas 
de meus escravos falecidos, por todos os descuidos que tenho tido no meu 
dever para com eles." 5 A declaração englobava passado e presente e não 
parecia estar dirigida restritamente aos mortos. A destruição da famí lia escrava, 
mesmo que temporária, deve ter obrigado muitas dessas missas, além de 
compensaçOes menos espiri tuais. As informações expostas no Quadro li permi
tem conjeturas gerais sobre o assunto. 

Os dados relativos aos homens forros e às mulheres livres serão, novamen
te, exclui dos da análise que segue, devido a motivos já identificados. Os laços 
de parentesco existentes podem ter sido estabelecidos a partir de relações 
estáveis ou efêmeras, internas ou externas aos plantéis. É impossivel, porém, 
avaliar a importência de cada uma dessas variáveis, dado que a mãe aparece, 
somente ela, em mais de 75% de todos os casos onde qualquer parente das 
crianças escravas foi mencionado. Com relação a estas últimas, deve ser 
ressaltado que muitos "crioulinhos(as)" e "mulatinhos(as)" que aparecem nos 
testamentos arrolados não estão incluídos entre os números dispostos no 
Quadro 11 , porque não tiveram parente algum especificado pelos testadores. Na 
maioria desses casos existiam mulheres e homens adultos no mesmo plantei e, 
certamente, eram os pais desses escrevinhas. Isto significa que os resultados 
incluidos entre a quarta e a sétima colunas do quadro que segue estão subes
timados. 

4 Vários autores já se debruçaram sobre esta questao, Interpretando o Barroco neo apenas como estilo 
artlstlco, m s, proposiladam nte, ampliando seu significado, c:ompreendendo,o como uma peculiar 
concepção do mundo, é desta concepção, onde sobressai o scnUdo dr matico, conturbado, psicolo
gicamente conllítuoso. que advêm os valores, os modos de ser e estar no mundo, as expectativas que. 
em con junto, d o a tOnica. a unidade. a coerência do B rroco não apenas como manifestação a rtlstlc , 
mas, sobreludo, como "estilo de vida". como forma de cui1Ura transplantada e perfeit mente adaptada 
aos trópicos. O pasmo diante da vida e da morle, sedimentado, em grande medida, pela atuação da 
lgreía Católica no perfodo, sara o fio mais vlslvel desta tela psicológica em que se debalorõ o hom m do 
setecentos. Estas observações foram g ntllmente redigidas por MOnlc Massara. a quem agradeço. Ver 
ÁVILA, Affonso. Resíduos selscentlstas em Minas • textos do século do ouro e as projeções do 
mundo barroco. Belo Hori:zonte. Centro da Estudos Mineiros, UFMG, 1967, 2v; CAMPOS, Ad lglsa 
AranL s. Considerações sobre a pomp fúnebre na Capít nla das Minas • o século XVIII Revista do 
Departamento de História. UFMG, Belo Horizonte, n.4 p.3-24, 1987; MASSARA, MOnica Santuário do 
Bom Jesus do Monte - fenômeno tardo barroco em Portugal Braga, Confraria do Bom Jesus do Monte, 
1988, p.11 ·31 e R IS, João Jos6. A morte é uma festa; ritos tuoebres e revolta popular no Brasil do 
século XIX. Sêo Paulo. Cia. das Letras, 1991 . 

5 MO/CPO·TEST • côdice 51 . t.92v. Testamento de Manoel da Cunha Rrbeiro - Coe is 08 JUN 1775. 
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Quadro 11. Famflia escrava entre os p lantéis de testadores da comarca do Rio das 
Velhas -1720-1784 

