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Resumo 

 

 

  

Este trabalho realiza um estudo acerca das alforrias e de outros privilégios prometidos 

aos cativos e libertos da região de Guarapiranga (MG) (c: 1820 – 1871). Partindo do 

princípio de que os desejos de última vontade eram concretizados somente após a morte 

do testador através da abertura do testamento, a pesquisa também tem como propósito 

verificar a confirmação das prerrogativas anotadas no documento de prestação de contas 

dos testamentos. Este procedimento permite verificar se as alforrias e os legados 

registrados para os cativos e libertos foram revestidos em ganhos plenos. Para atingir os 

objetivos propostos, foi examinado um conjunto documental composto por Traslados de 

Testamentos, Inventários Post Mortem, Prestação de Contas dos Testamentos, Listas 

Nominativas de Habitantes (1831/32), Ações Cíveis e um Processo-Crime. Para 

compreensão do processo da alforria levou-se em consideração os principais acordos 

entre senhores e cativos no cotidiano da escravidão. Além disso, analisou-se o perfil 

social dos senhores que prometiam a liberdade, as variáveis demográficas dos 

alforriados, os fatores que influenciavam a concessão e os principais tipos de alforrias. 

Tendo em vista que os escravos não adquiriam somente a manumissão, examinou-se, 

ainda, os principais legados anotados para os escravos e libertos bem como a razão de 

alguns senhores terem nomeados alguns dos seus cativos como herdeiros. Por fim, para 

confirmar o recebimento das benesses, foram identificados os testamenteiros e as 

principais formas usadas para demonstrar a quitação das alforrias e de outros legados. 

 

Palavras – chave: alforrias; legados; heranças; Guarapiranga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

 

This research does a study about manumissions and about another privileges promised 

to slaves and freedmen from Guarapiranga (MG) (c: 1820-1871). Assuming that the 

testers' will were concretized only after  the tester' death through the opening of wills, 

this research also proposes to verify the confirmation of rights (manumissions and 

legacy) noted on the will estate proceeding documents. This procedure allows verifying 

if the manumission and the legacy registered for slaves and freedmen were reversed in 

full gains. In order to reach the proposed aim, it was examined a group of documents 

composed by wills, inventories post mortem, will estate proceedings, nominative list of 

inhabitants (1831/32), civil actions and a criminal case. To comprehend the 

manumission process, it was considered the main negotiations between masters and 

slaves. Besides, it was analyzed the masters' social profile who promised the freedom, 

the freedmen's demographic variables, the factors that influenced the concession of 

freedom and the main types of manumission. In view that slaves did not acquired only 

manumission, this study also examined the main legacy noted to slaves and freedmen 

and the reason for some masters appointed some of their slaves as heirs as well. Lastly, 

to confirm the receipt of manumissions, of legacies and of heritages, it was identified 

the manager of wills and the main ways to demonstrate the discharge of manumission 

and of other legacy. 

 
 

Key-words: manumission; legacies; heritages; Guarapiranga. 
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Introdução 

 

Ao examinar a obra Escravidão no Brasil, do magistrado Agostinho Marques 

Perdigão Malheiro, compreende-se que escravidão podia terminar pela morte natural do 

escravo, pela manumissão/alforria ou por disposição da lei. Neste estudo, interessa 

examinar o egresso da escravidão via alforria, que poderia ser obtida por “ato voluntário 

do senhor, solene ou não, direta ou indiretamente, expressa ou tacitamente ou mesmo 

em forma conjetural ou presumida, por atos entre vivos ou de última vontade, por 

escrito público, particular, ou ainda sem eles, a liberdade é legitimamente adquirida.” 
1
 

Na perspectiva jusnaturalista do referido jurista, a alforria significou para o 

senhor a renúncia de sua posse sobre o cativo e para este, a obtenção da liberdade, era a 

restituição ao estado natural de livre. A manumissão possibilitava a reintegração do 

cativo à sua plena liberdade e à sua capacidade civil, uma vez que os cativos eram 

vítimas do arbítrio de leis positivas e por isso viviam no estado de latência. 
2
 

Ainda segundo Perdigão Malheiro, no Brasil havia três formas voluntárias 
3
 de 

conceder a manumissão: 1º Carta de liberdade ou alforria, assinada pelo senhor ou por 

outrem a seu rogo independentemente de testemunhas; 2º O testamento ou codicilo; e 3º 

Pia batismal. Neste estudo, os traslados dos testamentos anexados aos inventários post 

mortem e suas respectivas contas prestadas ao juizado Municipal de Órfãos e/ou ao 

Provedor da Fazenda compreendem a documentação base para o estudo das alforrias e 

de outros privilégios adquiridos.  

Quando se examinam as disposições de última vontade, o que chama atenção é o 

fato de que alguns senhores não apenas abdicavam da posse dos seus escravos, como 

também a eles ofereciam algum outro benefício. Em outras palavras, foram verificadas 

doações duplas aos escravos, ou seja, além do privilégio da liberdade, alguns mancípios 

ingressavam no mundo dos livres portando quantias em dinheiro, terras, moradias, 

escravos, bens móveis, entre outros. Para serem aceitos, os desejos de última vontade 

                                                           
1
 MALHEIRO. Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil: Ensaio Histórico – Jurídico-Social. 

Transcrição para o e Books Brasil de 1866. Disponível em: 

<http://www.asser.edu.br/rioclaro/cursos/pedagogia/docs_professor/Escravidao-no-Brasil-Vol-1.pdf>. p. 81. 

Acessado em 25/09/2015. 
2
 Ibidem, p.147-148 

3
 Além das formas voluntárias de egresso do cativeiro, Perdigão Malheiro também descreveu quando se 

dava a saída forçada do cativeiro, ou seja, contra a vontade do senhor. Cf. Ibidem, p. 82, 96-98.  
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deveriam ser elaborados dentro das formalidades da lei, caso contrário, o conteúdo das 

verbas seria anulado. Com exceção de uma doação causa mortis,
4
 os testamentos 

verificados eram cerrados 
5
 (secreto, misterioso), escritos pelo punho do testador ou por 

alguém a seu rogo. Uma vez sendo escrito por terceiros, o solicitante deveria declarar 

por quem foi escrito e exigir sua assinatura. Quando escrito por punho ou a rogo, o 

documento era lavrado pelo tabelião após a última palavra escrita, que, em seguida, 

fazia a leitura do auto de aprovação perante cinco testemunhas, varões livres e maiores 

de quatorze anos, que também assinavam a cédula, sem saber do conteúdo. Em seguida, 

o documento era lacrado e cozido e, posteriormente, o auto de aprovação era registrado 

em livro de notas, e o registro original ficava em posse do testador. O conteúdo do 

testamento se mantinha preservado, mas se deve entender que nem todas as pessoas 

sabiam assinar, por isso, a maior parte das disposições de última vontade foi escrita por 

terceiros, sendo presumível que muito se especulava sobre os conteúdos dos 

testamentos. 

Após o óbito do indivíduo, o testamento era aberto e cabia ao testamenteiro 

administrar e executar o conteúdo do documento, que, em prazo estipulado, deveria 

prestar contas no juizado municipal de órfãos. Pelos documentos apresentados à justiça 

é que se torna possível compreender as formas e os modos como os administradores da 

herança agiam para quitar as alforrias prometidas e outras prerrogativas. Para confirmar 

                                                           
4
 Segundo consta nas notas explicativas das Ordenações Filipinas: “As doações e os testamentos são dos 

dois meios, que se empregão para dispor dos bens em favor dos sucessores: tanto em um como no outro, 

se podem [dispor ?] condições, modo,  substituições, e outras quaisquer cláusulas, que não sejam tolhidas 

pelas leis.” ALMEIDA, Cândido Mendes (Org.) Código Filipino ou Ordenações Filipinas e Leis do 

Reino de Portugal. Vols. 1 a 5. Rio de Janeiro, 1870. Livro IV. Título LXII. p.860. Disponível em 

<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p860.htm>. Acessado em 25/09/2015. As doações se davam por 

ato inter vivos realizado por meio de escritura pública, o que proporcionava um efeito imediato e 

irrevogável. As doações aconteciam ainda por causa mortis que deveria constar por escrito perante a 

cinco testemunhas, podendo ser revogável com a produção de efeito após a morte do testador. Cf. 

MALHEIRO. Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil, Op.cit., p. 63 - 64. 
5
  As Ordenações Filipinas sugerem: “E querendo o testador fazer testamento cerrado, o poderá fazer 

desta maneira. Depois que escrever, ou mandar escrever seu testamento em que declare sua vontade, o 

assinará, não sendo escrito por sua mão, por que sendo escrito por sua mão, abastará, ainda que não seja 

ele assinado. E não sabendo assinar, será assinado pela pessoa, que lhe escrever, e será cerrado e cozido, e 

ele testador o entregará ao tabelião perante cinco testemunhas, varões livres por tais, e maiores de 

quatorze anos, e perante elas lhe perguntará o Tabelião, se é aquele o seu testamento, e se o a por bom, 

firme e valioso; dizendo que si, fará logo em presença das testemunhas o instrumento da aprovação nas 

costas do próprio testamento, declarando como o testador lhe entregou, e houve por seu, bom e firme; no 

qual instrumento de aprovação assinarão todas as cinco testemunhas, e testador, se souber ou poder 

assinar [...].” Cf. ALMEIDA, Cândido Mendes (Org.) Código Filipino ou Ordenações Filipinas e Leis do 

Reino de Portugal. Op.cit. Livro IV. Título LXXX. Parágrafo 1º. p. 901. Disponível em: 
<http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas.l4p901.htm>. Acessado em  25/09/2015. 
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o cumprimento das promessas, foi necessário consultar outras fontes como as ações 

sumárias e ordinárias, que envolviam disputas em torno da liberdade e da ratificação de 

outras benesses. Sempre que possível, recorreu-se às Listas Nominativas de Habitantes 

dos anos de 1831/32 no intuito de encontrar informações referentes aos mancípios e 

também sobre aqueles senhores que concediam a liberdade. 

Legalmente as alforrias e outros legados anotados no testamento eram 

“promessas”, tendo em vista que o testamento somente teria valor jurídico depois de 

aberto. O termo “promessa” consta registrado em alguns autos examinados, tendo sido 

também constatado que muitas alforrias eram negociadas antes de serem formalizadas 

em documentos oficiais. Sendo assim, boa parte das manumissões testamentárias não 

passava da oficialização dos acordos verbais entre senhores e seus cativos.  

No intuito de evitar repetições ao longo do texto, utilizam-se os termos 

“promessa” e “concessão” para ser referir à alforria registrada nas disposições de última 

vontade. Compreende-se que na prática a alforria testamentária estava longe de ser uma 

promessa, como algo distante de ser obtido, como um engodo aos cativos. Pelo 

contrário, acredita-se que pela importância jurídica dos testamentos e pela sua 

representação simbólica a maior parte das manumissões registradas nos documentos de 

heranças foram convertidas em liberdades plenas. Utilizar o termo “concessão” não 

implica em afirmar sentido oposto ao termo “promessa”, ambos remetem a um desejo 

que deveria ser respeitado. Também se deve destacar que os termos “promessa” e 

“concessão” não são entendidos como algo unilateral no processo da alforra, pois os 

termos utilizados não são uma negação da conquista escrava. Neste estudo, considera-se 

que os cativos usaram de diversas estratégias para receberem a “promessa” ou a 

“concessão”. Também com o propósito de evitar repetições ao longo do texto, os 

legados e heranças serão referidos com os termos “privilégios”, “prerrogativas”, 

“benesses” e outros. Assim como as alforrias, outros privilégios (legados e heranças) 

adquiridos pelos cativos, forros e libertos em disposições de última vontade são 

promessas, que somente teria validade a partir da abertura do testamento. Isso significa 

que antes do testador morrer tais prerrogativas poderiam ter sido revogadas, bem como 

os beneficiados poderiam ter tido dificuldades em receber as benesses, em razão de 

herdeiros e cônjuges que foram contrários às doações.  
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Quanto às alforrias, o que deve ficar entendido é que, em alguns casos, elas não 

saíram do campo das intenções e esta pesquisa procurou examinar essas situações. O 

que se pode verificar é que mesmo depois de registradas, não se pode garantir que as 

manumissões tenham sido confirmadas, pois o alforriado poderia falecer antes do seu 

senhor; poderia fugir; uma má distribuição dos legados por parte do testador poderia 

comprometer a terça parte da herança e torná-la insuficiente para assegurar a 

manumissão; o testamento poderia ter sido feito sem as formalidades necessárias, 

favorecendo sua anulação; o libertando poderia não conseguir cumprir o determinado 

pelo testador, motivo pelo qual a verba do testamento se tornava inexequível; herdeiros 

que se sentissem injustiçados poderiam embargar a promessa das alforrias; o testador 

poderia revogar a verba do testamento através do codicilo ou mesmo através de uma 

escritura pública.  

Ademais, não se pode garantir que os testamenteiros cumpriam fielmente aquilo 

que era determinado nas disposições de última vontade. Portanto, do ponto de vista 

legal, a manumissão em testamento não assegurava a liberdade. Se não há o processo do 

inventário, nem a testamentária (processo de contas do testamento), assim como o 

registro em cartório, não se pode afirmar que tais “promessas” ou “concessões” se 

tenham concretizado em alforrias plenas. Diante destas formas de confirmação da 

liberdade e de outros privilégios, este estudo dá ênfase, sobretudo, ao auto de prestação 

de contas dos testamentos. 

O exame das alforrias testamentárias, a princípio, remete a uma interpretação 

senhorial das relações escravistas, pois num documento que também possui dimensões 

simbólicas uma das intenções dos testadores era deixar públicas suas ações. Por isso, as 

cláusulas dos testamentos não revelam, na íntegra, todo o processo que envolvia a 

manumissão, pois a considerar o documento as alforrias aparecem como uma concessão 

dadivosa e unilateral. Ao contrário do magistrado Perdigão Malheiro, considera-se as 

ações dos cativos em prol da manumissão, pois os mancípios em muitos casos foram 

agenciadores das suas liberdades. Para verificar o escravo como individuo atuante no 

processo da alforria e no recebimento de suas prerrogativas, deve-se investigar para 

além dos discursos dos testamentos, é preciso se ater aos vestígios, aos sinais e aos 

fragmentos que envolviam os acordos em torno da liberdade.  
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Nesta pesquisa, considera-se que as prerrogativas obtidas pelos escravos foram 

reivindicações engendradas no cotidiano do cativeiro, em que a conquista de espaço de 

autonomia propiciou aos cativos pressionar seus senhores por privilégios, mas tais 

situações nem sempre são captadas por leituras estruturantes e quantitativas. 
6
 Deve-se 

considerar que as regalias adquiridas nos testamentos correspondem apenas às situações 

formalizadas, podendo-se asseverar que outros ganhos eram obtidos informalmente 

durante a permanência no cativeiro. 
7
 

Os escravos não eram totalmente submissos aos discursos e práticas senhoriais, 

usavam de táticas no intuito de preterir a autoridade dos seus proprietários através de 

atitudes dissimuladas e de ardis, conseguindo tornar menos verticalizada a relação com 

seus senhores.
8
 Em consequência disso, as experiências vividas pelos sujeitos (senhores e 

escravos) são relevantes e detentoras de várias significações.
9
 Acredita-se que muitas 

alforrias tenham sido negociadas nos afazeres da lida, tendo em vista que a região 

estudada era marcada pela dispersão das pequenas posses de cativos. Por isso, é provável 

que senhores e escravos estivessem em pleno contato no desenvolvimento das suas 

atividades, o que proporcionava ao cativo negociar diretamente sua liberdade.   

Portanto, os cativos agiam em prol de suas liberdades, negando-se, nesta 

perspectiva, a “coisificação”, como defendiam alguns estudiosos da escola Sociológica 

Paulista,
10

 ainda que sob a submissão os mancípios não deixaram de reivindicar 

privilégios e espaços de sociabilidade. O fato de não haver uma lei positiva no período 

em estudo, que regulasse as relações escravistas, era o elemento primordial que 

legitimava o poder senhorial sobre os escravos, mas isso não significa que os cativos 

deixassem de impugnar as ações dos seus senhores, que tiveram muito trabalho com 

seus mancípios, visto as ações cíveis e os processos crime apontarem tais tendências. 

Para compreender os escravos como agentes responsáveis pela obtenção da 

manumissão, será preciso empregar as ferramentas da micro-história no intuito de 
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examinar fragmentos individuais que possam contribuir para a análise das manumissões 

e de outros privilégios para  evitar generalizações sobre o tema.
11

  Para tal, é necessário   a 

redução da escala analítica e  o conhecimento sobre o objeto de estudo será  construído  

também através dos indícios, sinais e vestígios.
12

 Além das análises quantitativas de 

variáveis que a documentação possa oferecer, foram investigadas características 

individuais dos senhores que concediam a liberdade, bem como daqueles  escravos que a 

adquiriam, e isso significa atentar-se para aspectos  sobre os quais as fontes silenciam ou 

que não são  percebidas  no método quantitativo. Também faz necessária consulta a vários 

tipos de documentação referentes ao mesmo sujeito e ao método de ligação nominativa 

das fontes, que consiste em perseguir os indivíduos no tempo entre vários tipos 

documentais e em contextos sociais diferentes. 
13

  

Apropriando dos métodos da antropologia, especificamente, a descrição densa 

empregada por Clifford Geertz,
14

 buscou-se descrever as particularidades da 

documentação examinada, atentando para um grande número de informações, sobretudo 

aquelas que trazem elementos da transição da escravidão para a liberdade. A descrição 

densa das histórias reconstituídas a partir dos documentos proporciona perceber 

particularidades, explicar e interpretar situações da relação senhor-escravo, o que não 

seria possível fazer apenas por meio de uma análise codificada por números.  

A historiografia sobre as alforrias oscila entre as interpretações conquista-

resistência,
15

 por um lado, e engodo-contradição,
16

 por outro lado. Ainda que os 
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senhores não fossem obrigados a conceder a alforria, não se considera que ela tenha 

sido uma doação que partia apenas de um ato de benevolência. Também se compreende 

que as prerrogativas adquiridas pelos cativos não foram consequência da resistência 

dentro do sistema, visto que muitos dos privilégios alcançados eram eminentemente 

individuais, nunca por toda uma “classe”. Deste debate, o que se deve evitar são 

generalizações, pois ainda que os testamentos permitam a leitura de que a manumissão 

fosse uma dádiva senhorial, os cativos tiveram participação ativa nesta aquisição.  

Sobre a região em estudo pode-se destacar que o arraial de Guarapiranga foi 

elevado à categoria de freguesia pelo alvará de 16 de fevereiro de 1724, com várias 

capelas filiais que formaram o espaço pesquisado, sendo que em 1841 foi criada a Vila 

de Piranga e, posteriormente, em 1870, elevada à categoria de cidade.
17

 Guarapiranga 

encontra-se na divisa entre a região Mineradora Central Oeste e a Zona da Mata, ou 

seja, numa zona de transição entre atividades mineradoras e uma região de vocação 

agrícola. A freguesia integrava o termo de Mariana, localizada ao sul da cidade de 

Mariana e a leste da antiga vila de Queluz, atual Conselheiro Lafaiete.
 18 

Partindo da microrregionalização, Mateus Andrade baseou-se na circunscrição 

do Juizado de Órfãos de Piranga e definiu a delimitação espacial de Guarapiranga em 

onze localidades formadas pelos distritos/arraiais de Bacalhau, Brás Pires, Calambau, 

Conceição do Turvo, Dores do Turvo, Manja Léguas, Mestre Campos, Senhora de 

                                                                                                                                                                          
16
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Oliveira, Pinheiro, Piranga (sede) e Tapera.
 19

 Igualmente, Guilherme Silva, partindo do 

alcance da justiça local, considerou a região formada pelos mesmos distritos e ainda 

acrescentou, para os anos iniciais de 1830, o distrito de São Caetano do Chopotó, 

totalizando, assim, doze localidades. 
20

 

 

Mapa 1. Guarapiranga e região circunvizinha no século XIX 

 

Fonte: (SILVA, 2014, p.32). Reprodução parcial de Karte der brasiliann provinz Minas Geraes, mapa 

elaborado por Henrique Halfeld e Frederico Wagner no período de 1836-1855. HALFELD, H.G.F. e 

TSCHUDI, J.J. von. A Província Brasileira de Minas Gerais. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 

1998. Imagem gentilmente cedida pelo professor Doutor Fábio Faria Mendes. 
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Ao longo do século XIX, considerando o alcance da justiça local, podem ser 

também incluídas outras localidades como integrantes desta região, como São José do 

Chopotó, Santana da Barra do Bacalhau, Nossa Senhora dos Remédios e Piedade da 

Boa Esperança (Espera).  Como bem salientou Guilherme Silva, nas palavras de Afonso 

Graça Filho, “havia uma maleabilidade da política administrativa provincial onde 

comarcas, vilas e freguesias tinham seus limites constantemente alterados, gerando 

sobreposições nos níveis de competência”. 
21

 

As localidades que formavam a região eram marcadas pela diversidade 

econômica, constatando-se que, numa mesma unidade produtiva, era possível encontrar 

atividade mineral, produção agrícola de variados gêneros alimentícios, com destaque 

para a produção da cana-de-açúcar e seus derivados.
22

 Em consequência disso, os 

distritos, arraiais, paragens e aplicações eram um espaço de atração populacional, 

sobretudo, após o declínio da mineração.
23

 Vale mencionar que os indivíduos livres de 

“cor”, tiveram participação significativa na composição social da população,   

justificando verificar a importância das manumissões na configuração populacional da 

região.  

A documentação examinada está abrigada no Arquivo da Casa Setecentista de 

Mariana (ACSM) e no Arquivo do Fórum de Piranga (AFP). Merece destacar que o 

AFP ainda foi pouco explorado por pesquisadores e que o acesso à documentação 

consultada foi possível graças aos trabalhos de prevenção e digitalização documental do 

curso de História da Universidade Federal de Viçosa. 
24

  

A título de informação, no AFP a documentação civil está mesclada com a 

documentação criminal, e a documentação do século XIX está armazenada com os 

                                                           
21

 Ibidem, p.32 
22

 LEMOS, Gusthavo. Minas da Terra: Família Produção da Riqueza e Dinâmica do Espaço em Zona de 

Fronteira Agrícola - Minas Gerais, 1800-1856. São Paulo: Annablume: Belo Horizonte: PPGH – UFMG, 

2014; MENDES, Fabio Faria. Redes sociais, sucessão e herança em Guarapiranga (1780-1880). 

Relatório Final (FAPEMIG). Viçosa, 2011. 
23

 ALMEIDA, Carla M. Carvalho de. De Vila Rica ao Rio das Mortes: Mudança do eixo econômico em 

Minas Colonial. Lócus: revista de história, Juiz de Fora, v. 11, n. 1 e 2, p. 137-160, 2005; CARRARA, 

Ângelo Alves. Minas e Currais: Produção Rural e Mercado Interno de Minas Gerais – 1674 – 1807. Juiz 

de Fora: Ed. UFJF, 2007. 
24 A proposta de elaborar esta dissertação se deu após um período trabalhando como bolsista de iniciação 

científica (PIBIC) e também como bolsista ligado ao projeto de extensão (PROEXT), ambos 

desenvolvidos pelo curso de História da Universidade Federal de Viçosa, coordenado pelo professor 

Doutor Fábio Faria Mendes. Os projetos foram desenvolvidos in loco, ou seja, no arquivo do Fórum de 

Piranga, e o plano de trabalho buscava identificar, organizar e digitalizar os documentos do século XVIII 

e XIX. O trabalho proporcionou o contato com os inventários post mortem e com os traslados do 

testamento, o que foi imprescindível para o desenvolvimento desta pesquisa. 



 

 

23 

 

registros do século XX. O trabalho de identificação da documentação pesquisada foi 

muito árduo, principalmente dos autos de prestação de contas do testamento 

(testamentárias), em virtude de o arquivo não ter um catálogo informando as 

coordenadas da referida documentação. Ao contrário, o ACSM dispõe de uma 

catalogação, e parte dos inventários com seus respectivos traslados dos testamentos está 

on-line, o que favoreceu o estudo dos registros presente neste arquivo. 
25

 

O marco cronológico inicial deste estudo, 1820, justifica-se porque datam desse 

ano os primeiros testamentos anexados aos inventários post mortem, localizados no 

Arquivo do Fórum de Piranga (AFP) e a escolha do ano de 1871 como marco final 

ocorreu, sobretudo, porque, a partir daquela data, a relação senhor-escravo passava a ser 

regida  por  leis positivas.
26

 O que contribuiu para a escolha deste  período foi a 

possibilidade de perceber como os proprietários reagiriam as mudanças estruturais da 

dinâmica do tráfico atlântico porque, a partir de 1850, com a proibição do tráfico 

internacional de escravos, ocorreu a crioulização da população mancípia e as 

dificuldades da reposição dos cativeiros via tráfico interno, não havendo  dúvida  de  

que estes aspectos interferiam no tipo e na modalidade das alforrias. 

 

* 

Esta dissertação está dividida em quatro capítulos, que visam a analisar a prática 

de alforrias e outras prerrogativas prometidas aos cativos e libertos pelos testadores da 

região do Guarapiranga no período entre (c: 1820 a 1871). Com base neste objetivo 

inicial, almeja-se identificar se as manumissões foram confirmadas nos autos de 

prestação de contas dos testamentos, o que permite confirmar as diversas formas de 

trânsito da escravidão para a liberdade. 
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No primeiro capítulo, denominado “As alforrias em Guarapiranga (c: 1820-1871)”, 

analisa-se o perfil social dos proprietários que concediam liberdade no testamento; 

verificam-se as modalidades e tipos mais comuns de alforria; examinam-se os aspectos 

que interferiam na concessão e nos tipos da manumissão e identificam-se os alforriados, 

atentando-se para variáveis demográficas que os processos de herança costumam 

apresentar (ainda que com lacunas e imprecisões) sobre os forros: o gênero, a 

naturalidade, a faixa etária etc. Foram consultados 201 traslados de testamentos 

anexados aos inventários e uma doação causa mortis. Quando se analisa as variáveis 

demográficas supracitadas nos testamentos, percebe-se que é possível fazer o mesmo 

exame no registro de doação causa mortis e por isso ao longo das análises quantitativas 

considera-se 202 testamentos dos quais, 130 se referem a senhores que prometiam a 

liberdade. Deve-se deixar claro que tanto os testamentos quanto a doação causa mortis 

teriam valor legal somente após o óbito do testador e do doador. Ademais, ambos os 

documentos eram revogáveis, a diferença é que a doação causa mortis deveria ser 

escrita perante a cinco testemunhas, ou seja, não teria o mesmo sigilo como observado 

no testamento cerrado. As Listas Nominativas Habitantes de 1831-32 também foram 

fundamentais para o desenvolvimento do capítulo, uma vez que forneceram 

informações demográficas sobre os indivíduos que os processos de herança não 

registravam. 

A verificação de que os escravos, além da alforria, adquiriam outros benefícios, 

foi uma questão recorrente nos testamentos examinados, visto que, pelo menos em 

12,8% das disposições de última vontade analisadas, verificou-se doação de bens de 

natureza diversa. Por isso, o segundo capítulo foi intitulado “Muito além da liberdade: 

legados aos escravos, alforriados e libertos”, em que se almejou compreender se, além 

da liberdade, os alforriados adquiriam também algum legado que os auxiliasse na 

sobrevivência ou que lhes desse algum prestígio na condição de livre. Este estudo 

também examina se os escravos foram contemplados com alguma doação que lhes 

permitisse almejar a liberdade, bem como se os libertos aparecem também premiados 

com algum legado, mesmo sem estarem sob o jugo do cativeiro. 

Os escravos não se tornavam apenas legatários dos seus senhores, mas também 

herdeiros, tendo sido essa a problemática do terceiro capítulo, designado como 

“Herdeiros dos seus senhores”. Com base na análise de sete testamentos e de uma doação 
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causa mortis, são investigados os motivos pelos quais os senhores elegeram seus cativos 

como sucessores. Também se torna instigante averiguar por que alguns forros, após se 

tornaram sucessores, adotavam o sobrenome dos ex-senhor.  A partir dessa verificação, 

outra questão deve ser pensada: será que mais importante que adquirir algum benefício 

material era também ter um sobrenome que encobrisse a ascendência escrava? 

Por fim, no quarto capítulo, “Atestando a alforria testamentária e confirmando 

legados e heranças”, investigou-se se as manumissões prometidas nos testamentos 

foram efetivadas em liberdade plena após a morte do testador. O objetivo foi 

compreender se os testamenteiros passavam a carta de liberdade ou se apresentavam 

outros documentos que comprovassem a ratificação da liberdade, conforme determinado 

pela maioria dos testadores. Também foi examinado se os indivíduos de “cor” tiveram 

acesso aos legados e às heranças a que tinham direito.  

Na prestação de contas do testamento, tem-se o registro de confirmação das 

alforrias gratuitas e das onerosas que foram cumpridas antes das contas serem 

aprovadas. Ademais, no mesmo processo, pode-se deparar com registros que informam 

o recebimento dos mais diversos legados. Tendo em vista esses aspectos, a confirmação 

das manumissões e de algumas outras prerrogativas se dará em grande parte pelos autos 

de prestação de contas, e os inventários foram examinados, principalmente, para 

verificar a concessão das heranças aos alforriados. 
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CAPÍTULO 1: AS ALFORRIAS EM GUARAPIRANGA (c: 1820 - 1871) 

 

1.1. Introdução 

 

 

Este capítulo apresenta uma análise sobre a prática das alforrias testamentárias 

para a região do Guarapiranga (c: 1820-1871), localizada na Zona da Mata Mineira, 

caracterizada por uma economia ruralizada, centrada na produção mercantil de 

alimentos e aguardente para mercados regionais. Para a compreensão da transição da 

escravidão para liberdade, devem ser interpretados os mais diversos acordos 

estabelecidos para aquisição da alforria e assim conhecer um pouco das relações 

cotidianas tecidas entre esses sujeitos históricos na escravidão local.  

Apoiado em estudos já existentes e na análise da documentação neste capítulo 

analisa-se o perfil social dos proprietários que concediam liberdade no testamento; 

verificam-se as modalidades e tipos mais comuns de alforria; examinam-se os aspectos 

que interferiam na concessão e nos tipos da manumissão e; identificam-se os 

alforriados, atentando-se para variáveis demográficas que os processos de herança 

costumam apresentar (ainda que com ausências e imprecisões) sobre os forros: o 

gênero, naturalidade, faixa etária etc.  

Inicia-se o capítulo apresentando alguns aspectos econômicos e demográficos da 

região que, ao longo século XIX, possuía uma economia dinâmica e o predomínio das 

pequenas escravarias. As localidades que formavam a região receberam importantes 

contingentes sociais, e os indivíduos livres de “cor” tiveram participação significativa 

na composição social da população. 

1.2. Guarapiranga: aspectos econômicos e sócio-demográficos 

 

 Aspectos econômicos 

 

 As localidades que formavam a região de Guarapiranga se enquadrava no que a 

historiografia denominou de “acomodação evolutiva”, que consiste em um processo 

transição de “economia de lavras e roças em fins do século XVIII para uma economia 
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ruralizada, e centrada na produção mercantil de alimentos e aguardente para mercados 

regionais”. 
27

 

Também para a região analisada é útil periodização proposta por Carla Almeida, 

ao analisar a mudança de eixo econômico de Vila a Rica para o Rio das Mortes. Para a 

autora, o subperíodo 1780-1810 se caracterizou como o momento em que a economia 

mineira deixou de ter extração mineral como a atividade principal e as atividades 

agropecuárias passaram a ser o principal setor da economia. Neste momento, a produção 

agropastoril se destinava ao autoconsumo, e seu excedente seria comercializado em 

mercados locais. Em um subperíodo posterior, 1820-1850, com a existência de um 

mercado interno estável e com o surgimento de novos mercados, sobretudo, com a praça 

mercantil carioca, capital do império e sede da coroa portuguesa, a produção agrícola 

estaria interligada a uma dinâmica economia mercantil de subsistência, sustentada pelo 

trabalho escravo. 
28

  

A região de Guarapiranga também sofreu as mesmas transformações, mostrando 

assim seu dinamismo econômico. Numa análise de um conjunto de inventários post 

mortem para o final do século XVIII e ao longo do XIX, Fábio Faria Mendes observou 

que as localidades que integravam a região eram marcadas pela existência de unidades 

produtivas diversificadas, com a presença de atividades agropastoris, lavras minerais e 

atividades protoindustriais.
29

 Gusthavo Lemos identificou as mesmas características e 

comentou, 

Mesmo quando se tornou uma das mais férteis áreas de expansão agrícola ao 

centro urbano-administrativo das Minas, Guarapiranga continuou a exercer 

seu papel de centro minerador. Isso lhe conferiu uma rara territorialidade 

histórico-geográfica, compartilhada com algumas regiões de Minas e do 

Brasil: na mesma paisagem, era possível encontrar minas e currais, lavras e 

lavouras, terras minerais e terras de plantio, faiscadores e cultivadores [...].
30
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Observando as mesmas características para a região, Luiz Henrique de Oliveira 

averiguou, para o segundo subperíodo de seu estudo, 1780-1820, que a ocupação de 

38,37% dos inventariados pesquisados era a agricultura e a pecuária, enquanto 19,76% 

dedicavam apenas à agricultura, e os que detinham as unidades produtivas mistas 

(agricultura, pecuária e mineração) compreendiam 15,11%. 
31

  

Mais um aspecto importante da economia local, identificado por Lemos, era a 

relativa autossuficiência das fazendas de médio e grande porte. Amparadas pelo 

trabalho escravo, essas propriedades desenvolviam culturas paralelas (milho, feijão e 

arroz) à cana-de-açúcar que, além de abastecer o consumo interno, também possibilitava 

a comercialização dos excedentes. 
32

  

Compreende-se que a produção de cana-de-açúcar e seus derivados eram 

destinados ao consumo local, podendo alcançar mercados mais distantes em decorrência 

do volume de sua produção. Acredita-se que a região teve papel primordial no 

abastecimento de aguardente e de outros produtos agropastoris, além de proporcionar 

alternativa para migração. 
33

 

A pecuária também estava presente nas unidades produtivas com forte presença 

nos anos iniciais dos oitocentos, com predomínio da criação dos suínos.
34

 Pode-se 

afirmar que também havia criação de carneiros, ovelhas, cabras, bem como animais para 

transporte e força motriz como cavalos, mulas e bestas. Nas primeiras décadas dos 

oitocentos, averiguou-se o crescimento dos rebanhos de gado e da criação de caprinos 

nas localidades que integravam a freguesia.
35

 Para se ter a ideia do conjuntos de animais 

criados para os diversos fins, Oliveira salientou que, de um total de 109 inventários post 
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mortem (1750-1820)  examinados, em 70% havia  registros da presença de animais 

tanto para o consumo quanto para o trabalho. 
36

  

A presença de escravos nas unidades produtivas variou ao longo do século XIX. 

Segundo Lemos, “era raro encontrar fazendas que comportassem mais de 35 escravos. 

Comparativamente às regiões exportadoras do oeste paulista e do recôncavo baiano 

açucareiro, um efetivo de tal porte era modesto.” 
37

 Essa afirmação se refere, sobretudo, 

às escravarias presentes no Guarapiranga no período provincial. Mendes argumentou 

que no período de 1730-1888 as posses de escravos variavam entre o mínimo de 01 e 

um máximo de 200 escravos, com destaque para a maciça presença dos médios e 

pequenos plantéis, com a tendência de declino do número médio de mancípios no 

oitocentos.
38

 Examinando a estrutura de posse de escravos, Oliveira identificou para o 

período 1750-1820 predominância das pequenas escravarias (1-5), seguidas pelas 

posses que comportavam de (6-10) cativos. Porém, essas posses juntas absorviam 

apenas 25,6% do número de escravos da localidade. 
39

 

No mesmo estudo constata que as escravarias que detinham acima de 16 

escravos perfaziam 22,2 % dos proprietários, porém 56,5 % dos cativos estavam 

atrelados a essas escravarias.
40

 Por estes números, percebe-se a difusão das pequenas 

posses de escravos, porém nessas escravarias não se agrupava a maior parte dos cativos 

da região.  

A tendência da dispersão da propriedade escrava também foi observada por 

Guilherme Silva. Com base nas Listas Nominativas de Habitantes dos anos iniciais de 

1830, ele afirmou que as pequenas escravarias predominavam, tendo em vista que 65% 

dos proprietários possuíam até cinco escravos.
41

 O referido autor argumenta, com base 

no exame dos inventários post mortem, que, na segunda metade do oitocentos, com 

exceção da década de 1880, os menores proprietários reduziram pela metade o número 

de escravos em relação à década de 1830 e, como consequência, houve elevação da 
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participação dos proprietários das maiores faixas de posse.
42

 Por sua vez, as escravarias 

médias (11 a 20 cativos), nas duas décadas após a proibição do tráfico internacional de 

escravos (1850), tiveram aumento na participação tanto no número de senhores quanto 

na porcentagem de escravos que possuíam.
43

Já as grandes propriedades escravistas (+20 

escravos), que pertenciam, geralmente, aos produtores canavieiros, tiveram aumento 

considerável em relação à porcentagem de proprietários da década de 1830. Silva 

observou que seu ápice foi na década de 1870, quando 26% dos senhores possuíam 

quase 62% de todos os escravos da localidade. Na década de 1830, apenas 4,7% dos 

senhores possuíam acima de 20 escravos, tendo em torno de 26% dos escravos da 

localidade. Portanto, pode-se verificar que mesmo que a região fosse marcada pelas 

pequenas escravarias, os grandes senhores de escravos conformavam o único grupo que 

aumentou sua posse de cativos na segunda metade do século XIX. 
44

  

Contudo, pode-se asseverar que as localidades que integravam a região do 

Guarapiranga possuíam unidades produtivas diversificadas, que produziam para a 

subsistência e para o mercado local, e este dinamismo foi sustentado, parcialmente, pelo 

trabalho escravo. 

 

 Aspectos sócio-demográficos 

 

Para compreender alguns aspectos demográficos da região de Guarapiranga, 

pertinente ao período de estudo proposto, recorreu-se às pesquisas que se utilizaram de 

registros sobre a população, com destaque para as Listas Nominativas de Habitantes de 

1831/32 e do Censo Imperial de 1872.
45

 Ancorados nestes registros, podem ser 

compreendidos aspectos da estratificação social da região as camadas sociais que 

compunham a região, bem como conjeturar se as alforrias tiveram impacto em sua 

configuração populacional. 

Deve-se salientar que, no final do século XVIII, além da rearticulação interna da 

economia, houve também uma reestruturação espacial da população na capitania, 
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principalmente dos indivíduos pobres em direção às áreas de vocação agrícola, entre 

elas, Guarapiranga. Diante disso, presume-se que as Listas Nominativas de Habitantes 

da década de 1830 registrem uma população livre e escrava como consequência desta 

alteração espacial ocasionada pela mudança de eixo econômico. 

Utilizando-se do rol de confessados dos termos de Mariana e Sabará, Ângelo 

Carrara constatou que algumas freguesias com tendência à mineração sofreram uma 

considerável perda de população. Por outro lado, localidades mais apropriadas para o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias tenderam a aumentar seu contingente 

populacional, sobretudo, aquelas localizadas nas fronteiras agrícolas na Zona da Mata 

Mineira, como Piranga e Rio Pomba. 
46

 

 

Tabela: 1.1. População de Guarapiranga por período e condição social – Limites 

adaptados 

 

Ano Livre % Escrava % Total 

1831 8305 67,0 4088 33,0 12393 

1872 30478 82,8 6313 17,2 36791 

Fonte: SILVA (2013, p.42). Listas Nominativas de 1831/32; Recenseamento Geral do Império de 1872. * 

Nas Listas Nominativas de 1831/32, foram 12 os distritos e arraiais incluídos na contagem: Piranga 

(sede), Bacalhau, Manha Léguas, Mestre Campos, Pinheiro, Tapera, Calambau, Brás Pires, Oliveira, São 

Caetano do Chopotó, Conceição do Turvo, Nossa Senhora das Dores do Turvo. ** No Censo do Império 

(1872), foram extraídas informações de oito localidades: Nossa Senhora da Conceição do Piranga, São 

Caetano do Chopotó, São José do Chopotó, Nossa Senhora da Oliveira do Piranga, Nossa Senhora da 

Conceição do Turvo e Santo Antônio do Calambau. 

 

 

Tabela 1.2: Qualidade de Cor da população livre de Guarapiranga, 1831/32 e 1872. 

 

1831 n. % 1872 n. % 

Branco 2932 35,3 Branco 13802 45,3 

Pardo 4067 48,9 Pardo 11798 38,7 

Crioulo 1077 13,0 Preto 4325 14,2 

Outros* 232 2,8 Caboclo 553 1,8 

Fonte: SILVA (2013, p.44) Fontes: Lista Nominativa de 1831/32. Recenseamento Geral do Império de 

1872. *Na categoria Outros estão presentes: 213 Africanos/pretos; 10 sem informações; 8 mestiços; 1 

índio. **Na Lista Nominativa de 1831/32, foram 12 os distritos e arraiais incluídos nesta contagem: 

Piranga (sede), Bacalhau, Manja Léguas, Mestre Campos, Pinheiro, Tapera, Calambau, Brás Pires, 

Oliveira, São Caetano do Chopotó, Conceição do Turvo, Nossa Senhora das Dores do Turvo. *** No 
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Censo do Império (1872), foram extraídas informações de oito localidades: Nossa Senhora da Conceição 

do Piranga, São Caetano do Chopotó, São José do Chopotó, Nossa Senhora da Oliveira do Piranga, Nossa 

Senhora da Conceição do Turvo e Santo Antônio do Calambau. 

 

Examinando as Tabelas 1.1 e 1.2, o que se percebe nos quarenta anos que 

separam as contagens é o crescimento, em termos absolutos, da população livre e 

escrava da localidade. Ainda que a população mancípia tenha aumentado, ela não 

acompanhou o crescimento da população livre. O aumento deste último segmento pode 

ter sido ocasionado pela migração, sendo a região o local de oportunidades devido ao 

dinamismo econômico. Como já destacado, a mobilidade espacial de homens livres 

pobres e de egressos do cativeiro poderia ter sido responsável pelas mudanças na 

demografia da região. A chegada de pessoas que habitavam as adjacências de 

Guarapiranga e também de imigrantes portugueses e das ilhas do atlântico motivada 

pela disponibilidade de terras cultiváveis e pela possibilidade de vínculos sociais 

ampliava a presença da população livre.  