Testa- N!:! N!2 de Escr. em Test. com 
% Escr. em % Test. com 

dores Total Escravos 
Laços Famflia Escr 

LF srrotal FEP srrotal Famllia no Plantei 

HL 231 2619 449 96 17 14% 41 55% 

HF 23 93 19 6 20,43% 26,08% 

ML 30 212 39 13 1839% 43,33% 

MF 73 350 122 32 3485% 43,83% 

TotaJ 
357 3274 

Geral 629 147 19,21% 41 f 17% 

entes: vide Ou ro I 

Os dados referentes aos homens livres, dispostos nas mesmas colunas, 
devem ter sido superiores na realidade. Cabe relembrar que vários desses 
tes tadores não reconheceram os filhos havidos com suas escravas - e este fato 
implicava em laços de famíl ia no plantei -, além de omitirem outras tantas 
famllias existentes. Essa é uma das explicações cablveis ante a reduzida 
proporção de familias cativas registradas nos testamentos dos homens livres, 
sobretudo se comparada ao resultado obtido para as testadoras forras. Por outro 
lado é preciso lembrar da presença maciça de homens nos plantéis dos 
testadores livres (eles representavam mais de 70% do total de escravos possui
dos, sendo sua composição majoritariamente africana), que diminuía as oportu
nidades de formação de famflias e. portanto pressionava para baixo o número 
de parentes num mesmo conjunto manc1pio. Daí,' a acentuada diferença entre a 
taxa de testadores livres que declararam famrlias escravas em seus plantéis e o 
índice desses cativos envolvidos em laços familiares. É interessante notar que 
tal disparidade não se deu nos plantéis das testadoras forras arroladas. Entre 
elas, foi possfvel constatar um equilfbrio quase per feito entre os sexos e as 
origens dos seus cativos, ambiente, portanto, favorável à reprodução naturaL 
Dos seus 350 escravos, 168 eram homens, 179 eram mulheres e apenas 3 não 
foram identificados adequadamente. Desse total, 23, 14% eram africanos, outro 
tanto idêntico era constituldo por brasi leiras, 22,85% eram africanas e 21 .42% 
eram brasi leiros; os restantes 9,45% não tiveram origem e/ou sexo registrados. 

A proporção de testadores livres e de testadoras forras que identificaram 
lamllias escravas em seus plantéis é muito semelhante, embora o mesmo não 
ocorra quanto às declarações referentes aos escravos aparentados. É bem 
possivel que, na realidade, também nesse último caso as l'axas tossem similar
mente altas. De toda maneira, os resultados obtidos são indicativos de uma 
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faceta ainda pouco conhecida pela historiografia sobre a escravidão no Brasi l 
e em Minas Gerais: a fam11ia escrava e a reprodução natural.6 

Tratava-se de um acerto estabelecido entre possuidores e possui dos e que 
significava vantagens para ambas as partes? Certamente. Mães e filhos num 
mesmo plantei. na hipótese da ausênc1a paterna, resultava numa provavelmente 
lucrativa renovação do con1unto de trabalhadores e numa exploração da mão
de-obra infantil desde muito cedo. A manU'tenção dos escrevinhas menores 
pode1 em muitos casos, ter ficado à cargo das mães, que os amamentavam 
enquanto atuavam no comércio ambulante, nas vendas ou nas prestações de 
serviços em geral. Mais crescidos. eles estavam aptos a ajudar nas ocupações 
maternas ou mesmo trabalhar diretamente para o senhor, na agricultura, na 
faiscação ou nas tarefas domésticas. O incentivo à procriação, aparentemente 
comum entre os testadores, pode, também, ter significado uma economia de 
recursos aos numerosos pequenos proprietários das Minas, sobretudo nas áreas 
urbanas. Eles, assim, substituíam, pelo menos em parte, a compra de escravos 
adultos- africanos e/ou brasileiros- pelas "crias da casa". 

Simultaneamente, a formação das famflias significou a construção de laços 
de solidariedade entre os escravos. Ajuda mútua, suporte material e espiritual. 
A famflia funcionava como receptora de angústias e expectativas comuns e 
como fortificante para a luta cotidiana. Ela tornou-se um dos mecanismos de 
defesa e sua estruturação impOs-se como estratégia de resistência à desuma
nização e à indignidade do cativeiro.7 

Ocupando o lugar central na inslitu ição encontrava-se, na maioria das 
vezes, a mãe escrava ou, após a manumissão, liberta. Dela dependia, em boa 
medida, o espírito resistente ou alienado dos fi lhos. Era ela a principal respon-