Certamente que contribuiu também com a configuração populacional, a 

concessão das alforrias, prática muito comum entre os senhores escravistas da região. 

Guilherme Silva comenta que o crescimento da população livre da localidade se deveu 

ao número de alforrias somadas a taxas positivas de crescimento natural.
47

 Porém, o que 

chama atenção sobre a população livre é que quem compõe a maior parte deste grupo, 

em ambos os registros, são as pessoas livres de “cor”, conforme mostra a Tabela 1.2.
48

 

Isso é um indício de que, parcialmente, as alforrias tiveram uma importante contribuição 

no crescimento no segmento desta população. Nos anos iniciais de 1830, os indivíduos 

de “cor” constituíam 65% da população livre da freguesia, enquanto no censo de 1872, 

os afrodescendentes ainda constituíam mais de 50% da população livre da localidade. 

Estudos afirmam que o crescimento populacional dos indivíduos livres de “cor” 

foi uma constatação em todo o Brasil, sobretudo, com o fim do tráfico atlântico de 

escravos, cessando o desembarque de africanos no litoral.
49

 A motivação deste 
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crescimento populacional foi devida às altas taxas de manumissão, somadas a uma 

intensa mestiçagem entre pessoas brancas. 
50

  

Pelos dados contidos nas tabelas, nota-se que a população escrava teve um 

crescimento de 34,24%, ainda que inferior ao crescimento da população livre, de 72,7%. 

O que se pode considerar sobre as escravarias da região é que, antes mesmo da cessação 

do tráfico internacional de escravos (1850), nas senzalas ocorria o processo de 

“crioulização”, em que cada vez mais os africanos perdiam espaço na composição da 

escravaria.
51

 Já a população livre era marcada pela forte presença dos indivíduos 

designados como pardos.  

É indicativo que os proprietários escravistas da região sentiram dificuldades em 

repor os braços cativos ao longo dos anos, na medida em que a população escrava em 

1872 estava um ponto percentual abaixo da média mineira e a oito pontos percentuais 

abaixo da média da Zona da Mata, no mesmo período.
52

 Acredita-se que os motivos que 

refrearam o crescimento da população mancípia, era dificuldade de reposição após a 

supressão do tráfico atlântico (1850) e a baixa expectativa de vida dos escravos. 

Estudos mostram que em algumas regiões do Brasil as mulheres foram, 

proporcionalmente, contempladas com o maior número de alforrias do que os homens,
53

 

sugerindo que a capacidade de reprodução natural dos livres e libertos de “cor” tenha 

aumentado em detrimento da capacidade de reprodução dos cativos.
54

 Presume-se, 

ainda, que a produção cafeeira desenvolvida nas regiões próximas, sobretudo na 
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Maria Mattos de. Op. cit. GUEDES, Roberto. Op. cit”. Cf. SILVA, Guilherme Augusto do Nascimento e. 

Os laços da escravidão: Op.cit., p.44. 
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 MENDES, Fábio Faria. Redes sociais, sucessão e herança em Guarapiranga (1780-1880). Op.cit. 
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segunda metade do século XIX, tendia a absorver a mão de obra cativa das localidades 

que compunham a região.  

Em síntese, sobre a região de Guarapiranga no século XIX, pode-se destacar que se 

tratava de uma economia dinâmica, desvinculada de setores agroexportadores, com ampla e 

variada produção de gêneros alimentícios, destinada ao autoconsumo e aos mercados 

vicinais; destacam-se as pequenas escravarias, porém a propriedade escrava tendeu a se 

concentrar nas mãos dos grandes proprietários na segunda metade do século; forte presença 

de crioulos nas posses e de pardos na população livre; diminuição constante da presença 

africana, mesmo antes da proibição do tráfico atlântico (1850), resultando na “crioulização” 

das escravarias; considerável aumento da população livre frente à escrava, sendo a primeira 

formada, majoritariamente, por indivíduos livres de “cor”. 

 

1.3. Os testadores 

 

As características socioeconômicas da região do Guarapiranga revelam que se 

tratava de uma região ruralizada, que sustentava uma economia mercantil de alimentos. 

Na década de 1830, observa-se que em mais de 35% dos domicílios da região foi 

registrada presença de cativos com a dispersão das pequenas escravarias.
55

 Também se 

pode compreender que os homens formavam a maior parte dos proprietários escravistas, 

porém as mulheres tiveram notável participação na região, seja como chefes de 

domicílio ou como proprietárias de escravos.
56

 Por fim, os indivíduos declarados 

brancos de ambos os sexos foram os majoritários na possessão das escravarias, mas os 

declarados crioulos e, sobretudo, os pardos também detinham posses de escravos. 
57

 

Cabe analisar, com base nos inventários post mortem e nos testamentos, o perfil 

social de quem promete as alforrias. Conhecer estes proprietários traz importante 

contribuição para o estudo das alforrias, visto que muitas variáveis (estado conjugal, 

herdeiros e ocupação) podiam interferir na concessão ou não da liberdade. Por exemplo, 

um testador casado, com filhos e netos, estaria mais relutante em conceder alforrias do 

que um testador sem qualquer vínculo matrimonial e sem herdeiros necessários. 
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Consequentemente, o estado conjugal e a presença de herdeiros influenciavam a forma e a 

frequência de libertar, uma vez que muitas alforrias eram condicionais e exigiam 

prestação de serviços aos cônjuges sobreviventes e aos herdeiros. 

Neste estudo, foram examinados 202 traslados dos testamentos anexados aos 

inventários post mortem. Deste total, em 130 registros, foram anotadas a alforria ou a 

reafirmação da liberdade. Os testamentos 
58

 tinham duas funções primordiais, com 

objetivos bem definidos: a salvação da alma e a divisão da herança entre seus herdeiros.
59

 A 

justificativa para a concessão da alforria era embasada nesses dois pontos, pois concedê-la 

significava fazer justiça àqueles que haviam servido por anos e, pelo ato de bondade, 

garantir a salvação da alma.  

A concessão da manumissão também podia ser entendida com base nas disposições 

de última vontade como uma forma de garantir ao meeiro sobrevivente e aos herdeiros os 

serviços ou pagamentos provenientes da concessão. Ademais, os testadores não usavam 

da disposição de última vontade apenas para alforriar seus escravos, mas também para 

transferir a propriedade de cativos aos herdeiros e para reconhecer que em algum 

momento da vida haviam agraciado algum cativo com a liberdade, fosse na pia 

batismal, fosse  por meio da carta de liberdade. Compreende-se, portanto, que nos 

testamentos não se registravam apenas as promessas de alforrias, como também 

reafirmavam-se outras outorgadas ao longo do ciclo de vida do testador.  

Foi constante a atitude de alguns testadores em advertir que as verbas 

testamentárias teriam a mesma força de carta de liberdade. Patrícia Silva também 

constatou que os testadores paulistanos não solicitavam aos testamenteiros que fizessem 

documentos adicionais para a comprovação jurídica da manumissão, servindo a cláusula 
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 Na amostragem, com exceção de uma doação causa mortis, prevaleceu o testamento cerrado ou 
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do testamento como título para a liberdade.
60

 Entende-se que essa medida era uma 

forma de evitar qualquer ação contrária dos herdeiros e testamenteiros em retificar a 

liberdade, uma vez que eles tinham a incumbência de passar a carta de alforria 

conforme o desejo do testador. Assim, pode-se suspeitar que fosse baixa a frequência de 

registros das alforrias nos livros de notas, se comparada aos apontamentos nos 

processos de herança. 
61

 

Os processos de herança não revelaram muito sobre dois aspectos fundamentais: a 

cor e as ocupações. Foi essencial o cruzamento de fontes com o objetivo de identificar as 

duas variáveis, mas ainda assim predominaram a falta de informação. Dos 130 testadores 

que alforriaram seus cativos, foi possível identificar os qualitativos de cor de apenas 43, o 

que representa 33,07 % dos testadores. Dos 43 testadores em que se averiguou a cor, 38 

foram registrados como brancos e cinco como pardos. Quanto às possíveis ocupações, 

foram identificados os ofícios de apenas 19 testadores (as): agricultor (2), ferreiro (1), juiz 

de paz/lavrador (1), lavrador (2), negociante (5), rendeira (1), trabalho na roça (2), roça e 

engenho (2), roça e fumo (1), minerador (1) e latoeiro (1).  

O que frequentemente consta anotado na documentação são as patentes 

militares, das quais, foram identificados,  entre os testadores: Capitão (9), Alferes (7), 

Comandante Superior (1), Guarda Mor (1), Major (1). Há também o registro de 

ocupação de cargos eclesiásticos e, por isso, identificou-se seis padres. As testadoras 

mulheres, geralmente, eram designadas como “dona” sem qualquer outra alusão. 

Mesmo com o cruzamento de fontes, não foi possível identificar as ocupações de todos 

os testadores, porém já foi mencionado que a maior parte dos proprietários da região 

estava envolvida com atividades agrícolas e que os pardos crioulos também foram 

detentores de posse de escravos. 
62

 

Por causa da ausência destas informações, buscou-se averiguar outras variáveis 

presentes na documentação, que pudessem caracterizar melhor o perfil social dos 
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indivíduos que concediam alforrias e suas atitudes na elaboração das verbas de última 

vontade. Por isso, foram analisados o intervalo de redação do testamento e da morte do 

testador, a naturalidade, o número de alforrias concedidas, o estado matrimonial e a 

posse de escravos. 

A datação de elaboração ou aprovação do testamento foi considerada 

fundamental para a compreensão da outorga da manumissão. Deve-se considerar que o 

momento da redação do testamento era aquele em que o testador, na maioria das vezes, 

em seu estado adoentado e prevendo a morte, resolve, para a “salvação da sua alma”, 

realizar as disposições de última vontade, de acordo com os princípios cristãos. Nesse 

momento de exame de consciência, aflorariam as “boas ações”, o reconhecimento pelos 

serviços prestados e o sentimento de justiça em relação àqueles que o serviram por anos.  

Isso não significa que a data de abertura fosse desconsiderada, uma vez que o testador 

poderia lançar mão de um codicilo, revogando ou concedendo alguma liberdade.  

Atento a esse último ponto, foi averiguado o intervalo de tempo entre a 

aprovação do testamento e o óbito do testador, com o intuito de esclarecer alguns 

aspectos da imprevisibilidade da alforria. O que se verificou foi que a maior parte das 

pessoas faleceu até um ano após a redação do testamento, logo, os manumitidos não 

demorariam muito para gozar da plena liberdade ou cumprir as condições determinadas. 

Além disso, não se averiguou nenhum arrependimento ou revogação das manumissões 

pelo codicilo. 

Em relação a esse último ponto, foi constatado o contrário: o furriel Manoel 

Antônio Pereira recorreu ao codicilo para alforriar dois cativos.
63

 Presume-se que não foi 

uma prática comum os testadores revogarem as alforrias testamentárias. Estando no final 

da vida, a busca por salvação e o senso de justiça faziam das ações dos senhores atitudes 

bem refletidas para o bem morrer. Contudo, as promessas das manumissões não 

demorariam a ter valor jurídico, mas mesmo assim não se pode afirmar que tenham sido 

ratificadas.  

Os resultados da Tabela 1.3 
64

 mostram que os escravos que esperavam 

unicamente a morte de seus proprietários para alcançar a alforria não tiveram que 
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aguardar por muitos anos, visto que 56,1% dos cativos tiveram suas alforrias outorgadas 

em menos de um ano. Porém, nem todos ficariam livres de imediato, pois para obtenção 

da liberdade muitos cativos tinham obrigações a serem cumpridas após a morte de seus 

senhores. Ainda que a maior parte dos testadores não demorasse a falecer após a 

elaboração dos testamentos, uma parcela significativa dos forros veria seus proprietários 

demorar a finar-se e, provavelmente, outros manumitidos nem chegariam a gozar da 

alforria, porque morreriam antes dos próprios patronos. 

 

Tabela 1.3: Intervalo entre a redação/aprovação do testamento e o óbito do testador, 

Guarapiranga (c: 1820-1871). 

 

Período 

(anos) 

Número de 

testadores 

% Número de 

Alforriados 

% 

0 - 1 72 55,3 243 56,1 

2 - 4 24 18,5 67 15,5 

5 - 10 23 17,7 62 14,3 

+ 10 4 3,1 13 3,0 

S.I 7 5,4 48 11,1 

Total 130 100 433 100 

     Fonte: Traslado dos testamentos anexado aos inventários post mortem abrigados no ACSM e AFP.  

 

 

Quanto à naturalidade daqueles que testavam, independentemente se alforriavam 

ou não, pode-se afirmar que a maioria nasceu no Brasil:  101 na região do Guarapiranga 

e 45 em outras localidades do território mineiro. Não foi localizado nenhum indivíduo 

proveniente de outra região do território brasileiro. No que se refere aos nascidos fora 

do Brasil, prevaleceram os portugueses (17) e os nascidos nas ilhas do atlântico (2). 

Todavia, outros 37 indivíduos não tiveram sua origem identificada. Levando em 

consideração a naturalidade dos testadores, percebe-se que as localidades que 

compunham a região de Guarapiranga detinham certo grau de atração populacional, 

provavelmente, motivada pelo dinamismo econômico e pelos arranjos sociais e políticos 

que podiam ser conquistados. 

                                                                                                                                                                          
Sousa Soares. GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro, Op.cit; SOARES, Márcio de Sousa.  A 

remissão do Cativeiro: a dávida da alforria e o governo dos escravos nos Campos dos Goitacases, c.1750 

-1830.  Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
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 No que se refere ao gênero, merece destaque a não identificação de mulheres 

provenientes de Portugal, nem das ilhas do atlântico e nem de nenhum outro lugar do 

continente europeu. Ainda que o número de mulheres nascidas em outras regiões tenha 

sido menor que o dos homens, sua participação foi significativa indicando, por exemplo, 

estratégias matrimoniais e alianças fora da localidade, visando à mobilidade social. 
65

 

 

Tabela: 1.4.  Naturalidade dos testadores, Guarapiranga (c: 1820-1871) 

 

Gênero Portugal Ilhas/Açores Guarapiranga Outras 

Regiões 

S.I 

Homens 17 2 56 27 18 

Mulheres 0 0 45 18 19 

Total 17 2 101 45 37 

Fonte: Traslado dos testamentos anexado aos inventários post mortem abrigados no ACSM e AFP. 

 

No que se refere ao número de alforrias prometidas por testamento, os 

proprietários escravistas recorreram as disposições de última vontade para dispor, em 

grande parte, das manumissões coletivas, ainda que nem todos de uma mesma 

escravaria fossem contemplados. Nota-se pela Tabela 1.5 que 68,5% dos testadores 

concediam até três alforrias por testamento, porém contribuíram com apenas 34,2% dos 

alforriados identificados. No entanto, 41 testadores prometeram mais de quatro alforrias 

por testamento, sendo responsável por 65,8% dos alforriados da amostragem. Ainda que 

sujeitos a diferentes tipos de alforrias, eram amplas as chances dos mancípios saírem da 

escravidão acompanhados dos companheiros de cativeiro. 

Presume-se que as manumissões registradas nestes documentos foram, em 

alguns casos, negociadas ao longo dos anos, sendo o momento de elaboração das 

cláusulas a ratificação dos acordos verbais. Isso não significa que os testadores 

abdicavam das cartas de alforrias, sobretudo, em momentos de conflitos na relação 

senhor-escravo. Estudos já apontaram que a criminalidade escrava contra senhores, 

administradores e feitores causava receios a muitos proprietários, sobretudo na segunda 

metade do século XIX.
66

 Por isso, acredita-se que muitos senhores usavam dos papéis 
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de liberdade como uma forma de atender aos anseios imediatos dos escravos e ao 

mesmo tempo desarmar os cativos de qualquer ato de indisciplina e violência. 

 

Tabela: 1.5. Número de alforrias concedidas por testamento, Guarapiranga (c: 1820-

1871) 

 

Nº de Alforrias 

por testamento 

Nº de 

testadores 

% Nº  de 

alforriados 

% 

1-3 89 68,5 148 34,2 

4-6 25 19,2 121 28,0 

7-10 12 9,2 90 20,8 

+ 10 4 3,1 74 17,0 

Total 130 100 433 100 

Traslado dos testamentos anexado aos inventários post mortem abrigados no ACSM e AFP. 

 

Foram examinados 202 testamentos, e em pelo menos 176 foi constatada alguma 

posse de escravos. Deste último total, em 130, a concessão da alforria foi verificada, o 

que significa afirmar que 73,8% dos testadores escravistas da amostragem prometeram a 

liberdade ou confirmaram alguma liberdade. Acredita-se que esta porcentagem esteja 

superestimada, porque era comum as pessoas declararem nos processos de herança que 

em algum momento da sua vida haviam libertado via carta de alforria ou pia batismal. 

Também deve-se considerar que nem todos os traslados de testamentos abrigados nos 

arquivos foram consultados e por isso seria necessária uma amostragem maior para 

presumir com qual frequência os testadores libertavam seus escravos na disposição de 

última vontade, porém é indicativo que os testamentos foram instrumento usual e muito 

importante para prática das manumissões. 

Pelos dados apresentados na Tabela 1.6, constata-se que, dos 202 testadores, 121 

(60 %) eram homens e 81 (40 %), mulheres. Dos 121 homens, 101 (83,4%) tinham 

alguma posse de escravos e 67 (66,3%) alforriavam em testamento. Todavia, das 81 

testadoras, 75 (92,6%) constam como proprietárias escravistas e 63 (84%) manumitiram 

em testamento. Por estes números, nota-se um equilíbrio entre os gêneros na posse das 

escravarias, mas a mulheres, proporcionalmente, estavam mais predispostas a libertar 

que os homens. Por outro lado, os homens prometiam mais liberdades que as mulheres: 
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dos 433 alforriados, os homens prometeram libertar 250 (57,7%) e as mulheres, 183 

(42,3%). 

 

Tabela 1.6 - Alforrias conforme o gênero e o estado matrimonial dos testadores, 

Guarapiranga (c:1820-1871) 

  Fonte: Traslados dos testamentos e inventários post mortem abrigados no acervo da ACSM e AFP.          

Entre os solteiros encontram-se computados seis padres. 

 

 Verificou-se também o estado matrimonial dos homens que alforriavam: 

casados (46,2%), solteiros (32,9%) e viúvos (20,9%).  Os homens casados estavam em 

maior porcentual na amostragem, concediam mais alforrias que os viúvos, porém não 

superaram os solteiros. Por outro lado, as chances de um viúvo fazer uma concessão eram 

maiores. Essa constatação se deve ao fato de que 31 dos 57 testadores escravistas casados 

manumitiram, ou seja, 54,3% dos proprietários em que havia um cônjuge faziam uso 

dessa prática. Porém, quando os solteiros e viúvos foram analisados, os números mostram 

que 22 dos 28 testadores escravistas solteiros alforriaram e 14 dos 16 testadores 

escravistas viúvos manumitiram, isso significa que 78,5% dos solteiros e 87,5% dos 

viúvos escravistas prometeram a liberdade em testamento. Portanto, os cativos que 

Mulheres 

Estado 

Matrimonial 

Testadores Testadores 

Escravistas 

Testadores 

que 

Alforriaram 

Escravos 

Alforriados 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Casadas 24 29,6 23 30,6 20 31,8 45 24,6 

Solteiras 24 29,6 22 29,4 16 25,3 46 25,1 

Viúvas 33 40,8 30 40,0 27 42,9 92 50,3 

Total 81 100 75 100 63 100 183 100 

Homens 

Estado 

Matrimonial 

Testadores Testadores 

Escravistas 

Testadores 

que 

Alforriaram 

Escravos 

Alforriados 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Casados 68 56,2 57 56,4 31 46,2 86 34,4 

Solteiros 34 28,1 28 27,7 22 32,9 101 40,4 

Viúvos 19 15,7 16 15,9 14 20,9 63 25,2 

Total 121 100 101 100 67 100 250 100 
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pertencessem aos proprietários solteiros ou viúvos teriam mais chances de estar livres do 

cativeiro do que aqueles que estivessem nas posses dos proprietários casados. 

As testadoras que libertavam tinham um perfil que destoava do perfil dos 

homens: eram casadas (31,8%), solteiras (25,3%) e viúvas (42,9%). Ao contrário do 

verificado para os homens, entre as mulheres prevaleceram as viúvas, com a maior 

representatividade entre as testadoras. É sugestivo que esses números reflitam a idade 

com que a população da região contraía casamento. Com dados extraídos das Listas 

Nominativas de Habitantes 1831/32 e com a aplicação do método Hajnal,
67

 Mateus 

Andrade verificou que a idade média para o casamento dos solteiros, sendo que para o 

segmento branco da população, as mulheres se casavam em média com 19,8 anos e os 

homens, com 25,8; enquanto na população mestiça ou “não-branca”, as mulheres se 

casavam em média com 18,3 anos e os homens, com 26,9 anos.
68

 

Por estes dados presume-se que era uma tendência a morte ceifar primeiramente 

os maridos, o que fazia os homens assumir a dianteira na elaboração das disposições de 

última vontade. Salienta-se que as mulheres que enviuvavam ainda jovens tinham a 

possibilidade de se casar novamente, vivendo boa parte da vida sob a dependência do 

marido. Todavia, é bem provável que boa parte dos homens viúvos contraísse segundas 

núpcias, sobretudo aqueles que tinham filhos ainda pequenos, pela importância da 

mulher na organização familiar e doméstica. 
69

 

Contudo, nota-se que o maior número de promessas de alforrias foi proveniente 

dos homens, no entanto, as mulheres estavam mais propensas a libertar. Não foi 

verificada nenhuma razão específica, como uma maior aproximação com os cativos 

domésticos, que justificasse tal tendência. É sugestivo que as circunstâncias no momento 

de elaborar o testamento fossem determinantes, visto que o estado conjugal e a presença 

de herdeiros forçados tenham sido fatores importantes que podiam favorecer ou impedir a 

concessão da liberdade. 

Os dados apresentados na Tabela 1.7 indicam que a outorga das alforrias e a 

quantidade de escravos beneficiados estavam diretamente relacionadas ao número de 
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 Mateus Andrade utilizou-se de informações sobre a questão conjugal dos indivíduos recenseados e suas 

respectivas idades para os cálculos realizados a partir do método Hajnal de estimativa da idade média ao 

primeiro casamento. Cf. ANDRADE, Mateus Rezende de. Compadrio e família em zona agrícola: Op. 

cit., p.49. 
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 Ibidem, p.49-50. 
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 SOARES, Márcio de Sousa.  A remissão do Cativeiro Op.cit., p.90. 
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herdeiros. A maior ou menor incidência de sucessores era uma variável crucial que 

determinava as chances de os cativos obterem a liberdade. Com a exceção dos testadores 

casados, observa-se que as maiores proporções de escravos alforriados estavam entre os 

testadores que não tinham herdeiros. O fato de os testadores casados e com herdeiros 

efetivarem mais promessas de liberdade pode ser atribuída à prática da alforria 

condicional. Esta modalidade de manumissão, principalmente, por serviços aos 

sucessores, era um dos arranjos senhoriais em que os proprietários não deixavam de 

premiar o cativo com uma futura liberdade e, ao mesmo tempo, exigiam como condição 

para a liberdade que os manumitidos prestassem serviços para os sucessores e legatários. 

Logo, as alforrias condicionais atrelavam o cativo por mais tempo ao cativeiro e não 

causava um drástico ônus no montante da herança. 

 

Tabela 1.7 - Proporção dos alforriados em relação à presença de herdeiros e ao estado 

matrimonial dos testadores, Guarapiranga (c: 1820-1871) 

       Fonte: Traslados dos testamentos e inventários post mortem abrigados no acervo da ACSM e AFP. 

 

A maior parte dos alforriados, Tabela 1.7, era proveniente dos testamentos de 

pessoas solteiras sem herdeiros, seguidas pelos viúvos sem sucessores e pelos casados 

com prole legítima. Os casados com herdeiros alforriaram mais que os do mesmo estado 

conjugal, mas sem herdeiros. Os solteiros sem descendentes contribuíram 

significativamente com as alforrias, mas aqueles em que se constatou algum herdeiro 

também tiveram importante participação.  Em geral, as pessoas no estado de viuvez foram 

responsáveis por libertar 35,8% dos alforriados identificados. Uma explicação presumível 

Estado Matrimonial Nº de Testadores Alforriados 

Nº % 

Solteiros com herdeiros 15 55 12,7 

Solteiros sem herdeiros 23 92 21,2 

Casados com herdeiros 31 77 17,8 

Casados sem herdeiros 20 54 12,5 

Viúvos com herdeiros 23 72 16,6 

Viúvos sem herdeiros 18 83 19,2 

Total 130 433 100 
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se deve ao fato de não haver descendentes e nem meeiros, possibilitando aos viúvos 

manumitir seus escravos da forma que achasse conveniente. 

 

Tabela 1.8 - Alforrias e posse de escravos, Guarapiranga (c: 1820-1871) 

 

   Fonte: Traslados dos testamentos e inventários post mortem abrigados no acervo da ACSM e AFP 

 

 

Outro fator que deve ser investigado por ter influência sobre a obtenção da 

liberdade é a relação entre o tamanho das posses 
70

 e a concessão de alforrias (Cf. 

Tabela 1.8). Os testadores que mais alforriaram foram aqueles que detinham até cinco 

escravos. No entanto, foi na faixa de posse de seis a dez escravos que se verificou a 

maior quantidade de alforriados. Por outro lado, os testadores que possuíam as maiores 

escravarias foram aqueles que menos prometiam alforrias, uma vez que os sete 

proprietários com mais de 30 escravos libertaram apenas quinze escravos. Constatou-se 

tendência de as alforrias serem concedidas pelos proprietários de poucos escravos, em 

outras palavras, os cativos inseridos nas menores posses tinham mais chances de obter a 

alforria. Mas essa tendência era esperada tendo em vista o predomínio das pequenas 

escravarias nas localidades que compunham a região. Examinando as Listas 

Nominativas de Habitantes de 1831/32, Guilherme Silva averiguou que um total de 

1866 fogos foi recenseado e, deste total, em 657 fogos, foi verificada presença de 

escravos. O que chama atenção é o fato que 83,6% dos chefes dos domicílios possuíam 
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 As faixas de posse de escravos apresentadas, tabela 1.8, foram baseadas nas mesmas faixas de posse 

empregadas por: SILVA, Guilherme Augusto do Nascimento e. Os laços da escravidão.  Op.cit., p.69. 

Faixa de Posse Testadores que 

Alforriaram 

% 

 

Escravos 

Alforriados 

% 

1-5 38 29,2 73 16,9 

6-10 36 27,7 121 27,9 

11-15 21 16,2 75 17,3 

16-20 18 13,8 67 15,4 

20-30 10 7,7 82 19,0 

+ 30 7 5,4 15 3,5 

Total 130 100 433 100 
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até dez escravos nas suas propriedades.
71

 Logo, os proprietários detentores das menores 

posses se destacariam entre os testadores que alforriavam, tendo ainda uma importante 

contribuição com o número de escravos manumitidos. 

É consenso na historiografia que, nos menores plantéis, os escravos tiveram mais 

chances de alcançar a liberdade.
72

 Uma das explicações para tal é o fato de que nas 

maiores escravarias havia um distanciamento entre o proprietário e seus cativos, o que 

era um empecilho às pretensões dos escravos em negociar a liberdade.
73

 Já os pequenos 

proprietários eram mais vulneráveis, pois tinham menos recursos para lidar com fugas e 

outros atos de rebeldia e por isso estavam mais suscetíveis a negociar a liberdade.
74

 Em 

certa medida, esse argumento é considerado válido para a região de Guarapiranga, uma 

vez que os testadores com menores posses foram os que mais efetivaram promessas de 

liberdade. Em determinadas propriedades, senhores e cativos se misturavam nas 

atividades agrícolas, sendo esse contato favorável para o mancípio, uma vez que lhe 

possibilitava negociar a liberdade diretamente com seu senhor e também mostrar, por 

meio dos bons serviços, que era merecedor da alforria. As atitudes engendradas no dia a 

dia, sob a presença e a supervisão dos próprios proprietários escravistas, eram uma via 

importante para os cativos, na qual poderia agenciar e exercer algum tipo de pressão 

favorável para obtenção da manumissão.  

1.4 Modalidades e tipos de alforrias 

 

É um desafio para o pesquisador classificar as alforrias, uma vez que não havia 

um padrão e, principalmente, a obrigação do proprietário escravista de concedê-las. 

Essa dificuldade é ainda mais problemática, pois se trata de uma busca da classificação 
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 Ibidem, p.68. 
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  Cf. PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-1789. 

Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001, p.173-178; KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de 

Janeiro (1808-1850). São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p.440; SALLES, Ricardo. E o Vale era o 

escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. p.291. GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro, Op. cit., p.192; SOARES, Márcio de 

Sousa. A remissão do Cativeiro, Op. cit. p.92. 
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 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do Cativeiro. Op. cit., p.92. 
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 Cf. FREIRE, Jonis. Alforrias e tamanho das posses: possibilidades de liberdade em pequenas, médias e 

grandes propriedades do sudeste escravista (século XIX). Varia História. Belo Horizonte, Vol. 27, nº 45: 

jan/jun, 2011. p.232; SLENES, Robert. A “Great Arch” descending: Reflections on manumission rates, 

slave identities and black social mobility in southeastern Brazil, 1791-1888. Campinas, novembro de 

2008. (Texto apresentado para discussão nas linhas de pesquisa em História Social da Cultura e História 

Social do Trabalho – CECULT/Unicamp). 
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resultante de relações escravistas embasadas no direito privado. Sabe-se que até o ano 

de 1871 não havia uma legislação que regulasse a relação entre proprietários e escravos, 

posto que os privilégios adquiridos pelos escravos eram resultados de práticas 

costumeiras que o Estado reconhecia, mas não legitimava. 
75

  

O caminho para obtenção da liberdade estava longe de apresentar um único 

padrão. Várias eram as verbas testamentárias que combinavam diversos arranjos e 

impunham diferentes formas que impediam o acesso imediato à liberdade. Cientes dessa 

diversificação e dos prejuízos advindos da criação de categorias analíticas, neste estudo 

são consideradas duas modalidades de alforrias: as incondicionais e as condicionais. 
76

 

Na modalidade das manumissões incondicionais, estão incluídas todas aquelas 

em que o proprietário não apresentava nenhuma restrição à liberdade, fosse monetária, 

de cunho moral, religioso, comportamental e de prestação de serviços para cônjuge, 

herdeiros ou alguém da parentela. Em outras palavras, as alforrias incondicionais eram 

todas aquelas que não postergavam a liberdade para além da morte do testador.  

Neste sentido, cabe uma ressalva acerca da cláusula testamentária: “servir até o 

falecimento do testador”. Sabe-se que toda alforria em testamento tinha sua validade 

jurídica a partir da abertura do testamento, independentemente de nela estarem incluídas 

outras condições restritivas ao seu exercício. Portanto, é a partir da morte do testador 

que a verba testamentária deveria ser executada, mas nada impedia o cativo de saber 

que seria agraciado com a alforria no momento da elaboração do testamento.
77

 Esse 

argumento é reforçado quando constatado que, em alguns casos, a alforria partia de um 

acordo verbal entre o proprietário e seu cativo, sendo posteriormente registrada em 

documento público, carta de liberdade e testamento. Pode-se mencionar, no caso da 

coartação, que alguns testadores fizeram questão de ressaltar que já haviam recebido a 

primeira parcela do pagamento estipulado, mais um indício de acordo verbal para 

acertar o contrato e o tempo de pagamento pela liberdade. 
78
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 CUNHA, Manuela Carneiro da.  “Sobre o Silêncio da lei: lei costumeira e lei positiva nas alforrias de 

escravos no Brasil no século XIX. In: Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo. 

Brasiliense: Editora de São Paulo, 1986. p. 123-144; CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Laços de Família e 

Direitos no Final da Escravidão, Op.cit.,p.337-381. 
76 Para definir as modalidades das alforrias – condicionais e incondicionais - foram consideradas as 

classificações feitas por: GONÇALVES; Andréa Lisly. As margens da liberdade, Op.cit. p. 214 -257. 
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 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do Cativeiro.  Op. cit. p.140-41. 
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de André Lino de Souza. ACSM. 1º Ofício. 

Ano: 1821. Códice: 91. Auto: 1907. 
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Evidentemente, em alguns casos, o acordo verbal encontrava impedimentos para 

sua efetivação formal,
79

 mas, ainda que com possíveis restrições, muitos cativos 

negociaram suas liberdades, criando assim a expectativa de a qualquer momento ser 

contemplado com a manumissão. Na elaboração do testamento, além do testador, 

geralmente estavam presentes o escrivão ou qualquer outra pessoa que redigia as 

disposições, bem como as testemunhas, que provavelmente eram do mesmo círculo 

social do proprietário e conheceriam os escravos que supostamente seriam agraciados 

com a manumissão.
80

 Por isso, muito se especulava sobre as verbas testamentárias, 

inclusive sobre as alforrias. 

Portanto, considera-se a cláusula “servir até a minha morte” como alforria 

incondicional, da mesma forma que aquela “deixo liberto meu escravo ou escrava”. É 

comum na própria documentação a expressão “com a condição de servir até a minha 

morte”. Observa-se que ela não apresenta qualquer ônus que postergasse a fruição da 

liberdade na abertura do testamento. Talvez o caráter oneroso dessa exigência fosse a 

imprevisibilidade da morte do testador, que poderia demorar a ocorrer, ocasionando assim a 

permanência do escravo por muitos anos no cativeiro.  

Atento a esse último ponto, foi averiguado o intervalo de tempo entre a 

aprovação do testamento e o óbito do testador, Tabela 1.3, com o intuito de esclarecer 

alguns aspectos da imprevisibilidade da alforria. Conforme já salientado, a maior parte 

desses testadores faleceu um ano após a redação do testamento, o que significa que a 

maior parte dos manumitidos computados (56,1%) não demorou a gozar de plena 

liberdade ou cumprir as condições determinadas. Além disso, não se averiguou nenhum 

arrependimento ou revogação das alforrias pelo codicilo. Mesmo diante dos possíveis 

prejuízos metodológicos, neste estudo, a expressão “servir até a morte” foi considerada uma 

alforria incondicional. 
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 Um exemplo que ilustra este acordo foi o caso de Albina Parda, escrava que foi de Clara Maria de 

Jesus. A escrava Albina reivindicou a liberdade no inventário em virtude da sua proprietária ter prometido 

a alforria. Quando os irmãos da cativa decidiram pagar pela sua libertação, a proprietária desistiu de 

conceder a liberdade. Porém, antes de morrer, a dita Clara Maria mudou de ideia e negociou as cláusulas 

da libertação com sua cativa e solicitou a presença de seu filho José Inácio de Araújo para elaborar a carta 

de liberdade, mas este demorou a cumprir o chamado. O resultado inicial dessa demora foi a permanência 

de Albina no cativeiro, pois a proprietária faleceu antes da  elaboração da carta de alforria. A negociação 

verbal não se formalizou por meio de um documento público. Neste caso, vale destacar que os herdeiros  

de Clara Maria de Jesus negaram a promessa de liberdade e o Juiz que avaliou o pedido da cativa 

argumentou não ser aquele processo o mais adequado para se reivindicar uma promessa de liberdade. 

Inventário post mortem de Clara Maria de Jesus. AFP. Ano: 1859. Códice: A021. Auto: 291.  
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Foram verificados vários tipos de condições para obtenção da alforria: a) 

Prestação de Serviços: condição que exigia que escravos trabalhassem para o cônjuge 

e/ou herdeiros por tempo determinado ou indeterminado; b) Pagas: nesta condição, os 

cativos assegurariam a liberdade dispondo de si ou por meio da intervenção de um 

terceiro, geralmente algum familiar. Em consequência disso, foram averiguadas as 

seguintes formas de pagamento: pagamento parcelado (coartação), autopagamento e 

pagamento por terceiro; c) Mistas: os senhores exigiam mais de uma condição aos seus 

escravos, por exemplo, pagamento e prestação de serviços; d) Moral, Comportamental e 

Religioso: era exigido o bom comportamento dos cativos, bem como uma convivência 

pacífica com seus respectivos cônjuges. Também era exigido que os forros contraíssem 

núpcias, pois o casamento como contrato traria algumas garantias, sobretudo se um dos 

contraentes tivesse uma situação econômica estável. As condições para o bem morrer 

também foram exigidas, portanto os cativos deveriam participar das cerimônias 

fúnebres, além de mandar celebrar e participar das missas em intenção da alma dos 

senhores e familiares; e) Outras: foram identificadas condições em que os escravos 

optariam pela forma de condição que melhor lhes atendesse; que os cativos devessem 

servir até atingir determinada idade; que os mancípios deveriam servir até que os 

herdeiros/legatários adquirissem outro escravo. 

O conteúdo das verbas testamentárias sugere que não havia benevolência no ato 

da concessão da alforria, e as justificativas observadas na documentação como “bom 

comportamento”, “amor e carinho com qual serviu minha família”, “pelos bons serviços 

prestados” mostram que os escravos se aproveitavam dessas oportunidades para obter a 

alforria, independentemente da modalidade. 

Como já exposto, as alforrias incondicionais foram classificadas pela ausência de 

cláusulas restritivas, bem como aquelas em que os escravos deveriam servir até a morte do 

testador, tendo em vista que os testamentos somente têm validade depois da sua abertura. 

Mas mesmo sem impor condições, alguns poucos testadores exigiam que os alforriados 

estivessem presentes na convivência familiar e, por gratidão, vivessem em companhia dos 

herdeiros ou que não deixassem de servir ou acompanhar a cônjuge em suas necessidades 
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diárias.
81

 Pode-se entender que, mesmo sem ônus, alguns proprietários esperavam dos 

libertos o compromisso moral de não desamparar os seus familiares, sobretudo, os 

companheiros sobreviventes que, diante de uma idade avançada, necessitavam dos serviços 

dos ex-cativos.  

Mas esses compromissos de cunho moral não impediam que os alforriados 

desfrutassem da liberdade plena e gozassem das prerrogativas de um indivíduo livre. Tal 

situação pode ser percebida na análise da disposição de última vontade de Antônio Alves 

Moreira no testamento redigido em 1824, e aberto em 1828, que deixava liberto para depois 

do seu falecimento seu cativo Felizardo Crioulo, porém “[...] obrigado a acompanhar minha 

mulher enquanto viva e não vencerá jornais em tempo algum [...]”.
82

 Analisando o auto de 

prestação de contas do testamento do referido senhor, deparou-se com um atestado de 

liberdade com data de 1830, nele constando que Felizardo estava liberto e residindo fora da 

propriedade da viúva conforme consta anotado no documento, 

 

“[...] Felizardo crioulo foi do finado alferes Antônio Alves Moreira está 

gozando de sua liberdade, por assim determinar o mesmo falecido em verba 

do testamento, tanto assim que está fora da casa da viúva sua pretérita 

senhora.”  
83

  

 

Presume-se pelo conteúdo do documento que o referido alforriado estava em 

plena liberdade, sem deixar a viúva no desamparo. Neste sentido, a concepção de 

liberdade estava ligada ao desvencilhar-se da propriedade do ex-senhor e na 

possiblidade de deslocamento da localidade sem ser incomodado por causa da sua 

antiga condição. 

Quanto às alforrias condicionais, foram verificadas diversas verbas dos testamentos 

que mais atrelavam o cativo à dependência do senhor ou de seus herdeiros do que 

favoreciam a liberdade. Nesta modalidade, predominou a prestação de serviços aos 

cônjuges, aos herdeiros e a terceiros (afilhados (as), testamenteiros e outros) por tempo 

determinado ou até a morte dos mesmos. Em seguida, destacam-se as alforrias que exigiam 
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 Traslado de testamento anexado ao Inventário post mortem de Antônia Prudência Flávia Pena. AFP. 
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contraposição monetária, com superioridade da exigência de pagamento parcelado 

(coartação) e com apenas um caso de autopagamento. Ainda na modalidade condicional, 

verificou-se a exigência para aquisição da liberdade restrições de cunho moral, religioso e 

comportamental aos escravos para que obtivessem a liberdade plena. Ademais, verificou-se 

outros tipos de alforrias, como as mistas (serviços + pagamento), as pautadas pela idade, 

aquelas por serviços ou pagamentos (aquela pela qual o escravo optasse) e outras que 

exigiam do escravo servir aos herdeiros até adquirirem outro cativo. 

 

Tabela: 1.9 – Modalidades e tipos de alforrias, Guarapiranga (c:1820-1871) 

Alforria Incondicional 

Tipos Nº de Alforriados % 

Servir até a morte do testador 132 31,4 

Sem qualquer cláusula restritiva 66 15,7 

Total 198 47,1 

Alforria Condicional 

Tipos Nº de Alforriados % 

Prestação de serviços: 132 31,4 

Aos cônjuges com tempo determinado 12 2,8 

Aos cônjuges com tempo indeterminado 22 5,2 

Aos herdeiros e terceiros com tempo 

determinado 

91 21,7 

Aos herdeiros e terceiros com tempo 

indeterminado 

7 1,7 

Pagamento 57 13,5 

Autopagamento 1 0,24 

Pagamento por terceiros 4 0,95 

Pagamento parcelado (coartação) 52 12,4 

Moral/religioso/comportamental 17 4,04 

Celebrar missas/funeral 8 1,9 

Comportamental 1 0,24 

Casar 8 1,9 

Mistas (serviços +pagamento) 2 0,48 

Outras 14 3,3 

Servir até atingir determinada idade 12 2,8 

Serviço ou pagamento 1 0,24 
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Fonte: Traslado dos testamentos anexado aos inventários abrigados no ACSM e AFP. Nesta contagem 

foram desconsiderados treze escravos em que não se identificou a condição da liberdade, tendo em vista 

que seis testadores apenas reafirmaram a liberdade concedida sem informar o meio pelo qual o cativo 

adquiriu a liberdade. Pelo estado deteriorado dos documentos foi possível identificar apenas que houve a 

outorga da manumissão sem, contudo, identificar a modalidade e o tipo. 
  
 
 

Tabela: 1.10 - Modalidades das alforrias testamentárias antes e após a proibição do 

tráfico atlântico de escravos, Guarapiranga (c:1820-1850/1851-1871) 
 

Período Números 

de 

testamentos 

Alforrias 

Condicionais 

% Alforrias 

Incondicionais 

% Total 

1820-1850 72 107 46,3 124 53,7 231 

1851-1871 58 115 60,8 74 39,2 189 

1820-1871 130 222 52,9 198 47,1 420 

Fonte: Traslado dos testamentos anexado aos inventários abrigados no ACSM e AFP.  Nesta contagem, 

foram desconsiderados treze escravos em que não se identificou a condição da liberdade, tendo em vista 

que seis testadores apenas reafirmaram a liberdade concedida sem informar o meio pelo qual o cativo 

adquiriu a liberdade. Pelo estado deteriorado dos documentos foi possível identificar apenas que houve a 

outorga da liberdade sem, contudo, identificar a modalidade e o tipo. 

 

Gráfico: 1. As variações dos tipos de alforrias ao longo do tempo, Guarapiranga (c: 

1820-1871) 
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 Fonte: Traslado dos testamentos anexado aos inventários abrigados no ACSM e AFP. 
 

Servir até adquirir outro cativo 1 0,24 

Total 420 100 
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Percebe-se que ao longo do período analisado (c: 1820-1871) predominaram as 

alforrias condicionais, com aumento relativo no período posterior à proibição do tráfico 

internacional de escravos, em 1850. Constata-se, para o período anterior à proibição do 

tráfico atlântico (1850), equilíbrio na forma de libertar, em que a maior parte das 

alforrias estava atrelada à morte do testador, sem qualquer restrição que a postergasse.  

Porém, após a lei de proibição do tráfico (1850), foi constatado o aumento do 

percentual das alforrias condicionais e queda das alforrias incondicionais. Ainda com 

base na documentação analisada, averiguou-se que, proporcionalmente, não houve 

queda na frequência das alforrias, apenas mudança na sua modalidade. Portanto, nota-se 

que a maior parte dos escravos alcançaria a condição de libertos porque pagavam 

parceladamente pela liberdade ou porque se submetiam às diversas condições, que mais 

beneficiavam os herdeiros dos testadores do que abriam horizontes para a liberdade. 

Segundo Adauto Damásio, para Campinas do século XIX, a maior parte dos 

alforriados nos processos de herança obteve a liberdade incondicional. Uma das 

justificativas para essa verificação deve-se a particularidade dos testamentos, pois seu 

caráter religioso e sua elaboração em momento de morte iminente estimulariam a ação 

“filantrópica” na outorga da manumissão, apontando para a concessão incondicional da 

alforria.
84

 Para a região do Guarapiranga, esta justificativa pode até ser válida para a 

primeira metade do século XIX, quando se nota preponderância das alforrias 

incondicionais, porém para a segunda metade, ela pode ser descartada, visto o 

predomínio das manumissões onerosas. 

Outro aspecto apontado por Damásio é o fato de o testamento, por ser um 

documento com dimensões simbólicas e públicas, não revelar exatamente o acordado 

pela liberdade. Diferentemente do que possa constar na disposição de última vontade, a 

obtenção da alforria pode ter sido de outro tipo, por exemplo, por meio de pagamento 

monetário, e não necessariamente sem qualquer ônus. Nessa situação, não haveria o 

reconhecimento formal do pagamento, apenas revelando que a liberdade foi concedida 

incondicionalmente, escondendo “realidades outras”.
85

 Isso faz com que os testamentos 
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sejam fontes nas quais as alforrias incondicionais fossem superestimadas, nem sempre 

representando o acordado. 

Uma hipótese para o aumento das alforrias condicionais se refere à política de 

domínio senhorial, ou seja, à decisão dos proprietários de manter os escravos por mais 

tempo no cativeiro, produzindo dependentes e selando fidelidades, evitando, assim, 

tensões num momento em que o sistema escravista começava a mostrar os primeiros 

sinais de esgotamento.
86

 No entanto, essa hipótese não pode ser a única, caso contrário, o 

ato da alforria seria uma mera decisão dadivosa e unilateral. Há de se ressaltar a 

participação dos escravos nessa política de alforrias quando a escravidão começava a 

perder força, e o ato de alforriar, mesmo que condicionalmente, pode ser interpretado 

como uma exigência dos escravos. Diante disso, o significado das alforrias condicionais 

para o período posterior ao fechamento do tráfico internacional de escravos é 

compreensível quando se consegue estabelecer o significado de liberdade para os agentes 

envolvidos. 
87

 

Presume-se que a proibição do tráfico de escravos tenha influenciado a 

modalidade e o tipo de alforria, pois, neste período, em várias províncias, os preços dos 

cativos haviam aumentado significativamente.
88

 Em razão disso, muitos foram os 

proprietários que não conseguiram repor suas escravarias e a alforria onerosa foi um 

mecanismo importante para evitar perdas e manter o escravo atrelado à sua dominação. 

A liberdade condicionada a prestar serviços a um cônjuge e aos herdeiros mostra que a 

alforria era um instrumento que prendia o cativo aos serviços e ao mesmo tempo lhe 

possibilitava vislumbrar a liberdade. Neste contexto, as manumissões pagas tenderam a 

cair, sendo preferível para o senhor tirar proveito de seus escravos, exigindo prestação 

de serviços. Ainda que algum cativo conseguisse amortizar sua liberdade, 

provavelmente, seria através do pagamento parcelado ou por ajuda de terceiros, uma vez 

que o aumento do valor da alforria também era uma constante que dificultaria o 

autopagamento. 

É bem provável que a indisponibilidade de cativos para compra na localidade 

tenha influenciado na modalidade e na frequência das manumissões. Numa carta com 
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data de 1853, endereçada ao Juiz da Vila de Piranga, Francisca Cândida de Oliveira 

respondia ao interesse do testamenteiro Eulino Francisco em comprar a liberdade da 

filha do finado Silvério Francisco, que estava na posse da referida senhora, constando 

no conteúdo da carta: 

Recebi a carta escrita por vossa senhoria em nome de Silvério, e vendo o que 

me diz sobre a mesma escrava Cândida venho a responder que presentemente 

ainda não a posso dispensar do meu serviço pela grande falta que me faz, e 

não haver mais escravos a comprar por isso muito sinto não poder ceder à 

pretensão do mesmo, mormente pela maneira que me propõe, pois tenho 

muitos herdeiros e não posso fazer negócios de semelhante natureza. Portanto 

rogo a Vossa Senhoria o favor de fazer-lhe vir o embaraço que por eram e 

ainda tenho para condescender com o que lhe intenta. 
89

 

 

Os motivos que impediam Francisca Cândida de Oliveira de negociar naquele 

momento a liberdade podem ser pontuados: a necessidade dos serviços da escrava, falta 

de escravos para serem comprados e a presença de herdeiros necessários. Por isso, 

muitos testadores optavam em conceder alforrias condicionais, pois se asseguravam que 

não perderiam o trabalho de seus cativos, sendo o tipo mais frequente nessa modalidade 

aquela em que os cativos se tornavam libertos após servir aos cônjuges e aos herdeiros. 

Nesse aspecto, as manumissões faziam parte das estratégias senhoriais, nas quais se 

observa a garantia dos trabalhos dos cativos até a morte do testador, o que ainda 

resolveria a questão de mão de obra para o cônjuge sobrevivente e para seus herdeiros. 

Essa medida, além de garantir a estabilidade do sistema, reforçava no cativo o anseio de 

liberdade.  

Até mesmo as condições de cunho moral, comportamental e religioso foram um 

mecanismo que atrelaria por mais tempo o escravo ao cativeiro. Pagar por missas e 

contrair matrimônio demandavam do cativo acesso a uma quantia determinada em 

dinheiro, situação que poucos tinham. Logo, a alternativa que restava aos cativos era 

servir sob algum ganho a testamenteiros e a outros proprietários, com o intuito de obter 

a quantia necessária para quitar as condições impostas.  

Para exemplificar o peso das condições de cunho moral e religioso como fatores 

que tardavam a aquisição da liberdade, podem ser consideradas, com base na 

historiografia, as dificuldades que os cativos encontravam para a contração do 
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matrimônio como: os senhores de escravos, proibiam o casamento formal entre escravos 

de donos diferentes ou entre cativo e  pessoas livres; havia também preferências entre os 

escravos e escravas por cônjuges de seu próprio grupo de origem ou procedência.
 90

 

Também podem ser consultados estudos que discorrem sobre “o bem morrer”, que 

destacam análises sobre os rituais fúnebres, sobre as celebrações em intenção das almas 

e sobre as receitas e despesas funerárias.
91

 O que se pode averiguar é que não era barato 

salvar a alma com base nas missas, tendo em vista que uma única missa não possibilitava 

a redenção, havendo necessidade de muitas celebrações.  

São vários os trabalhos para diversas regiões do Brasil que se detêm na análise 

das alforrias ao longo do século XIX. Alguns destes estudos convergem a favor e contra 

os resultados encontrados para a região do Guarapiranga. O que se pode compreender é 

que as regiões menos dinâmicas economicamente sentiram os efeitos da proibição do 

tráfico atlântico e das leis abolicionistas o que de fato influenciava nas modalidades e 

tipos de alforrias. 

Enidelce Bertin, por meio de cartas de alforrias, constatou para a cidade de São 

Paulo que as manumissões onerosas prevaleceram durante todo século XIX, porém, 

após a proibição do tráfico e das leis abolicionistas a autora verificou uma diminuição 

deste tipo de manumissão e o aumento das manumissões sem ônus.
92

 Segundo os 

argumentos da autora, os proprietários paulistanos tiveram dificuldades em manter a 

posse dos seus cativos em virtude da venda de escravos para os fazendeiros do interior e 

em decorrência de um abastecimento deficitário de mão de obra para o sudeste.
93

 A 

concessão da manumissão sem ônus em momento de dificuldades de reposição seria, 
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entre outras, uma estratégia dos proprietários em conseguir que os libertos 

permanecessem na região. 
94

  

Também através de cartas de liberdade, Alessandra Caetana Gomes constatou 

que as regiões de Franca e Uberaba - regiões caracterizadas por atividades voltadas aos 

mercados locais e regionais, onde circulavam os produtos advindos da pecuária e da 

agricultura - sentiram os efeitos da supressão do tráfico internacional de escravos. De 

acordo com a autora, predominaram ao longo de todo o século as alforrias onerosas, 

mas as gratuitas aumentaram relativamente no decorrer do tempo. No período de 1850-

1871, a autora percebeu que as alforrias pagas tiveram uma queda nas duas cidades, e as 

alforrias condicionais prestação de serviços um aumento. Em Uberaba neste período as 

manumissões gratuitas demonstraram um aumento. Para o período posterior, 1871-

1888, houve uma queda das condicionais não-pagas (prestação de serviços) e 

consequente aumento das alforrias gratuitas para as duas localidades. Essas últimas 

tiveram uma particularidade para as duas cidades: Em Franca, após a supressão do 

tráfico até a lei do ventre livre (1871), houve uma queda das alforrias gratuitas, que 

voltou a aumentar nas duas décadas subsequente. Por sua vez em Uberaba, ao longo dos 

anos, observa-se o aumento das manumissões gratuitas. 
95

 

Para a praça mercantil e capital do império brasileiro, Manolo Florentino 

constatou por meio de cartas de alforrias que manumissões gratuitas tiveram aumento 

antes mesmo da supressão do tráfico internacional de escravos (1850).
96

 As hipóteses 

para essa inversão podem ser creditadas ao aumento dos preços dos cativos, mesmo 

décadas antes da proibição do tráfico, tendo em vista que os valores cobrados pela 

liberdade seguiam o preço de mercado e, em muitas das vezes, estavam inflacionados.  
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Com o aumento das alforrias gratuitas, Florentino identificou o processo de 

“politização” em torno da alforria, na qual se verifica que a obtenção da alforria não 

ficava apenas ao arbítrio do senhor, abria-se a possibilidade de negociação e da 

incorporação das demandas dos cativos, ou seja, a manumissão deixava de ser uma 

concessão dadivosa e unilateral e passava a representar uma exigência dos escravos. O 

autor notou o deslocamento do campo das trocas monetárias em direção à negociação 

entre o escravo e seu senhor, sem, no entanto, abdicar totalmente a forma onerosa.
 97 

Consultando os papéis de liberdade da Comarca de Ouro Preto (1808-1870) - 

região que até os fins do século XVIII era marcada, predominante, pelas atividades 

relacionadas à mineração e que divide espaço naquele momento com a produção e 

comércio de gêneros alimentícios - Andréa Lisly Gonçalves identificou predomínio das 

alforrias condicionais (70,29%) sobre as incondicionais (29,71%). A autora dividiu os 

dados em três períodos - 1808-1831, 1832-1850 e 1851-1870 - levando em consideração 

os movimentos do tráfico de escravos e a constatação foi a queda do número das 

manumissões. A autora verificou redução, sobretudo, das alforrias condicionais, mas 

também as alforrias incondicionais tiveram queda considerável.
98

 Por este decréscimo, 

presume-se que a queda do número de manumissões esteja atrelada à supressão do 

tráfico internacional de escravos e ao consequente aumento do seu preço.   

Também por meio de cartas de alforrias, Maria Heloísa Teixeira identificou para 

cidade de Mariana (MG) - numa economia pouco mercantilizada - no período de (1840-

1888), predomínio das alforrias condicionais: sendo a prestação de serviços (45,8%) e 

pagamento (19,1%). A referida autora também identificou os libertos pelo Estado 

(5,0%) e sem qualquer ônus (29,9%). Ademais, para o período de 1840-1850, a autora 

verificou amplo domínio das alforrias onerosas, alcançando as cifras de 86% para o 

período.
99

 Porém, ao longo da segunda metade do século XIX, ainda com predomínio 

das manumissões condicionais, nota-se um aumento das alforrias gratuitas se 

acentuando no decorrer dos anos. Por sua vez, a prestação de serviços diminuiu ao 

longo de todo o período e a paga se manteve constante até a década de 1880, quando se 

observa uma queda considerável. 
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O que se conclui destes estudos é que, independentemente da região e do seu 

perfil econômico, predominaram, ao longo do século XIX, as alforrias condicionais. 

Isso não significa afirmar a ausência de variações, pelo contrário, as alforrias 

incondicionais tiveram um aumento, sobretudo após a cessação do tráfico atlântico de 

escravos. Para este período, os autores supracitados perceberam ou um aumento das 

alforrias gratuitas ou uma queda brusca das onerosas, ainda que, proporcionalmente, as 

condicionais fossem a maioria. 

Na região de Guarapiranga, também predominaram as alforrias condicionais, 

mas ao contrário dos estudos citados e pela classificação adotada nesta pesquisa, 

predominaram, antes do período de cessação do tráfico atlântico (1850), as 

manumissões incondicionais. O fato de as alforrias serem incondicionais na primeira 

metade do século revela que a mão de obra escrava era acessível e as alforrias sem 

contrapartida monetária ou por serviços não seriam tão onerosas aos senhores, mesmo 

que os cativos representassem a maior parte da riqueza. Ao contrário, já na segunda 

metade do oitocentos, presume-se que os proprietários tenham sentido os efeitos da 

proibição do comércio atlântico e tenham optado por outorgar, pelas verbas dos 

testamentos, alforrias que mais atrelavam o cativo à submissão do que possibilitavam ao 

escravo adquirir sua liberdade. 

Estudos que utilizaram os testamentos como fonte de pesquisa apresentaram 

resultados mais próximos aos identificados para região Guarapiranga. Roberto Guedes 

identificou, pelo exame dos testamentos para a região de Porto Feliz (SP), numa 

economia dinâmica subsidiada pelo açúcar, para período de (c: 1798-1870), predomínio 

das alforrias incondicionais (43,4%) em relação a outros tipos de alforrias. 
100

  

Igualmente, Márcio Soares constatou para a região dos Campos dos Goitacazes 

(RJ) - economia marcada pela produção do açúcar - que as alforrias gratuitas se 

sobressaíram em relação às pagas, tanto no exame dos testamentos quanto nas cartas de 

alforria. Pelas verbas dos testamentos (1704-1831), Soares demonstrou que 85,8% eram 

gratuitas e 14,2%, pagas. Quanto às manumissões anotadas nas cartas de alforrias 

(1735-1831), nota-se queda importante das gratuitas, mesmo mantendo a dianteira com 

72,4% e as pagas, com 27,6%.
101

 Para as alforrias testamentárias o autor classificou as 
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em gratuitas incondicionais, gratuitas condicionais, pagas condicional, pagas 

incondicionais e coartações. Já as alforrias cartorárias foram classificadas da mesma 

forma, sendo acrescentado nas alforrias pagas o tipo substituição, ou seja, “situação da 

qual o escravo oferecia ao seu senhor outro cativo em troca da liberdade”.
102

 O que 

merece ser ressaltado é que o autor identificou diferenças ao se alforriar 

condicionalmente por testamento ou por cartas de liberdade. Uma das constatações era 

que os escravos manumitidos por escritura pública teriam a liberdade plena logo após o 

falecimento do testador; já os alforriados pelas disposições de última vontade teriam 

que aguardar o falecimento do cônjuge, parentes ou legatários.
103

 Em outras palavras, o 

condicionamento da manumissão à prestação de serviços ao cônjuge e aos herdeiros do 

senhor era uma prática mais frequente nas verbas dos testamentos dos que nas cartas de 

liberdade. 

Analisando as alforrias nos processos de herança para a cidade de Campinas - 

economia agroexportadora, assentada na produção açucareira e no cultivo do café - em 

dois momentos (1836-1845 e 1860-1871), Lizandra Meyer Ferraz comentou que a 

alforria incondicional predominou durante os dois períodos, respectivamente 44,4% e 

45,8%.
104

 Detendo-se também sobre a região campineira, Alessandra Pedro verificou 

através dos testamentos que, para o período de 1855-1871, as alforrias gratuitas (56,2%) 

prevaleceram sobre as condicionais (41,9%) e as pagas (1,9%). 
105

 

As modalidades das alforrias identificadas e sua distribuição ao longo dos anos 

pelos referidos estudiosos que usaram os testamentos foram mais condizentes com as 

encontradas para a região do Guarapiranga, sobretudo, no que se refere ao predomínio 

das alforrias incondicionais antes da supressão do tráfico atlântico de escravos (1850). 

Em alguns casos, como os percebidos nos trabalhos de Ferraz e Pedro, as alforrias 

incondicionais e gratuitas mesmo para a segunda metade do oitocentos foram 

predominantes, ao contrário das alforrias condicionais verificadas para o mesmo 

período nas localidades que compunham a região de Guarapiranga. Ainda que com essa 

diferença, as classificações das manumissões incondicionais adotadas pelas autoras se 

aproximam das empregadas neste estudo. Por exemplo, Pedro classificou as alforrias 
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gratuitas como aquelas sem condição, por morte, e também aquelas anotadas como 

“deixo livre meu escravo e escrava”.
 106

 A autora não considera esta modalidade como 

uma alforria incondicional, tendo em vista que todas as manumissões são condicionadas 

à morte do senhor e até abertura do testamento não podem ser consideradas alforrias de 

fato, pois poderiam ser revogadas. A mesma autora também identificou mais dois tipos 

de manumissão a condicionais, aquelas que exigem cumprimento de serviços ou 

entrarem com dinheiro para o pagamento de liberdade. As alforrias pagas eram aquelas 

em que o senhor estipulou moeda corrente para a compra da liberdade ou exigiu que o 

escravo entrasse com o valor necessário.
107

 Por sua vez, Ferraz classificou todas as 

alforrias condicionadas à morte do testador como incondicionais. Já as alforrias 

condicionais foram aquelas que restringiam o gozo da liberdade, com exceção da 

liberdade paga que é examinada uma categoria a parte. 
108

 

 A forma como essas autoras interpretaram a alforria incondicional se aproxima 

da empregada nesta pesquisa. Ao contrário, outras pesquisas que usam de papéis de 

liberdade classificam as alforrias “servir até a morte do senhor” como manumissão 

condicional ou onerosa.
109

 O que se deve salientar é que o documento examinado e a 

forma de como se classifica as manumissões podem apresentar resultados diferentes 

para uma mesma região.  

Apresentados as modalidades e os tipos de alforrias, são examinadas, brevemente, 

as particularidades das manumissões condicionais no intuito de mostrar que elas mais 

atrelavam os escravos ao cativeiro do que proporcionavam a liberdade. 

1.4.1 Prestação de serviços 

 

A prestação de serviços aos cônjuges, herdeiros e terceiros foi a condição de 

alforria mais verificada na amostragem e teve importante representatividade no total das 

manumissões identificadas (31,4%). Isso não significa que sempre que houvesse o 

cônjuge sobrevivente os cativos teriam de esperar até o falecimento do proprietário 

viúvo; em algumas situações, os testadores deixavam bem explícito o tempo pelo qual o 

cativo deveria servir, que variava de seis meses a 30 anos. 
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Ao contrário do observado para os cônjuges, a maior parte dos herdeiros gozava 

dos serviços dos cativos por tempo determinado. São considerados herdeiros forçados 

assegurados pelo direito sucessório filhos legítimos, naturais e ascendentes bem como os 

parentes colaterais, irmãos e sobrinhos. Outras pessoas também eram contempladas com 

serviços dos cativos, como os testamenteiros, os parentes religiosos, bem como ex-

escravos. Deve-se ressaltar que os testamenteiros nem sempre pertenciam ao núcleo 

familiar do testador, podendo ser alguém de prestígio da localidade capaz de administrar 

os bens e dar contas em juízo.  Era comum os testamenteiros serem agraciados com os 

trabalhos dos alforriados sob condição, e quando não dispunham desses serviços, eles 

pagavam preços acessíveis pelos serviços dos forros. É provável que esses privilégios 

adquiridos pelos testamenteiros fizessem parte da remuneração atribuída pela prestação de 

contas das disposições de última vontade. 
110

 

Merece destaque o fato de uma beneficiada com os trabalhos dos cativos ser uma 

recém-liberta de nome Ana.
111

 Em razão dos bons serviços, a forra Ana foi 

contemplada, pela sua senhora Rita Soares de Almeida, com dois cativos de nomes 

Maria e Januário. O curioso é que eles eram filhos da dita liberta e deviam ficar sujeitos 

a ela até morrer, sem deixá-la em desamparo. O que levaria, todavia, a testadora a 

beneficiar a recém-liberta com serviços dos seus próprios filhos? Talvez fosse a segurança 

de que eles cumpririam o que fosse estipulado. Por outro lado, é presumível que se a 

testadora libertasse a cativa Ana e seus filhos, eles poderiam deixar a mãe no abandono. O 

recurso foi garantir que isso não acontecesse pela imposição, em testamento, de que, 

depois da morte da testadora, Maria e Januário seriam escravos da própria mãe até seu 

falecimento.  

O fato de os testadores designarem aos herdeiros e testamenteiros os serviços 

dos escravos como condição para aquisição da liberdade era a garantia de que possíveis 

dívidas seriam quitadas pelo trabalho dos alforriados. Entre os vários exemplos 

identificados na documentação, pode ser citado o caso em que Antônio Santiago 

Machado declarou em seu testamento que o seu escravo Leandro ficaria em poder do 

seu primeiro testamenteiro com a posse de um, 
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carro, carretão três de juntas de bois que possuo e todos os arreios do carro, 

como toda minha ferramenta de ofício de carpinteiro para trabalhar sujeito ao 

dito e do produto deste trabalho pagará todas  as minhas dívidas e sufrágios e 

no fim de seus anos o dito testamenteiro passará carta de liberdade no dito 

meu escravo, lhe entregará toda a ferramenta de carpinteiro para tratar da 

vida repartindo pelos meus herdeiros o que sobrar do trabalho do dito escravo 

[...].
112

 

 

Observa-se que, além de garantir os acordos estabelecidos pela quitação das 

dívidas, o testador ainda beneficiava os herdeiros com pecúlios adquiridos pelo 

libertando. Neste caso, o alforriado ganharia as ferramentas de carpinteiro para exercer 

o seu ofício, possibilitando a ele alcançar uma nova condição ainda exercendo as 

funções especializadas. 

Também se verificou que em alguns casos os libertandos deveriam servir a mais de 

um herdeiro. O padre Antônio Gonçalves Vale 
113

 estabeleceu, em seu testamento, que o 

libertando Luiz, de 45 anos de idade, trabalharia para os testamenteiros até que conseguisse 

adquirir as quantias necessárias para quitar suas dívidas e, posteriormente, o dito forro 

serviria à sua sobrinha, Maria José, por três anos e, concluído este tempo, à herdeira Laura, 

por dez anos.  Nota-se que não era uma ação benevolente do padre exigir que Luiz - numa 

fase de idade de queda de desempenho de força de trabalho - servisse por mais 12 anos aos 

herdeiros. Ademais, para o manumitido, essa situação era conflitante, uma vez que ele 

poderia desconhecer os herdeiros, e alguns dos seus privilégios adquiridos com o reverendo 

poderiam desaparecer quando sujeito a outros legatários. 

O fato de muitos testadores condicionarem a liberdade à morte de outrem fez 

com que a alforria destinada à prestação de serviços tornasse algo imprevisível, criando 

apenas expectativas nos cativos. Mesmo aquelas condições com tempo determinado, 

também se pode duvidar da sua ratificação, em virtude da idade dos manumitidos e dos 

longos prazos que deveriam servir. Entretanto, mesmo no campo da imprevisibilidade, 

não se pode negar que a obtenção da liberdade era uma conquista de espaço e de 

autonomia do escravo; e os senhores, tendo em conta tal autonomia, articulavam a 

manumissão de acordo com os seus interesses.  
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1.4.2. Alforrias pagas: autopagamento, pagamento parcelado e por terceiros 

 

Tendo como base o exame da documentação, foram verificados indícios de uma 

economia interna dos escravos, o que sugere que os mancípios tinham a possibilidade 

de acumular pecúlio considerando uma produção autônoma.
114

 Porém, isso não 

significou que os cativos tenham feito, com frequência, pagamento pela liberdade. 

Confirma tal hipótese a verificação de que apenas 13,5% das alforrias ocorreram através 

de uma compensação monetária.  

Merece destaque o fato de que apenas em um caso foi verificado o pagamento à 

vista da manumissão. Acredita-se que contribui para isso a natureza da fonte, tendo em 

vista que o testamento com a função de rearticular a herança no momento derradeiro da 

vida tenderia a assegurar aos herdeiros os serviços dos cativos, do que garantir aos 

sucessores os valores da manumissão que poderia não ser vantajoso.  O valor exigido 

pela manumissão poderia não corresponder o valor real do escravo no mercado, além 

disso corria o risco os herdeiros de não receber o combinado.  

Talvez fosse mais vantajoso para os herdeiros, principalmente, em momentos de 

dificuldades de reposição de mão de obra escrava receber os serviços dos forros do que 

alguma contraposição monetária. Tal situação se refletiria na modalidade das 

manumissões, pois, dependendo do estado matrimonial e do número de herdeiros, uma 

alforria paga traria poucos benefícios aos herdeiros, uma vez detectadas ausência de 

mão de obra e a necessidade de braços nos serviços agrícolas, seria indispensável os 

serviços dos alforriados. 

Ademais, por ser uma região rural com discreta mercantilização da produção de 

alimentos, era mais inacessível aos escravos possuir economias que lhes proporcionassem 

pagar à vista pela liberdade, sendo indicativo que os testadores, tendo este reconhecimento, 

exigissem com menos frequência alguma contrapartida monetária para aquisição da 

liberdade. Não obstante, prevaleceu como modo de pagamento para a liberdade a forma 
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parcelada, também definida como coartação. Com menos frequência, verificou-se 

pagamento à vista feito por terceiros, quase sempre motivado por laços de sangue. 

Em se tratando desse último ponto, alguns fragmentos já foram apresentados ao 

longo do texto, por exemplo, a compra da liberdade de Cândida, escrava que foi de 

Francisca Cândida de Oliveira. Transcorridos seis anos de negociação, o testamenteiro 

conseguiu pagar pela liberdade da escrava, conforme o desejo do testador.
 115

 Caso 

semelhante ao da escrava Francisca, foi a tentativa de compra da escrava Rita, filha do 

testador Pedro Francisco Ferreira de Souza, que morreu no estado de solteiro, em 1855.
116

 

O testador, ao elaborar as disposições de última vontade, não declarou que tinha uma filha 

e nem exigiu a compra de nenhum cativo, mas tinha recomendado verbalmente ao 

testamenteiro que solicitasse a compra da alforria de sua filha Rita Parda. 

A negociação da liberdade dessa escrava não foi imediatamente concretizada 

porque seu proprietário, Fortunato Gomes, não se encontrava na localidade em que 

residia, Catas Altas da Noruega. Para a negociação do preço da cativa, o testamenteiro 

contou com o apadrinhamento do Alferes Francisco Soares da Rocha, do Capitão 

Francisco de Assis Alves da Neiva e do Tenente Francisco Lobo, que negociariam o 

preço da cativa com seu proprietário. Ao contrário da escrava Cândida, que obteve sua 

liberdade comprada pelo testamenteiro, conforme constava no testamento, não sabemos 

se no caso de Rita os testamenteiros, juntamente com seus colaboradores, conseguiram 

negociar o preço da cativa, visto que a prestação de contas do testador não foi 

localizada.  Conclui-se, no entanto, que a manumissão paga por terceiros era decorrente 

dos laços familiares, tanto neste caso quanto no da Francisca, pelo reconhecimento da 

paternidade.  

No caso da coartação, os laços familiares também seriam decisivos para quitação 

das parcelas a serem pagas. Os testadores reconheciam esse mecanismo e aproveitavam 

esses laços para garantir o cumprimento do recebimento das parcelas acordadas. É o que 

foi constatado no testamento de Ana Joaquina Gomes: 

 

[...] escravos que existem sujeitos são produção da Maria que comprei a qual 

se acha liberta e um filho de nome Manoel. Existem sujeitos Francisco, 
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Leopoldina e Albina todos pardos a saber. Albina tem pouco mais ou menos 

de doze anos e a deixo quartada no valor de quatrocentos mil réis e 

Leopoldina tem oito anos pouco mais e pouco menos e deixo quartado no 

valor de trezentos mil réis e o Francisco deixo também quartado no valor de 

cem mil réis com a condição de dispor si e por seus pais darem as referidas 

quantias acima de clausulas então meus testamenteiros passarão a carta de 

liberdade de seus mais bens alguns e enquanto não derem os referidos quantia 

não lhes serão concedidas as liberdades a cada  um [...]
117

 (Grifos meus). 

 

Em razão das idades declaradas nesse documento, os coartados não 

conseguiriam dispor de si para garantir o acordado, e a própria testadora reconheceu 

esse fato, exigindo que os pais dos referidos manumitidos se prestassem também a 

ajudar a quitar as parcelas da manumissão. A não quitação das prestações por parte dos 

manumitidos resultaria na não obtenção da carta de alforria.  

Outra estratégia constatada para o cumprimento dos pagamentos parcelados foi o 

fato de os testamenteiros alugarem os serviços dos forros com o objetivo de adquirirem os 

jornais 
118

 correspondentes para quitação das disposições testamentárias e de dívidas.
119

 

Essa estratégia foi semelhante às atribuídas ao escravo de ganho, mas nessa situação os 

pecúlios provenientes dos aluguéis dos serviços seriam destinados a quitar a parcela da 

manumissão. Também foi verificado na documentação que as primeiras parcelas da 

coartação tinham sido efetuadas no momento da elaboração do testamento, o que é um 

indício de que as manumissões foram resultado de negociações verbais que, 

posteriormente, se tornaram acordos formais. 
120

 

Outro mecanismo utilizado para assegurar o pagamento das parcelas foi a 

exigência, por parte do testador, de um fiador para os coartados. Essa exigência foi 

localizada em uma das verbas do testamento do tenente Coronel João José Oliveira 

Pena, que traz a seguinte declaração: 
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Declaro mais que desejo também beneficiar meus escravos Manoel Pardo, 

Francisco Crioulo, Manoel Pereira e João Monjolo e por isso dando-lhes 

fiador seguro e satisfação e aprovação de meu testamenteiro serão quartados 

por tempo certo e por quantia razoável e beneficante.
121

  

 

Outros testadores, esperando que o acordo da coartação fosse cumprido sem 

complicações, exigiam que os cativos aprendessem um ofício. 
122

 Um exemplo disso foi 

Luiz, coartado no tempo de três anos com a obrigação de aprender o ofício de alfaiate.  

No documento, não consta a idade nem o valor atribuído a manumissão, mas tudo 

indica tratar-se de uma idade próxima dos dez anos, momento no qual se iniciavam o 

aprendizado de um ofício e o desenvolvimento de tarefas rentáveis ao proprietário.
 123

 

Capacitar-se em um ofício significava que o escravo teria meios de adquirir a quantia 

suficiente para quitar a sua liberdade e também as possíveis dívidas dos seus 

proprietários. 

A coartação não foi entendida somente como um contrato que exigia uma 

contraposição monetária, tendo sido descrita na documentação também com 

características bem idênticas a manumissão por prestação de serviços. Segue uma 

cláusula de testamento: 

 

Declaro que deixo o meu escravo João intitulado João Negro, quartado por 

dois anos, isto é, trabalhará dois anos para os herdeiros da minha terça e findo 

esse prazo digo e findo esse tempo os meus herdeiros da minha terça lhe 

passarão carta de liberdade. 
124

  

 

Na verba testamentária, não consta nenhuma estipulação sobre o pagamento 

parcelado, mas é possível inferir que, com base nos aluguéis proporcionados pelos 

coartados, seria calculado o valor da coartação. Nem todos os manumitidos teriam a 

quantia necessária para obtenção da liberdade, por isto seriam necessários arranjos para 

que fosse garantida a sua quitação. A coartação com essa característica foi identificada 
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por Alessandra Caetana Gomes, para região de Franca e Uberaba. Segundo o argumento 

da autora, “outro tipo de coartação era realizado por meio de serviços, o que lembra 

bastante a condicional trabalho por período combinado”. 
125

  

Pelos casos citados, pode-se perceber que os escravos, independentemente da 

origem, cor e da faixa etária, foram contemplados por essa prática, que não beneficiava 

somente os que eram capazes de prover sua própria subsistência ou algum grupo de 

procedência específico. Mais importante que as variáveis demográficas na outorga da 

coartação, foram os mecanismos adotados por parte dos proprietários para garantir os tratos 

estabelecidos: recorrer à família, aos fiadores, ao trabalho de aluguel e ao ensino de ofício 

especializado. 

Algumas pesquisas ressaltam que o preço da avaliação da coartação foi 

negociável, havendo inclusive o perdão pelo restante da dívida. Os valores, geralmente, 

estavam próximos ao do mercado, variando de acordo com o gênero, a idade, as 

condições físicas, a saúde, a capacidade de trabalho e com a “qualidade” e o grau de 

proximidade com o proprietário. 
126

  

Com relação à forma de pagamento, geralmente o acerto das parcelas era 

semestral ou anual, em um tempo determinado pelo proprietário, frequentemente entre 

quatro e seis anos.
127

 No entanto, esse tempo poderia ser extrapolado pela flexibilização 

dos prazos. O tempo-limite poderia variar de alguns anos a poucos meses, assim como 

variavam as formas de pagamento. Os pagamentos poderiam se dar através do 

“parcelamento do preço integral da avaliação ou pagamento de uma quantia a título de 

entrada, e o restante facilitado em parcelas a combinar.” 
128

 Mesmo acreditando que a 

prática do pagamento parcelado pela liberdade não ocorreu somente por alguma 

necessidade econômica, presume-se que ela foi importante, pois em alguns casos o valor 

arrecadado pela liberdade estava destinado a sanar dívidas. 
129
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1.4.3. Condição moral, comportamental e religiosa 

 

As pessoas que alforriaram em testamento não exigiam dos seus cativos, como 

condição para liberdade, apenas prestação de serviços ou pagamento monetário. Pelo 

menos, 4,04% dos escravos alforriados teriam que se submeter a atitudes de cunho 

moral, comportamental e religioso, que determinavam, entre outras coisas, a obrigação 

de mandar celebrar missas em intenção da alma do testador; viver de acordo com os 

comportamentos e costumes católicos, por exemplo, viver pacificamente com o cônjuge 

e contrair o casamento. 

Um exemplo de condição religiosa foi verificado no testamento de José Ferreira 

Rocha, que alforriou todos os seus 13 escravos para após o seu falecimento. Porém, 

determinou que os manumitidos acima de dez anos de idade teriam que mandar celebrar 

dez missas cada um pela alma do testador e de seus familiares.
 130

 Os libertandos que 

estivessem sujeitos a essa condição só receberiam a carta de liberdade depois que 

apresentassem as certidões comprovando as celebrações em memória do testador e de 

seus familiares. 
131

  

O custeio das celebrações pelos alforriados era um fator que restringia o acesso 

imediato à liberdade, uma vez que não seria barato pagar pelas missas. Para se ter uma 

noção, em um funeral sem pompa, as missas poderiam corresponder a 30% das despesas 

funerárias.
132

 Consultando as despesas do funeral de Antônio Pereira da Silva, verificou-

se que foram gastos cerca de  97$000 (noventa e sete mil réis), e deste valor 30$000 

(trinta mil réis) foram destinados ao pagamento da missa de corpo presente e à 

encomendação da alma.
133

 Examinando o atestado de quitação de missas que o 

testamenteiro João Manoel Alves apresentou  no Auto de Prestações de Contas, verificou-
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se  que ele pagou  $600 (seiscentos réis) por cada missa celebrada.
134

 A testamenteira e 

esposa do finado Francisco Coelho Duarte Badaró, Francisca Cândida Duarte Badaró, 

dispôs de 1$000 (mil réis) por cada missa celebrada em intenção da alma do seu falecido 

esposo.
135

 Os preços das missas variavam ao longo do tempo, no entanto, vale ressaltar 

que apenas uma missa não salvava a alma, e acrescenta-se a isso o fato de os testadores 

também exigirem missas para outros familiares. 

 Outras dificuldades podem ser salientadas para o cumprimento das celebrações 

pós-morte de acordo com a vontade dos testadores. Nas regiões rurais, a assistência 

paroquial era dificultada pelas distâncias, pela ausência de padres e, principalmente, 

pela população a ser assistida.
136

 Merece destaque o fato de que nem todos os cativos 

sabiam proceder aos trâmites formais do sepultamento, visto o baixo número de 

escravos que tinham acesso ao sepultamento nos moldes cristãos. Os funerais dos 

cativos, de acordo com as normas eclesiásticas, eram privilégio daqueles filiados a 

alguma irmandade. Era provável que, diante das dificuldades financeiras para realização 

da boa morte, os serviços fúnebres tenham motivado a entrada de escravos nas 

associações leigas.
137

 Neste sentido, a encomendação do corpo, a preparação em 

mortalha adequada, o transporte, o sepultamento com presença de um ou mais 

religiosos, as missas e as velas eram acessíveis apenas às pessoas com uma razoável 

situação financeira ou que fossem filiadas a alguma irmandade. Contudo, mesmo que os 

manumitidos tivessem de cumprir apenas os pagamentos das missas, ainda assim era 

uma condição restritiva que poderia dificultar a ratificação da manumissão. 

As promessas de alforria também visavam a moldar comportamentos dos escravos. 

Foi o que se observou na condição imposta pelo padre Antônio Gonçalves Vale, que exigiu, 

como condição para a liberdade, que a escrava Franciana fosse obrigada a “viver 
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pacificamente” com seu marido, o escravo Domingos Congo.
138

 Diante disso, pode-se 

pressupor que a alforria seria mecanismo tranquilizador do cativeiro, que moldava 

comportamentos dos cativos e criava expectativas para a liberdade. Contudo, fica 

subtendido se Franciana não vivesse com disciplina com seu marido a promessa de 

liberdade poderia ser revogada, cabendo à alforriada se enquadrar nas exigências do 

reverendo para confirmar a liberdade. 

O casamento também poderia ser outro condicionante para a liberdade, tendo em 

vista que alguns alforriados somente poderiam gozar da liberdade após contrair 

matrimônio. Bento José Pacheco
139

 declarou em testamento que sua escrava Joana deveria 

servir a sua esposa até se casar, e após a concretização do matrimônio a dita escrava 

ficaria livre. Igualmente, Manoel de Medeiros Duarte deixa sua escrava Rita Crioula 

servindo sua irmã Feliciana pelo tempo de dez anos, mas caso a referida escrava 

contraísse casamento antes deste prazo sua irmã outorgaria a carta de liberdade. Nota-se, 

contudo, que ao mesmo tempo em que o matrimônio poderia ser um fator que atrelava o 

cativo ao cativeiro, ele também poderia ser um catalisador da liberdade na medida  que 

encurtava o tempo de permanência sob o domínio  senhorial. Neste último caso 

assinalado, a condição básica para saída era a prestação de serviços a um familiar pelo 

período dez anos, o casamento não seria a exigência, apenas se acontecesse a escrava 

obteria a liberdade plena. Por isso, a alforria de Rita Crioula foi computada na prestação 

de serviços, ao contrário do primeiro caso em que a condição para a liberdade era o 

casamento. 

A contração do matrimônio para acesso à liberdade traz várias implicações, tendo 

em vista a dificuldade de se obter um consorte e também as formalidades impostas pela 

igreja católica para a oficialização da união. Por outro lado, a contração de núpcias era 

uma forma de os cativos ingressarem em uma nova condição com respaldo social e com a 

possibilidade de não ficarem no desamparo. No entanto, diante das dificuldades de se 

casar e das formalidades que eram exigidas, obter a liberdade condicionada somente após 

se casar era, para os alforriados, estacionar no campo da imprevisibilidade. 
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1.4.4. Alforrias mistas 

 

Foram identificadas apenas duas ocorrências de alforrias mistas, correspondendo 

a menos 0,48% do total de alforrias. Neste tipo de manumissão, observa-se pelo menos 

dois tipos de condições para o acesso à plena liberdade: prestação de serviços e 

pagamento. A forma de alforria concedida por João Alves Portela exemplifica bem essa 

situação. 