6 Entre os estudos exístentes sobre Minas Gerais. ver LIBBY. Douglas Cole & GRIM/\LDI, M rcla . EqLiillbrlq 
e estabilidade: economia e comportamento domográfíco em um tegime escravista, Minas Gera.ls no 
sc!culo XIX. Papeis Avulsos n 7 p.26-43, 1988; LUNA, Franc1sco Vidal & CANO, Wí lson. Econornlo 
esciBViSta m Min s Gerais. Cadernos IFCHIUNICAMP. Cemp1nas, n.10, out, 1983; PAII/A, Clotilde 
Andrada & KLEIN, Herbert S. Escravos e livres nas Minas Gerais do século XIX : Camp nha em 183'1. 
Estudos Econômicos. tPE·USP, S o Paulo, n 22 p 129 15 1, 1992; PAIV/\, Clotilde Andr de & IBI3Y, 
Douglas Cole. A middle palh: slavery end natur I lncre se in nlneteenth-oenlury Minas Gorais. Latln 
Amerlcan Populatlon History Bulletin. n 23 p.2·15. 1993; PAIVA. Clotilde Andrade. LIBBY, DougtasCole 
& GRIMALDI. Mércl Crescimento da populaç o escrav : uma qu st o m ab rto. In: Anais do IV 
Seminário sobre a economia mineira Diamantina. 1 98B, p. 11·32. Sobro outras 1 egiõos ver COSTA. li cl 
det Nero da. SLENES. Robert W. & SCHWARTZ. Stuart B. 1\ lamllla escrava em Lorena. Estudos 
Econômicos IPE·USP, Stlo Paulo n.17 p 245-295, 1987; GUTI ~:RREl. Horácio Cnolos e frlcanos no 
Par ná. 1798-1830. Revista Brasileira de História São i>aulo. ANPUI I/Marco Z ro, n 8 p I 1-HlS, 1988· 
MOITA, José Révio. Corpos escravos, vontades livres: estrutura de posse de cativos e família 
escrava em um núcleo cafeeiro (Bananal, 1801-1829) Tese de Doutoramento apresentada Unlver I 
dada do Silo Paulo, 1 90, MOTIA. José Flávio. Famlllaoscr v : um \nourst\opelahis Oriogrefia. Hl lórla : 
Questões e Debates. n.9 p, 10<1- 159, 1988; e SAMARA. Enl de Mesquita. As mulheres, o poder c a 
família : Slio Paulo, século XIX S o Paulo, Marco Zero, 1989. 

7 A solidariedade ntre os escravos e a importância d s 1odes de paren\osco e da comunidade pa1a les, 
no sul dos Estados Unidos. leram assuntos destacadamente analisados por GU rMAN, Herberl G The 
btack ... id. 1bld 
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sável pela reprodução cultura l e pela consolldação e transformação das formas 
de se adaptar ao sistema escravista colonial, enfrentando-o ou incorporando~o, 
rea l ou teatralizadamente. Também era ela que parecia estar à trente dos 
processos de alforrias e coartações (autocompras geralmente pagas pelos 
cativos em quatro ou cinco parcelas anuais, bastante comuns em Minas Gerais) 
do grupo familiar. É grande o risco de se cometer exageros ao empreender esta 
abordagem matrifooal 1 ignorando a presença e as atribuiçOes do pai junto às 
famllias escravas ou libertas. Porém, a falta de informações sobre os pais negros 
é facilmente constatada na documentação em geral. 8 Os números abaixo 
demonstram a importante presença da mãe em detrimento de uma virtua l 
atuação paterna não registrada nos testamentos. 

Quadro 111. Famllias escravas e processos de libertação a partir de testamentos 
da comarca do Rio das Velhas - 1720-1 784. 

Famil iares Escravos Alforriados Coartados 

Mães Africanas 101 27 30 

Mães Brasileiras 45 11 13 

Mães sem oriqem Identificada 46 12 3 
Total de Mães 192 50 46 

Alhos 218 100 20 

Filhas 184 85 34 

Total de Filhos 402 185 54 
Fontes: vida Quadro I 

Os cativos incluldos neste quadro representam 18,14% de todo o conjunto 
mancfpio possufdo pelos testadores arrolados. Essas mães e os seus respecti
vos fi lhos e filhas somam, ainda, 95% do universo de parentes resgatado nos 
mesmos documentos; o restante deles constitula-se de pais, avós e avôs. Do 
lotai de màes escravas identiticadas pelos testadores, 50% foram alforriadas 

8 As atribuições do P<IÍ na famllia escrava. embora pouco evidenciadas pela documentação oflcral. foram 
Identificadas por Gurman em documentos privados. Parece ter sido prerrogativa masculina a prática de 
dar nomes aos filhos, privilegiando a frgura e a Rnhagem paternas. Ver GUTMAN. Herben G. The black 
... ld. lbld. p.46, 59-60, 86, 189· 191 , 247-250 e 307-308. Observações semelhantes são feitas por BUSH, 
6!lbara . SI ave women In Caribbean soclety - 1650-1838. Kingston, Helnemann Publishers, 1990. p.93. 
A autona, após chamar a atanç~o para E! lmpor lência dos pels escravos, diz: "The argument presented 
here, then, does not seek to deny completely lhe existence oi a m11trifocal form ot family org11nization in 
slave soclety, but to re fute the notion thatlt was the dominanr· form oi slave family organfzatlon." Para o 
caso br siloho, essa mat rifoca~dade é dlsculida no recente livro d DE.LPRIORI, Mary. Ao sul do corpo; 
condição feminina, maternidades e mentalidades no Brasil Colônia. Rio de Janeiro/Brasrlla, José 
Olympio/Edunb, 1993. 
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gratuita ou condicionalmente ou foram coartadas. E com relação aos descen
dentes delas, contando com os filhos dos senhores, 59,45% também foram 
beneficiados com alforrias ou coartações. Um aspecto importante, relativo a 
esses últimos, é que o número de forros chega a ser mais de três vezes maior 
que o número de coartados, enquanto que entre as mães quase não existe 
variaçã.o. 