 
  Declaro que deixo cativos e sujeitos aos meus herdeiros os meus escravos 

[...] Eduardo Cabra com a obrigação de servi-lhes por tempo de quatro anos 

contados do meu falecimento diante findo este tempo será obrigado o dito 

meu escravo a dar a meus herdeiros a quantia de cem mil réis e com esta 

condição lhe passará o meu testamenteiro a carta solene e inteira liberdade 
140

 

(Grifos meus). 

 

Nesse tipo de alforria mista, o alforriado, além de servir aos herdeiros, teria que 

pagar pela sua manumissão. Para adquirir as quantias necessárias e ainda servir aos 

herdeiros, seria importante que o alforriado possuísse algum oficio especializado ou 

tivesse alguma outra forma autônoma de agenciar o valor da alforria.  Nessas condições, 

é sugestivo que o libertando trabalhasse parte do dia para os herdeiros do senhor e na 

outra parte desenvolvesse atividades que o possibilitava acumular a quantia necessária 

para quitar o valor da sua liberdade. 

1.4.5. Outras condições 

 

As outras condições tiveram participação discreta no total de manumissões 

computadas com as cifras de 3,3%, mas não deixa de ser interessante o modo pelo qual 

os senhores articulavam as condições impostas aos cativos.  

O exame da documentação também constatou que uma testadora facultou ao 

cativo a forma de se libertar, como optar entre prestar serviços por tempo determinado 

ou efetuar pagamento pela sua liberdade. Tal situação foi o que Ana Rosa de Jesus
141

 

propôs à sua cativa Margarida. O testamenteiro concederia a carta de liberdade se a 
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cativa cumprisse o pagamento de 250$000 (duzentos e cinquenta e mil réis) ou se 

prestasse serviços pelo tempo de quatro anos. Infelizmente, não se sabe qual foi à opção 

escolhida para quitar a liberdade, porém não se pode descartar a possibilidade de a 

escrava ter feito uma jornada dupla: serviços a algum herdeiro por um período de 

tempo, almejando adquirir a quantia suficiente para a liberdade. Não se pode negar que 

a opção de escolha da forma de alforria podia adiar a permanência dos escravos no 

cativeiro, pois as oportunidades de alcançar a liberdade não eram acessíveis a todos os 

cativos. 

Uma das condições para aquisição da liberdade se dava quando um alforriado 

tinha de servir ao legatário até que ele adquirisse outro escravo.
142

 Essa foi uma 

determinação de Clara Rosa Gonçalves, que declarou numa verba de testamento, que 

sua escrava Esmeria deveria servir aos seus sobrinhos até que eles possuíssem algum 

mancípio que lhes servissem.  Ainda que a prestação de serviços fosse exigida, essa 

condição terminava somente quando os beneficiados adquirissem outro cativo. Logo, a 

condição não eram os serviços a serem prestados, mas a aquisição de algum cativo pelos 

legatários. 

 Essa medida nos remete à incerteza do alcance da liberdade. Que garantia o 

manumitido tinha de que o herdeiro beneficiado conseguiria adquirir outro cativo? Em 

princípio, nenhuma, ainda mais em se tratando de um período em que os preços dos 

cativos se elevaram. Diante de tal situação, era provável que a forra ajudasse o herdeiro 

beneficiado na aquisição de pecúlio com o próprio trabalho no intuito de adquirir outro 

cativo para se livrar do cativeiro.  

Em algumas cláusulas dos testamentos, averiguou-se que a condição para o 

escravo alcançar a liberdade era a necessidade de completar determinadas idades. Dois 

casos são apresentados: o primeiro refere-se à escrava Claudina, que foi alforriada por 

Maria da Costa e Castro com a condição de servir aos herdeiros até atingir a idade de 25 

anos.
143

 Na abertura do testamento, a forra tinha 13 anos, e de acordo com o que foi 

determinado, ela teria de cumprir, no mínimo, 12 anos de servidão para exercer a plena 

liberdade. Situação semelhante foi a da cativa Paulina, de 10 anos. Ela foi 
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manumitida por Manoel Medeiros Duarte,
144

 mas só fruiria da liberdade quando 

completasse 30 anos. Logo, a cativa deveria permanecer no cativeiro por mais 20 

anos. O padre Antônio Gonçalves dos Santos deixava todos os seus escravos livres, 

porém, 

 
Os escravos Agostinho, Maria, Emerenciana, Cândida, Joana e Ana ficam 

sujeitos até a idade de vinte anos em reféns da criação e educação e se por 

fragilidade alguma delas tiver produto neste intervir [intervalo ?] da 

escravidão não deverá haver dúvida alguma de sua liberdade [...]. 
145

 

 

 

Presume-se que situações como essas fossem destinadas aos mancípios mais 

jovens e por isso conjetura-se que este tipo de condição fazia parte das mais diversas 

estratégias senhoriais de ater os manumitidos por mais tempo no cativeiro. Mas tais 

imposições também demonstram graus de afetividade e preocupação com o futuro dos 

libertandos, no caso supracitado o padre estava preocupado com a criação e educação 

dos futuros libertos, bem como pela possível prole, pois caso alguma das escravas 

tivesse filhos no período da sujeição, estava assegurados aos mesmos à liberdade. 

No caso de Paulina e Claudina, não se sabe se os familiares das jovens forras 

estavam sob a mesma condição ou se ainda estavam vivos. Considerando que os pais 

das libertandas fossem escravos, fica uma dúvida de como as imaturas forras 

conseguiriam dispor de si fora dos limites da senzala. Deixariam os ex-senhores, 

caso alforriadas sem condição, morar com seus familiares na propriedade? Imagina-

se que as ditas forras estivessem com o seu grupo familiar na condição de libertos, 

teriam eles condições de manter aquelas forras com moradia e alimentos?  

O exame das fontes apenas permite especular, mas não se pode deixar de 

reconhecer que as forras com liberdade prometida até atingirem a idade estipulada 

poderiam aprender no tempo do cativeiro os serviços domésticos e os ofícios com 

algum grau de especialização. Tais aprendizados proporcionariam autonomia, bem 

como ampliariam a rede social, possibilitando a contração do matrimônio. Nesta 

linha de raciocínio o ingresso no mundo dos livres se daria com independência e 

com laços sociais consolidados.  
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1.5.  Os alforriados 

 

Para compreender o processo das alforrias, é indispensável investigar o perfil 

dos escravos agraciados com a liberdade, mesmo que muitas informações estejam 

ocultadas na elaboração dos processos de herança. Sabe-se que os cativos foram 

extremamente habilidosos na negociação da liberdade, como também souberam reunir 

pecúlios indispensáveis para adquiri-la, e, quando necessário, satisfaziam às 

expectativas comportamentais dos seus senhores. Porém, não se pode negar que a 

alforria foi um instrumento fundamental nas políticas de domínio senhorial, 

possibilitando aos senhores agir conforme seus interesses, articulando e moldando o 

comportamento dos escravos de acordo com suas perspectivas e seus anseios.  

As justificativas dos senhores de escravos para a concessão da alforria - “pelos 

bons serviços que se tem prestado”, “por sua submissão e fidelidade” e “pelo amor com 

que sempre me tratou” - exemplificam tais situações. Essas referências não indicam 

necessariamente um comportamento submisso dos cativos, pois muitos usavam de 

atitudes fingidas e dissimuladas para alcançar o objetivo desejado, mesmo que esses 

modos fossem individuais. Por isso, a outorga da alforria não pode ser analisada 

somente sob o prisma de uma relação personalizada de dominação, uma vez que muitos 

escravos atingiram a condição de libertos por meio de seus esforços. É evidente que, em 

uma relação desigual de forças, os cativos estariam em desvantagens na negociação, 

mas a astúcia de muitos cativos foi importante instrumento catalisador favorável à 

liberdade, e quando a perda ou omissão atingia o espaço de autonomia dos cativos, os 

conflitos eram deflagrados. 
146

 

Ao examinar as descrições dos forros nos processos de herança, detectou-se 

ausência de informações relevantes, como, por exemplo, a idade, os qualitativos de cor, a 

origem e a ocupação dos cativos, que estavam incompletas ou simplesmente não foram 
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atribuídas, não permitindo a reconstituição fiel do perfil do alforriado, mas observar 

algumas tendências. 

Márcio de Souza Soares salientou que a omissão das informações não foi uma 

negligência dos testadores, na medida que os testamentos foram dirigidos aos parentes, 

herdeiros e legatários, e não aos historiadores.
147

 Ainda segundo o autor, os herdeiros 

beneficiários saberiam muito bem identificar os escravos contemplados com a liberdade 

pelos finados senhores. Com um argumento que justifica a ausência de informações na 

documentação, Peter Eisenberg ressalta que houve tendência entre os proprietários 

escravistas de não informar a origem dos cativos, principalmente após a lei de 1831, que 

transformou o comércio transatlântico de escravos para o Brasil em atividade ilegal. 
148

  

Quando os escravos da amostra são analisados por gênero e naturalidade, temos 

os seguintes resultados (Tabelas 1.11 e  1.12).   

 

Tabela: 1.11.  Alforrias por gênero, Guarapiranga (c:1820-1871) 

Período Homem % Mulher % Total  % 

1820-1871 224 51,74 209 48,26 433 100 

Fonte: Traslados dos testamentos e inventários post mortem abrigados no acervo da ACSM e AFP. 

 

Tabela: 1.12. Naturalidade dos escravos alforriados nos testamentos, Guarapiranga (c: 

1820-1871) 

 

Período Escravos 

Nascidos no 

Brasil 

% 

 

Escravos 

Nascidos 

na África 

% 

 

S.I % 

 

Total 

 

1820-1871 226 52,2 71 16,4 136 31,4 433 

Fonte: Traslados dos testamentos e inventários post mortem abrigados no acervo da ACSM e AFP.  

S.I: Sem informação. 

 

O gênero dos 433 alforriados foi identificado nos processos de herança.  Em 

geral, os homens levaram vantagem sobre as mulheres, sendo 51,74% contra 48,26%, 

respectivamente. Porém, essa porcentagem tende a ser mais equitativa quando se 
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constata que a proporção de mulheres no cativeiro era bem menor que a proporção de 

homens, tanto no que se refere aos escravos nascidos no Brasil e, principalmente, aos 

africanos. 
149

 Portanto, as mulheres, proporcionalmente, conseguiram adquirir a maior 

parte das alforrias, beneficiando-se de algum grau de proximidade com seus 

proprietários e dos ganhos externos ao cativeiro.  

Quanto a este último ponto, averiguou-se que as cativas anotadas nas Listas 

Nominativas de habitantes 1831/32 estavam registradas com um maior número de 

ocupação em relação aos escravos homens. Foram computadas 1.345 escravas e, deste 

total, 371 (27,6%) foram listadas desenvolvendo alguma atividade especializada, 

doméstica, negócios ou agrícola. Ainda que com imprecisões e ausências de 

informações, verificou-se que as cativas exerciam atividades características de uma 

protoindustrialização,
150

 à medida que 73,2% das cativas identificadas com alguma 

ocupação estavam empregadas nas funções de fiandeira, tecedeira e costureira (Tabela 

1.13).  

Tabela 1.13 - Ocupação das escravas, Guarapiranga (1831/32) 
 

Fonte: Listas Nominativas de 1831/32. Dados coletados no site  http://www.poplin.cedeplar.ufmg.br/. * 

Nas Listas Nominativas de 1831/32, foram 11 os distritos e arraiais incluídos nesta contagem: Piranga 

(sede), Bacalhau, Manja Léguas, Mestre Campos, Pinheiro, Tapera, Calambau, Brás Pires, Oliveira, 

Conceição do Turvo, Nossa Senhora das Dores do Turvo.  
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Protoindustrialização em uma sociedade escravista: o caso de Minas Gerais. In: SZMRECSÁNYI, Tamás 

e LAPA, José Roberto do Amaral (orgs.) História econômica da independência e do império. S. Paulo, 

EDUSP/Hucitec/Imprensa Oficial, 2002. 

Ocupação Nº % 

Fiandeira 237 63,9 

Cozinheira 91 24,53 

Costureira 25 6,7 

Tecedeira 10 2,71 

Roçadeira 4 1,08 

Rendeira 3 0,81 

Negócios do pai 1 0,27 

Total de escravas listadas com ofícios 371 100 

Total de escravas listadas 1345 # 
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Ao contrário das cativas, os escravos anotados com alguma ocupação estavam 

na sua maioria empregados em atividades da faina rural (54,2%), com destaque para 

função do roçador (34,3%). Os escravos que desenvolviam funções especializadas 

(ferreiro, carreiro, barbeiro, sapateiro, alfaiate, carpinteiro etc.) tiveram participação 

significativa no meio rural (28,8%), levando em consideração que estes ofícios eram 

exercidos, com maior frequência, por escravos dos centros urbanos.
151

 Merece destaque 

os escravos referidos como tropeiros (13,58%), o que mostra a circulação de 

mercadorias e pessoas nas localidades que integravam a região. Não foram registrados 

escravos, de ambos os sexos, inseridos no comércio e apenas um escravo foi anotado 

como negociante.   

A Tabela 1.14 mostra que, proporcionalmente, os homens foram descritos em 

menor número como inseridos em alguma atividade ocupacional, dos 2.176, apenas 236 

(10,8%) estavam com o ofício registrado, bem abaixo dos 27,6% encontrados para as 

mulheres. Presume-se, contudo, que as mulheres tinham maiores alternativas de 

obterem as quantias necessárias para a liberdade, mesmo que o tipo de alforria paga 

tendeu a decair ao longo do século XIX. 

 

Tabela 1.14. Ocupação dos escravos, Guarapiranga (1831/32) 
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 FLEXOR, Maria Helena Ochi Flexor. Os ofícios mecânicos e o negro no espaço urbano de Salvador. 

Op.cit., p.823. 

Ocupações Nº % # Nº % 

Ofícios Especializados 68 28,8 Lavrador 2 0,84 

Alfaiate 6 2,5 Roceiro 12 5,1 

Açucareiro 1 0,42 Roçador 
 

81 34,3 

Areeiro 1 0,42 Tabaqueiro 2 0,84 

Barbeiro 1 0,42 Trabalho na Roça 21 8,9 

Caldeireiro 1 0,42 Mineiro 3 1,27 

Carpinteiro 14 6,0 Atividades Domésticas 2 0,84 

Carreiro 32 13,5 Cozinheiro 2 0,84 

Ferreiro 7 3,0 Transporte 33 14 

Latoeiro 1 0,42 Tropeiro 32 13,58 

Oficial de seleiro 1 0,42 Pajem 1 0,42 

Pedreiro 1 0,42 Administração 1 0,42 

Sapateiro 2 0,84 Feitor 1 0,42 



 

 

78 

 

Fonte: Listas Nominativas de 1831/32. Dados coletados no site  <http://www.poplin.cedeplar.ufmg.br/>.  

Nas Listas Nominativas de 1831/32, foram 11 os distritos e arraiais incluídos nesta contagem: Piranga 

(sede), Bacalhau, Manja Léguas, Mestre Campos, Pinheiro, Tapera, Calambau, Brás Pires, Oliveira, 

Conceição do Turvo, Nossa Senhora das Dores do Turvo.  

 

A constatação do maior número dos homens entre os agraciados com a 

liberdade, Tabela 1.11, não pode ser determinado apenas pela sua maior presença no 

cativeiro, deve-se considerar que boa parte dos cativos mantinha uma relação próxima 

com seus proprietários. Isso sugere que as alforrias obtidas por esse segmento também 

era influenciado pelo tipo de economia praticada em uma região de vocação agrícola, 

devendo ser ressaltado que, possivelmente, em determinadas propriedades, não 

houvesse uma diferenciação clara entre o trabalho desempenhado pelos escravos e pelos 

senhores.
152

 Essa assertiva é pautada no fato de que predominaram na região pequenas 

escravarias e uma economia mercantil de alimentos e aguardente para os mercados 

regionais. 
153

 

É indicativo, portanto, que o cativo que trabalhava no roçado teria contato 

frequente com seus senhores na maior parte do dia. Este fato permite descartar a 

existência de uma hierarquia entre os cativos nos moldes observados nos engenhos 

pernambucanos, em que os escravos domésticos adquiriam a maior parte dos privilégios 

senhoriais.
154

 É provável que a constituição de algum laço de parentesco tenha 

contribuído mais para a obtenção dos privilégios do que a própria função doméstica.  

Além disso, estudos mostram que as relações entre senhores e escravos foram 

flexíveis a ponto de muitos cativos, em geral os que formavam famílias, 

independentemente da ocupação exercida, terem uma economia própria com os ganhos 

advindos do excedente da produção, de trabalhos especializados e também por meio do 
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 Este foi um ponto observado por SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do Cativeiro, Op. cit., p.104 e 

GOMES, Alessandra Caetano. Em busca da liberdade, Op.cit., p. 125.  
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LEMOS, Gusthavo. Minas da Terra, Op. cit.; MENDES, Fábio Faria. Redes sociais, sucessão e 

herança em Guarapiranga (1780-1880) Op. cit. 
154

 Cf. FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & senzala: formação da família sob o regime da economia 

patriarcal. 50 ed. São Paulo: Global, 2005.p.539 e 567-568.  

Atividades Agrícolas 128 54,2 Negociante 1 0,42 

Agricultor 1 0,42 Total de escravos 

listados com ofícios 

236 100 

Jornaleiro 9 3,8 Total de escravos 

listados 

2.176 # 
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comércio, possibilitando converter os ganhos na aquisição da liberdade.
155

 Por ser uma 

área essencialmente rural, é muito difícil encontrar na documentação consultada 

escravos dedicados exclusivamente aos afazeres de casa, por isso, em consenso com 

alguns estudos, é possível inferir que a proximidade física dos cativos com seus 

proprietários no cotidiano do trabalho tenha sido o elemento favorável à alforria. 
156

 

Muitas pesquisas apontam a supremacia dos escravos nascidos no Brasil na 

obtenção da alforria. Este fato também prevaleceu na região do Guarapiranga, onde 

escravos nativos se destacaram como os mais privilegiados em obter alforrias, 

alcançando 52,2% dos forros. De fato, essa hipótese foi confirmada, uma vez que nas 

escravarias, entre o segmento dos cativos nascidos no Brasil, predominaram 

principalmente os designados como crioulos, tanto antes quanto após a proibição do 

tráfico atlântico de escravos. 
157

  

Ainda nos testamentos, constatou-se que os escravos de origem africana 

corresponderam a 16,4% dos alforriados. Essa porcentagem de africanos não é desprezível, 

uma vez que, na década de 1830, os cativos africanos correspondiam a 37% dos escravos 

presentes na região.
158

 Além disso, deve-se considerar a ausência de informações no que diz 

respeito à origem dos cativos, ocasionada pela natureza da fonte e pela resistência dos 

senhores em informar a origem do escravo, com o intuito de burlar as leis de proibição do 

tráfico. 
159

  

Andréa Lisly Gonçalves, ao examinar o conjunto de cartas de alforrias referentes à 

comarca de Ouro Preto, verificou que menos de 30 % dos alforriados eram provenientes da 

África.
160

 Logo, pode-se constatar que a tendência local foi confirmada pelas estimativas da 

comarca, mesmo levando-se em conta as imprecisões da documentação. De qualquer 

forma, a tendência foi alforriar mais escravos nativos do que africanos, o que ficou 
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  Sobre a economia interna dos escravos, ver, entre outros: SLENES, Robert W. Na Senzala uma Flor, 

Op. cit. p.197-218. 
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evidenciado nos estudos sobre as mais variadas localidades de Minas Gerais e das demais 

províncias brasileiras. 
161

  

É preciso deixar claro que a tendência de manumitir os escravos nativos do 

Brasil e da África esteve relacionada à sua própria proporção nos plantéis. Nas 

primeiras décadas do século XIX, auge do desembarque de escravos africanos nos 

portos cariocas, observou-se que os cativos que vieram do outro lado do atlântico 

tomaram a dianteira na obtenção das manumissões na capital do Império.
162

 Pode-se 

afirmar que havia na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na primeira metade do século 

XIX, uma proporção maior de escravos provenientes da África do que nascidos no 

Brasil, e isto se refletiu na demografia das alforrias. Porém, este não é o argumento 

principal, a ladinização e os laços de solidariedade eram fundamentais, mas, em certa 

medida, a demografia dos alforriados era um espelho da composição demográfica dos 

cativeiros. O diferencial para obtenção da alforria foram, sem dúvida, as oportunidades 

de os cativos disporem de si no dia a dia, o que alargou seu espaço de autonomia e 

articulou as vias para a liberdade. 

Deve-se destacar também que, para além da composição demográfica dos 

plantéis, os escravos crioulos seriam mais assimilados, apresentando domínio da língua 

local e contato mais próximo com sua família e com a do seu proprietário desde o 

nascimento,
163

 situação contrária encontrada pelo cativo recém-chegado da África, que 

mal falava a língua local, e ainda teria de se socializar e aprender os costumes de um 

novo país. As consequências dessa assimilação se refletiam nos valores de mercado dos 

cativos africanos, uma vez que o cativo ladino, ou seja, o africano que compreendia o 

idioma e os costumes e ainda estava adaptado ao trabalho, valia bem mais que o escravo 

africano recém-desembarcado em território brasileiro, também conhecido como boçal.  
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 Para Minas Gerais e demais Províncias, consultar, entre outros trabalhos, GONÇALVES, Andréa 

Lisly. As margens da liberdade: Op. cit., p.186; BOTELHO, Tarcísio Rodrigues. “Alforrias em Minas 

Gerais no século XIX”. Varia História (Revista do Departamento de História – Faculdade de Filosofia e 
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162 Ressalta-se que Manolo Florentino encontrou para a cidade do Rio de Janeiro do século XIX uma 

proporção maior de escravos africanos que obtiveram maiores taxas de liberdade em relação aos crioulos. 

FLORENTINO, Manolo. Alforrias e etnicidade... Op. cit., p. 9-40. 
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Quanto aos grupos de procedência, a documentação também foi pouco 

reveladora. Dos 71 africanos computados em testamento, foi possível identificar a 

região de procedência de somente 38 escravos, visto que os demais 33 foram 

designados como Africanos ou de Nação. Os escravos identificados com alguma 

procedência foram, majoritariamente, provenientes da África Centro-Ocidental, 36 

escravos e outros dois cativos identificados, um era da Costa da Mina e o outro de 

Moçambique, respectivamente, provenientes da África Ocidental e Oriental. Os 

escravos naturais da África Central-Oeste compunham a maior presença dos alforriados 

na Comarca de Ouro Preto e também na freguesia de São José do Rio das Mortes. 
164

  

Quanto à faixa etária dos libertos, Tabela 1.15, os testamentos revelaram também 

imprecisões e carências. A idade de 252 forros não foi registrada, ou seja, 58,2% dos 

cativos alforriados não tiveram suas idades citadas nos documentos examinados. Com 

idade declarada, sobressaíram aqueles que estavam na faixa de maior produtividade do 

trabalho (78), o que corresponde a 43,1% das idades identificadas. Os indivíduos acima 

dessa faixa etária corresponderam a 34,2% e os menores de 15 anos alcançaram 22,6%.  

 

Tabela 1.15. Faixa etária dos alforriados, Guarapiranga (c: 1820-1871) 

 

Faixa Etária Nº % Porcentagem sobre as idades 

identificadas 

0-14 41 9,4 22,6 

15-44 78 18,1 43,1 

+44 62 14,3 34,3 

Resultado 

Parcial 

181 41,8 - 

S.I 252 58,2 - 

Total 433 100 100 

  Fonte: Traslados dos testamentos e inventários post mortem abrigados no acervo da ACSM e AFP. 

Quanto aos alforriados dos testamentos sem idade indicada, nada sugere que se 

tratasse de pessoas velhas ou inválidas, como apontaram alguns estudiosos.
165

 Presume-

se que os senhores libertavam os escravos mais velhos por achar que eles fossem 
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onerosos e por não trazerem nenhum retorno econômico. Mas o fato de conceder a 

liberdade através dos testamentos leva a duvidar da preferência por manumitir os 

escravos mais velhos, pois libertar por meio de testamento, não indica que a vontade do 

testador em alforriar algum escravo se deu apenas no momento de redigir o documento 

de herança, pelo contrário, ao longo do ciclo de vida, o senhor poderia ter prometido a 

manumissão a um cativo jovem, mas sem a formalização em um documento público. 

Desse modo, alguns escravos podiam passar muitos anos esperando a formalização da 

liberdade, que aconteceria somente no final da vida do testador, que, coincidentemente, 

também podia ser o final da vida do cativo beneficiado pela manumissão. Em outras 

palavras, a negociação podia ocorrer quando escravo estava na fase produtiva do 

trabalho, mas sendo formalizada quando se encontrava em idade avançada.  
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CAPÍTULO 2: MUITO ALÉM DA LIBERDADE: LEGADOS AOS ESCRAVOS, 

ALFORRIADOS  E  LIBERTOS 

 

2.1. Introdução 

 

 

Este capítulo tem como objetivo identificar e analisar os legados dos testadores 

da região do Guarapiranga destinados aos escravos, aos alforriados e aos libertos. A 

partir dessa análise, é possível compreender se, além da liberdade, os alforriados 

adquiriam também algum legado que os auxiliasse na sobrevivência ou que lhes desse 

algum prestígio na condição de livre. Não obstante, este estudo também examina se os 

escravos foram contemplados com alguma doação que os permitisse almejar a 

liberdade, bem como se os libertos aparecem também premiados com algum legado 

mesmo sem estarem sob o jugo do cativeiro. 

A primeira seção deste capítulo consiste em classificar os legados, tendo em 

vista que, numa mesma concessão, os diferentes bens vinham conjugados uns com 

outros. Diante disso, a classificação auxilia a identificar os bens listados na 

documentação. Na segunda seção, apresenta-se os testadores e os legatários, bem como 

considerações acerca da documentação e dos dados apresentados. Na terceira e última 

seção, avalia-se cada categoria de doações identificadas e a sua importância para os 

legatários. 

 

2.2. Classificando os legados 

 

Entre as principais doações feitas pelos testadores da região do Guarapiranga aos 

escravos e libertos verificam-se, com alguma frequência, as terras cultiváveis, as 

moradias, os sítios, as fazendas, as quantias em dinheiro, os vasilhames, as vestimentas, 

as benfeitorias, os trastes, os teares, os pastos, as ferramentas, os escravos, os legados 

religiosos entre outras. Em alguns casos, numa única concessão havia vários bens 

elencados e conjugados uns com os outros, além de uma descrição minuciosa de como 

desfrutar e partilhar os legados. Um exemplo pode ser verificado numa verba do 
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testamento de Maria do Carmo que alforriava, para depois da sua morte e do seu 

marido, sete escravos e ainda acrescentava: 

 

Declaro que na fazenda onde moramos as benfeitorias, trastes e pastos deixo 

a minha meação para os ditos escravos e terras em círculo da mesma fazenda 

a quantia de sete alqueires de terras de cultura que poderão gozar e desfrutar 

depois da minha morte e do meu marido que é quando gozarão da liberdade, 

com a condição porém de não disporem destes bens de raiz, só assim sendo 

de um para outro, seus filhos a netos, e quando não queiram se sujeitarem a 

isso ficará pertencendo a Irmandade de Nossa Senhora deste Arraial.
 166

 

 

 

Pode-se observar que, além da liberdade, a testadora legava aos cativos os bens 

de raiz (porção de terras), as benfeitorias e os bens móveis (trastes). A fim de identificar 

e analisar quais foram os bens legados, este estudo propõe uma classificação que 

contemple todas as doações feitas pelos testadores aos cativos, aos alforriados e aos 

libertos.  

Neste estudo, adota-se uma categorização próxima à encontrada nos inventários 

post mortem e de acordo com algumas definições empregadas na época. No inventário 

de Francisca de Paula Carneiro 
167

 encontram-se os bens descritos pelas seguintes 

divisões: a) bens móveis - foram listados utensílios de casa, vestimentas e toalhas entre 

outros; b) bens semoventes - foram apresentados os animais da propriedade; c) escravos 

– foram descritos os nomes dos escravos com suas idades, valores e em um ou outro 

caso acrescentaram-se informações adicionais e d) bens de raiz – foram elencadas as 

propriedades (casas + terras).  

Almejando compreender as definições presentes nos inventários consultou-se o 

dicionário da língua portuguesa composto pelo padre Raphael Bluteau (1728). Notou-se 

que a definição de bens de raiz refere-se àquilo “que não se pode levar como vinhas, 

hortas, campos, terras, casas, etc.” Já a definição de bens móveis é aquilo “que se podem 

levar, como adereços, alfaias, os gados, os escravos etc.” 
168

  

Com base nos processos de herança e nas definições de bens móveis e de raiz da 

época, propõe-se a classificação das concessões. Os legados foram classificados da 
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seguinte forma: bens de raiz, moradia/benfeitoria, bens móveis, dinheiros/créditos, 

escravos, bens semoventes, legados religiosos e outros. Nos bens de raiz encontram-se 

listadas as doações referidas como “terras”, “terras de cultura”, “terras para plantar”, 

“terras com plantação” e “pastos”. Para categoria moradia/benfeitoria foram elencados 

“sítios”, “fazendas”, “paiol” “casa” e “moradia”. Já para os bens móveis foram 

consideradas as “vestimentas”, “trastes”, “ferramentas” e “utensílios de casa”. Consta 

na categoria dinheiro situações em que os testadores doavam “dinheiro”, “restante da 

terça” ou “esmola” com ou sem especificação do valor legado. Na categoria escravo 

consideram-se os casos em que os testadores faziam doação de cativos, ainda que a 

concessão fosse temporária. A doação de animais se enquadra na categoria bens 

semoventes. Os legados religiosos foram as missas que os testadores mandaram celebrar 

para a intenção das almas dos escravos falecidos e daqueles que se encontravam vivos. 

Na categoria outros foi averiguado o único caso em que o testador exigia que o 

testamenteiro cuidasse da educação do filho de uma liberta.  

 

2.3.  Testadores e legatários 

 

Para a identificação dos bens foram consultados 202 testamentos (incluído a 

doação causa mortis) referentes ao período de c: 1820 a 1871. Os testamentos 

examinados não pertencem somente aos testadores escravistas, à medida que alguns 

proprietários que não possuíam escravos destinavam a libertos, bem como a escravos de 

outros proprietários, legados significativos.  

Embora deixar legados aos escravos, aos alforriados e aos libertos não fosse uma 

regra ou obrigação, constata-se que a atitude dos testadores de premiá-los não foi um 

ato excepcional. Mesmo com uma frequência de concessões menores se comparadas à 

das alforrias, verificou-se que 26 testadores, representando 12,8% do total da 

amostragem, efetuaram doações que favoreceram 68 indivíduos os quais estavam ou 

estiveram no cativeiro. Não se encontram, nesta contagem, os oito casos em que 66 

escravos e cinco libertos foram formalmente designados como herdeiros dos seus 

proprietários, no caso dos libertos ex-proprietários. Somando os testadores que 

efetuaram as doações (26) com aqueles que elegeram seus escravos como herdeiros (8), 

o número de testamentos examinados somam 34 (dos 202 localizados), e 139 é o 



 

 

86 

 

número de indivíduos de “cor” beneficiados. Se considerarmos o número de alforriados 

que contraiu algum legado com os que tornaram herdeiros,
169

 a soma é de 100 

favorecidos, o que significa afirmar que 23,1% dos 433 alforriados receberam, além da 

promessa de liberdade, algum outro tipo de doação. 

O número de testadores que legaram aos indivíduos de “cor” aumenta quando se 

inclui nesta contagem os legados religiosos. Nada menos do que 51 testadores 

manifestaram o desejo de que fossem celebradas missas em intenção das almas dos 

falecidos cativos. Eliminando as duplicatas e somando os proprietários que concederam 

bens materiais e legados espirituais, tem-se um total de 77 pessoas, o que corresponde a 

40% dos testadores.  

O número de doações computadas para os indivíduos que estavam ou estiveram 

no cativeiro não é desprezível e não foi uma particularidade da região estudada. 

Pesquisando a comunidade do Cafundó, no município de Sorocaba, nos períodos de 

1844-1849 e 1876-1887, Robert Slenes, Carlos Vogt e Peter Fry analisaram 89 

testamentos e, deste total, em 56 foi encontrada referência explícita a cativos ou libertos 

e em pelo menos 26 testamentos foi verificada a concessão das alforrias. As disposições 

com alforria e doações de dinheiro aos libertandos foram examinadas em quatro destes 

documentos. As doações de propriedade imóvel aos alforriados ou aos já libertos foram 

averiguadas em 14 registros, sendo que alforrias com a doação de propriedade imóvel a 

libertando corresponderam a 10 situações e a doação apenas de propriedade imóvel às 

pessoas já libertas ou filhos de libertos foi verificada em quatro casos. Os autores 

também demonstram que 72 libertandos receberam legados de propriedade imóvel. 
170

  

Em seu estudo sobre os afrodescendentes na região de Juiz de Fora (MG) no 

período de 1844-1904, Elione Silva Guimarães consultou 52 testamentos sendo que 45 

foram elaborados no período da escravidão. A autora fez importantes considerações 

sobre os legados prometidas aos indivíduos de “cor” uma vez que analisou as 

circunstâncias e as condições em que foram outorgadas as doações. Guimarães também 

não deixou de explorar os casos em que os cativos tornavam-se herdeiros dos seus 

proprietários. Dos 193 legatários identificados pela autora, 44 receberam dinheiro e/ou 
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apólices, 42 foram constituídos herdeiros dos bens, 36 remanescentes da terça parte, 55 

tornaram-se legatários de porção de terras e 14 receberam outros benefícios.
 171 

Em pesquisa referente à região de Campos dos Goitacazes (RJ), para o período 

de c. 1750 – c.1830, Márcio de Sousa Soares demonstrou que, dos 284 testamentos com 

alforrias analisados, 66 testadores legaram bens aos escravos que estavam sendo 

alforriados. Outros 63 testadores efetuaram doações em favor de ex-escravos por eles 

libertados ou em favor de outros pardos livres com quem mantinham algum tipo de 

relação. No mesmo conjunto documental, Soares averiguou que 44 senhores deixaram 

esmolas aos escravos que continuariam a levar a vida no cativeiro. 
172

 O que se pode 

observar no estudo do autor é que mais importante do que o aspecto quantitativo das 

concessões eram os desdobramentos proporcionados pela aquisição. 
173

 

O trabalho de Roberto Guedes também contribui para o propósito de se analisar 

as concessões para além da liberdade. A pesquisa investigou a região de Porto Feliz 

(SP) no período de 1798- c. 1850.  Segundo o autor, na região estudada os legados a 

escravos não eram uma situação incomum e afirmou que um em cada quatro libertandos 

teve o privilégio de obter a posse de bens em algum espólio.
174

 Além desta constatação, 

Guedes, através de análises de casos, demonstra que os senhores reconheceram os 

cativos como filhos naturais e analisa o subsequente acesso à herança. 

Eduardo França Paiva, em estudo sobre as comarcas do Rio das Velhas (1720 -

1784) e Rio das Mortes (1716 – 1789), argumentou que não foram poucos os 

proprietários que deixaram legados, além da alforria, para seus escravos e, sobretudo, 

aqueles que estavam sendo alforriados e coartados nos processos de herança. 
175

 Paiva 

identificou 137 indivíduos que legaram bens materiais a seus cativos, representando 
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hierarquias sociais e com a estabilidade do escravismo local. Ibidem, p. 219. 
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 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social. (Porto Feliz, 

São Paulo, 1798- c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. p.197. 
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 PAIVA. Eduardo França. A plebe negra. Forros nas Minas Gerais no século XVIII. In: Caravelle, nº 

84, 2005. Plèbes urbaines d’Amérique latine. 2005.  p.71 Disponível em: 
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21,5% do total de testadores e inventariados proprietários de escravos arrolados na sua 

pesquisa.  

Ainda segundo o autor, cerca de 1/3 dos senhores mineiros setecentistas, 

inclusive os proprietários libertos, deixavam algum legado para um ou mais dos seus 

escravos. 
176

 Examinando ex-escravos que adquiriram fortuna, Paiva argumentou que a 

maioria dos libertos obteve a riqueza em consequência dos longos anos de trabalho 

prestados. No entanto, o autor não deixou de verificar que alguns forros prosperaram 

com a ajuda de terceiros, desde ex-senhores até amigos. 
177

  

Ainda com objetivo de salientar os números apresentados, deve-se considerar 

que nem todos os senhores formalizavam concessões em testamentos. Presume-se que, 

ao longo da vida, os proprietários premiavam seus escravos, mas tais dádivas não eram 

registradas. Além disso, nem todos os testadores analisados eram abastados o suficiente 

para beneficiar com o mais simples legado aos seus escravos.
  

E, quando os senhores possuíam posses significativas, entende-se que, antes de 

beneficiar a cativos e libertos, eles preferiam favorecer os seus herdeiros legítimos. Este 

argumento pode ser justificado por estudos de Alessandra Pedro (2009) que demonstra 

que os testadores de Campinas (SP) preferiam legar em torno de 60% das doações em 

bens de raiz para os filhos, pessoas aparentadas, caseiros, crianças e outros em 

retribuição a bons serviços prestados. Os demais beneficiados consistiam em irmãos 

(15%), netos (10%) e escravos (15%).
178

 A partir desta informação nota-se que havia 

uma tendência dos testadores em manter a propriedade no domínio familiar e ainda 

observa-se uma participação discreta dos escravos como beneficiados. 

Ainda segundo o mesmo estudo, os testadores dispunham, geralmente, de apenas 

uma doação de raiz por testamento, sendo poucos que legavam dois ou mais desses 

bens.
179

 As doações em moeda corrente eram mais frequentes e os valores 

contemplavam um leque maior de donatários tais como filhos, netos, bisnetos, 

afilhados, sobrinhos, genros, igrejas, esmolas, escravos, libertos e outros.
180

 A partir 

dessas constatações, é esperado que o maior número de cativos e libertos fosse 
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 Ibidem, p. 71. 
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 Ibidem, p. 76. 
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 PEDRO, Alessandra. Liberdade sob condição: alforrias e política de domínio senhorial em Campinas, 
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contemplado com legados em dinheiro do que com a doação em moradias, terras e 

escravos, visto que conceder algumas esmolas não comprometeria drasticamente o 

monte final da herança. 

Os dados e as informações apresentados são apenas tendências e não podem ser 

tomados como conclusivos à medida que, mesmo sem opulência e com a presença de 

herdeiros legítimos, havia testadores que favoreciam escravos e forros com expressivas 

porções de terras e moradias. 

Uma das principais preocupações no exame dos legados foi a de verificar as 

doações duplas. A maior parte dos escravos contemplados com alguma concessão foi a 

mesma que recebeu a promessa de alforria.  Conforme observado, Tabela 2.1, 49 

escravos foram beneficiados com alguma doação, enquanto 19 libertos também 

obtiveram algum legado. Estes números correspondem, respectivamente, a 72,06% e a 

27,94% de um total de 68 beneficiados. Dos 49 indivíduos premiados com as 

concessões, 34 estavam na condição de alforriado, ou seja, para 50% dos legatários 

favorecidos com a promessa dos bens materiais também estava reservada a liberdade.  

 

Tabela: 2.1 Escravos, alforriados e libertos beneficiados com os legados, Guarapiranga 

(c: 1820-1871) 

Legatários Bens Adquiridos Número de 

Beneficiados 

% 

Escravos Dinheiro e Bens Móveis 15 22,05 

Alforriados Terras, Moradias, 

Escravos, Bens Móveis 

34 50 

Libertos Dinheiro, Moradias, 

Semoventes e outros 

19 27,95 

Total - 68 100 

  Fonte: Traslados dos testamentos anexados nos inventários postem-mortem encontram-se abrigados 

ACSM e AFP. 

 

Os 15 cativos (22,05 %) que receberam doações e ainda permaneceram atrelados 

à escravidão também tiveram chances reais de abandonar o cativeiro à medida que 

muitos destes escravos receberam dinheiro em prol da compra da alforria. Foi 13 o 

número de escravos que permaneceram no cativeiro e adquiriram dinheiro para 

liberdade e, a dois, foram prometidas vestimentas. Os testadores não legaram terras 

àqueles que permaneceram no cativeiro. Os legados de maior valor (terras, escravos, 
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moradias) foram destinados aos alforriados. Entre os libertos prevaleceram também os 

legados em dinheiro e a ainda observou-se alguns proprietários premiando com 

moradias alguns de seus ex-escravos. 

Na contagem apresentada não se encontram computados os escravos e libertos que 

foram instituídos herdeiros, o que elevaria o número dos beneficiados. Também foram 

desconsiderados os legados espirituais, pois foram poucos os casos em que se apontavam 

o número de escravos beneficiados. Acredita-se que o número de libertos beneficiados 

esteja subestimado, pois foram computados somente os forros que tiveram sua condição 

legal especificada. Devido a essa ausência de informação, é provável que muitos ex-

escravos e seus descendentes não foram computados no levantamento dos agraciados com 

as doações. 
181

 

Os processos de herança também não revelam todas variáveis demográficas 

(origem, idade, ocupação) que permitissem elaborar pareceres conclusivos sobre os 

beneficiados. É provável que a proximidade com o proprietário, a gratidão e os longos 

anos no cativeiro tenham sido fatores diferenciadores para a obtenção de algum legado. 

Entretanto, através da leitura dos documentos, percebe-se que poucos testadores 

explicavam os motivos das concessões e os que o fizeram apoiavam-se na costumeira 

justificativa dos “bons serviços prestados”. Presume-se, contudo, que dificilmente os 

senhores escolhiam os beneficiados baseando-se apenas na origem ou na ocupação. 

Sobre os testadores é possível afirmar que muitos tinham outros familiares a quem 

poderiam fazer as concessões. Dos 26 testadores que efetuaram doações, 12 eram 

casados, sete solteiros e sete viúvos. Dos casados, oito tinham herdeiros necessários, os 

solteiros apenas um e os viúvos, quatro. No cômputo geral, 13 proprietários tinham 

herdeiros necessários e 13 não tinham nenhuma referência aos herdeiros. Vale ressaltar 

que os proprietários podiam legar os benefícios a parentes colaterais e afilhados, bem 

como seguir o costume de deixar os bens às igrejas, irmandades, hospitais ou instituições 

de caridade. 
182
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 Foram observadas várias situações em que os testadores indicavam como legatárias pessoas sobre as 

quais não foi especificado o grau de parentesco e nem foram fornecidas informações adicionais 

(condição, qualitativos de cor, sobrenome, etc.). Presume-se então que, na amostra encontrada, o número 

de beneficiados esteja subestimado. 
182

 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil colonial (1500-1808). Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 

411. 



 

 

91 

 

Gráfico 2.1: Testadores, Estado Matrimonial e presença/ausência de herdeiros 

legítimos, Guarapiranga (c: 1820-1871). 

 

 
Fonte: Traslados dos testamentos anexados nos inventários postem-mortem encontram-se abrigados 

ACSM e AFP. 

 

Nota-se que, mesmo com os herdeiros legítimos, os senhores não deixaram de 

agraciar os indivíduos de “cor” com os legados. Uma consideração importante é que 

destes testadores apenas um foi identificado como liberto e sobre os demais não se 

obteve informação dos qualitativos de cor ou de qualquer referência de que se tratava de 

egressos do cativeiro. 
183

 

A maior parte dos testadores que concederam os legados também alforriou no 

testamento. Nos 26 testamentos em que as doações aos indivíduos de “cor” foram 

visualizados, em 22 também estava registrada a promessa da manumissão. Isso é um 

indício de que as chances de um escravo obter o mais simples legado eram maiores 

através dos senhores que também alforriavam. 

2.4. Dos legados 

 

Nesta seção, identifica-se e analisa-se os legados adquiridos pelos escravos e 

libertos, bem como verifica-se as condições e  as restrições para posse dos mesmos. 

Pode-se constatar que as concessões aos africanos e seus descendentes foram uma 

retribuição àqueles que cumpriram intensas jornadas de trabalho, o que possibilitou aos 
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 O forro em questão é Manoel Valentim Torres, morador na Barra do Bacalhau, que legou a quantia de 

30$00 (trinta mil réis) a Faustino, filho de Maria da Conceição, Crioula Liberta. Cf. Inventário post 

mortem de Manoel Valentim Torres. ACSM. 1º Ofício. Ano: 1822. Códice: 77. Auto: 1640. 
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seus proprietários acumular riqueza ao longo dos anos. Todavia, receber um legado 

podia significar, para o cativo, a distinção entre os companheiros da senzala e, para os 

libertos, uma possibilidade de se destacar na localidade, sobretudo, se os legados fossem 

em terras e/ou em escravos.  

As justificativas para a concessão das dádivas nem sempre apareciam registradas. 

Quando se agraciava os escravos com dinheiro, a justificativa era de que se tratava de 

uma ajuda para a compra da liberdade. Quando se doavam terras e moradias aos 

alforriados, o que fica subentendido era que as doações eram uma forma de assegurar o 

sustento e sobrevivência dos alforriados. No entanto, como na obtenção da liberdade, a 

conquista de algum legado significava que o cativo soubera aproveitar e articular seu 

espaço de autonomia, convertendo-o em ganhos. 

As tabelas 2.2 e 2.3 apresentam os principais legados aos indivíduos de “cor” 

identificados nos testamentos. Vale lembrar que, numa mesma doação, vários bens 

poderiam estar descritos. Conforme observado no testamento de Maria do Carmo que 

legava a meação dos seus bens aos alforriados da seguinte maneira “[...] as benfeitorias, 

trastes, e pastos deixo a minha meação para os ditos escravos e terras em circulo da mesma 

fazenda a quantia de sete alqueires de terras de cultura [...]”. Nota-se, portanto, que entre os 

legados havia a concessão de benfeitorias, bens móveis (trastes) e bens de raiz (pastos e os 

alqueires de terras). Por outro lado, deparamo-nos com doações em que se menciona apenas 

um legado por vez, conforme declarava Manoel dos Anjos Silva em seu testamento: “Deixo 

a minha escrava Eva Rebola, casada com Manoel Crioulo, vinte mil réis”; “Deixo a meu 

escravo e afilhado Miguel Crioulo vinte mil réis”. 
184

 Em suma, em uma doação poderiam 

ser elencados vários bens e/ou um valor fixado em dinheiro. 

 

  Tabela: 2.2. Bens legados aos escravos e libertos, Guarapiranga (c:1820-1871) 

 

Bens legados Números 

de legados 

Número de 

Escravos 

beneficiados 

Número de 

libertos 

beneficiados 

Bens de Raiz - - - 

Bens Móveis 1 1 - 
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Moradias/Benfeitorias 1* - 2 

Dinheiro 18 14 16 

Escravos - - - 

Animais +Dinheiro+ Educação 1 - 1 

Missas 51 - - 

Total 72 15 19 

Fonte: Traslados dos testamentos anexados nos inventários postem-mortem encontram-se abrigados 

ACSM e AFP.  o legado de moradias identificado também se estendeu aos alforriados, ou seja, um legado 

beneficiava aqueles que estavam deixando o cativeiro, como aqueles que se encontravam fora deles há 

algum tempo. 

 

Tabela: 2.3. Bens legados aos alforriados, Guarapiranga (c:1820-1871). 

 

Bens Legados Número de 

legados 

Número de 

Alforriados 

beneficiados 

Terras 4   9 

Terras + Moradias 1 7 

Terras + Bens Móveis 1 5 

Terras + Semoventes - - 

Terras+ Moradias+ Bens Móveis 1 7 

Terras+ Moradias + Bens Móveis+ Escravos 1 1 

Moradias 1* 3 

Bens Móveis 2 2 

Total 11 34 

Fonte: Traslados dos testamentos anexados nos inventários postem-mortem encontram-se abrigados 

ACSM e AFP. * o legado de moradias identificado também se estendeu aos já libertos, não somente 

aqueles que estavam deixando o cativeiro. 

 

 

Uma doação também poderia favorecer a mais de um escravo por vez. Francisca 

Inácia do Espirito Santo 
185

 legou quatro moradas de casas no arraial do Guarapiranga 

para serem repartidas aos escravos coartados e também a Manoel e a Domingos que já 

eram forros. Logo, numa única doação, observa-se a cessão de quatro casas a três 

alforriados e a dois libertos. Percebe-se então que, numa única concessão, poderiam vir 

anotadas vários bens e tal doação poderia beneficiar um número variado de indivíduos. 

                                                           
185 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Francisca Inácia do Espirito Santo. 

ACSM. 1º Ofício Ano: 1824. Códice: 151. Auto: 3162. 
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Além de identificar as doações, almeja-se, nesta seção, analisar os principais bens 

legados. 

2.4.1. Bens de raiz 

 

 Os bens de raiz foram um dos legados mais expressivos outorgados aos 

indivíduos de “cor”, conforme verificados nos registros de última vontade. O número de 

legados em terras foi menor apenas em relação às doações em dinheiro e aos legados 

religiosos. Merece destaque a constatação de que a doação de bens de raiz se destinou, 

exclusivamente, aos alforriados. Não se verificou nenhum cativo ou liberto que tenha 

sido premiado com terras. Conforme destacado na tabela 2.2 e 2.3 parte dos bens de raiz 

era conjugada com outros bens (moradias, bens móveis e escravos). 

A aquisição de um pedaço de terra poderia ter vários significados para os 

alforriados. Inserir-se numa nova condição social com uma porção de terra cultivável 

seria uma das formas de potencializar sua liberdade e de se diferenciar dos seus antigos 

companheiros de cativeiro. Ademais, a posse e o cultivo da terra proporcionava o 

sustento e o excedente da produção permitia a participação nos mercados locais. A 

estabilidade financeira e o prestígio ocasionado pela obtenção do legado poderia 

representar, para os egressos, a possibilidade do matrimônio e da constituição familiar, 

ampliando as redes de sociabilidade. Além disso, a obtenção dos legados proporcionava 

a fixação dos libertos na localidade, contribuindo para o aumento populacional e para o 

dinamismo econômico da região.  

Robert Slenes et al. argumentaram que não foi rara a concessão de terra aos 

escravos manumitidos na região de Sorocaba (SP). Foram vários os motivos que 

levariam a tais doações Os autores constataram que a maior parte dos escravos 

contemplados com alforria e terra era formada por famílias com certa estabilidade. 

Diante das concessões, o testador impunha condições para evitar a alienação dos 

legados numa tentativa de preservá-los. Com este propósito, juntamente com a 

possibilidade de formação de famílias estáveis, com alforrias e com terras, os 

proprietários utilizavam sua estratégia da política senhorial. Sendo assim, as doações 
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visavam tornar os alforriados dependentes. Por fim, demonstraram que o outro fator que 

motivava as doações era a ausência de cônjuge ou de herdeiros necessários. 
186

 

Através da documentação pesquisada, constata-se que oito testadores legaram 

terras aos alforriados dos quais dois eram casados, três solteiros e três viúvos. Averiguou-

se, ainda, que dois destes testadores possuíam herdeiros legítimos, o que significa que a 

ausência de cônjuge e de herdeiros legítimos não pode ser a única justificativa para a 

concessão. O que se pode suspeitar é que havia algumas preferências e hierarquias dentro 

do cativeiro que beneficiavam determinados escravos.
187

 Um dos casos observados 

remete à concessão feita por Pedro Ferreira de Souza que declarou no seu testamento: 

 
Declaro que por meu falecimento será forro e livre da escravidão o meu 

escravo Caetano africano pelos bons serviços que me tem prestado, passando 

meu testamenteiro carta logo e lhe deixo em legado cinco alqueires de terras 

em planta de milho na Fazenda São Bento onde resido os quais cinco 

alqueires serão demarcados no lugar chamado São Cristóvão. Declaro que 

por meu falecimento também fica forra e liberta a minha escrava Rita Crioula 

e igualmente pelos bons serviços e o meu testamenteiro lhe passará carta e 

independente desta lhe servirá de carta esta minha verba e antecedente para 

Caetano africano. Deixo a meu afilhado Fernando que é filho da falecida 

Flávia e trabalha em minha companhia a quantia de duzentos mil réis de 

esmola. Deixo a minha sobrinha Sabina filha legitima do falecido Simão e 

sua mulher Efigênia já falecida a quantia cem mil réis de esmola.
188

 

 

A motivação do testador pode ser parcialmente atribuída ao fato de que era ele 

solteiro e não possuía herdeiros necessários. Mesmo com afilhados e sobrinhos, não 

deixou de premiar dois cativos com alforria e pelo menos um com terras cultiváveis. Em 

relação aos alforriados, Caetano Africano e Rita Crioula, citados pelo testador, não se 

tem notícia sobre alguma relação conjugal ou de parentesco entre ambos. Independente 

da proximidade de ambos, deve-se atentar para o fato de que nem todos libertandos 

eram agraciados com as doações. Neste caso, Rita Crioula não foi contemplada com 

cinco alqueires de terras em milho, um indicativo de que haveria uma hierarquia ou, 

pelo menos, preferências a quem conceder as doações e quaisquer outros benefícios. 

Conclui-se, então, que quando Pedro Ferreira elaborou o testamento possuía cinco 
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 Sandra Lauderdale Graham constata, no seu estudo, que o critério de “hierarquias”, estabelecido entre 
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Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Pedro Ferreira de Souza. AFP. Ano: 

1855. Códice: A283.  
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cativos, beneficiando somente Caetano africano com doações duplas e Rita Crioula com 

a alforria. 

Conforme já foi apontado, os testadores casados e com herdeiros legítimos 

também legaram bens de raiz aos alforriados. O que se percebe no caso anterior e neste 

apresentado é a preferências dos proprietários em premiar alguns poucos escravos. 

Joaquina Claudina de São José, viúva e com herdeiros legítimos, fez a seguinte 

declaração: 

 
Declaro que deixo aos escravos forrados por mim um pedaço de córrego, 

digo um pedaço de terra de cultura do córrego da Lage direito ao espigão até 

as divisas de Dona Ana Teodora tudo quanto verte para o Rio Piranga para os 

ditos se [arranjarem ?].
189

 

 

No testamento, Antônio dos Santos e Joaquim Luiz foram manumitidos com 

condições de efetuar um pagamento parcelado pela liberdade. Tais cativos teriam que 

quitar as quantias da coartação, 600$00 (seiscentos mil réis) e 500$00 (quinhentos mil 

réis), respectivamente, com os herdeiros do testador, no período de dez anos. Por sua 

vez, Sebastiana Crioula serviria ao testador até sua morte.  

Com exceção dos três escravos manumitidos, foram listados no inventário de 

Joaquina Claudina 23 escravos. Sem dúvida, a posse da terra possibilitaria aos coartados 

reunir a quantia necessária para cumprir o contratado, além de ser uma forma de se 

estabelecerem na região. Isso sugere que, num primeiro momento, os ganhos obtidos com 

o uso da terra teriam como destino quitar o valor da coartação.  

No exame dos testamentos, deparou-se com testadores que alforriavam todos os 

seus escravos e possibilitavam aos mesmos acesso imediato à terra. Maria do Carmo, por 

exemplo, manumitiu todos os seus escravos e prometeu a todos o direito de acesso à 

meação das suas terras.
190

 Além disso, identificou-se senhores que libertavam todos seus 

escravos e os elencaram como herdeiros.
191

 Presume-se que a hipótese de preferências e 

hierarquias também pode não ser a única explicação. 
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Joaquina Claudina de São José. AFP. 

Ano: 1853. Códice: A065.  
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Maria do Carmo. AFP. Ano: 1870. 

Auto 441. 
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Por mais que os registros de herança não revelem, com fidelidade, todos os laços 

de parentesco entre os cativos, foram identificados indícios de que a presença de algum 

vínculo familiar teria contribuído para a obtenção da alforria e também para o acesso à 

terra. Talvez o caso mais elucidativo tenha sido o observado no testamento de Maria 

Lúcia da Conceição: 

 

Declaro que meu testamenteiro, logo depois de meu falecimento designará 

onde melhor convir um terreno da minha fazenda que teve a plantação de 

quatro alqueires de milho e dele passará [a] título a minha escrava Francisca 

casada com Antônio Pires Gonçalves, cuja escrava tem a gozar de liberdade 

depois de meu falecimento por deliberação testamentaria [...]. 
192

 

 

Além de Francisca, foram manumitidos mais dois escravos, Maria Africana e 

Baltazar Crioulo, e a eles nada mais foi legado além da alforria. Questiona-se então o 

porquê de somente Francisca ter sido premiada com a porção de terras. Talvez a 

motivação da doação tenha sido o fato de que Francisca fosse casada com Antônio Pires 

Gonçalves. Presume-se, então, que a testadora estava preocupada com a sobrevivência 

do casal e sabia da importância da posse de uma porção de terra que, além do sustento, 

possibilitava a integração social. Entre os outros dois alforriados, Maria e Baltazar, não 

foram verificados nenhum laço de parentesco, sendo o último alforriado com a condição 

de servir a terceiros por quatro anos. 

Neste caso, é válido creditar a formação familiar como motivadora do legado em 

terras, apesar de ter sido constatada, na documentação, que essa não pode ser a única 

explicação. Clara Rosa Emerenciana alforriou sete dos seus escravos facultando, aos 

alforriados morarem na fazenda usando das terras de cultura, sob a supervisão dos 

testamenteiros. 

 
[...] Declaro forros e libertos os meus escravos Silvério Crioulo e sua mulher 

Maria Crioula cuja verba lhe servira de título e os assim deixo forros e 

libertos Antônio Crioulo filhos dos ditos, Domingos Crioulo, Clara Crioula, 

Cipriana Benguela, Cipriana Cabra, os quais poderão morar em minha 

fazenda usando de cultura para sustentarem debaixo das vistas dos meus 

testamenteiros e herdeiros e quando o não queiram ai estar poderão seguir o 

seu destino para onde lhes parecer [...].
193
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Compreende-se que todos os escravos podiam continuar morando na fazenda e 

usar das terras para sua sobrevivência, porém observa-se que a única referência à 

formação familiar refere-se ao escravo Silvério Crioulo e sua mulher Maria Crioula, 

desta relação tiveram o filho Antônio Crioulo. Sobre os demais alforriados não consta 

nenhum indício de que pertenciam ao mesmo grupo familiar ou tinham algum grau de 

parentesco entre eles, mas nem por isso deixaram de ser agraciados com a manumissão 

e com a possibilidade de usufruírem da fazenda e das terras de cultura. Neste caso, os 

alforriados não teriam o título de posse da terra, apenas teriam o livre acesso a elas caso 

fosse do interesse. Não se pode deixar de considerar que esta decisão do testador visava 

assegurar a permanência dos alforriados na região, sendo uma garantia de mão de obra 

aos herdeiros diretos. 

Diante do verificado, pode-se inferir que não existe uma única explicação para 

justificar a doação de legados aos escravos e aos alforriados. Em alguns casos, cabe uma 

ou outra justificativa tais como testadores sem cônjuge e herdeiros, famílias estáveis e 

doações a fim de formar dependentes e de assegurar a mão-de-obra na localidade.  

É possível presumir, assim, que a obtenção dos legados também foi ocasionada 

pelos esforços dos cativos, seja através dos “bons serviços”, seja através de atitudes 

dissimuladas que sugeriam submissão aos seus senhores. Contudo, o que se pode observar 

é que os registros apontam que, além da liberdade, os alforriados obtinham legados que 

poderiam assegurar a sobrevivência e, ao longo do tempo, alguma distinção social. 

Verificou-se ainda que, para o acesso aos bens de raiz, algumas condições 

deveriam ser cumpridas. Para desfrutar dos legados, os alforriados deveriam aguardar, 

além da morte do testador, a morte do cônjuge deste.
194

 Além desta condição, também 

foram observadas restrições ao pleno acesso das doações, tais como, não descuidar dos 

legados e nem desfazer-se dos mesmos através de venda a terceiros. As restrições 

visavam assegurar a sucessão dos bens adquiridos, também tendo uma preocupação 

com a descendência dos alforriados. 
195

 

Tal era a preocupação com a dispersão dos legados que, quando os libertandos 

tinham o privilégio de uso das terras, mesmo sem o título de posse, os senhores 

advertiam quanto ao uso, sendo que todo o trabalho com a terra se daria com a 
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supervisão de herdeiros e testamenteiros. 
196

 Em contraponto a essa preocupação de 

alguns testadores com a sucessão, em outras situações, averiguou-se que o usufruto de 

alguns legados daria somente até a morte do donatário, não verificando, nesses casos, 

preocupação com as gerações futuras. 
197

  

É consolidado na historiografia o fato de que muitos ex-escravos, inclusive os 

africanos, ascendiam economicamente e se integravam socialmente no mundo dos 

brancos, reproduzindo seus valores e costumes.
198

 Tais situações apontam os libertos 

como sujeitos importantes na manutenção do sistema escravista, principalmente no meio 

rural onde ex-escravos objetivavam acumular riqueza através da posse de terras e 

escravos.
199 

Pode-se entender que tais objetivos eram alcançados por alguns escravos no 

momento da transição da escravidão para liberdade, no que muito deveria contribuir o 

recebimento de legados de seus ex-proprietários, ainda que tais heranças não se 

comparassem às auferidas pelos herdeiros diretos ou proprietários mais abonados.   

Não há dúvida de que deixar o cativeiro possuindo bens de raiz já era um bom 

início em direção à mobilidade social ascendente, uma vez que conseguir um pedaço de 

terras apenas pelo próprio esforço exigiria dos libertos anos de trabalho e de 

poupança.
200

 Tal assertiva parte da presunção de que, nos anos de permanência no 

cativeiro, era exigido dos escravos apenas esforço físico, pois raros eram aqueles 

mancípios que tinham oportunidades de adquirir o aprendizado de um ofício 

especializado se comparados aos cativos das áreas urbanas. 

Mesmo em se tratando de uma região com um dinamismo econômico e social, 

presume-se que a liberdade dos movimentos não foi possível a todos os cativos, isso 
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significa que após adquirirem a alforria muitos libertos não conheceriam a base dos 

hábitos sociais das pessoas livres e brancas da localidade. Ademais, não se pode 

desconsiderar que alguns ex-escravos não conseguiriam adaptar-se a sua nova condição 

após a aquisição da liberdade, o que poderia resultar no retorno aos domínios do antigo 

proprietário. 
201

 

Diante das dificuldades os libertos tinham que aproveitar ao máximo as 

oportunidades oferecidas. Estudos apontaram que a agricultura e o comércio foram dois 

campos onde indivíduos livres de cor obtinham oportunidades de ascensão econômica e 

de alcançar razoável prosperidade.
202

 Alguns forros, contemplados em testamento com 

lances de terra, poderiam se dedicar, com mais desembaraço, às tarefas agrícolas. Com 

sorte, produziriam um excedente, passível de comercialização. Além dos ganhos 

obtidos, a venda de excedentes na localidade, poderia enraizá-los na comunidade local. 

O que reverteria uma tendência, pelo menos nesse grupo específico, de “exercer a 

liberdade com os pés”, ou seja, exercer a condição de forro, próxima à de um homem 

livre, migrando para outras regiões. 203 

É evidente que muitos alforriados não ingressavam numa nova condição 

possuindo espólio e por isso a agricultura e comércio tornavam-se campos limitados de 

oportunidades. Para o desenvolvimento da agricultura era necessário mão de obra, além 

da própria porção de terras. Este último aspecto era contornável quando os libertos 

arrendavam as terras dos seus ex-proprietários ou de algum outro senhor da localidade. 

Deve-se mencionar que nem sempre todos os membros da família escrava eram 

libertos e quando isso acontecia nem sempre era de forma gratuita. Nos primeiros anos 

de liberdade alguns forros trabalhavam visando apenas conseguir a quantia suficiente 

para manumitir o restante dos familiares. Neste sentido, adquirir terras e moradias 
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poderia ter um significado mais amplo para os alforriados, pois para além da 

possibilidade de ascensão econômica poderia significar também a oportunidade de 

resgate de pelo menos parte da família do cativeiro. 

Também é preciso esclarecer que, por se tratar de uma região rural, acredita-se 

que a demanda por certos produtos do pequeno comércio seria acanhada, visto que 

muitos senhores produziam nas suas unidades produtivas apenas o essencial para sua 

alimentação.  

2.4.2.  Moradias e benfeitorias 

 

As moradias e benfeitorias também se destacam entre as doações feitas aos 

alforriados, sendo que, em pelo menos quatro testamentos consultados, verificou-se 

registrada a concessão. Em algumas destas situações, as moradias/benfeitorias estavam 

conjugadas com outros legados e, em outros casos, eram concedidas separadamente.  

No testamento de Maria do Carmo verificara-se o legado de moradias combinadas 

com bens de raiz. 

 

Declaro que na fazenda onde moramos as benfeitorias, trastes e pastos deixo 

a minha meação para os ditos escravos e terras em círculo da mesma fazenda 

a quantia de sete alqueires de terras de cultura que poderão gozar e desfrutar 

depois da minha morte e do meu marido que é quando gozarão da liberdade, 

com a condição porém de não disporem destes bens de raiz, só assim sendo 

de um para outro, seus filhos a netos, e quando não queiram se sujeitarem a 

isso ficará pertencendo  à Irmandade de Nossa Senhora deste Arraial.
204

 

 

Mas nem todas as concessões em moradias eram conjugadas com outros 

legados, bem como não beneficiavam apenas aos alforriados. Além de conceder uma 

doação dupla aos alforriados, Maria Inácia do Espirito Santo também não deixou de 

beneficiar com moradias Manoel e Domingos, seus ex-escravos, que se encontravam 

libertos. 

 

Sou senhora de quatro moradas de casas citas no arraial de Guarapiranga que 

estão todas unidas na rua dos [citudos ?] e última morada destas que fica de 

corredor para cima deixo com meu quintal repartir  aos tais escravos 

                                                           
204

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Maria do Carmo. AFP. Ano: 1870. 

Auto 441. 



 

 

102 

 

quartados acima e a Manoel e Domingos que foram meus escravos e se 

acham forros para neles morarem e desfrutarem como fica sendo.
205

 

 

Os legados poderiam significar uma nova forma de vida para os manumitidos e a 

obtenção de moradias era um das aquisições que reafirmavam a liberdade. Eduardo 

França Paiva comentou que a posse de “casas cobertas com telhas e, às vezes, 

localizadas em nobres áreas das vilas e arraiais [...]” 
206

 foram uma das formas adotadas 

pelos libertos de demonstrar riqueza e ascensão social. Além da demonstração de poder, 

pode-se salientar que obter moradias e terras, contribuía para a realização de um bom 

casamento e para constituição de famílias.  

É provável que a aquisição de propriedade facilitaria, principalmente aos 

coartados, a quitação de sua liberdade. Uma moradia e uma simples porção de terras 

seriam um facilitador para a aquisição de pecúlios, uma vez que os libertos não 

precisariam gastar dinheiro com a habitação e nem se estabelecer como agregado em 

propriedades distantes. Todavia, a obtenção de uma morada também seria uma garantia 

do que foi acordado em torno da manumissão, à medida que a coartação possibilitava 

mobilidade espacial e saber onde encontrar os manumitidos era uma forma de não 

perdê-los de vista. Ademais, a residência também poderia servir de espaço para a 

realização de ofícios especializados - tecelã, carpinteiro, barbeiro, etc. - com a 

finalidade de manter os forros no mundo do trabalho e como medida de garantir-lhes 

dinheiro para a sobrevivência. 

Em sua pesquisa sobre a trajetória de libertos na cidade de Mariana da segunda 

metade do século XVIII, Renata Romualdo Diório fez interessantes apontamentos sobre 

as despesas das moradias para os libertos.
207

 Uma das primeiras considerações da autora 

refere-se à percepção de que adquirir um imóvel tinha conotações sociais, para além das 

econômicas, como se vem afirmando. Do ponto de vista social, a moradia poderia 

representar a consolidação da liberdade e, por conseguinte, a ascensão social. Do ponto 

de vista econômico, o liberto que alcançasse o título de uma propriedade passaria a ser 
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percebido como um indivíduo com recursos, o que asseguraria, além da integração 

social, a aquisição de créditos com os comerciantes da localidade. 
208

  

Ainda de acordo com estudos de Diório constata-se que, em alguns casos, os 

libertos residentes em Mariana não pagavam os aluguéis conforme acordado com os 

locadores. Os motivos da inadimplência podem ser creditados às dificuldades de alguns 

forros em manterem a sua sobrevivência, pois nem todos libertos conseguiam quantias 

suficientes para cobrir os gastos com a moradia e alimentação.
 209

 Diante de tal situação, 

era mais simples deixar de cumprir os acordos referentes aos aluguéis, o que resultava 

em ações judiciais por parte dos locadores os quais exigiam o recebimento dos aluguéis 

e o despejo da residência. Mesmo com o processo de ruralização, característico do 

século XIX, não há razões para descartar que, no oitocentos, houvesse situações como 

as verificadas pela autora, sobretudo, nas localidades que tinham perfil mais urbano.  

Por fim, a detenção de bens de raiz, de moradias e benfeitorias possibilitava aos 

egressos do cativeiro a reprodução da política senhorial a partir da aquisição de cativos, 

ou pelo menos a sua miragem.  

 

2.4.3. Escravos 

 

A doação de escravos aos alforriados foi verificada em um único caso. Com 

isso, presume-se que não era uma atitude comum doar cativos aos alforriados, salvo 

quando fossem também nomeados como herdeiros, tema que será tratado no próximo 

capítulo. No testamento de José Lopes Rosado observou-se que Maria, além da alforria, 

receberia também dois cativos mais bens de raiz.  

 
Declaro que deixo a minha escrava Maria, a mais velha, forra e liberta depois 

do meu falecimento e deixo para a dita Maria uma porção de terras nas 

cabeceiras de um córrego de seis alqueires de planta de milho para ela morar 

enquanto viver, depois do seu falecimento ficará para a minha herdeira. 

Declaro que meu testamenteiro dará para servir a dita minha escrava Maria 

enquanto ela viver uma escrava e um escravo (domingos e Joaquina), depois 

do seu falecimento ficará tudo para minha herdeira [...]. 
210
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Verificou-se, ainda, que o testador alforriou mais três escravos sem lhes conferir 

qualquer outro benefício. Porém, mesmo recebendo doações duplas, Maria não poderia 

dispor dos bens doados, inclusive os cativos, com bem lhe aprouvesse, impedida que 

estava de legá-los, ela própria, a seus herdeiros diretos, se os tivesse, ou a quem 

pretendesse. Após seu falecimento, os legados seriam repassados aos herdeiros do 

testador. Ciente de que a alforriada estava no final da vida e possivelmente sem 

sucessores, o testador viu aí uma possibilidade de reaver os bens deixados para a forra 

Maria.  

Na análise dos testamentos de mulheres libertas em Salvador/BA, Maria Inês 

Côrtes de Oliveira percebeu que as forras mantiveram a posse de escravos mesmo diante 

das crises econômicas, das revoltas populares e da supressão do tráfico externo de 

escravos.
211

 Esta posse foi justificada pela necessidade das mulheres em assegurar seu 

sustento, principalmente, aquelas que eram solteiras ou viúvas. De acordo com a autora, 

diante da elevação do número de alforrias na segunda metade do século XIX, o mercado 

de trabalho tendia a colocar as mulheres em desvantagem pelas ocupações livres, o que 

desvalorizava o preço a ser pago pelo trabalho.
212

 Logo, a conservação das escravarias e 

os investimentos seria uma das formas de assegurar a sobrevivência.  

Os libertos poderiam usufruir da posse de cativos herdados através dos serviços 

que esses lhe poderiam prestar ou diretamente, alugando-lhes a terceiros. É bem 

provável que o proprietário de Maria tenha lhe prometido terras e escravos levando em 

consideração a sua idade, bem como a sua incapacidade de exercer atividades 

remuneradas para seu sustento.  

Dependendo do lugar ou do período, não foi incomum que senhores dispusessem 

de escravos para os seus ex-mancípios, nos seus testamentos. Porém, é evidente que nem 

todos os proprietários tinham condições ou podiam efetuar este tipo de doação, 

principalmente, aqueles com cônjuge e herdeiros necessários. Deve-se ressaltar que os 

cativos tinham valor considerável no monte-mor e uma concessão poderia desfalcar o 

espólio final e desagradar os sucessores. 
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2.4.4. Bens móveis 

 

Como já salientado, os bens móveis mais frequentes entre as doações foram 

“vestimentas”, “trastes”, “ferramentas” e “utensílios de casa”.  Para os cativos, possuir 

algum móvel, ferramentas de trabalho e vestimentas significava diferenciar-se dos 

companheiros de cativeiro e o primeiro passo para deixar a senzala. Já para os libertos, a 

aquisição de ferramenta de trabalho, uma vestimenta ou móvel era uma maneira de 

assegurar a sobrevivência e um modo de reproduzir valores e costumes senhoriais.  

A possível afeição ao modelo cultural senhorial se balizava como uma forma de 

distinção e uma possibilidade de ratificar a liberdade. É presumível que, ao longo dos 

anos na senzala, os cativos estivessem isentos de qualquer uso de roupas que os 

assemelhasse aos trajes de libertos e brancos. Diante disso, a aquisição de uma 

vestimenta era uma das entradas a um novo universo cultural. Os trajes adquiridos dos 

seus antigos senhores poderiam ter um significado especial para os forros, pois além de 

fazer com que libertos se diferenciarem dos antigos companheiros, as vestimentas 

também possibilitavam que eles fossem vistos “com outros olhos” pelas pessoas que 

ocupavam lugar de destaque na sociedade local. Logo, o recebimento das vestimentas 

também significaria transferência de prestígio subsidiado pelo destaque social do 

testador.  

Estudos para as Minas setecentistas demonstraram que muitos libertos 

utilizavam de comportamentos e de costumes senhoriais a fim de evitar serem 

confundidos com os escravos. Para isso, usavam roupas de tecidos importados, joias, 

adereços específicos de pessoas livres, bem como frequentavam e participavam de 

espaços de convívio de pessoas brancas.
213

 Acredita-se que estes comportamentos 

permaneceram ao longo do século XIX, mesmo se tratando de uma região rural, pois 

tais artifícios eram uma forma de confirmar a nova condição e suavizar o passado 

escravo. Vale frisar que, além do ponto de vista da distinção, era necessário possuir 

vestimentas adequadas, pois as localidades que formam a região de Guarapiranga são 
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caracterizadas por um clima tropical de altitude, por isso presume-se que no período do 

inverno chegava atingir baixas temperaturas. 
214

 

Como tratado anteriormente, na amostra pesquisada, os escravos não foram 

beneficiados com bens de raiz nem moradias, sendo os legatários apenas os alforriados e 

os libertos. No que diz respeito aos bens móveis, os escravos aparecem como legatários. 

Em um dos casos analisados, apresentam-se os legados que Manoel Francisco Bastos 

prometeu a um alforriado e a um escravo.  

 
Declaro que meu escravo Paulo Benguela depois do dia do meu falecimento 

ficará forro e liberto como se do ventre livre nascesse pelos bons serviços que 

do mesmo tenho recebido sem [?] alguma. O meu testamenteiro lhe passará 

sua carta de liberdade, servindo esta mesma verba de seu instrumento de 

inteira liberdade. Declaro que toda a minha roupa de cor, camisas, todas os 

trades digo trastes móveis de casa que se acharem por meu falecimento deixo 

por esmola ao meu escravo Paulo que acima deixo forro e mais outro escravo 

por nome José cabra em igual parte [...]. 
215

 

 

No trecho em destaque, Paulo Benguela, além da alforria, inseria-se no mundo 

fora do cativeiro possuindo roupas e móveis que pertenciam ao seu antigo proprietário. 

No mesmo trecho, nota-se que José Cabra seria favorecido com os legados, mas 

continuaria sendo escravo.  

Na documentação constata-se ainda a preocupação dos proprietários em premiar 

os alforriados com os instrumentos de trabalhos, provavelmente utilizados no tempo de 

cativeiro. A constatação foi verificada no testamento de Ana Rosa de Jesus que, 

aparentemente preocupada com futuro dos forros, legava aos mesmos as ferramentas e o 

tear. 

 
Declaro que depois da minha morte ficarão libertos os meus escravos José 

Bento a qual meu testamenteiro dará toda a sua ferramenta de carpinteiro e a 

escrava por nome Leocádia a qual deixo a parte que tenho nas casas de 

Calambau e um tear. 
216

 

 

O liberto que possuísse um ofício - carpinteiro, alfaiate, barbeiro, sapateiro, 

fiandeira – diferenciava-se dos demais, sobretudo no ambiente rural. Por ter existido, ao 
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longo dos anos, hierarquias 
217

 na prática dos ofícios mecânicos presume-se num 

primeiro momento que poucos cativos tenham tido acesso ao aprendizado de atividades 

especializadas, sobretudo, numa região voltada para as atividades da terra. Porém, 

quando se examina as listas nominativas dos anos iniciais de 1830, observa-se que um 

em cada quatro escravos com ocupações declaradas exerciam atividades especializadas 

(cf. tabelas 1.13 e 1.14). Todavia, a maior parte dos cativos estava empregada nas 

atividades agrícolas. Já as escravas listadas neste conjunto documental estavam 

envolvidas em maior número com as atividades artesanais, comparadas aos homens, 

exercendo ofícios que exigiam uma determinada especialização como fiandeiras, 

costureiras, tecedeiras e rendeiras (cf. tabela: 1.13).
218

 É provável que a 

protoindustrialização, voltada para a confecção de tecidos, na região, tenha possibilitado 

a integração das cativas e das libertas no trabalho especializado. Investigando os chefes 

de domicílios da região do Guarapiranga nos anos de 1830, Mateus Andrade percebeu 

que parte significativa das mulheres que encabeçavam os fogos estavam empregadas 

nos setores de fiação e tecelagem, o autor subsidiado pelos estudos de Libby, sugere 

uma protoindustrialização na região.
219

 

O exercício de um ofício mecânico era uma forma de “viver de si”, sendo que os 

indivíduos que exerciam tais atividades, no meio rural, tendiam a trabalhar em fazendas 

e por isso teriam acesso mais facilitado a terra.
220

 Por outro lado, os trabalhadores 

especializados eram estimados e respeitados socialmente, principalmente numa região 

onde predominava trabalhadores em atividades agrícolas, pois além de tornar os 

senhores dependentes de seus afazeres, conseguiam também ampliar o seu espaço de 

autonomia, contribuindo para se afastar do passado na escravidão.
221
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2.4.5. Legados em dinheiro 

 

Os legados em dinheiro sobressaíram como a principal concessão registrada nos 

testamentos.  Verificaram-se 19 registros de concessão em dinheiro aos cativos e aos 

filhos de libertos, porém não se verificou doações em dinheiro aos alforriados. 

O que chamou a atenção sobre as doações em dinheiro foi o fato de que os 

testadores não legavam dinheiro apenas aos seus escravos, mas também aos cativos 

pertencentes a outros proprietários. Estas doações revelam muito sobre o dinamismo das 

relações que havia no cotidiano da escravidão. É possível perceber que, sobretudo as 

cativas, se beneficiavam das afinidades com pessoas fora do cotidiano da senzala. Os 

resultados destas relações são perceptíveis quando se examina que as justificativas para a 

doação em dinheiro era o reconhecimento de paternidade, do compadrio e a gratidão.  

Analisam-se, então, as justificativas e/ou motivações das doações. A suspeita e o 

reconhecimento de paternidade foram observados no testamento de Luiz Antônio da 

Silva. Para além da desconfiança de ter tido filhos naturais com uma mulher casada de 

nome Rita Nunes, o testador reconheceu ter tido um filho de nome José com uma escrava 

também de nome Rita, propriedade de Maria Clara e viúva do Capitão Antônio 

Rodrigues Machado.  

 

Declaro ser viúvo e não tive filhos alguns do matrimônio, mas tenho 

desconfiança de ter dois filhos naturais com uma mulher casada, um casal 

José e Ana filhos de Rita Nunes, tenho mais um filho de nome José sujeito, 

filho de Rita sujeita de Dona Maria Clara do finado Capitão Antônio 

Rodrigues Machado e por não ter herdeiro legatário ascendente ou 

descendente que meus bens hajam de herdeiros por isso deixo aqueles dois 

José e Ana de esmola oitenta mil réis para ambos e para a liberdade daquele 

José sujeito oitenta mil réis. 
222

 

 

Nota-se que o testador não nomeou os supostos filhos como herdeiros nem o 

filho que teve com uma sujeita sobre a qual evitou referir-se como cativa. Para checar a 

informação, foi consultado o inventário do testador e o único herdeiro listado foi sua 

sobrinha de nome Ana, de mais ou menos 17 anos. Mesmo não nomeando o filho José 

como herdeiro, o testador dispôs-se a contribuir com a sua liberdade através da doação 

em dinheiro. No documento não foi apontada nenhuma informação que pudesse 
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esclarecer sobre a relação do testador com a sua prole, mas observa-se que nenhum 

escravo foi listado na descrição de bens do inventário. Esta ausência talvez tenha sido a 

motivação que impulsionou o testador a manter relações com a escrava de outro 

proprietário da localidade. 

Os laços de compadrio entre os escravos e pessoas livres também foi determinante 

para que os primeiros fossem agraciados com algum incentivo em dinheiro pelos segundos. 

Este fato foi verificado no testamento de André Lino de Souza no qual declarou no seu 

testamento, 

 
Assim mais dou de esmola cem mil réis a minha comadre Marcelina escrava 

de João Antônio Martins Guimaraens, na dívida que me deve por obrigação 

sua mais [esposa ?] Rita Maria Gonçalves para ajudar na sua liberdade digo 

da liberdade da dita minha comadre [...]. 
223

 

 

 O valor doado à comadre Marcelina seria descontado na dívida que o casal 

proprietário da cativa tinha com o testador. Consultando os créditos no inventário do 

testador, verificou-se que Rita Maria Gonçalves tinha uma dívida no valor de 277$612 

(duzentos e setenta e sete mil e seiscentos e doze réis). Ciente destes débitos e com o 

objetivo de agraciar sua comadre com uma concessão, André Lino de Souza exigiu que 

fosse abatido, deste valor, a quantia de cem mil réis em favor da liberdade de Marcelina. 

Em seu estudo, Miriam Hartung observou que alguns entre os compadres dos 

cativos da fazenda Santa Cruz/PR pertenciam ao rol das relações dos familiares dos seus 

senhores.
224

 A autora argumentou que este tipo de parentesco religioso não se estendia 

além dos limites da paróquia na qual estavam inseridos. Parece ter sido esse o caso de 

Guarapiranga onde o compadrio entre escravos e pessoas próximas aos senhores não 

parece ter sido uma situação extraordinária. O mais instigante desta relação é o fato dos 

proprietários dos escravos reconhecerem e respeitarem as relações de consanguinidade e 

do parentesco espiritual dos seus cativos com pessoas livres. 

A doação em dinheiro prometida à escrava Marcelina demonstra que “o 

apadrinhamento não abrangia apenas a relação padrinhos e afilhados, mas também era um 

laço importante entre os padrinhos e os pais da criança, que se tornavam compadres.” 
225
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A historiografia tem apontado que era mais recorrente os homens livres apadrinhar os 

filhos das cativas do que senhores padrinhos dos próprios escravos. Sandra Graham 

sugere que o fato de o apadrinhamento resultar em laços de parentesco poderia pesar na 

decisão dos proprietários de não serem padrinhos de seus escravos. Isso dificultaria, por 

exemplo, a aplicação de castigos e a própria venda.
226

 Silvia Brugger também verificou 

ter sido menos frequente o apadrinhamento dos escravos pelos seus os senhores, mas 

advertiu que o compadrio vinculava não apenas os pais, filhos e padrinhos, mas também 

membros da família senhorial que também poderiam apadrinhar. 
227

  

Ainda segundo Brugger a escolha dos padrinhos oscilava entre dois extremos 

sociais, sendo que a escolha de padrinhos livres visava possibilidades de ganhos, para 

seus filhos ou para si. Já a escolha dos cativos reforçava as teias sociais estabelecidas na 

própria comunidade escrava.
228

 Logo, tanto os laços de compadrio com homens livres 

quanto parentesco religioso com escravos mais prestigiado da senzala indica a intenção 

dos cativos de estabelecer vínculos com pessoas situadas numa melhor hierarquia social, 

o que resultava, por exemplo, na obtenção das alforrias. 