Números também bastante sugestivos e que permitem dimensionar, mesmo 
que de maneira preliminar, a importência da tamflia escrava como estratégia de 
resistência, são os que seguem. As 250 alforrias conquistadas pelos escravos, 
cujos laços de parentesco foram declarados pelos testadores, representam 
56, 17% das 445 manumissões registradas na documentação examinada. Pro
porção menor, mas não menos importante, resulta de idêntica comparação feita 
entre os coartados: as 103 coartações de escravos em famllia , representam 
37,05% do total de 278 autocompras (dentificadas. Somadas, as altorrias e 
coartaçaes de escravos com laços de parentesco representam 48,82% de todos 
os casos existentes nos testamentos. Não é pertinente tentar explicar esses 
lndices através, unicamente, dos intercursos sexuais entre os senhores e suas 
escravas e das libertações, quase que obrigatórias, dos tmms reconhecidos, 
resultados dessas relaçOes. Aliás, o número de mancipios inclufdos nessa 
situação (reconhecidos nos testamentos dos pais/senhores) é relativamente 
pequeno: 21 homens e 18 mulheres, todos alforriados, mesmo porque ·foram 
declarados herdeiros dos pais. ~ bom relembrar, contudo, que trata-se de 
quantidades subestimadas e que, ainda assim, são indicativos importantes 
sobre a dimensão assumida por aquelas re lações. 

Exemplos de alforrias e coartações de mães africanas e dos filhos crioulos, 
passadas por senhores brancos, são comuns na documentação. É verdade que 
esses testadores, no caso de quererem omitir seus bastardos escravinhos, 
poderiam identificé-los como "criou linhos" (filhos de negros e/ou de crioulos 
nascidos no Brasi l) , ao invés de mencioná-los como crianças mulatas ou pardas. 
Contudo, isso não aconteceu sempre e, além do mais, o fato de possuir 
"mulatinhos" no plantei não significava serem filhos do senhor. E quando não 
pretendiam assumir a paternidade era-lhes posslvellançar mão de mecanismos 
mais eficazes, como, por exemplo, o suborno. Não obstante a vírtua lidade 
dessas atitudes, servem-lhe de contra-ponto os casos que seguem. O português 
Manoel Fernandez Aleixo, solteiro, morador em Santa Luzia, em 1762, atestava: 

"Declaro que minha escrava Francisca mina e sua filha Vic~ncia crioula , 
quero e é minha última vontade que fiquem ambas forras e com efeito as 
hei por forras, livres e libertas como se forras nascessem do ventre de sua 
mãe, sem que lhes fique obrigação alguma do cativeiro e as torro pelo 
a.mor de Deus e pelos bons serviços que delas tenho recebido e quando 
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eu em minha vida lhe não tenha passado suas Cartas de Alforria, não 
tenha dúvida meu testamenteiro em lhas passar logo para tratarem de 
suas v1das como forras que ficam sendo. "9 

Já o português António Carros Moreyra de Sam Payo, solteiro, morador em 
Sabará em 1751, dizia possUir uma negra chamada Marra e um "crioulinho'' cujo 
nome não é mencionado e seguia declarando 

"que à dita negra Marta dei licença para ir para o Paracatu a tratar de sua 
alforria e por conta dela tenho recebido trinta e duas oitavas de ouro por 
tl§-la coartado, a ela e a seu filho, em cento e sessenta oitavas de ouro, 
os quais escravos me pertencem e por esquecimento não fiz declaração 
deles quando nomeei os mais e no caso que a dita negra dt§ o resto da 
quantia com que a coartei e a seu filho o meu testamenteiro lhe passará 
Carta de Alforria." 10 

Seja por víncu los de parentesco com o proprietário ou pelas possibil idades 
económicas aproveitadas em grupo, seja por atrair preferencialmente os lega
dos pios dos testadores ou Simplesmente por existir em grande quantidade, a 
famflia escrava aparece como mais um elemento das estratégias de resistência 
cotidiana. Enquanto instituição, ela conseguiu forçar altorrias e coarlações, 
canalizando-as para seus membros. Para tanto, ainda foram necessários os 
"bons serviços prestados" ao senhor e isto incluiu, frequentemente, a renda 
diária auferida através do trabalho realizado fora do domfnio senhorial: o cum
primento adequado das tarefas domésticas: dengues e manhas lascivas; trata
mento de achaques; atenção dispensada na agonia; "submissão'' e "fidelidade". 

Quando os esforços dispendidos durante anos parecem ter sido em vão, 
quando todos os sonhos de libertação são violentamente avariados pela insen
sibilidade e pela falta de escrúpulos humanitários do proprietário, os laços 
familiares entre os escravos representaram uma das derradeiras chances. Um 
desses senhores deixou registrado, em testamento, prova de sua insensatez, ao 
mesmo tempo em que mostrou-se impotente diante dos vinculas de parentesco 
mancfpio. Trata-se do português Jorge Mendes de Carvalho, morador em Sabará 
em 17 40. Ele era solteiro, mas tinha dois ti lhos naturais com uma sua escrava 
chamada Marta. Os filhos foram reconhecidos, alforriados e declarados herdei
ros universais de Jorge, enquanto que a mãe deles não desfrutava, aparente
mente, de qualquer beneffcio. Segundo o testador: 

9 APM/CMS- códice 24 , f.!l6v. Testamento de Manoel Fernandez AleiJ<o ·Santa Luzia 22 MAl i 762. 
10 APM/CMS - cOdice 20. f.85v Testamento de Antonio Carlos Moreyrad Som Payo - Sabarâ 10 FEV 1751 . 
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"Declaro que a mínha negra Marta mãe dos meus filhos a houve por lftulo 
de compra que dela fiz a Sebastiam Ferreira de Sá, como consta da 
escritura que em meu poder se acha, a qual negra emprestei a Maria de 
Afonceca, mulher parda, moradora na cidade do Rio de Janeiro, para a 
servir enquanto fosse minha vontade, a qual negra poderão os ditos meus 
herdeiros haver a si como sua mãe que é." 11 

Uma complicada relação parece querer explodir dessa declaração. O que 
teria levado o testador a, além de não libertar ou, pelo menos, coartar sua 
concubina e mãe de seus filhos, emprestá-la como outro escravo qualquer? Teria 
a negra intensamente reivindicado sua alforria e, por isso, incomodado em 
demasia seu amante e senhor? Talvez uma grande irritação possa esclarecer a 
atitude tomada por Jorge Mendes de Carvalho. Afinal, ele acaba por separar 
mãe e fi lhos, transferindo-a para uma distante localidade e emprestando-a, por 
tempo indeterminado, a uma outra mulher, provavelmente forra e com ele 
amancebada. Se esta conjetura condiz com a realidade, o fato de ser mãe dos 
bastardos do senhor certamente impediu que Marta ·fosse vendida ou, até 
mesmo, que sofresse maus-tratos. Dal, um certo conformismo manifestado pelo 
testador ao fina l da declaração acima transcrita. Por via indireta e com um arraso 
talvez não previsto por Marta, ela obteria, finalmente, a alforria. Após a morte de 
Jorge, ela talvez conseguisse desfrutar de condições materiais de vida que 
compensassem o infortúnio anterior. 

O desejo de deixar de ser escravo conduziu, então, a diversificação das 
estratégias cotidianas de resistência e adaptação às relações sociais escravis
tas. Conduziu, também, o enfrentamento de toda a sorte de imprevistos e 
retrocessos nos acertos estabelecidos com o senhor. As mulheres, mais que os 
homens, parecem ter apreendido e manejado com competência mecanismos 
de defesa que demandavam astúcia, obstinação e pragmatismo. Todo esse 
aprendizado as dotou de experiências concretas e virtuais, muito importantes 
no norteamento de suas atitudes diante da sociedade escravista colonial. O 
know-how serviu-lhes como base inicial para sua convivência com aquela 
sociedade, quando tornaram-se forras. É claro, porém, que novas estratégias 
deveriam ser desenvolvidas, ampliando o elenco de recursos utilizáveis na lu\8 
para se tornarem, efetivamente, ex-escravas. 

11 MO/CPO·TEST - códlc 8, f. 152 Testamento de Jorge Mendes de Carvalho - Sabará 26 SCT 1740. 
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