Mesmo a historiografia tendo apontado para a pouca frequência do 

apadrinhamento dos cativos pelos seus senhores, isso não significa que este estudo não 

identificou testadores que eram padrinhos dos seus mancípios.  Manoel dos Anjos Silva 

declarou em seu testamento “Deixo a meu escravo e afilhado Miguel Crioulo vinte mil 

réis”.
229

 O testador não alforriou o seu afilhado, mas não deixou de lhe prometer algum 

dinheiro que poderia ser empregado em prol da sua liberdade ou da sua esposa a africana 

Antônia Angola. 

A gratidão dos ex-escravos também foi um fator que contribuiu para que os 

proprietários agraciassem os egressos e seus filhos com privilégios em dinheiro. Um dos 

casos que se identificou na documentação foi verificado no testamento do Capitão 

Manoel Ferreira Maciel. Este capitão legou uma quantia em dinheiro a uma forra de 

nome Liberata em virtude da boa companhia, dos bons serviços e da gratidão com a 

qual tem servido. A dita forra comprou a sua liberdade em anos anteriores à elaboração 
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do testamento do capitão, porém, diante de um pedido do testador a liberta continuou a 

servir ao testador e sua família. O resultado desta decisão foi que Liberata e seus filhos 

Francisco, Antônio e Carlos foram recompensados com doações em dinheiro conforme 

observado no testamento. 

 
Declaro que em mil oitocentos e quarenta e sete recebi de Liberata escrava 

que foi minha a quantia de duzentos mil réis para a sua liberdade, e nessa 

mesma época em atenção ao recebimento e aos bons serviços que me havia 

prestado passei-lhe carta de liberdade com o ônus. Porém de ficar em minha 

companhia enquanto eu vivesse e por gratidão ela quisesse, mas sem direito a 

exigir salário algum. Deixo a referida Liberata em atenção aos bons serviços 

que me tem prestado a quantia de seis centos mil réis. Deixo para os três 

filhos de Liberata, a saber, Francisco, Antônio e Carlos a quantia de quarenta 

mil reis a cada um [...]. 
230

 

 

Não fica especificado, na documentação, quem eram o pai dos filhos de Liberata 

e se a mesma já os tinha quando conseguiu pagar pela sua liberdade. Cabe aqui 

questionar a “gratidão” ressaltada no documento para não acreditarmos na falsa ideia de 

que os cativos e forros eram seduzidos por qualquer proposta senhorial. É bem provável 

que Liberata soubesse de sua posição de destaque entre os mancípios do capitão, pois 

mesmo com uma escravaria formada por 11 cativos nenhum foi contemplado com a 

alforria em testamento. A permanência de Liberata sob as vistas dos seus proprietários, 

mesmo depois de recebida a carta de liberdade, poderia lhe render bons dividendos 

como de fato aconteceu. Não se pode afirmar que todo ato de gratidão fosse marcado 

por alguma conveniência ou por qualquer atitude dissimulada, mas é indicativo que a 

justificativa da gratidão fosse aproveitada pela maior parte dos cativos no sentido de 

converter em oportunidade para retirar-se da escravidão. 

Os testadores também premiavam com dinheiro os cativos da própria posse, mas 

estavam longe de oferecer a liberdade. O já referido Manoel dos Anjos Silva, além 

beneficiar o seu afilhado Miguel com uma promessa em dinheiro, também contemplou 

outra cativa da seguinte maneira: “Deixo à minha escrava Eva Rebola casada com 

Manoel Crioulo vinte mil réis.” 
231

 Não foram verificadas promessas de alforrias no 

testamento, talvez para não desagradar os herdeiros a concessão em dinheiro foi o que 

aquele senhor poderia legar a seus mancípios. Cabe observar que estes escravos, a partir 
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do casamento e da relação de compadrio, souberam ampliar a rede de relações em busca 

de privilégios e, neste caso específico, obtiveram a doação em dinheiro ainda, que não 

fosse acompanhada da manumissão. Neste estudo, não foi uma preocupação estabelecer 

o valor representado pelas quantias doadas, o que exigiria diversos indexadores, uma 

vez que os documentos são de décadas distantes umas das outras e havia inflação no 

período.  

Conforme apresentado, apenas algumas justificativas para as doações em dinheiro a 

escravos e libertos foram apresentadas, porém outras ficam nas entrelinhas podendo ser 

apenas alvo de especulação. Vejamos uma doação prometida pelo português José 

Fernandes de Moura: “Deixo a Maria mulata escrava do Capitão Luiz Antônio de Faria para 

ajuda de sua alforria vinte oitavas”.
232

 Acredita-se que, apenas favorecer a liberdade, pode 

não ter sido a única justificativa para concessão da quantia em dinheiro, pois poderia haver 

outra motivação não explicitada no documento. Surge, então, uma inquietação: Porque o 

proprietário não contribuiu com a manumissão do seu cativo Paulo Cassange, libertando-o 

gratuitamente?  Foi exigido pelo capitão que o africano servisse aos herdeiros por seis anos 

após seu falecimento.  

A resposta sobre a alforria condicional pode ser dada pelo desejo do testador em 

assegurar os trabalhos do africano para seus herdeiros. Esta condição, além de costumeira 

pelos testadores da região, beneficiava os sucessores no sentido de evitar quaisquer 

protestos sobre a alforria prometida. Neste sentido, no processo da alforria, nem sempre o 

beneficiado era propriamente o cativo, mas sim os herdeiros contemplados com serviços da 

condição impostas pelos testadores. Quanto à resposta sobre o dinheiro à cativa Maria 

Mulata pode-se apenas especular, podendo ser creditada a uma relação amorosa, ao 

compadrio e mesmo a relação de amizade que transcendeu os limites da senzala. 

Em síntese, foi verificado que as doações em dinheiro beneficiaram os escravos 

pertencentes ao doador e também aos cativos pertencentes a outros proprietários.
233

 

Presume-se que a doação em dinheiro fosse motivada, além dos bons serviços 

prestados, pela gratidão, pelo grau de parentesco consanguíneo e religioso. Neste último 

ponto, verifica-se a flexibilidade das relações sociais da localidade na qual se constata 
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compadrio e as relações afetivas entre escravos e pessoas livres. É provável que os 

escravos buscassem se relacionar com pessoas influentes da localidade a fim de obter 

alguma vantagem rumo à conquista de sua liberdade. De preferência com aquelas 

ligadas ao rol das relações sociais e políticas da família dos seus senhores.
234

 Estudos já 

apontaram que a obtenção de determinados privilégios por parte dos cativos só foi 

possível mediante o estabelecimento de relações familiares e comunitárias com outros 

cativos e com homens livres da localidade. 
235

 

O que chamou a atenção nos legados foi que eles beneficiaram escravos 

pertencentes a outros proprietários. Teria esses proprietários reconhecido o direito 

daqueles escravos terem acesso aos legados? Do ponto de vista jurídico, os escravos 

estavam reduzidos à condição de “cousa” e sujeitos ao poder e domínio de outrem.
236

 

Com base no direito Romano, Perdigão Malheiro escreveu que “o escravo nada 

adquiria, nem adquire, para si, tudo para o senhor.” 
237

 Caso o escravo adquirisse algo 

teria que ser consentido pelo senhor. Ademais, ao escravo era negado o direito de 

elaborar testamento e de estabelecer sucessor em possíveis heranças e nem mesmo era 

garantido o direito ao pecúlio. 
238

 

Estudos já esclareceram que, em muitos casos, os senhores reconheciam os 

pecúlios adquiridos pelos cativos.
239

 Um caso admirável que remete ao reconhecimento 
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de acesso ao pecúlio foi o fato de Clara Fortunata da Silva que declarou, em seu 

testamento dívidas com seus escravos. 

 

Declaro que sou devedora a minha escrava Lucia a quantia de cento e trinta 

mil réis, cuja a quantia ficará em conta da Liberdade de Casimiro filho da 

dita Lúcia, em preço de cento e setenta mil réis e nesta data quero que se 

passe a presente  carta de Liberdade ficando ela dita Lucia obrigada a 

satisfazer o restante  da mencionada quantia de cento e setenta mil réis. 

Declaro que devo a minha escrava Antônia a quantia de vinte  e três mil réis. 

[...]. Declaro que devo ao meu escravo Joaquim a quantia de dez mil réis. 

Declaro que devo ao meu escravo Francisco cinco mil réis.
240

 

 

É sabido que, costumeiramente, os escravos acumulavam pecúlios. Dependendo 

da maneira acordada com os proprietários, o aluguel dos mancípios podia render ganhos 

aos cativos. Outra forma de assegurar o pecúlio seria através do consentimento do 

testador de alguma doação adquirida pelo cativo, conforme apresentado. Em alguns 

casos, os cativos poupariam nos gastos com alimentos e os converteriam em valores ou 

bens. 
241

  

Não raro, os escravos cultivavam, em seu favor, as terras dos seus proprietários 

com consentimento dos mesmos. Este mecanismo seria importante para a acumulação 

de pecúlios por parte dos cativos e ainda os ligava ao trabalho da fazenda prevenindo, 

por exemplo, descaso com o trabalho e fugas.
242

 Nos espaços urbanizados e com uma 

economia mais dinâmica, os senhores permitiam aos escravos com determinado grau de 

especialização trabalhar sob o regime de ganho e aluguel. Todavia, através destas 

formas de trabalho escravo os proprietários e/ou quem alugava retinham a maior parte 

dos lucros obtidos com a realização dos trabalhos. Nos casos em que era permitido ao 

cativo viver fora da propriedade, as chances de acúmulo de pecúlio podiam aumentar:  

 

 sendo o escravo ao ganho aquele que se lançava às ruas por própria conta, 

em busca do ganho de cada dia, prestando contas ao senhor ou senhora ao 

final do dia ou em dias estipulados, sua inserção se contrapunha àquela do 
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escravo meramente alugado pelo seu senhor e que trabalhava sob a 

supervisão de outrem que substituía a autoridade senhorial.
243 

 

No testamento não são reveladas as razões das dívidas de Clara Fortunata da 

Silva com seus escravos nem mesmo os motivos que levaram a testadora a reconhecê-

las em documento público, mesmo que fosse um costume as pessoas reconhecerem 

dívidas e créditos no testamento. O que chama atenção é o fato dos cativos acumularem 

pecúlios e ainda serem credores dos seus senhores.  

Eduardo França Paiva identificou situação semelhante nas Minas Setecentistas e 

argumentou “[...] guardados os perigos das generalizações, todos deviam a todos e até 

mesmo escravos eram credores de seus proprietários [...]”.
244

 Ainda que não fosse algo 

excepcional, surpreendeu o reconhecimento, por parte da testadora, da dívida com seus 

cativos, à medida que não havia obrigação legal de quitá-la. Não há dúvidas de que o 

reconhecimento das dívidas pela proprietária, a forma de negociar o pagamento e a 

alforria, bem como aceitação de que os cativos adquirissem pecúlios de outros senhores 

revelam o espaço de autonomia conquistado pelos escravos.  

2.4.6. Bens semoventes e outros 

 

Na categoria bens semoventes e na categoria outro foi verificado um único caso 

em que o capitão Joaquim José de Santana, morador no distrito da Tapera, destinou 

além de uma quantia em dinheiro, um cavalo ao seu afilhado Antônio filho de Graciana, 

bem como estava preocupado com a educação do mesmo. 

 
Deixo para o meu afilhado Antônio filho de Graciana cem mil réis e um 

cavalo que já lhe dei, os meus testamenteiros terão muito cuidado com sua 

educação que muito merece. 
245

  

 

 

Pela leitura do testamento, nada comprova que Graciana e Antônio fossem 

escravos ou egressos do cativeiro. Porém, examinando as Listas Nominativas de 
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Habitantes de 1831/32,
 246

 vê-se que Graciana foi listada como agregada do capitão 

Joaquim José de Santana, na condição de livre, crioula e com 13 anos de idade. Uma 

ressalva negativa é o fato de não constar a filiação de Graciana e também não há 

nenhuma indicação de que era uma exposta. Assim como a crioula, havia mais três 

agregados menores, todos designados como crioulos. A hipótese é de que a Graciana era 

filha de algum casal de escravos da senzala ou de alguma cativa com algum indivíduo 

livre, inclusive suspeitas recaem sobre o capitão. 

É possível que Graciana tenha sido libertada na pia batismal ou ainda nos 

primeiros anos de vida por carta de liberdade. Independentemente da filiação ou do modo 

de deixar o cativeiro, a crioula e sua prole não ficaram desamparadas, conforme 

verificado no testamento elaborado em 1846, época em que tinha 28 anos. Aos 

testamenteiros foi legada a responsabilidade de cuidar da educação de Antônio e não 

deixá-lo ao desamparo.  

Não se sabe ao certo qual a atribuição da palavra educação empregado pelo 

capitão. Silvia Brugger consultando o dicionarista da época Moraes e Silva verificou que 

os termos “criar” e “educar” possuíam significados semelhantes. Por exemplo, por 

“educar” o dicionarista entendia “criar, dar ensino e educação, doutrinar a mocidade”. 

Mas como bem salientado por Brugger o ato de “criar”, definido por Moraes e Silva não 

se limitava à educação, referia-se a “alimentar aos peitos, ou dar de comer”, “dar 

educação e alimentos”. 
247

 

Acredita-se que o significado do termo “educação” empregado no documento 

examinado não seja distinto do que foi atribuído pelo dicionarista ao significado de 

“educar”, mas também muito próximo à definição do termo “criar”. A condição de 

padrinho fez com que capitão preocupasse com o futuro do seu afilhado, não se sabe se 

Graciana era casada e se Antônio conhecia o seu pai, o fato é que o capitão teve uma 

atitude com seu afilhado que geralmente os pais tinham com filhos, sobretudo, em relação 

aos filhos ilegítimos. 
248

 

Pode-se creditar os legados com a educação nas concessões em dinheiro, tendo em 

vista que cuidar da educação e da criação exigiam gastos, ainda que não tenha sido 
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comum este tipo de doação. Os legados em animais foram raros na documentação 

consultada, talvez concessões informais tenham precedido as doações ou porque os 

legatários desenvolvessem, eles próprios, atividades criatórias.  

 

2.4.7. Legados religiosos 

 

Os legados religiosos foram contabilizados com a maior frequência entre as 

doações destinadas aos cativos, 51 testadores mandaram celebrar missas em intenção 

das almas dos cativos. Entende-se que, do ponto de vista econômico, esta concessão em 

nada influencia a ascensão e a mobilidade social dos cativos beneficiados, mas do ponto 

vista simbólico, os atos litúrgicos deixados em intenção das almas dos cativos podiam 

revelar posições adquiridas nos longos anos de cativeiro.  

 
[...] Assim mais cinquenta missas pelas almas dos meus pais, quarenta missas 

em beneficio dos meus escravos vivos e defuntos, vinte missas pelas almas 

de meus avós, irmãos e mais parentes e cinquenta missas pelas almas do 

purgatório em geral. 
249

 

 

[...] sepultado na capela mais próxima do meu falecimento e acompanhado 

pelo [por] que mais comodamente possa comparecer o qual dirá por minha 

alma uma missa de corpo presente de esmola de mil e duzentos réis e assim 

mais quatro missas de esmola de seiscentos réis pelas almas de meus pais e 

meus escravos Antônio e Ignácio digo Inocêncio. 
250

 

 

Os cativos morriam impossibilitados de elaborar seus testamentos e nem todos 

libertos os realizavam por falta de bens para legar. Diante disso, muitos mancípios 

africanos e seus descendentes não se preparavam para a “boa morte”, não cumprindo 

com os ritos da salvação da alma. O que se devia aos autos custos dos funerais e por 

isso entende-se que muitos cativos eram enterrados sem cumprir os costumes e rituais 

católicos.
251

 É sugestiva a hipótese de que o costume dos senhores em legar missas em 
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intenção da alma dos seus cativos era uma forma de mediar por aqueles que não tinham 

intercessores ou que não tinham condição de cumprir os preceitos cristãos.  

É possível que os senhores ensinassem aos seus cativos a doutrina cristã e por 

isso é provável que os patronos os incentivassem a frequentar o culto católico, salvo 

quando os escravos tivessem que trabalhar aos domingos para assegurar a 

sobrevivência. As Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia advertiam 

aqueles senhores que não sustentavam seus cativos e os liberavam aos domingos para 

trabalharem e manterem a sobrevivência. 
252

  

De uma maneira geral, acredita-se que os escravos sabiam da importância de 

receber as celebrações religiosas em intenção da alma, sendo um princípio importante 

para salvação. As referidas constituições alertavam aos senhores para que não se 

esquecessem dos seus escravos no momento da morte, ou seja, não deveriam deixar de 

rezar em intenção das almas dos escravos falecidos.
253

 O contrário também é 

verdadeiro, foi recorrente libertos elaborarem testamentos e neles estarem anotadas 

missas em intenção das almas dos ex-senhores, bem como outros legados.
254

 Contudo, 

observa-se que um século e meio depois, a orientação eclesiástica continuava sendo 

apreciada, sendo as celebrações eucarísticas em intenção das almas dos mancípios 

anotadas no testamento. 

Quase a totalidade das missas examinadas foi ofertada sem especificação do 

cativo falecido, mas em alguns poucos casos os testadores optaram por citar os nomes dos 

cativos falecidos.  

 
Declaro que o meu testamenteiro mande dizer quatro missas por alma do meu 

marido e mais quatro ditas por almas dos meus pais João José Leitão e 

Caetana. Mais quatro ditas por alma dos meus irmãos Manoel, Francisca e 

Ana. Mais quatro por alma dos meus escravos Albina e Antônio e mais 

quatro pelas almas do Purgatório. 
255

 

 

O meu testamenteiro mandará dizer por minha alma sessenta missas, pelas 

almas dos meus pais vinte missas, e em benefício dos meus escravos vivos e 

defuntos dez missas. 
256
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 As celebrações eucarísticas também foram oferecidas para os cativos vivos e 

também para os escravos que pertenciam a outros membros da família. Por estas 

determinações, alguns mancípios morreriam sabendo que, em seu favor, haveria 

intervenções para a sua salvação. 

 
Declaro que o meu testamenteiro mandará dizer sete oitavarios 

257
 de missas 

a saber dois oitavarios por minha alma, dois por alma do finado meu marido, 

um por alma de meus irmãos e cunhados, um por alma dos escravos que 

serviram o meus pais, e um por alma dos meus afilhados e afilhadas.
258

  

 

Em geral, o número de missas legadas aos cativos não diferia, de maneira 

significativa, dos números ofertados aos familiares. Em vários testamentos não havia 

uma oferta menor aos cativos em relação ao restante da parentela. Em poucos 

testamentos nota-se uma diferença discrepante. 

É presumível, também, que os legados religiosos fossem uma compensação dos 

serviços prestados e, em muitos casos, a missa era a única doação que os testadores 

podiam ofertar aos escravos. No entanto, também é importante destacar que a atitude de 

mandar celebrar missas em intenção dos cativos tinha como objetivo reparar as falhas 

dos testadores ao longo da convivência.  

 

[...] mandará dizer vinte missas pela minha alma. Esmola de seiscentos réis e 

vinte pela alma de meu pai e pela alma do meu marido dez pelas almas de 

meus filhos falecidos e pela intenção de almas de que tenho negociado ou 

[lesado ?] vinte missas. Mais vinte missas pelas almas dos meus escravos e 

domésticos a todos pelo amor de Deus peço perdão das minhas faltas e 

desleixos.
 
 
259

 

 

Os legados espirituais aos cativos também foram resultados da proximidade com 

seus senhores, pelo predomínio das pequenas posses, como na região de Guarapiranga. 

Diante da morte, muitos escravos não tinham condições ou ninguém para interceder por 
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sua alma. Alguns legados espirituais estavam conjugados com as doações materiais, 

porém a maior parte foi concedida sem qualquer outro benefício. É possível que o fator 

econômico justificasse tal fato, à medida que seria menos dispendioso pagar pelas 

missas e mais aceitável pelos herdeiros do que fazer qualquer outra concessão que 

alterasse drasticamente o espólio final da herança.  
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CAPÍTULO 3: HERDEIROS DOS SEUS SENHORES 

 

3.1. Introdução 

 

O alferes João Gonçalves Machado,
260

 viúvo, sem herdeiros necessários, 

morador no distrito da Barra do Bacalhau elaborou seu testamento em 1847 e alforriou 

todos os seus nove escravos e instituiu os mesmos como seus herdeiros universais. O 

alferes justificou sua atitude, afirmando que era refém dos trabalhos prestados pelos 

cativos, pois era através da labuta dos negros que seu sustento era possível. Merece 

destaque o fato de que o testador também elegeu como sucessora uma ex-escrava, Maria 

Francisca, liberta pela sua finada esposa Antônia Prudência. 

Atentando-se às cláusulas do testamento, verifica-se que o referido senhor, em 

nenhum momento, declarou que tinha herdeiros necessários nem ascendentes ou 

parentes colaterais e tão pouco se constata alguma relação de compadrio. O único 

vestígio que possibilitou verificar algum tipo de relação próxima, mas sem laços de 

sangue, foi o enjeitado 
261

 de nome Evaristo de sete anos. Presume-se que a adoção de 

um filho era a evidência da ausência de uma prole.  

No testamento consta anotado somente missas em intenção da alma da finada 

esposa sem qualquer referência a outro familiar. Logo, a herança do alferes seria 

partilhada com Evaristo, o filho exposto, com nove cativos alforriados e com a liberta 

Maria Francisca. É interessante observar que, neste caso, os libertandos ingressariam no 

mundo dos livres portando determinada parte de uma herança e ainda carregando um 

dos sobrenomes do seu antigo proprietário, visto que quase todos os manumitidos foram 

assinalados no rol de herdeiros do inventário com o sobrenome “Gonçalves”. É 

sugestivo que o alferes João Gonçalves Machado tivesse, naquele momento da vida, 

uma relação afetiva e familiar com seus cativos e, após adquirirem a liberdade, os forros 
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adotaram o sobrenome como uma forma de gratidão, mas também como maneira de 

ocultar a ascendência escrava.  

A partir deste caso e de outros que serão analisados ao longo do texto surge um 

importante questionamento: O que levava um proprietário escravista a eleger seus cativos 

como herdeiros? No caso anteriormente mencionado algumas hipóteses são admissíveis 

como o fato do testador ser viúvo e não ter herdeiros forçados. Entretanto, essas 

proposições não podem ser as únicas, pois, na ausência de cônjuges e filhos, nem todos os 

testadores escravistas realizavam tais benefícios. Ademais, depara-se com testadores 

casados e com filhos que nomearam seus cativos como herdeiros, o que significa que a 

ausência a quem legar não pode ser o único fator determinante. 

Outra questão a ser examinada era se, assim como na concessão de alforrias, 

havia condições e restrições para o acesso da herança. Também se torna instigante 

averiguar os motivos dos manumitidos adotarem o sobrenome do antigo senhor. A partir 

desta verificação outra questão deve ser pensada: será que mais importante que adquirir 

algum bem material era também possuir um sobrenome que encobrisse a ascendência 

escrava? 

A partir das questões supracitadas foram analisados os testamentos de sete 

proprietários escravistas que institui os seus escravos e forros como herdeiros, bem 

como uma doação causa mortis que também registrava os mancípios e libertos como 

sucessores. Ressalta-se que não se pode considerar a nomeação dos indivíduos de “cor” 

como herdeiros apenas como um ato de bondade e de salvação da alma. Sendo assim, 

deve-se examinar situações importantes como o já referido estado matrimonial dos 

testadores, a presença e ausência de filhos, bem como se atentar para algumas 

prerrogativas adquiridas pelos cativos ao longo do cativeiro como casamento, relações 

consensuais, compadrio, liberdade de movimento na localidade, acúmulo de pecúlio, 

entre outras. É evidente que as fontes não revelam todas essas informações, por isso é 

importante se ater aos fragmentos e vestígios da documentação como uma forma de 

investigação. 

3.2. Senhores generosos? 

 

Quando se analisa a Tabela 3.1 a primeira percepção que salta aos olhos é que a 

maior parte dos testadores não possuía herdeiros forçados e nem cônjuges, visto que 
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quatro eram viúvos (sendo uma viúva), dois casados e dois solteiros. Tal observação 

sugere que os cativos que pertencesse aos testadores sem herdeiros tiveram boas 

chances de adquirir o privilégio de serem nomeados herdeiros. 

As oportunidades dos cativos tornarem sucessores seriam maiores e mais 

rentáveis quando também não houvesse o cônjuge meeiro, pois foram examinados casos 

de manobras das esposas dos testadores no intuito de embargar os direitos dos cativos 

sucessores. É provável que, quando havia a presença de cônjuge e herdeiros e no intuito 

de evitar litígios, os senhores lançavam mão da nomeação dos filhos como herdeiros e 

optavam por realizar alguma doação que não interferisse no montante final do espólio. 

 

Tabela 3.1. Testadores que nomearam os escravos e libertos como herdeiros, 

Guarapiranga (c: 1820-1871) 
 
 

Fonte: Traslados dos testamentos anexados nos inventários postem-mortem encontram-se abrigados 

ACSM e AFP. Os herdeiros de Silvério Francisco e Antônio José Carvalho eram filhos naturais, mas se 

encontravam livres. Os valores do monte-mor apresentados refere-se ao valor líquido da herança, com 

exceção do monte-mor da herança de Antônio Jose Carvalho da qual não conseguiu identificar o monte-

mor liquido em virtude dos autos deteriorados. N.C: Não consta registrado no inventário o valor do 

monte-mor. Est. Matri: Estado Matrimonial. 

 

Testador Est. 

Matri. 

Herdeiros Alforriados 

Herdeiros 

Libertos 

Herdeiros 

Monte-Mor 

 

João M. 

Gonçalves 

Viúvo Não 9 1 N.C 

José F. da 

Rocha 

Solteiro Não 13 - 1:256$340 

Alexandra L. 

Souza 

Viúva Não 10 1 876$300 

Pedro A. 

Silveira 

Viúvo Não 25 1 1:034$804 

Sérgio C. 

Ribeiro 

Casado Não - 2 17:314$793 

Antônio P. 

Magalhães 

Casado Sim 5 - 9:612$010 

Silvério 

Francisco 

Viúvo Sim 1 - c: 800$000 

Antônio J. 

Carvalho 

Solteiro Sim 3 - 15:303$940 

Total - - 66 5 - 
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Outro aspecto relevante é que quatro testadores manumitiram todos os seus 

escravos, bem como os elegeram como seus herdeiros. Isso significa que as alforrias e 

as heranças foram coletivas sem privilegiar qualquer organização social no interior do 

cativeiro, sem prerrogativas àqueles escravos que possuíam famílias estáveis, que 

desenvolvessem atividades domésticas ou que fossem os mais velhos. Esta verificação 

vai de contraponto aos estudos que comprovaram que a concessão de privilégios 

destinava-se principalmente àqueles escravos aparentados e que mantinham relações 

próximas de amizade e de compadrio com seus proprietários.
262

 Em algumas regiões os 

cativos distinguiam na senzala e adquiriam privilégios pelas funções desempenhadas 

como capataz, feitor, peão e chefia das propriedades.
263

 Para estes cativos a conquista de 

privilégios seria motivada pela segurança proporcionada aos senhores e pela 

manutenção da ordem nas propriedades. Pode-se entender, por estas interpretações, que 

a aquisição da herança ratificava posições já conquistadas e que ser indicado como 

sucessor apenas reafirmava posições de distinção ocupadas.
264

 Deve lembrar que no 

capítulo anterior, verificou-se os motivos para que alforriados e libertos fossem 

agraciados com algum legado, além dos bons serviços prestados identificou-se:  

ausência de herdeiros dos senhores, formação familiar no interior do cativeiro, 

reconhecimento de filhos naturais, compadrio e a gratidão. 

Pelos dados apresentados, Tabela 3.1, conclui-se que 66 dos 433 alforriados da 

amostra foram descritos como sucessores no processo de herança, o que equivale a 

15,2% do total de manumitidos. Lembrando que, neste total, não estão incluídos os 34 

alforriados designados como legatários, o que elevaria para 100 (23,1%) o número de 

escravos que receberam, além da liberdade, algum legado material. 

Os testadores que efetuaram as manumissões e elegeram todos os seus escravos 

como herdeiros: João Gonçalves Machado, José Ferreira da Rocha, Alexandra Lina de 
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Souza e Pedro Antônio da Silveira. O já referido João Gonçalves Machado,
265

 viúvo, 

sem filhos e morador na Barra do Bacalhau, alforriou nove cativos e os favoreceu com a 

herança, bem como favoreceu uma liberta com o mesmo benefício. José Ferreira da 

Rocha,
266

 residente em São José do Chopotó, solteiro e sem herdeiros necessários 

premiou seus 13 escravos com a manumissão e com direito de acesso à herança. O 

testador que concedeu o maior número de alforrias e o que premiou o maior número de 

escravos com a herança foi Pedro Antônio da Silveira,
267

 residente no distrito da Espera, 

viúvo e sem filhos beneficiou 25 escravos e uma ex-escrava. A única mulher entre os 

testadores foi Alexandra Lina de Araújo,
268

 moradora no distrito da Oliveira, que numa 

doação causa mortis reafirmou a liberdade de três escravos libertos pelo seu falecido 

esposo e ainda alforriou mais sete escravos. A dita Alexandra garantiu o direito à 

herança a estes como também àqueles manumitidos pelo marido. Ademais, Alexandra 

transformou também uma liberta em sua herdeira. 

Nota-se, através da Tabela 3.1 e pelo que já foi relatado, que os quatro testadores 

supracitados não tinham herdeiros e nem cônjuges. Dois destes testadores – José 

Ferreira da Rocha e Alexandra Lina de Souza - tinham a quem nomear como 

sucessores, pois possuíam parentes colaterais ou afilhados. Observa-se também que ex-

escravos também foram contemplados com o direito à sucessão, o que indica que, 

mesmo após a liberdade, continuava a existir alguma relação próxima entre os agentes. 

Não se pode deixar de considerar que alguns libertos sem condições físicas de trabalho e 

sem saber sobreviver longe dos domínios dos seus senhores continuavam, após a 

aquisição da manumissão, a morar sob a dependência dos ex-senhores. No entanto, o 

bom gerenciamento da liberdade fazia com que os forros evitassem retornar e viver 

sobre a dependência dos antigos senhores. 
269
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Constam nos inventários dos testadores que premiaram todos seus escravos com 

manumissão e com acesso a sucessão os menores valores do monte-mor. A constatação 

de uma herança desprovida de valores faustosos era previsível, pois os escravos 

representavam a maior parte da riqueza de um indivíduo e, desfazendo dos mesmos 

através das alforrias gratuitas, seria presumível que o valor da herança a ser partilhada 

fosse reduzida.  

Diante disso, pode-se compreender que nem sempre era vantajoso para o cativo 

torna-se herdeiro do seu proprietário, salvo se for o único sucessor. Também é possível 

inferir que em algumas situações era mais vantajoso para o mancípio ser um legatário 

do que ser nomeado como herdeiro, caso outros cativos também tivessem o mesmo 

privilégio. Esclarece tal afirmação o testamento de José Lopes Rosado, morador no 

Calambau, que manumitiu quatro dos seus escravos (Maria, Tomas, José e Barbara) e 

concedeu a Maria seis alqueires de terras cultiváveis e um casal de escravos. A referida 

Maria teria acesso a estes legados somente em vida, após a sua morte sucederia a herdeira 

do testador.
270

 Mesmo com essa condição, nota-se que Maria teria acesso a terras e a dois 

escravos e, com certeza, os valores dos legados recebidos ultrapassam qualquer valor que 

tenham recibo os cativos das heranças coletivas. Os escravos designados para servir a 

alforriada foram avaliados no inventário em 350$00 (trezentos cinquenta mil réis) cada 

um, ou seja, o casal foi calculado em 700$00 (setecentos mil réis). Contando com as 

outras doações, pode-se estimar que os legados prometidos a Maria se aproximassem das 

cifras de 1:000$00 (hum conto de réis) . 

Levando em consideração o monte-mor dos senhores que manumitiram e 

nomearam os seus escravos como herdeiros, dificilmente alguns daqueles libertandos 

iriam adquirir valores próximos aos de Maria. Independente da quantia a ser recebida, 

deve-se considerar os desdobramentos que ela poderia proporcionar para quem acabava 

de sair do cativeiro. 

Mesmo considerando que a presença de herdeiros forçados foi um fator que 

impossibilitava aos cativos vislumbrarem algum privilégio, deparou-se na 
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documentação com casos em que se demonstra o contrário.  O tenente Antônio Pereira 

Magalhães, 
271

 casado e com filhos optou por nomear alguns dos seus escravos como 

herdeiros. O pardo Silvério Francisco 
272

, viúvo, reconheceu seus filhos naturais e ainda 

optou por instituir uma escrava pertencente a outro proprietário como herdeira. Situação 

semelhante ocorreu com Antônio José de Carvalho,
273

 solteiro, que anotou como seus 

herdeiros três filhos naturais, sendo que um destes filhos foi identificado como uma ex-

escrava. O açoriano Sérgio Cabral Ribeiro,
274

 casado, mas sem sucessores legítimos, 

nomeou um ex-escravo da sua propriedade, bem como outro pertencente ao seu irmão 

como herdeiros. 

Nestes casos, quais foram as motivações que fizeram estes senhores nomearem 

seus cativos como herdeiros? A resposta pode ser atribuída à constatação de que os 

quatros proprietários citados instituíram escravos e forros como sucessores por haver 

com os mesmos laços de sangue. Tal comprovação foi possível através da análise dos 

processos de herança nos quais consta o reconhecimento dos indivíduos de “cor” como 

prole, o que assegurava aos mesmos o direito à sucessão.
 275

   

Reportando à documentação examina-se como os proprietários asseguraram o 

direito à herança dos filhos e netos cativos. Inicia-se a análise com o caso do açoriano 

Sérgio Cabral Ribeiro,
276

 morador na Tapera, casado que foi com Ana Rosa Cabral 

Ribeiro de qual matrimônio não tiveram filhos. Entretanto, declarou em testamento que 

tinha dois filhos adulterinos de nome Manoel e João. Este, filho de Sabina, escrava que 

lhe pertencia, e aquele, filho de Joana, escrava do seu irmão Manoel João. Os dois filhos 
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ilegítimos manumitidos no momento do batismo foram instituídos nas disposições 

testamentárias como sucessores.  

Caso semelhante foi observado no testamento do tenente Antônio Pereira de 

Magalhães, residente na Espera, casado com Francisca Rosa Gonçalves e com filhos 

legítimos. O tenente declarou que no estado de solteiro teve três filhos - Bernardo, 

Marcelina e Joaquina - com uma escrava que, naquele momento, gozava de liberdade. 

Entretanto, os ditos filhos eram escravos e viviam na sua propriedade. Uma das suas 

filhas naturais era mãe de quatro filhos - Claudina, Maria, Joana e Cassiana - que 

também estavam na propriedade do tenente conforme consta na disposição que se 

segue. 

 

Declaro que sendo solteiro por [?] minha e fragilidade, tive três filhos 

naturais filhos de uma escrava que presentemente goza de sua liberdade e os 

três filhos me vieram a pertencer. Cativos, a saber, Bernardo, Marcelino e 

Joaquina, os quais logo que eu falecer serão forros, e libertos como de ventre 

livre nascessem, como também entrarão herdeiros da minha meação, em 

igualdade com outros filhos que tenho de matrimônio a firme declarado. 

Declaro que minha filha natural Joaquina acima declarada tem produzido 

quatro filhos a saber: Claudina, Maria, Joana e Cassiana, as quais por meu 

falecimento ficam forros e libertos como se do ventre livre tivessem 

nascido.
277

 

 

Pelo reconhecimento dos filhos no testamento a parte que cabia ao testador devia 

ser dividida igualmente entre os filhos legítimos e naturais. Uma curiosidade que 

apareceu na leitura do documento foi a de que se os ditos filhos ilegítimos sabiam da 

sua ascendência ou se iriam ter ciência a partir da revelação em testamento. Tal 

constatação seria importante para entender como seria a relação dos filhos escravos com 

a família do pai. Será que o sentimento de injustiça pairava sobre a prole ilegítima ou os 

mesmos estavam conformados na condição que se encontravam? Será que durante os 

vários anos no cativeiro os mesmos desfrutaram de prerrogativas que os diferenciavam 

dos demais cativos da senzala?  É sugestivo que os ditos filhos naturais tivessem alguns 

privilégios no tempo do cativeiro, pois foram os únicos cativos beneficiados - com a 

liberdade e herança - pelo tenente numa escravaria que comportava pelo menos 22 

indivíduos. 
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Outra situação de escravos que se tornaram herdeiros resultou da análise do 

testamento do negociante Silvério Francisco, pardo, morador na Vila do Piranga.
278

 Este 

teve uma filha com a cativa Clara, ambas pertencentes à senhora Francisca Cândida de 

Oliveira. 
279

  

O dito negociante declarou em testamento o desejo de comprar a liberdade de 

Cândida, bem como nomeá-la herdeira. Mesmo ciente das condições que o impediam de 

realizar suas determinações, ordenou ao seu testamenteiro que tomasse todas as medidas 

possíveis para libertar a sua filha cativa. A atitude necessária consistia em convencer a 

proprietária Francisca Cândida de Oliveira a passar a carta de alforria à Cândida. O fato 

é que depois de pelo menos seis anos de negociação, o testamenteiro conseguiu pagar 

pela liberdade da cativa Cândida e a efetivou como herdeira.
 280

 No acesso à herança 

Cândida teria a posse dos serviços do cativo Thomaz pelo período de cinco anos. 

Caso semelhante foi identificado no testamento de Antônio José Carvalho, 

residente no Calambau. O dito testador declarou ser solteiro, mas afirmou ter tido três 

filhos naturais, são eles: Francisca de Carvalho, falecida, casada que foi com Antônio 

João Reis, Balbina Josefa de Carvalho, 30 anos, e Antônio José de Carvalho, casado, 

com Luiza Maria do Espirito Santo. As disposições de última vontade foram aprovadas 

no dia 26 de maio de 1850 e não informam a ascendência escrava de quaisquer destes 

herdeiros. No entanto, uma declaração presente no inventário, demonstra que a filha do 

testador - Francisca de Carvalho - foi escrava do padre Ignácio Antônio Fernandes 

Guimarães. Também consta registrado na declaração que as filhas de Francisca, Ana 

Querina, 30 anos, e Maria [Autha ?] de 25 anos eram cativas do referido padre. A fim de 

não deixar as filhas de Francisca no cativeiro, Antônio José Carvalho fez um documento 

a rogo com o seguinte conteúdo, 
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Digo eu Antônio José de Carvalho que tendo em poder e em cativeiro do 

reverendo Ignácio Antônio Fernandes Guimarães duas netas minhas por 

nome Ana Querina e [Marta-Autha?], filhas da falecida minha filha Francisca 

que também foi escrava do dito reverendo e por que fiz beneficio de 

liberdade das sobre ditas e este me obriga a satisfazer ao mesmo a quantia de 

um conto e seiscentos mil réis que o mesmo reverendo pediu pelas sobre 

ditas e da mesma livre vontade o meu [testamenteiro?] satisfazer a 

mencionada quantia  de 1:600$000 e para este satisfação meu testamenteiro e 

todos meus bens [presentes] a fim das sobre ditas minhas netas ficarem 

gozando de liberdade cuja quantia mencionada de 1:600$000 pagarei todas as 

vezes que me for pedido e por estar impossibilitado de poder escrever e estar  

enfermo a vista das testemunhas abaixo assinadas  e roguei Antônio Alves 

Pereira que este por mim assinasse casa 25 de Março de 1850.
281

 

 

Compreende-se que o testador comprou a liberdade da sua filha Francisca e, 

naquele momento, visava pagar pela liberdade de suas netas. Tudo indica que o 

testamenteiro conseguiu adquirir a compra da alforria de Maria Querina e Marta 

[Autha?], pois constam listadas no inventário daquele senhor como sucessoras. O que 

chama atenção é o fato de que o registro de declaração data de 25 de Março de 1850 e o 

testamento foi aprovado no dia 26 do mesmo mês e ano. Sendo assim, porque Antônio 

José não reconheceu no testamento que Francisca foi uma escrava e que a mesma 

deixou filhas que pertenciam ao reverendo? Pode-se apenas especular, mas é bem 

provável que Antônio José de Carvalho quisesse esconder que, em algum momento da 

sua vida, manteve relações ilícitas com as cativas, bem como mitigar a ascendência 

escrava dos herdeiros.  

Deve-se lembrar de que a feitura do testamento envolvia muitas pessoas, ainda 

que o testamento cerrado fosse sigiloso, na elaboração das suas formalidades envolvia, 

pelo menos, cinco testemunhas.
282

 Ademais, na localidade poderia haver muita 

especulação sobre o conteúdo do testamento, sobretudo no que se refere aos desejos de 

última vontade de um proprietário escravista, solteiro e sem herdeiros legítimos. Deve-se 

mencionar o fato de que Antônio José de Carvalho alforriou 14 escravos, o que significa 

que o testador sabia da importância jurídica das cláusulas e por isso a intenção de 

manumitir suas netas e torná-las herdeira nos processos de herança era perfeitamente 

aceitável, principalmente, por não haver cônjuge.   
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3.3.  Os herdeiros indesejados 

 

Uma questão importante é verificar se esposas e/ou demais herdeiros 

consentiram à perfilhação dos filhos ilegítimos no testamento ou se usaram das brechas 

da lei no intuito de dificultar-lhes o acesso à herança e também à liberdade. Outra é 

verificar se a Cândida, filha legítima de Silvério Francisco, conseguiu adquirir a sua 

liberdade e acesso a sucessão, bem como se as netas de Antônio José Carvalho 

conseguiram obter os mesmos benefícios. 

Retornando ao caso de Silvério Francisco, verificou-se que, após meia década 

de negociação, o testamenteiro daquele senhor conseguiu convencer Francisca 

Cândida a manumitir a escrava Cândida. Evidente que a proprietária valorizou ao 

máximo sua propriedade (a escrava) no intuito de conseguir obter a maior quantia 

sobre a alforria. Em uma carta anexada ao processo constata-se que aquela senhora se 

referia de forma contrária à possibilidade de conceder a liberdade a sua cativa. O 

argumento utilizado era de que não poderia dispor da mancípia por causa da falta de 

escravos no mercado, o que afetava a reposição da mão de obra e também porque 

possuía herdeiros forçados. 
283

  

Além de alguns anos de negociação, o acesso à liberdade estava comprometido 

porque os valores da herança do testador não seriam suficientes para pagar o valor de 

1:000$000 (hum conto de réis) exigido pela sua proprietária. Para contemplar o 

objetivo da liberdade, a proprietária teve que diminuir o valor a ser pago para 800$000 

(oitocentos mil réis). Para obter estes recursos a cativa contaria com os serviços de 

Thomaz, alforriado por Silvério Francisco sob a condição de prestar serviços a 

Cândida por quatro anos. Também verificou que bens da herança foram arrematados 

em leilão para serem empregados em favor da manumissão. A carta foi passada, mas 

havia uma condição de que caso os bens do finado Silvério não assegurassem o valor 

exigido, ficava Cândida responsável por quitar o restante. O que se conclui desse caso 

é que Cândida teve sua liberdade confirmada, mas não pode desfrutar da herança, pois 

esta foi canalizada para o pagamento da sua alforria. 
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As netas de Antônio José Carvalho também tiveram a confirmação da sucessão 

nos processos de herança.
284

 As herdeiras em questão são Ana Querina e Marta 

[Autha?], cativas que foram do padre Inácio Antônio Francisco Guimarães. Assim 

como as netas, consta também registrada Francisca, falecida, filha de Antônio José, 

que também pertenceu ao reverendo. Consultando a partilha do inventário, constatou-

se que os cinco filhos de Francisca, inclusive as ex-escravas, receberiam a quantia 

referente à herança no valor de 659$495 (seiscentos e cinquenta e nove mil, 

quatrocentos e noventa e cinco réis). Não se sabe se os irmãos das alforriadas 

nasceram quando Francisca estava na sua condição de livre. A constatação foi de que 

a manumissão das outras duas netas foi paga pelo avô materno. Além da liberdade,
285

 

Ana Querina e Marta [Autha ?] adquiririam uma quantia que possibilitava afirmar sua 

nova condição por meio da aquisição de bens materiais, como também por meio de 

um futuro arranjo matrimonial. 

Diferentes situações enfrentaram os filhos de Sérgio Cabral Ribeiro 
286

 e de 

Antônio Pereira de Magalhães.
287

 Constata-se que Ana Rosa Cabral, esposa do 

primeiro, protestou contra o reconhecimento dos filhos adulterinos no testamento e 

Francisca Rosa Gonçalves, mulher do segundo, moveu uma ação de embargo 

buscando anular a partilha do inventário. A alegação desta última era de que os filhos 

legítimos foram lesados no espólio final da herança, visto que os filhos e netos 

naturais, no momento de elaboração do testamento, eram cativos e por isso a viúva 

exigia que os valores correspondentes aos mancípios fossem lançados no monte-mor 

do inventário. Já Ana Rosa Gonçalves argumentava que as leis de sucessão não 

concediam direito aos filhos adulterinos de serem instituídos herdeiros, bem como seu 

advogado buscou qualificar o seu esposo como um homem “alienado” no intuito de 

anular o testamento.  
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A Ord. da Lei Liv. 4º tit 81 [exprime?]. Expressamente proíbe que o homem 

mentecapto ou em estado de caduquice possa fazer testamento: o testamento 

em questão foi feito em tempo precisamente em que o testador sofria sensível 

e visivelmente de seu cérebro e estava notoriamente alienado e ainda que 

assim não fosse, ainda que se pudesse provar, o que se nega, que esse 

testamento foi feito quando em lúcido intervalo, [obstan-lhe-ia ?] a 

ilegalidade da instituição de herdeiros, sendo como é geralmente conhecida a 

proibição por lei de se instituírem herdeiros filhos adulterinos de punível 

coito; e o testador sendo casado com a contestante, declarou nesse testamento 

seus filhos e instituiu seus herdeiros João filho de Sabina sua escrava e a 

Manoel filho de Joana escrava de seu irmão João.
288

 

 

O argumento apresentado pelo advogado embasou-se no conteúdo das 

Ordenações Filipinas para justificar o estado de incapacidade do testador de julgar suas 

ações. Esta estratégia buscava anular o conteúdo do segundo testamento e fazer 

prevalecer as disposições do primeiro as quais não beneficiava os filhos (ex-escravos). 

Ainda como estratégia de defesa, a parte contestante se apoiou na alegação jurídica de 

que o reconhecimento de filhos adulterinos não os assegurava o direito de acesso à 

herança. 

Para sustentar a tese da demência do testador foram utilizados argumentos que o 

caracterizavam em um período antes da retificação das disposições do primeiro 

testamento. Por isso, a estratégia adotada visava enaltecer a erudição do português, 

destacando-o como um homem de “mediana ilustração”, de “nobres sentimentos” e por 

ser conhecedor das leis não elaboraria uma cláusula no seu testamento a qual sabia que 

seria anulada. Foi alegado pelo advogado que se o testador realmente estivesse em seu 

perfeito juízo prometeria aos cativos privilégios como o restante da terça ou algum 

outro legado. Os argumentos empregados pelo representante da viúva buscou 

demonstrar que, em estado normal, o testador não iria professar contra a sua própria 

pessoa ao afirmar que manteve relações ilícitas com escravas. 

 
Este fato somente bastante para mostrar o estado de alienação e caduquice em 

que estava o testador, pois que sendo ele, como conclusivamente era homem 

de mediana ilustração [dilatado/aliado ?] de nobres sentimentos  se estivesse 

a ser seu perfeito juízo não escrevia sua semelhante declaração que além de 

aportar  o Direito geralmente conhecido sobre maneira ofendia a memória, 

podendo alias, quando quisesse , tivesse cabal consciência de si, beneficiar a 

esses sujeitos libertando-os e deixando-os a terça ou outro legado, sem 

praticar um ato nulo e sem préstimo.
289
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Sérgio Cabral Ribeiro. AFP. Ano: 

1858. Códice: A249 Auto: 525; Auto de Prestação de contas do Testamento de Sérgio Cabral Ribeiro. 
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Para comprovar as relações ilícitas na época do matrimônio foram anexadas aos 

autos as certidões que confirmam a data do casamento - da contestante com o testador - 

e do nascimento dos filhos adulterinos. 

 
O primeiro testamento, porém, foi feito em tempo oportuno em que o testador 

em estado de perfeito saúde estava no uso e fruto de todas as suas faculdades 

mentais intelectuais, suas disposições são regulares submetidas às de direito, 

e mostram [aprisciência ?] que as ditou. As certidões em 1º e 2º mostram as 

épocas dos nascimentos dos instituídos, e [ad.?] nº 3 do casamento do 

testador com a  contestante, por [?] que foram nascidos na constância do 

matrimônio, isto e, teve lugar do casamento a 12 de Fevereiro de 1850 e os 

filhos, nasceram em 16 de setembro de 1853, e outro a 25 de fevereiro de 

1856.
290

 

 

O desfecho da ação foi contrário aos objetivos da viúva, uma vez que os 

argumentos apresentados pela defesa tinham por finalidade demonstrar a alienação do 

testador, no entanto, acabou por elucidar a “razão” do mesmo. Os argumentos de que o 

cônjuge era um homem de “mediana ilustração” e conhecedor da legislação vigente não 

o credenciava a fazer concessões aos filhos adulterinos, pois tal atitude seria proibida 

por lei. Porém, Ana Rosa Cabral e seu advogado não se atualizaram sobre as novas leis 

de sucessão. O decreto de 11 de agosto de 1831 declara que “os filhos ilegítimos de 

qualquer espécie podem ser instituídos por seus pais herdeiros em testamento, não 

havendo herdeiros necessários”. 
291

 

Por esta determinação, o testador tinha a garantia das leis vigentes de que sua 

disposição de última vontade seria cumprida, uma vez que não possuía herdeiros 

forçados. Esta atitude de instituir os filhos adulterinos como sucessores era a prova mais 

que contundente de que Sérgio Cabral Ribeiro estava atento aos decretos publicados, 

pois realizou seu testamento ciente da legislação que o resguardava. O Curador Geral de 

Órfãos da Vila do Piranga, Bernardo Peixoto, argumentou que o segundo testamento foi 

elaborado de acordo com as solenidades necessárias sem quaisquer irregularidades e 

ainda acrescentou que,  
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Ibidem. 
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A viúva nas suas alegações disse que é expressamente proibida por lei a 

instituição de herdeiros filhos adulterinos e que este fato somente é bastante 

para mostrar o estado de alienação e caduquice em que estava o testador. 

Nada permite que se lhe faça uma pequena observação e nesta direi que o 

Decreto de 11 de agosto de 1831 declarava que não havendo herdeiro 

necessário podem os filhos de qualquer coito que sejam serem instituídos por 

seus pais, o que suponho que acontece no caso [vigente ?]; por isso faço esta 

pequena reflexão que  [?] a consideração do Meritíssimo Senhor Juiz 

Municipal que decide como for de justiça.
292

 

 

A justiça deliberou em favor dos filhos adulterinos favorecendo-os com o acesso 

à parte da herança do testador. O argumento de que o testador estava sem suas 

capacidades mentais era até coerente, pois o mesmo antes da morte estava internado no 

hospício D. Pedro II na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo nesta condição, o Juiz 

Municipal julgou que a elaboração do testamento estava pertinente com as normas 

existentes. 
293

  

No caso do tenente Antônio Pereira Magalhães, os escravos, filhos ilegítimos, 

teriam direito de acesso à herança, pois, ao contrário dos filhos adulterinos, os naturais 

quando reconhecidos em documento público tinham o mesmo direito de sucessão dos 

filhos legítimos. Porém, mesmo com este reconhecimento os escravos - filhos naturais - 

tiveram algumas dificuldades em assegurar a parte da herança à qual tinham direito. O 

argumento utilizado para o embargo da partilha era de que a nomeação dos escravos 

como filhos naturais lesava o espólio dos filhos legítimos, visto que quando o testamento 

foi redigido a prole encontrava-se na condição de submissão e por isso deveriam ser 

avaliados e os seus valores imputados no monte-mor da herança. 
294
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Sérgio Cabral Ribeiro. AFP. Ano: 1858. 

Códice: A249 Auto: 525; Auto de prestação de contas do testamento de Sérgio Cabral Ribeiro. ACSM. 1º 

Ofício Ano: 1859. Códice: 127 Auto: 2673. 
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 João Cabral Ribeiro, irmão do testador, era o legatário da terça num total de 2:885$799
2/3 

(dois 

contos, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e noventa e oito réis e dois terços). Por sua vez, 

Manoel e João foram nomeados na partilha como os únicos sucessores e dividiriam com o cônjuge 

parte de uma significativa herança, pois o monte-mor líquido descrito no inventário é de 17:314$793 

(dezessete contos, trezentos e quatorze mil e setecentos e noventa e três). Na meação que tinham 

direito e descontando a terça, o total de 5:771$598
2/3 

(cinco contos setecentos e setenta e um mil e 

quinhentos e noventa e oito mil e dois terços) foi destinado aos filhos alforriados, recebendo cada um a 

quantia aproximada de 2:885$799 (dois contos, oitocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e noventa 

e oito réis). Ibidem. 
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem do tenente Antônio Pereira Magalhães. 

AFP. Ano: 1832. Códice: A009. Auto: 136. 
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A base jurídica do embargo foi retirada das Ordenações Filipinas, 

especificamente, do Livro 4 Título 97 onde se trata das Collações.
295

 A proposta da 

parte contestante era a realização da reforma da partilha com intuito de não depreciar o 

patrimônio que cada herdeiro legítimo teria direito. Na visão do advogado de Ana Rosa 

Gonçalves a alforria era entendida como uma doação e, por tal motivo, deveria ser 

registrada no inventário no intuito de evitar desigualdades no recebimento da herança 

pelos sucessores legítimos. 

Este propósito de exigir que os filhos naturais reconhecidos retornassem os 

valores da manumissão na partilha não estava de acordo com o que era proposto no 

direito sucessório, em virtude de que nem todas as doações efetuadas ao longo da vida 

deveriam ser lançadas na collação. É sugestiva a interpretação de que a liberdade 

concedida aos filhos cativos seria uma destas exceções conforme averiguado no código 

Filipino: “Nem trará o filho à colação, o que lhe o pai ou mãe derem para sair de 

cativeiro, ou de homizio (...).” 
296

 O advogado da embargante atento a esta ressalva, 

comentou que estava indo ao contrário do disposto na citada legislação, segundo suas 

palavras “por ser o caso diverso do que declara Ord. L.4 T.97§ 8”. 

O advogado da viúva também se embasou no Código Filipino para exigir a 

reposição dos valores da alforria dos netos no monte final da herança. A defesa baseou-

se numa cláusula específica do código que traz a seguinte citação 

 
Se o avô fizer em sua vida doação de alguma coisa a seu neto, ou neta, filhos 

de seu filho, ou de sua filha, trazer à colação depois da morte de seu avô, se 

quiser entrar à sua herança com seus tios, irmãos de seu pai, ou mãe, filhos 

do dito seu avó, que lhe fez a doação, se a esse tempo o pai, ou a mãe dos 

ditos netos vivo não for.
297

 

 

O documento examinado não revela toda a tramitação e nem a defesa dos 

advogados dos filhos naturais. A proposta de reformulação da partilha foi atendida, ou 
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seja, foi favorável aos contestantes no intuito de evitar prejuízo aos filhos legítimos. 

Logo, o espólio final dos filhos naturais foi aquém ao da prole legítima. 
298

 

Os quatros casos analisados anteriormente indicam que manter uma relação 

afetiva e íntima com seus próprios senhores e/ou com outros importantes homens da 

localidade foi um importante mecanismo que promovia benesses aos mancípios, 

resultando, em alguns casos, no acesso à alforria e no direito à sucessão. 

 

3.3. Condições e restrições à herança 

 
No exame da documentação não se observou, por exemplo, que algum cativo 

tenha permanecido sem o benefício da herança como forma de punição a um 

comportamento indesejado. A intenção de beneficiar todos os escravos em partes iguais 

foi uma preocupação eminente entre os testadores examinados. A preocupação se 

estendia às pessoas próximas, pois quando Pedro Antônio da Silveira se esqueceu de 

instituir uma cativa como herdeira, o pároco que redigiu o testamento interveio em favor 

da cativa afirmando que era vontade do testador beneficiar todos os seus mancípios com 

a liberdade e com a sucessão. 
299

 

Como se vem afirmando, a constatação de que em quatro casos os beneficiados 

com a herança foram todos os escravos da senzala não permite considerar hierarquias 

sociais no interior das senzalas. A imparcialidade e a equidade na nomeação de todos os 

cativos como herdeiros indica que não houve qualquer preferência de cativo em 

detrimento do outro. Logo, o valor recebido por cada escravo era igual. 
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 Na primeira avaliação, os bens listados alcançaram as cifras de 9:996$960 (nove contos, novecentos 

e noventa e seis mil e novecentos e sessenta réis). Na metade destinada aos herdeiros e descontando a 
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 Atestado anexado ao Inventário postem mortem de Pedro Antônio da Silveira. AFP. Ano: 1871. 
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A designação coletiva dos sucessores não significa que os testadores não tinham 

critérios para a nomeação. Nem todos os senhores justificavam a motivação da 

nomeação, mas os bons serviços prestados e a dependência dos afazeres dos cativos 

foram determinantes para assinalá-los como herdeiros. 

 
Deixo libertos todos os meus cativos que existirem como se nascesse de 

ventre livre e por meus universais herdeiros em refém dos trabalhos para 

minha sustentação e deles. 
300

 

 

Por isso, em alguns casos, os cativos foram responsáveis diretos pela obtenção 

dos legados. Percebendo a saúde frágil do seu proprietário, bem como a ausência de 

familiares, os mancípios utilizavam de atitudes e ardis a fim de serem reconhecidos 

como um familiar, garantido os privilégios de tal posição. No entanto, não se pode 

descartar que o fato de beneficiar todos os cativos foi uma estratégia senhorial com 

intuito de manter, enquanto vivo, a estabilidade no interior da senzala. Talvez fosse 

previsível para os testadores que a atitude de premiar alguns escravos com a herança, 

em detrimento de outros, geraria conflitos irremediáveis no interior do cativeiro, 

comprometendo a manutenção da posse. 

A comprovação de que a sucessão era coletiva e igualitária não significou que 

não havia condições para o recebimento e restrição para o usufruto dos legados. Alguns 

alforriados receberiam a herança com seus direitos de posse bastante limitados como uma 

forma de evitar a alienação dos legados.  

Pelo menos dois testadores registraram nos testamentos cláusulas que impediam 

os alforriados de vender os bens adquiridos. Considera-se que tal ação, além de garantir a 

manutenção e a produção da propriedade, também fixava os forros na localidade. 

Ademais, a preocupação com a inalienabilidade dos bens talvez tenha sido uma forma que 

os testadores encontraram de manter unidas as famílias cativas a fim de preservar alguma 

organização social existente no cativeiro.  

Por outro lado, não se pode deixar de refletir sobre a hipótese de que os alforriados 

não fossem capazes de administrar a herança satisfatoriamente, por isso era necessário 
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de João Gonçalves Machado. AFP. Ano: 

1848. Códice: A055 Auto: 573. 



 

 

139 

 

normas que os impedissem de dilapidá-los.
301

 O receio talvez fosse o fato de que, na 

posse de terras e moradias, os libertos fossem seduzidos ou pressionados pelos 

proprietários locais em troca de quantias que não correspondessem ao valor real da 

propriedade. As medidas preventivas eram uma forma de proteger os alforriados contra 

vendas inapropriadas e lesivas.  

Medidas contra a dispersão da herança podem ser observadas entre as 

preocupações de José Ferreira da Rocha e João Gonçalves Machado. 

 

Declaro que deixo a minha fazenda com casas e todas as mais benfeitorias, 

todos os trastes de casa, gado e carro e animais cavalar para os meus 

escravos, todos morarem nela e se viverem todos igualmente de todos os 

trastes de casa, bem como gados e animais cavalares e nunca nenhum dos 

meus escravos poderão vender coisa alguma, nem terras, nem gados e nem 

animais e só tão somente se para irem desfrutando e seguindo até os [?] dos 

mesmos escravos.
 302

 

 

Deixo libertos todos os cativos que existirem como se nascessem de ventre 

livre, e por meus universais herdeiros em refém dos seus trabalhos para minha 

sustentação e deles. [...] Declaro que os meus herdeiros não poderão vender as 

partes que tiverem no sitio que ficarão de uns para os outros. 
303

 

 

 

Os bens adquiridos pelos alforriados podiam instigar a cobiça de proprietários 

poderosos da região, sobretudo, se fossem propriedades localizadas em regiões 

economicamente promissoras. A ambição e a pressão de alguns senhores que tinham 

propriedades limítrofes com as dos libertos podiam fazer com que os mesmos 

dissipassem as propriedades ou mesmo que aquela divisa tornasse motivo de conflitos 

judiciais.  

As pesquisas de Maria Helena Machado para algumas localidades da Província 

de São Paulo (Santana de Parnaíba e Guareí) constatou que os libertos conseguiram 

estabelecer-se sem perturbação em áreas economicamente insignificantes ou 

decadentes, as quais os grandes proprietários não se interessavam pelo controle do 

acesso a terra. No entanto, nas áreas onde os grandes proprietários vislumbravam a 

riqueza, os libertos permaneciam até o momento em que se instalavam os litígios e a 
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expulsão das terras.
304

 Os estudos de Elione Guimarães apontaram o mesmo panorama 

quando a autora percebeu que parte das terras dos alforriados da Fazenda da Boa Vista, 

localizada em Juiz de Fora, também foi “espaço de cobiça, de indefinição de limites e 

local de litigio”. 
305

  

Guimarães constatou que as terras da referida fazenda estavam em condomínio 

com homens fortes e poderosos e que, ao longo dos anos, os libertos tiveram de elaborar 

estratégias que assegurassem a permanência na propriedade, bem como defender, nos 

tribunais, o direito de permanência.
306

 Presume-se, contudo, que um dos motivos dos 

testadores irem contra a alienação dos bens pode ser justificada pelo desejo de não 

dispersão da propriedade no intuito de garantir a sobrevivência dos libertos. 

Além das medidas impostas pelos senhores ao modo de desfrutar dos legados, 

também foram constatadas algumas condições que poderiam impedir o acesso imediato 

à herança. Tais condições foram semelhantes às verificadas para a aquisição da alforria. 

Não foram examinadas situações que postergassem o acesso por um tempo prolongado, 

mas que exigiam compromisso moral-religioso como quitar dívidas ativas e 

providenciar os ritos formais do sepultamento. 
307

 

Deve-se ressaltar que, independente do desejo dos testadores em impor a 

quitação das dívidas ativas, os herdeiros nomeados seriam obrigados, de acordo com o 

direito sucessório, a quitar os débitos deixados. 
308

 Deste modo, deve-se questionar em 

que medida era vantajoso para os alforriados serem nomeados herdeiros dos seus 

senhores, uma vez que, em muitos casos, o espólio a ser adquirido não corresponderia à 

expectativa dos libertandos em virtude das dívidas contraídas pelos testadores.
309

 Nestas 
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situações, os manumitidos podiam estar adquirindo dispêndios dos seus antigos 

senhores ao invés de expressivos legados. 

A não quitação das dívidas adquiridas ao longo da vida estava entre uma das 

principais preocupações dos indivíduos que elaboravam os testamentos. Acredita-se que 

era desonrosa à memória senhorial não cumprir os tratos terrenos, por isso foi comum 

ressaltá-las como compromisso essencial dos sucessores. Na documentação examinada 

muitos alforriados podiam usufruir dos seus espólios quando confirmada a quitação dos 

débitos: 

 

[...] que findo o prazo de quatro anos depois da minha morte e pagas todas as 

minhas dívidas, serão meus herdeiros em partes iguais todos os meus 

escravos acima mencionados [...] igualmente a ex-escrava Rita casada com 

Agostinho a qual já esta no gozo da liberdade. 
310

 

 

A partir do exame dos testamentos daqueles indivíduos que nomeavam seus 

cativos como sucessores constatou-se que a doação da herança era acompanhada das 

alforrias plenas, com exceção da concessão efetuada pelo testador Pedro Antônio da 

Silveira 
311

 que outorgou modalidades diferentes de manumissão aos seus cativos 

sucessores.  

Para sete dos seus cativos o testador designou servir até a sua morte e para os 

demais (18) foi exigido que servissem ao testamenteiro por quatro anos. Verificou-se que, 

mesmo que a maior parte dos cativos tivesse que servir a um terceiro, isso não significou 

que o acesso à herança estava comprometido. Conforme verificado, os libertandos teriam 

acesso ao espólio somente depois de quatro anos, justamente quando findava a condição 

da alforria. Portanto, mesmo que alguns cativos tenham sido manumitidos por efeito de 

alguma condição, o acesso dos mesmos à sucessão seria de forma igualitária sem qualquer 

privilégio de uns em detrimentos de outros.  

Uma questão importante que se deve averiguar é se realmente os proprietários 

deixavam dívidas aos seus escravos e em que medida elas alteravam o espólio final da 

herança. Pode-se asseverar, ainda com base no testamento de Pedro Antônio da Silveira, 

que as dívidas alteravam o monte final da herança e, como apontam alguns estudos, os 
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forros nem chegavam a recebê-las. 
312

 No caso do referido testador, observou-se que 

vários de seus bens tiveram que ser leiloados para quitar as dívidas, o que comprometia 

o valor a ser adquirido pelos alforriados.  

Compreende-se que os testamentos são fontes nas quais se observa, com 

frequência, o costume dos testadores de reconhecerem débitos e obrigações não 

cumpridas durante a vida. 
313

 Uma das formas de quitar os débitos foi colocar escravos a 

venda, visto que representavam significativo valor de uma propriedade, além de fácil 

locomoção e de boa aceitação no mercado. No entanto, quatro dos testadores 

examinados concederam alforrias coletivas e premiaram todos como herdeiros, isso 

significa que o montante da herança reduziu-se consideravelmente. Logo, moradias e 

terras ocupariam o destaque entre os bens, mas tais bens poderiam valer menos que um 

escravo em boa condição de trabalho.
314

 Não obstante, propriedades deveriam ser 

vendidas para quitar as dívidas, como nos casos já assinalados.  

Além das dívidas, o compromisso com os ritos fúnebres também estava entre as 

exigências dos testadores para que os manumitidos tivessem o acesso imediato à 

herança. Tais observações foram averiguadas na doação causa mortis de Alexandra Lina 

de Araújo e no testamento de José Ferreira da Rocha. 

 

Declarou mais ao outorgante que assim doado causa morte os seus bens aos 

ditos escravos Joana, Joaquim, João Luiz, José, Rita e a dita Alexandra aos 

quais digo Manoel de Nação aos quais também concedo plena liberdade de 

que gozarão depois de seu falecimento o faz da recompensa dos bons 

serviços que todos lhe tem prestados e com retribuição do amor e caridade 

com que lhe tem tratado com  a única obrigação de darem seu corpo a 

sepultura e fazerem por sua alma os sufrágios que puderem para os 
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[concederá/ascenderá ?] instituídos seus universais herdeiros assim tão bem 

as dívidas  que forem legados não poderão fugirem de pagar [...]
315

 

 

Declaro que o meu testamenteiro logo depois do meu falecimento passará 

carta de liberdade a todos os meus escravos cada um de [?] si a saber aqueles 

que ficam obrigados a mandar dizer as missas declaradas e apresentarão  

primeiro as certidões das missas que ficam obrigados as mandarem dizer, 

digo que ficam encarregados a mandarem dizer  e então receberão suas cartas 

de liberdade o que a mesma verba diante meu testamento servirá de carta de 

liberdade para os meus escravos, caso o meu testamenteiro se descuidasse  de 

lhe mandar passar as cartas, digo lhe passar as cartas. 
316

 

 

Para receberem a carta de liberdade do testamenteiro, os alforriados deviam 

apresentar as certidões que comprovassem o pagamento das missas que deviam ser 

celebradas em intenção da alma do testador e dos seus familiares. Certamente os 

manumitidos que não apresentassem os recibos com as quitações ficariam 

impossibilitados de ter acesso à liberdade e a obtenção da herança ficava comprometida.  

 

3.4.  Herança simbólica: os sobrenomes 

 

Um aspecto que mereceu atenção no exame das heranças adquiridas foi a 

constatação de que alguns alforriados se apropriavam dos sobrenomes de ex-

proprietários. Num primeiro momento, pode-se supor que os libertandos (filhos 

legítimos) fizeram questão de adotar os sobrenomes dos seus respectivos pais como 

uma maneira de fortalecer a posição de libertos e, por conseguinte, mitigar sua 

ascendência escrava. Entretanto, esta tendência não se confirmou nos casos analisados, 

pois o que se verificou na documentação foi que alguns manumitidos, sem parentesco, 

estavam registrados com o nome da família dos seus ex-senhores. 

Nos casos em que os filhos ilegítimos foram referidos como herdeiros verificou-

se a seguinte situação quanto à adoção ou não dos referenciais paternos. O tenente 

Antônio Pereira Magalhães 
317

 perfilhou seus três filhos naturais e nenhum dos filhos 

reconhecidos - Bernardo, Joaquina e Marcelina - foram listados com o sobrenome do 

referido tenente. Tal situação não foi exclusiva dos manumitidos, tendo em vista que os 
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filhos legítimos também não foram referenciados com algum sobrenome senhorial. A 

partir desta verificação, pode-se supor que não ter sobrenome registrado naquele 

documento não significava que os filhos naturais não fizessem questão de adotá-lo. 

No que diz respeito aos filhos adulterinos de Sérgio Cabral Ribeiro, também não 

se constatou que Manoel e João tenham herdado o sobrenome paterno.
318

 No caso do 

negociante Silvério Francisco,
 319

 não se averiguou que sua filha Cândida tenha adotado 

algum nome do referido negociante. É possível que o prenome a ela atribuído - Cândida 

- tenha sido uma alusão a um dos nomes da sua ex-proprietária Francisca Cândida de 

Oliveira à qual serviu por anos.  É sugestivo que a alforriada Cândida tenha nascido nos 

domínios de sua ex-senhora e a sua mãe, a cativa Clara parda, numa provável tentativa 

de assimilar algum laço afetivo tenha nomeado a sua filha com um dos nomes da sua 

patrona. 

Antônio José de Carvalho 
320

 nomeou três filhos naturais - Francisca, Antônio e 

Balbina - como herdeiros, sendo Francisca anotada numa declaração anexada inventário 

como uma ex-escrava. Na documentação Francisca aparece anotada com o sobrenome 

“Carvalho”. As suas duas filhas, Ana Querina e Maria [Autha ?], foram registradas no 

processo de herança do seu avô Antônio José Carvalho, no entanto, não constam  

quaisquer registros de seus sobrenomes.  

O fato de não se verificar que os alforriados não tenham registrado o nome da 

família dos seus progenitores não significa que, em algum momento da vida, não o 

tenham feito com o intuito de reconhecimento e afirmação da nova condição. 

Quanto aos manumitidos sem vínculo aparente de parentesco com o testador 

constata-se, em alguns casos, a adoção dos sobrenomes dos seus ex-senhores. No 

inventário de João Gonçalves Machado 
321

 verificou-se que dos nove libertos pelo 

testador pelo menos seis adotaram o sobrenome “Gonçalves”. Já no inventário de 

Alexandra Lina de Araújo, 
322

 viúva de José Dias, verificou-se uma situação semelhante 

na qual a maior parte dos manumitidos foram designados com o sobrenome “Dias de 

Araújo”, em referência ao casal de senhores.  
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Diante do examinado, cabe o seguinte questionamento: porque alguns forros 

adotaram os sobrenomes dos seus antigos proprietários? E porque outros, na mesma 

condição, não o fizeram? Alguns estudos já investigaram tal problematização e os 

resultados convergem em apontar que adquirir um sobrenome senhorial reforçava e unia 

laços de parentesco entre diferentes gerações. Além disso, tal adoção permitia a afirmação 

de uma nova identidade que os redefiniria como uma pessoa livre. 
323

 

A constatação de que cativos se apropriavam dos sobrenomes dos seus senhores 

foi algo percebido por Gilberto Freyre: “esses negros [escravos] batizados e constituídos 

em família tomavam em geral o nome de família dos senhores brancos: daí muitos 

Cavalcantis, Albuquerques, Melos, Mouras, Wanderleys, Lins, Carneiro Leões, virgens 

do sangue ilustre que seus nomes acusam.” 
324

 Como salientou Márcio de Sousa Soares, 

foram poucos os historiadores que se depararam com fontes que informavam os 

sobrenomes dos escravos,
325

 pois a maior parte dos cativos era designada com o nome 

de batismo acrescido da origem ou dos qualitativos de cor.
 
Na documentação examinada 

foram raros os escravos com sobrenome dos seus senhores. 
326

 

Consultando a obra do jurista Perdigão Malheiro - A Escravidão no Brasil – o 

autor reconhece que, no Brasil, alguns libertos adotavam o sobrenome ou apelido dos 

seus antigos proprietários, porém o jurisconsulto adverte que este fato não era “jamais 

um direito ou uma obrigação”.
327

 O argumento do magistrado vai de encontro ao 

observado na Roma antiga na qual, a partir da manumissão, criava-se um conjunto de 

obrigações recíprocas entre o manumissor e o manumitido. Aos primeiros - quem 

concede a liberdade - estava garantido o poder de patrono a partir da disposição da lei 

ou de um acordo ou ajuste com o liberto. Por sua vez, os libertos deveriam ser 

considerados, por ficção, como membros da família do manumissor na qual buscariam 

proteção, alimentação entre outras prerrogativas. 
328

 Como membros da família do 
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senhor e a partir de uma cadeia de obrigações e direitos os forros adquiriam os 

sobrenomes dos seus patronos. 
329

 

No contexto da escravidão brasileira o jurista afirma que a doação de alforrias não 

criaria um parentesco entre o senhor e seu cativo, ainda que fosse fictício. Os laços morais e 

de gratidão e os vínculos que uniam escravos e seus proprietários terminavam com a 

quitação das partes no processo da alforria, no entanto há quem questione esta visão do 

renomado jurista. Soares comenta que “numa sociedade assentada no patriarcalismo, é 

bastante plausível que, no Brasil, a preservação dos laços morais que uniam os forros e ex-

senhores também pudesse alinhavar um parentesco fictício entre as partes”. 
330

 

As fontes examinadas não permitem afirmar que os alforriados se consideravam 

como membro da família dos seus antigos proprietários, mesmo com estes despossuídos 

de herdeiros e parentes. É admissível que, em determinados casos, os proprietários se 

referissem aos seus cativos e aos forros com os mesmos sentimentos e referências de 

um familiar, talvez pela proximidade no cativeiro ou na unidade doméstica, por um 

parentesco religioso e mesmo pela ausência de um parentesco consanguíneo. É provável 

que, nestes casos, os mancípios e os manumitidos criassem algum sentimento de 

pertença familiar, visto que seu ex-senhor poderia assegurar proteção e socorrer nos 

momentos de desamparo. Nestas circunstâncias, os escravos e os libertandos se 

apropriariam dos sobrenomes dos seus ex-proprietários interessados nas redes de 

relações sociais, em extrair vantagens e prestígios que aquele referencial senhorial podia 

oferecer. 
331

 

É quase certo que os forros sabiam da importância de adquirir o capital simbólico 

oferecido pela adoção do sobrenome. Como argumentou Soares, “mudar de nome ou 

acrescentar um sobrenome importante após a manumissão significava, para um forro, uma 

espécie de renascimento traduzido pela afirmação de uma nova identidade que redefina 

seu estar no mundo como uma pessoa livre”. 
332

 Sobre as vantagens de adoção do 

sobrenome dos seus patronos, Roberto Guedes comenta que “era preferível carregar o 

sobrenome senhorial do que uma marca do passado escravo”. 
333

 Não foram poucos os 
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estudos que demonstraram que a adoção de uma marca senhorial era uma estratégia 

praticada pelos libertos com objetivo de alcançar prestígio tanto individuais como para 

toda família.
334

 Portanto, não há dúvida de que a adoção do sobrenome foi recurso 

simbólico não apenas afirmação da liberdade, mas também a possibilidade de distinção 

na localidade. 

Salienta-se que nem todos os alforriados elegidos como herdeiros usavam-se desta 

atitude de adotar os sobrenomes dos seus proprietários. Presume-se que os mais velhos, 

calejados, fizessem questão de preservar sua identidade, sobretudo, aqueles de origem 

africana. É possível que estes não tivessem os anseios de ascensão social como os mais 

jovens. Não se pode descartar que, no tempo de cativeiro, alguns mancípios tenham 

adquirido respeito e prestígio entre pessoas importantes da localidade, pois talvez este fator 

fizesse o cativo não adotar um referencial que remetesse aos ex-senhores. Deve-se lembrar 

de que não foi raro escravos manterem relações consensuais e de compadrio com pessoas 

do mesmo vínculo social dos seus senhores.  

Ademais, o fato de que ser reconhecido com o sobrenome de algum indivíduo 

nem sempre era motivo de prestígio, pois era uma situação frequente os senhores 

falecerem inadimplentes com seus compromissos comerciais, morais e cristãos. É 

sugestivo que, aos olhos das pessoas da localidade, pertencer ao grupo familiar que tem 

como referência os descumprimentos dos tratos terrenos e cristãos não proporcionaria 

nenhum prestígio ao liberto.  
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CAPÍTULO 4: ATESTANDO A ALFORRIA TESTAMENTÁRIA E 

CONFIRMANDO LEGADOS E HERANÇAS 

 

4.1. Introdução 

 

Alguns pesquisadores têm questionado se as alforrias e os legados prometidos 

aos escravos eram apenas uma intenção ou se eram efetivados na prática.
335

 Pode-se 

concluir, com base em alguns estudos, que nem sempre as cláusulas dos testamentos 

asseguravam o direito dos cativos a ter acesso aos privilégios conquistados, pois era 

comum os forros exigirem na justiça o cumprimento do conteúdo da verba do 

testamento dos seus ex-senhores, bem como era recorrente desentendimentos entre 

testamenteiros, juízes e promotores, no que diz respeito às formas de comprovar a 

liberdade. Também era frequente os herdeiros moverem ações judiciais contra as 

manumissões concedidas em testamento e quanto ao recebimento de outras 

prerrogativas pelos cativos e libertos. 

Subsidiado por essas questões, neste capítulo, pretende-se investigar se as 

alforrias concedidas nos testamentos foram efetivadas em liberdade plena após a morte 

dos testadores. Em outras palavras, o objetivo é compreender se os testamenteiros 

passavam a carta de liberdade conforme determinado pela maioria dos senhores. 

Também será investigado se os escravos, os forros e os libertos tiveram acesso aos 

legados e às heranças a que tinham direito.   

Na ausência de registros notariais e cartas de alforrias, os processos de herança - 

inventário post mortem e prestação de contas do testamento - são fontes que permitem 

averiguar a confirmação da manumissão e de outros privilégios adquiridos pelos 
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indivíduos de “cor”. Nos inventários, a ausência dos escravos alforriados na descrição 

de bens é um forte indicativo de que a alforria foi concedida. No entanto, nem todas as 

alforrias foram meramente gratuitas, por isso a confirmação daquelas manumissões que 

exigiam alguma condição não pode ser verificada nessa documentação. Ainda na 

mesma documentação é possível constatar se algum alforriado nomeado como herdeiro 

teve seu nome lançado no rol de herdeiros e no auto de partilha.  

Na prestação de contas do testamento, geralmente, encontra-se o registro de 

confirmação das alforrias gratuitas e das onerosas que foram cumpridas antes das contas 

testamentárias serem aprovadas. Ademais, no mesmo processo pode-se deparar com 

registros que informam o recebimento dos mais diversos legados pelos indivíduos de 

“cor”. Tendo em vista esses aspectos, a confirmação das manumissões e de algumas 

outras prerrogativas se dará em grande parte pelos autos de prestação de contas dos 

testamentos e os inventários serão examinados, principalmente, para confirmar o 

recebimento das heranças. 

Para alcançar os objetivos, o texto será desenvolvido de modo a compreender 

quem eram as pessoas que desempenharam o papel de testamenteiro e sua importância 

no cumprimento das disposições de últimas vontades. A ratificação da liberdade será 

examinada nos registros apresentados pelos administradores da herança, bem como 

serão investigadas as situações em que as alforrias não passaram de promessas. 

Também será averiguada a confirmação da sucessão e de outros legados aos escravos, 

aos alforriados e aos libertos.  

4.2. Os testamenteiros 

 

Na análise das disposições de última vontade percebe-se que os testadores 

indicavam, geralmente, três testamenteiros, por ordem preferencial, para prestarem 

contas ao Juízo Municipal de Órfãos ou à Provedoria dos Defuntos e Ausentes. O 

testamenteiro que aceitasse o encargo tinha a função de procurador e administrador dos 

legados outorgados em testamento e tinha de dar conta do seu cumprimento em um 

prazo que quase sempre era estipulado pelo testador.  

Para ratificar a execução das cláusulas dos testamentos era necessário apresentar 

vários documentos, como: recibos, quitações, recebimento de legados, de alforrias e de 

heranças, pagamento de missas, pagamento de doações, entre outras. Esses registros 
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eram avaliados pelo promotor de resíduos, que emitia o parecer sobre o cumprimento 

das verbas ao Juiz de Órfãos e/ou ao Provedor da Fazenda.
 336

 Era frequente os 

testamenteiros apresentarem contas incompletas, por isso os administradores da herança 

eram convocados a retornar ao juízo até que provassem que as disposições do 

testamento tinham sido executadas. Como forma de averiguar possíveis irregularidades 

nos procedimentos de quitação de contas dos testamentos, a última etapa desse processo 

dava-se com o visto do Juiz da Correição 
337

 em um período bem posterior à aprovação 

das contas. Nesta pesquisa, não se identificou qualquer parecer do último juizado, por 

isso as contas quitadas a partir do aval do Promotor de Resíduos e do Juiz de Órfãos 

foram consideradas como confirmadas. 

Ao longo do tempo a função de testamenteiro teve suas atribuições reguladas 

pelos dispositivos das leis costumeiras
338

 e eclesiásticas
339

, que ajustavam suas ações 

como administradores e procuradores dos bens do testador. Na documentação 

examinada, constatou-se que a maior parte dos testadores designava um valor e um 

prazo para que os testamenteiros prestassem contas. Quando essas designações não 

eram registradas no processo de herança, o tempo para quitação e o valor a ser recebido 

eram pautados pelo que determina o código jurídico da época, um ano e um mês após o 

falecimento do testador. 
340

 

                                                           
336

 Cf. GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro, Op. cit. p. 212. 
337

 Entre outras competências, cabia ao Juiz de Direito em Correição examinar as nulidades, os erros e as 

irregularidades presentes nos processos já concluídos ou pendentes. Para consultar o regulamento das 

correições deve-se acessar o site: <https://arisp.files.wordpress.com/2008/01/decreto-834-2-de-outubro-

de-1851-correicoes.pdf>. Acessado em 30/07/2015. 
338

 Cf. ALMEIDA, Cândido Mendes (Org.) Código Filipino ou Ordenações Filipinas e Leis do Reino de 

Portugal. Vols. 1 a 5. Rio de Janeiro, 1870. “Dos Provedores e Contadores das comarcas”. Livro I, Título 

LXII. p.116. Disponível em:<http:// www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p116.htm>.  Acessado em 

30/07/2015. 
339

 Cf. VIDE, Sebastião Monteiro. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Lisboa. Typ. 2 de 

dezembro, 1719. [São Paulo, 1853]. O título em questão é “Dentro em que tempo devem os 

testamenteiros cumprir o testamento, e dar conta, e quando podem recusar o cargo”. Livro IV, Título XLI. 

p.282. Disponível em: <http:// www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/222291>. Acessado em 30/07/2015. 

Salienta-se que as leis canônicas tiveram papel limitado no ato de prestação de contas dos testamentos, 

pois pela Lei de 27 de agosto de 1830 as contas dos testamentos e a questão a ela relativa passavam a 

pertencer exclusivamente aos juízes seculares. Cf. BRASIL, Congresso. Anais da Câmara dos 

Deputados. Lei de 27 de Agosto de 1830. Coleção de Leis do Império do Brasil – 1830, Página 19, Vol. 1 

pt (Publicação Original). Disponível em: <http:// www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-

37972-27-agosto-1830-565620 publicacaooriginal-89376-pl.html>. Acessado em 30/07/2015. 
340

 ALMEIDA, Cândido Mendes (Org.) Código Filipino ou Ordenações Filipinas e Leis do Reino de 

Portugal. Op.cit. Livro I, Título LXII. Parágrafo 2, p.117. Disponível em: <http:// 

www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p117.htm>.  Acessado em 30/07/2015. 
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Embora os valores a serem recebidos pelos testamenteiros fossem quase sempre 

referenciados pelos testantes, como pode ser constatado na Tabela 4.2, o ordenamento 

jurídico afirmava que o prêmio pelas funções desenvolvidas pelo administrador do 

testamento era a vintena, que correspondiam a 5% do valor da terça, descontadas as 

importâncias das despesas do funeral e das disposições da alma. 
341

 

 

Tabela 4.1- Tempo para quitação das cláusulas dos testamentos, Guarapiranga (c: 1820-

1871). 
 

Tempo para quitação (anos) Número de Testadores % 

1 – 4 145 72,1 

5 – 10 21 10,4 

+ 10 1 0,5 

S.I 34 17 

Total 201 100 

 Fonte: Os traslados dos testamentos anexados nos inventários postem mortem encontram-se abrigados 

em ACSM e AFP. Nesta contagem, não foi considerado a doação causa mortis, pois neste documento não 

consta nenhuma referência a testamenteiros e nem designação de tempo e valores para cumprir o que foi 

estabelecido no registro. S.I: Sem informação. 

 

Tabela 4.2 - Valores designados aos testamenteiros para administração e cumprimento 

das cláusulas dos testamentos, Guarapiranga (c: 1820-1871). 

 

Valores designados 

aos testamenteiros 

Número de 

testamenteiros 

% 

Até 200 mil réis 139 69,1 

200 a 500 mil réis 23 11,4 

+ 500 mil réis 3 1,5 

Terça dos bens 1 0,5 

Vintena 9 4,5 

S.I 26 13 

Total 201 100 

Fonte: Os traslados dos testamentos anexados nos inventários postem mortem encontram-se abrigados em 

ACSM e AFP. Nesta contagem, não foi considerado a doação causa mortis, pois neste documento não 
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 Ibidem. Livro I, Título LXII. Parágrafo 9, p.119. Disponível em: <http: 

//www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p119.htm>.  Acessado em 30/07/2015. 
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consta nenhuma referência a testamenteiros e nem designação de tempo e valores para cumprir o que foi 

estabelecido no registro. S.I: Sem informação. 

 

Ao examinar os testamentos conclui-se que quanto maior o valor da herança 

mais generoso seria o prêmio concedido aos testamenteiros pelas funções 

desenvolvidas. É possível que muitos testantes temessem a morte devido a 

comportamentos que não condiziam com a moral cristã da época, portanto o 

cumprimento daquilo determinado no momento anterior à morte era de suma 

importância para a salvação da alma dos indivíduos pecadores. Diante disso, verificou-

se que os testadores designavam aos testamenteiros, além das quantias costumeiras, 

prêmios consideráveis como, por exemplo, escravos.
342

 Constatou-se que algumas 

pessoas nada designaram aos seus testamenteiros, pelo fato dos administradores da 

herança  serem  herdeiros necessários.
343

  

No intuito de assegurar a execução das verbas dos testamentos, algumas pessoas 

se precaviam ao registrar que o tempo estipulado podia ser prorrogado,
344

 e em outros 

casos, determinavam que o administrador da herança prestasse contas quando ele 

pudesse.
345

 Portanto, para salvação da alma não bastava apenas elaborar as cláusulas do 

testamento, era preciso confirmá-las, e o testamenteiro tinha papel primordial nesse 

processo de intercessão. Essa assertiva pode ser confirmada na seguinte verba do 

testamento de Francisco Manoel Bastos, onde se verifica: “Peço ultimamente ao meu 

testamenteiro que não se descuide da satisfação dos meus legados para sossego da 

minha alma e salvação atendendo benefício que lhe deixo [...]”. 
346

 

Ao analisar os autos de prestação de contas do testamento percebe-se que a 

grande maioria dos testamenteiros foi intimada pela justiça a prestar contas. Isso 

significa que esses administradores usavam todo o tempo disponível, e algumas vezes 

extrapolavam os prazos determinados. Era frequente a apresentação de contas 

                                                           
342

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Francisca Inácia do Espírito Santo. 

AFP. Ano: 1858. Auto: 459. 
343

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Francisca Inácia de São Tiago. AFP. 

Ano: 1847. Códice: A220.  
344

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Antônio Alves Ferreira. AFP. Ano: 

1844. Códice: A021. Auto: 146. 
345

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Manoel Dias Lopes. AFP. Ano: 1870. 

Códice: A102.  
346 

Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Francisco Manoel Bastos. ACSM. 1º 

Oficio. Ano: 1820. Códice: 113. Auto: 2318.
 



 

 

153 

 

incompletas, consequentemente o processo de quitação das cláusulas testamentárias 

podia estender por mais alguns anos. 
347

 

Os testadores queriam garantir que suas vontades fossem cumpridas, portanto 

elegiam pessoas de confiança para executá-las (ver Tabela: 4.3), tendo destaque os 

cônjuges para os testadores casados e os filhos para os testadores viúvos. Eles também 

designavam vários familiares com a indicação. Observou-se que, em algumas situações, 

foram nomeados para função de primeiro testamenteiro duas pessoas, com destaque 

para cônjuges e filhos.
348

 Quando não se sugeria alguém do grupo familiar, recorria-se 

ao indivíduo de confiança e prestígio da localidade. Acredita-se que muitos 

testamenteiros cujo grau de parentesco não foi identificado com o testador enquadram-

se nesse perfil. 

 

Tabela 4.3 - Indicação do primeiro testamenteiro e relação de parentesco com os 

testadores, Guarapiranga (c: 1820-1871). 

 

Testador Testamenteiros 

- Cônjuges Descendentes Colaterais S.I Total 

Casado 53 24 6 14 97 

Viúvo - 20 4 29 53 

Solteiro - 5 18 19 42 

Padre - 2 - 5 7 

S.I - - 4 6 10 

Total 53 51 32 73 209 

Fonte: Os traslados dos testamentos anexados nos inventários postem mortem encontram-se abrigados 

ACSM e AFP. Nos testamenteiros descendentes estão contabilizados os filhos, os netos, os genros e os 

afilhados. Nos testamenteiros nomeados como parentes colaterais estão inseridos os irmãos, os 

sobrinhos, os primos e os compadres. Deparou-se com um padre que reconheceu dois filhos nos 

testamentos e indicou-os como testamenteiros. Nesta contagem, não foi considerado a doação causa 

mortis, pois neste documento não consta nenhuma referência a testamenteiros e nem designação de 

tempo e valores para cumprir o que foi estabelecido no registro. S.I: Sem identificação. Foram 

registradas situações em que os testantes indicavam para a função de primeiro testamenteiro duas 

pessoas. 
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 Segundo Sheila de Castro Faria, as contas do testamento arrastavam-se por anos, com demandas, 

processos, cobranças de dívidas, etc., contribuindo para a morosidade do cumprimento do processo. Cf. 

FARIA Sheila de Castro. Colônia em Movimento: Fortuna e Família no Cotidiano Colonial. Rio de 

Janeiro: Nova fronteira, 1998. p.275. 
348

 Cf. Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Francisco Martins Cardoso. AFP. 

Ano: 1843. Códice: A224. Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Manoel Dias 

Lopes. AFP. Ano: 1870. Códice: A102. 
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O fato de um testador nomear alguém de fora do seu grupo familiar poderia 

significar que seus parentes da localidade não tinham condições físicas ou instrução 

para realizar os procedimentos da quitação das disposições. Outras situações são aquelas 

em que os familiares residiam em outra localidade e, por isso, estavam impossibilitados 

de desempenhar as determinações exigidas. 

Para ser indicado como administrador da herança o indivíduo deveria conhecer a 

vida privada, social e comercial do testador, portanto os cônjuges e os filhos mais 

próximos eram as principais escolhas. Além disso, deve-se salientar que o testamenteiro 

deveria ter instrução sobre os procedimentos a serem adotados no processo de quitação 

das contas, pois essa função exigia conhecimento do direito sucessório da época, além 

do domínio da leitura e da escrita. Era importante também que o administrador tivesse 

boa convivência social para que conseguisse obter todos os documentos comprobatórios 

das disposições. 

Presume-se que quando os parentes mais próximos não eram nomeados para o 

cargo de administrador era porque o testador desejava evitar qualquer embaraço no 

cumprimento das cláusulas. Situações que comprometiam o patrimônio da família 

poderiam gerar o não cumprimento daquilo determinado, como: a nomeação de filhos 

naturais e/ou adulterinos, as alforrias em massa, ou beneficiar um filho em detrimento 

do outro. Nessas circunstâncias, as relações sociais e de amizade substituiriam as de 

parentesco no momento de indicar os testamenteiros. 
349

 

No exame da documentação, constatou-se algumas situações em que os testantes 

justificaram a escolha dos testamenteiros que não pertenciam ao grupo familiar como, 

por exemplo, “primeiro lugar o capitão Antônio Teixeira Guimarães este por que sabe 

de todos os meus negócios no Rio de Janeiro”.
350

 Mesmo com verificação dessa 

natureza, a função de cumprir as determinações era, em princípio, uma obrigação 

familiar. 
351

 

Pode-se concluir pelo exame dos autos que quem prestava as contas eram as 

pessoas nomeadas como primeiro testamenteiro; dos 87 autos examinados, 66 foram 

apresentados por testamenteiros assinalados como primeira opção pelos testadores. Este 
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 Cf. FARIA Sheila de Castro. Colônia em Movimento, Op.cit. p.276. 
350

 Traslado do testamento anexado ao inventário post mortem de José da Silva Ribeiro. 1º Ofício. 

ACSM. Ano: 1835. Códice: A058. Auto: 1283. 
351

 Cf. FARIA Sheila de Castro. Colônia em Movimento, Op.cit. p.276- 277. 
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fato implica inferir que boa parte das pessoas indicadas como primeira opção aceitava a 

função de administradores da herança. Foi situação recorrente observar, durante o 

processo de cumprimento das verbas testamentárias, que o administrador faleceu ou 

desistiu de prestar contas, nesses casos era intimado o testamenteiro subsequente. Não 

havendo administradores, a justiça nomeava um testamenteiro dativo.  

Tornou-se importante recuperar alguns aspectos referentes aos administradores 

da herança, porque parte considerável das alforrias condicionais extrapolava o período 

em que vigorava a quitação de contas do testamento. Isso implica reconhecer que os 

testamenteiros confirmavam em maior número as alforrias incondicionais e aquelas 

cujas condições não ultrapassavam o prazo da aprovação das contas. Para receberem as 

alforrias e os legados, os escravos deveriam manter relações de cordiais com os 

administradores da herança, a fim de preservar os laços de aliança obtidos com os 

falecidos senhores,
 352

 pois um testamenteiro desconhecido ou com o qual não se tivesse 

afinidade poderia dificultar o acesso dos cativos aos privilégios prometidos. 

 

4.3.  Confirmando as alforrias testamentárias 

 

Constatou-se que dos 202 testamentos (incluída a doação causa mortis) 

consultados neste estudo em 130 havia promessas de alforrias. Por sua vez, foram 

identificados 87 autos de prestação de contas do testamento, sendo 59 (67,8%) autos de 

testadores que manumitiram.
 353

 Em pelo menos 45 (51,7%) autos de prestação de 
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 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro, Op. cit. p. 219-227. 
353

 Não foi possível identificar os autos de prestação de contas dos 130 testamentos em que se verificou a 

prática de alforrias, portanto algumas considerações são necessárias. Considera-se que ao longo dos anos 

parte considerável da documentação foi perdida em decorrência de enchentes e incêndios. Percebe-se que 

alguns documentos ainda se encontram com marcas de barreio e resquícios de cinzas. Deve-se mencionar 

também a falta de uma política de arquivos que permitisse os processos de identificação, organização e 

conservação da documentação. O descaso com a documentação, nos mais diversos níveis, fez com que os 

cartórios, principalmente aqueles dos distritos mais afastados, “perdessem” parte substancial do seu 

acervo por falta dos cuidados necessários. Nesta pesquisa, o que dificultou encontrar os autos de 

prestação de contas dos testamentos foi a falta de organização do arquivo do Fórum de Piranga (AFP), 

pois não havia uma lista prévia que informasse datas ou nomes, consequentemente toda documentação 

encontra-se emaranhada com os mais diversos registros da época. Deve-se reiterar que um grupo de 

professores e alunos do curso de História da Universidade Federal de Viçosa atuou no arquivo com 

atividades de organização, preservação e digitalização, o que facilitou muito identificar os processos de 

herança. Por fim, há a hipótese de que nem sempre foi possível identificar os autos de prestação de contas 

porque os registros nunca existiram, pois mesmo com prazo de prestação vencido e com a intimação de 

promotores é provável que muitas contas não fossem prestadas e o prazo legal da prestação, podia 

expirar. 
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contas havia algum registro que comprovava que o alforriado estava no exercício da 

plena liberdade. Quando havia a promessa de alforria no testamento, mas não havia 

referência à sua quitação, presume-se que as contas eram dadas antes que findassem as 

condições das manumissões. Isso significa que os documentos que comprovam a 

concessão das alforrias informam, sobretudo, as manumissões incondicionais, bem 

como aquelas condicionais que fossem cumpridas antes das contas do testamento serem 

aprovadas, conforme já referido.  

No exame da documentação constata-se que alguns testamenteiros adotavam 

certas atitudes que atrasavam a comprovação da concessão de alguns legados, inclusive 

das alforrias. Uma delas era o fato de os testamenteiros apresentarem as contas ao juízo 

antes do vencimento do prazo determinado pelo testador, o que significa que naquele 

momento não era necessário apresentar documentos que demonstravam todas as 

cláusulas cumpridas.
354

 Nesses casos, não se pode assegurar se os testamenteiros 

retornavam para quitar o restante das contas. Estudos já indicaram casos em que 

promotores e juízes fizeram “vista grossa” para os comprovantes da alforria, em outras 

palavras, os representantes da justiça concluíam os processos de prestação de contas 

sem o testamenteiro apresentar qualquer registro sobre a concessão da liberdade. 
355

  

 Ainda que nos processos de prestação de contas do testamento fosse possível 

identificar um maior número de registro de alforrias incondicionais, encontrou-se um 

número razoável de manumissões onerosas quitadas e confirmadas. Nos 59 autos de 

prestação de contas estão registradas 189 promessas de liberdade, no entanto, em 45 

autos estão anexados comprovantes que confirmam a liberdade de 113 libertandos. 

Deste total, 82 alforriados tiveram sua liberdade ratificada porque foram agraciados sem 

qualquer ônus que atrelasse por mais tempo no cativeiro. Porém, 31 daqueles 

manumitidos tiveram a liberdade sancionada porque tinham cumprido as condições para 

a manumissão, logo no momento da aprovação das contas do testamento estavam em 

plena liberdade.  

Nota-se que 76 (17,6%) alforriados não tiveram a confirmação da manumissão 

registrada no auto de contas do testamento, seja pelo fato de que as imposições para 

liberdade ainda não tinham sido cumpridas, seja porque os testamenteiros não 
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 Cf. Auto de Prestação de Contas do testamento de Alexandre Rodrigues de Souza. ACSM. 1º Ofício.  

Ano: 1836. Códice 259. Auto: 4733. 
355

 Cf. GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro, Op.cit. p. 213. 
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apresentaram nenhum documento que comprovasse a liberdade. Considerando os 113 

alforriados registrados nos comprovantes de liberdade nos autos de prestação de contas 

com aqueles 65 
356

 manumitidos que tiveram sua condição de liberto e sucessor 

registrada no rol de herdeiros, pode-se afirmar que dos 433 libertandos identificados 

178 (41,1%) tiveram a confirmação da liberdade registrada nos processos de herança. 

Não foi possível identificar os 179 (41,3%) restantes, uma vez que não foram 

encontrados os autos de prestação de contas do testamento. 

A seguir serão apresentados alguns casos encontrados na documentação que 

ajudam a esclarecer como se davam os procedimentos da confirmação da liberdade 

testamentária. Anacleto Gonçalves da Cunha, morador no Calambau, alforriou 

Clemência Crioula e Tereza Parda. Também coartava Manoel Cabra em 200$000 

(duzentos mil réis), Custódia Cabra em 300$000 (trezentos mil réis) e João Ganguela 

em 400$000 (quatrocentos mil réis).
357

 O senhor dos escravos não deixou especificado 

que, quando os manumitidos quitassem os valores determinados, os testamenteiros 

passariam a carta de liberdade e também não informou sobre o tempo que os coartados 

tinham para quitar as quantias exigidas. Sem consultar os autos de prestação de contas 

do testamento é somente possível especular se os escravos cumpriram o pagamento. 

Consultando a documentação o que se verificou foi a ausência de informações sobre a 

liberdade dos mancípios coartados, constando apenas o atestado de liberdade das 

escravas manumitidas incondicionalmente. 

 

Atesto que vi lançar no livro de notas deste juízo as cartas de liberdades das 

escravas que foram do finado Anacleto Gonçalves da Cunha, Clemência 

Crioula e Tereza parda as quais estão gozando de suas liberdades desde o 

falecimento do testador e por me ser pedida a mandei passar e eu assinei. 

Calambau, 22 de Janeiro de 1842. Antônio José Bastos - Juiz de Paz. 
358

 

 

O atestado de liberdade ratificava apenas as alforrias incondicionais, não tendo 

sido registradas as onerosas que exigiam o pagamento. Pode-se concluir, então, que 

                                                           
356 O número de escravos que se tornaram herdeiros é 66, mas desconsiderou deste total a escrava 

Cândida que foi contabilizada nos 113 escravos, porque no auto de prestação de contas do testamento 

estava anexada a sua carta de liberdade. Cf. Auto de Prestação de Contas do Testamento de Silvério 

Francisco. AFP. Ano: 1857. 
357

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Anacleto Gonçalves da Cunha. ACSM. 

1º Ofício. Ano: 1837. Códice: 08 Auto: 323. 
358

 Atestado de Liberdade anexado ao Auto de Prestação de Contas do Testamento de Anacleto Gonçalves 

da Cunha. ACSM. 1º Ofício. Ano 1841. Códice: 162. Auto: 3335. 
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após quatros anos os três escravos coartados não quitaram os valores estipulados, tendo 

em vista a não apresentação dos comprovantes. 

Um exemplo de confirmação das alforrias condicionais pode ser observado no 

auto de prestação de contas do testamento de Ana Rosa de Queiroz, residente em 

Guarapiranga. A referida senhora prometeu alforrias sem ônus às suas escravas Jacinta 

Parda, Tereza Parda e Albina Cabra e deixava coartados Elias Crioulo e Antônio 

Benguela (Alcunho Hibante), ambos no valor de 150$000. Examinando o auto de 

contas da herança constatou-se que todos manumitidos se encontravam registrados no 

gozo da plena liberdade.  

 

Atesto que Albina Cabra e Tereza e Jacinta Pardas, ficaram libertas no 

testamento da finada D. Ana Rosa de Queiroz e [Antônio Benguela - 

Alcunho Hibante] e Elias crioulo quartados gozam todos da liberdade e por 

esta me ser pedida a passo o que o afirmo infideli Parochi. Guarapiranga 6 de 

Agosto de 1836. O Vigário encomendado Silvério Antônio Barbosa de 

Queiroz. 
359

  

 

Outra situação que demonstrou a cumprimento da alforria condicional foi 

observada no processo de herança de Francisca Inácia de São Tiago, moradora no 

Manja Léguas. A testadora manumitiu Bento de Nação Mina com a obrigação de servir 

ao testamenteiro por dois anos e com a obrigação de quitar possíveis dívidas que a 

senhora possuísse após o falecimento. No processo de contas do testamento verificou-se 

o seguinte atestado de liberdade. 

 

Atesto que Bento de Nação Mina que foi da falecida Francisca Inácia de São 

Tiago se acha no gozo de sua liberdade conforme a verba do tttº [testamento] 

da mesma. E por esta me ser pedido a faço. Manja Léguas 2 de outubro de 

1849. José Pereira de Santa Paula, Presbítero Secular o hábito de São Pedro e 

atual Capelão de Nossa Senhora da Conceição de Manja Léguas. 
360

 

 

 

O que poderia dificultar a confirmação da liberdade para além do tempo 

estipulado da condição eram os eventuais débitos, mas conclui-se que depois de servir 

ao testamenteiro por dois anos o africano Bento passou a usufruir da liberdade. 
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Pode-se perceber que a outorga de algumas alforrias não constam anotadas nos 

autos de prestação de contas devido à imprevisibilidade da condição, como servir ao 

cônjuge até ao falecimento, salvo se o consorte morresse antes da aprovação das contas. 

Merece atenção as condições para a liberdade que remetem a um tempo imprevisível, 

por exemplo, a alforria que tinha como condição para sua concretização que o 

manumitido contraísse matrimônio ou servisse a algum herdeiro até que os últimos 

adquirissem algum escravo. É possível que essas imposições levassem tempo para ser 

cumpridas, portanto é provável que a confirmação desse tipo de manumissão não fosse 

apresentada no processo de contas.  

No entanto, em alguns casos deparou-se com a confirmação de alforria dessa 

natureza. Ana Florência da Purificação, moradora no Guarapiranga, prometeu a 

liberdade a três escravos (Narcísio Crioulo, Luzia Crioula e Juliana Angola) e a 

condição para Juliana era a seguinte: “Declaro que Juliana que indo-se queira casar em 

termos, seja liberta [...].”
361

 Teria Juliana contraído matrimônio e obtido a liberdade ? 

Segue a resposta com base no atestado de liberdade anexado ao processo de herança. 

 

Atesto que Juliana de nação Angola, escrava que foi da finada D. Ana 

Florência da Purificação se acha casada com Luiz Moreira Alfena, homem 

pardo, e ambos moradores nesta Paróquia. Por me ser esta pedida a passo 

jurada aos Santos Evangelhos. Guarapiranga 14 de junho de 1818. Vigário 

José Lopes Mendes. 
362

 

 

 

Nota-se que a declaração afirma que Juliana casou-se com um afrodescendente, 

o que lhe assegurou o direito de retirar-se dos domínios da proprietária. Mesmo 

acreditando que contrair o matrimônio segundo o princípio religioso da época não era 

uma das tarefas mais acessíveis aos escravos,
363

 Juliana soube aproveitar a oportunidade 

e oficializou a aliança, garantindo, assim, sua liberdade. 
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Ainda no campo das alforrias condicionais, merece destaque uma determinação 

estipulada por Clara Rosa Gonçalves, moradora em São Caetano do Chopotó, que 

declarou no testamento que libertava sua escrava Esmeria com o ônus de servir aos seus 

sobrinhos José Gonçalves Heleno e Joaquim Gonçalves Heleno até que eles adquirissem 

algum escravo, e que após a aquisição estaria Esmeria livre. O testamento foi aprovado 

em 1855, momento no qual a proibição do tráfico internacional de escravos já vigorava 

e o efeito da cessação era o aumento dos preços dos cativos,
364

 fato que poderia 

dificultar que os sobrinhos de Clara Rosa Gonçalves adquirissem escravos por meio de 

compra. No mesmo testamento, observou a promessa de manumissão para a mancípia 

Rita Crioula com a obrigação de servir aos mesmos sobrinhos pelo período de três anos. 

Examinando o processo de prestação de contas constatou-se um atestado de 

liberdade com o seguinte conteúdo, 

 

Atesto e justifico sendo preciso que as escravas Esmeria e Rita que por 

falecimento da finada Clara Rosa Gonçalves deixou na verba do seu 

testamento para servir a José Gonçalves Heleno e Joaquim Gonçalves Heleno 

por três anos e tendo vencido o tempo da obrigação estão gozando da 

liberdade e por este me ser pedido mandei passar o presente debaixo do cargo 

que ocupo. São Caetano do Chopotó, 12 de setembro de 1861. Manoel Dias 

Lopes – Juiz de paz. 
365

 

 

 

No atestado em questão não consta a informação de que os sobrinhos da 

testadora adquiriram outro cativo, mas o que se pode inferir é que passados os três anos 

as mencionadas Esmeria e Rita tinham a posse de suas liberdades. Ainda que não 

tivessem adquirido outro escravo, não se pode descartar a hipótese de que os sobrinhos 

abriram mão do direito da propriedade em favor da liberdade de Esmeria. 

Dependendo das condições, sabe-se que as manumissões não estariam 

confirmadas no auto de prestação de contas. Quando um alforriado tivesse que servir até 
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completar determinada idade, presume-se que a liberdade dessa natureza não era 

confirmada, pois na maioria das vezes ela era concedida aos escravos menores, o que 

significava que os manumitidos ficariam por muitos anos atrelados ao cativeiro. Nessas 

condições e em outras, ficava a cargo do testamenteiro registrar a carta de liberdade 

depois de transcorrida às condições para a liberdade. 

Outro motivo para a não confirmação das alforrias testamentárias é a ausência 

dos documentos comprobatórios e/ou a reprovação das contas prestadas. André Lino de 

Souza, morador na Barra do Bacalhau, outorgou alforria onerosa a alguns dos seus 

escravos, dos quais já tinha recebido quantias em dinheiro. Além disso, manumitiu 

outros escravos com a condição de servir a alguns herdeiros por tempo determinado:  

 
Querendo recompensar os bons serviços que me tem feito os meus escravos 

os deixo coartados, a saber Rafael Pardo em duzentos mil réis para cuja 

quantia já recebi dele vinte mil réis; João Lino Pardo meu afilhado oficial de 

Ferreiro em trezentos e cinquenta mil réis, do qual tenho recebido quarenta 

mil réis para se abonar neste quartamento; Joaquim crioulo em duzentos e 

oitenta mil réis, para cuja quantia já recebi quarenta mil réis; Manoel Crioulo 

em duzentos e vinte mil réis para cuja quantia já recebi quarenta mil réis, os 

quais escravos ficarão subordinados a meu testamenteiro, para eleger pessoas 

que melhor paguem os seus jornais que serão aplicadas para satisfação das 

minha dívidas e completando cada hum o resto do seus respectivos valores 

meu testamenteiros lhes passará suas Cartas de Liberdade, sendo obrigado a 

passar -lhes recibos do que cada um vencer em cada um ano, para constar 

afinal as quantias que tem recebido por conta de que  deverem.  Declaro que 

a minha escrava Germana Crioula depois do meu falecimento servindo o 

tempo de doze anos aos meus herdeiros com a condição de que findo este 

tempo meus testamenteiro lhe passará sua Carta de Liberdade, e neste tempo 

tiver filhos ficarão pertencendo aos meus herdeiros com igualdade. Declaro 

mais que a minha escrava Maria Parda filha da dita Germana ficará servindo 

a Rosa Martins Crioula durante a sua vida e por seu Falecimento a deixo 

forra. 
366

 

 

Presume-se que os comprovantes dos coartamentos tivessem sido apresentados 

no momento de prestar contas das alforrias. Foi uma exigência do testador para que os 

testamenteiros passassem recibos anuais dos pagamentos parcelados pela liberdade. O 

testamento foi elaborado em 1821 e as contas foram prestadas em 1827 e no documento 

não consta nenhum registro da quitação dos valores combinado pela coartação. Nota-se 

ainda, em determinado momento, o auto de contas do testamento passa a ter a data de 

1834, isso significa, por exemplo, que a crioula Germana já deveria está gozando de sua 

plena liberdade. Porém, não se verifica qualquer vestígio de cumprimento das 
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manumissões e de outros legados aos escravos.
367

 Não se sabe se na prática os 

manumitidos estavam em plena liberdade, no entanto, a ausência de recibos e de 

declarações era um importante indício de que as manumissões não passaram de 

promessas ou não foram confirmadas com as formalidades exigidas. 

Os comprovantes de quitação da liberdade também não constam registrados, 

porque em alguns casos os testamenteiros apresentavam as contas do testamento antes 

de terminar o prazo estipulado pelo testador. Este procedimento dava margem para que 

as contas dos recibos de liberdade não fossem anexadas ao processo. Alexandre 

Rodrigues de Souza, residente no São José do Chopotó, anotou a alforria aos escravos 

da seguinte forma, 

 
Declaro que meu testamenteiro passará Carta de Liberdade logo que eu 

falecer a minha escrava Maria Delfina Crioula. Declaro que fica liberto o 

meu escravo Antônio Carioca. Declaro que meu testamenteiro quartará o meu 

escravo Salvador Crioulo na quantia de quarenta mil réis ficando o dito 

Salvador obrigado a pagar a referida quantia dentro de seis anos. Declaro 

mais que a filha da minha escrava Maria Delfina também ficará forra depois 

do meu falecimento [...]. 
368

 

 

Examinando o auto de prestação de contas do testamento 
369

 verificou-se que 

não há nenhum registro que comprovasse a quitação do coartamento de Salvador 

Crioulo e nem a liberdade incondicional de Maria Delfina de sua filha e de Antônio 

Carioca. Este fato justifica-se porque o testamenteiro prestou as contas em 1836, ou 

seja, dois anos antes do prazo determinado pelo testador findar. Logo, o testamenteiro 

ainda tinha um tempo favorável, amparado pela lei, para apresentar os comprovantes de 

liberdade. Transcorridos os dois anos restantes, algumas contas foram anexadas ao 

documento, mas nada que comprovasse a liberdade prometida. Também não aparece 

qualquer declaração afirmando que as contas estivessem aprovadas, isso significa que o 

processo legal da prestação das contas testamentárias não foi finalizado. 

Ainda que nem todos os testamenteiros tivessem apresentado os comprovantes 

de liberdade, a constatação é que a maioria dos administradores da herança ofereciam 
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documentos informando que os escravos alforriados estavam no gozo da plena 

liberdade. 

4.4.  “O meu testamenteiro lhe passará a carta de liberdade” 

 

No exame dos processos de prestação de contas dos testamentos averiguou-se 

que os testamenteiros, para comprovar a alforria prometida aos escravos, apresentavam 

ao Juizado de Órfãos atestados emitidos pelas autoridades locais (44), declarações 

escritas a rogo dos alforriados (3) e uma carta de liberdade (1). O que se pode perceber é 

que prevaleceram os atestados de liberdade sobre os outros registros, e o que chama 

atenção é o fato de poucos documentos apresentarem informações sobre a liberdade que 

procedesse do cativo ou a seu rogo. 

Verificou-se que a maior parte dos emissores dos documentos não justificava as 

informações prestadas nos atestados e que quando o faziam era de forma vaga e pouco 

esclarecedora. Constatou-se nos atestados que houve esforços de algumas autoridades 

para afirmar que os alforriados estavam em liberdade, e para isso descreviam as datas da 

concessão da liberdade, informavam que assistiram aos testamenteiros passarem as 

cartas de alforrias, que presenciaram o registro das alforrias no livro de notas, que as 

condições já tinham sido cumpridas, que a liberdade adquirida era pública e notória, que 

o alforriado estava fora da casa do seu antigo proprietário, que o manumitido gozava da 

liberdade sem perturbação, entre outros argumentos. 

Nota-se que as autoridades locais que redigiam os atestados não se baseavam em 

informações procedentes dos manumitidos. Os atestados emitidos eram individuais ou 

coletivos, e nem sempre os nomes dos alforriados ou quaisquer outras informações que 

os identificassem estavam anotados nos registros. Antônio José de Carvalho, residente 

no Calambau, manumitiam os escravos seguintes: Febronia, Ana, Ambrósio e Basílio, 

filhos de Marta Crioula; José Balbino, Isabel e Feliciano, filhos de Francisca Crioula; e 

Manoel, Joana Cabra e Ambrósio, filhos de Rita Crioula.
370

 As alforrias incondicionais 

foram prometidas a todos esses escravos, sem qualquer condição que postergasse a 

permanência no cativeiro após a morte do testador. 
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No atestado de liberdade consta o seguinte conteúdo emitido pelo subdelegado 

de polícia da localidade: 

 

Atesto ser verdade que os escravos do finado Antônio José de Carvalho 

gozão da liberdade e por assim ser mandei passar o presente sendo somente 

por mim assinado. Bem entendido os que foram declarados forros em 

testamento. Calambau, 6 de julho de 1856.  Humbelino José de Magalhaes. 

Subdelegado de Policia em exercício. 
371

 

 

 Os promotores do juizado eram os responsáveis por avaliar os comprovantes 

que atestavam a liberdade.  É provável que esses agentes aceitassem os registros que 

procediam das autoridades, pois os cargos ocupados pelos emissores era o que 

assegurava a “verdade” e a “credibilidade” do conteúdo dos documentos. Portanto, 

conclui-se que os atestados de liberdade eram aceitos pela promotoria local sem, ao 

menos, solicitar a presença, em juízo, dos libertandos para comprovar as informações 

prestadas. 

Os atestados de liberdade identificados foram emitidos pelas autoridades 

religiosas, jurisdicionais e policiais. Entre os emissores destacavam-se aqueles 

indivíduos que exerciam a função de subdelegado (20), juiz de paz (11), padre (7), 

inspetor de quarteirão (5) e ajudante do comendador/vereador (1). A maior parte desses 

emissores era funcionário de um “Estado Moderno” que se formava em um território 

que acabava de se tornar independente e que buscava se organizar por meio de uma 

burocracia profissionalizada. 
372

 

No período entre a Independência do Brasil (1822) e a criação do Código do 

Processo Criminal (1832), foi instituída uma lei, em 15 de outubro de 1827, que 

regulamentava a função do juiz de paz atuando nas mais diversas freguesias ou 

paróquias.
373

 Essa criação foi uma tentativa de incluir novas diretrizes para 
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administração da justiça, almejando uma maior proximidade com a população, 

proporcionando, assim, as bases para a acessibilidade à justiça. 
374

  

Presume-se pelas funções desenvolvidas pelo juiz de paz,
375

 principalmente ao 

longo dos anos de 1830, que ele também era credenciado para emitir atestados que 

confirmassem que os alforriados gozavam de plena liberdade. Por desempenhar funções 

públicas, por ser detentor de prestígio e com amplo vínculo social, o parecer do juiz de 

paz sobre a concessão da alforria era suficiente para que os promotores do juizado não 

duvidassem do conteúdo do documento. O mesmo ocorria com os 

delegados/subdelegados.
376

 Pela função que detinham e pelos poderes adquiridos - 

judicial e polícia, eles eram habilitados para afirmar em documento público, por 

exemplo, que o testamenteiro tinha concedido carta de alforria conforme o desejo do 

testador. 

O inspetor de quarteirão também foi responsável por redigir atestados de 

liberdades. Na década de 1830 eles estavam subordinados ao juiz de paz, e partir da 
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década de 1840, ao subdelegado e ao delegado de polícia.
377

 Por ser uma representação 

do poder local e com conhecimento dos habitantes de sua área de atuação, os 

administradores da herança recorriam a quem exercia a função de inspetor para emitir o 

registro que ratificava que o manumitido estava na posse da liberdade plena. 

Os padres também tiveram participação importante na confecção dos atestados 

que afirmavam que os alforriados estavam no exercício da plena liberdade. É sabido que 

as declarações dos eclesiásticos tiveram força de escritura pública, conforme 

determinavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia.
 378 

Constata-se, 

portanto, que bem mais de um século depois continuava sendo uma prática frequente 

solicitar declarações aos representantes da Igreja no intuito de confirmar que os 

alforriados pelo testamento usufruíam da liberdade sem qualquer perturbação. 

Porém, as Constituições Primeiras daquele Arcebispado advertiam para que 

“quaisquer outros Clérigos, oficiais de Confrarias, e mais pessoas deste nosso 

Arcebispado, que não dem [deem], nem passem quitações antecipadas de Missas, 

Ofícios, e quaisquer outros legados pios, sem com efeito primeiro estarem 

cumpridos”.
379

 Essas ressalvas tinham por finalidade evitar que os testamenteiros 

apresentassem, principalmente,  quitações antecipadas dos legados pios.  

                                                           
377 No art. 4 das disposições preliminares e na secção 3ª nos art. 16, art.17, art.18 e art.19 Código do 

Processo Criminal, o inspetor de quarteirão aparece com sua função regulamentada, após alguns anos de 

indefinição sobre a sua atuação. A atuação dava-se nos distritos de paz, que eram divididos em 

quarteirões de no mínimo 25 casas, e em cada um desses quarteirões haveria um inspetor que seria 

nomeado pela Câmara Municipal, com o consentimento do juiz de paz, e o pré-requisito para investidura 

no cargo era, entre outros, ser pessoa “bem conceituada” da localidade e maior de 21 anos. Entre as 

competências estavam vigiar e prevenir de crimes e prender os criminosos em flagrante delito, os 

pronunciados não afiançados e aqueles condenados à prisão. Com as reformas na década de 1840, o 

inspetor de quarteirão estava sujeito aos subdelegados, que, por sua vez, eram subordinados ao delegado. 

municipal. Cf. BRASIL. Presidência da República, Casa Civil, subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei de 

29 de Novembro de 1832. Dos Inspetores de Quarteirão. Disponível em: <http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm>.  Acessado em 30/07/2015; Cf. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem. Op. cit. 152. 
378

  Cf. VIDE, Sebastião Monteiro. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Lisboa. Typ. 2 de 

Dezembro, 1719. [São Paulo, 1853]. Livro IV, Título X. p. 247. O título em questão é “Que os 

assignados, e Procurações dos Clerigos tenhão força de escriptura pública”. Disponível em: <http: //  

www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/222291>. Acessado em 30/07/2015. 
379 

De acordo com as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia: “E porque muitas vezes acontece 

pedirem os testamenteiros em fraude da execução dos testamentos quitações antecipadas para darem 

contas, mandamos com pena de excomunhão maior ipso facto incurrenda aos Parochos, e quaisquer 

outros Clérigos, oficiais de Confrarias, e mais pessoas deste nosso Arcebispado, que não dem, nem 

passem quitações antecipadas de Missas, Ofícios, e quaisquer outros legados pios, sem com efeito 

primeiro estarem cumpridos; e se em alguma parte o estiverem, dessa só darão quitação. E sob a mesma 

pena de excomunhão maior ipso facto, mandamos a cada um dos testamenteiros, ou executores dos 

testamentos, não peção, nem usem das ditas quitações antecipadas, mas somente do que tiverem real, e 

verdadeiramente cumprido.” Cf. VIDE, Sebastião Monteiro. Constituições Primeiras do Arcebispado da 
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Pode-se acreditar que os clérigos deveriam ter esses mesmos cuidados quando 

fossem emitir algum comprovante de liberdade, pois as regras canônicas alertavam que 

o representante da igreja que lavrasse algum atestado sem averiguar a veracidade estaria 

sujeito a ser punido com a excomunhão.
380

 A partir desta pena, estavam os 

testamenteiros proibidos de solicitar algum documento comprobatório sem antes 

cumprir aquilo que determinava o testamento. 

Em um único caso verificou-se que Silvério Ubaldo Martins Paiva, ajudante do 

comandante da Guarda Nacional, que também exercia a função de vereador, emitiu um 

atestado de liberdade.
381

 O cargo ocupado credenciava a quem ocupava tal função a 

redigir um documento que afirmasse que uma promessa de alforria foi confirmada, pois 

as funções desenvolvidas eram vistas com prestígio por uma intensa rede social, que 

envolvia, de um lado, pessoas com atribuições na atuação militar de defesa e 

manutenção da ordem e, de outro, abarcava pessoas envolvidas nas questões políticas-

administrativas da localidade. 

Quando os alforriados faleciam antes da aprovação das contas, os testamenteiros 

também deveriam apresentar documentos que comprovassem o óbito. As anotações 

sobre a morte dos libertandos também foram emitidas por autoridades locais. Logo, não 

se sabe se essas pessoas públicas consultavam os livros de óbitos ou se o falecimento do 

manumitido foi um acontecimento público e notório. O fato é que um simples atestado 

afirmando o falecimento de um manumitido sob alguma condição foi aceito pela 

promotoria. Um exemplo que confirma essa informação foi encontrado no processo de 

contas do Major Felisberto Ferreira da Cunha, que manumitiu incondicionalmente dois 

escravos, Rosa e João Congo. O documento em questão confirmava a liberdade da 

primeira e o falecimento do segundo.  

 
Atesto que Rosa escrava que foi do Major Felisberto Ferreira da Cunha se 

acha no gozo de sua liberdade desde o falecimento dele, e igualmente atesto 

que João Congo escravo que foi do mesmo Major faleceu antes de seu 

senhor. O referido é verdade e afirmo sob juramento do meu cargo e porém 

ou pedido mandei passar a juramento que assino. Vila do Piranga 23 de 

                                                                                                                                                                          
Bahia, Op.cit., Livro II, Título XIII, p.286. Disponível em: <http:// 

www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/222291>. Acessado em 30/07/2015. 
380 

Ibidem. 
381

 Atestado de Liberdade anexada ao Auto de Prestação de Contas do Testamento de Custódia Maria de 

Jesus. AFP. Ano: 1865.  
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setembro de 1861. Alferes José Ferreira Maciel subdelegado de Polícia em 

exercício neste Distrito de Vila do Piranga. 
382

 

 

 Ao contrário da situação exposta, constatou-se que um testamenteiro apresentou 

ao juizado um registro de morte extraído dos livros de assentos de óbito que confirmava 

que o cativo tinha falecido há algum tempo. Não se sabe se o cativo estava na condição 

de alforriado ou se simplesmente tinha sido deixado de herança aos herdeiros, pois o 

testador João Alves Portela fez a seguinte declaração: “o meu escravo Joaquim crioulo 

fica sujeito aos meus herdeiros aos quais servirá”,
383

 nada mais foi registrado no 

complemento desta cláusula. Nesse caso, Raimundo Nonato, testamenteiro, poderia 

“apenas” recorrer a uma declaração emitida por alguma autoridade para confirmar a 

morte do cativo. Porém isso não aconteceu, o que se verificou foi que o conteúdo da 

certidão baseava-se nos registros paroquiais de óbito.  

A impressão que transparece é que a declaração de alguma autoridade local era 

suficiente para provar que os alforriados faleceram, mas para comprovar a morte de um 

cativo que integrava o montante da herança era necessária a apresentação de um 

documento com base nos autos de óbito. Impressões à parte, o fato é que cada promotor 

aceitava o documento que julgasse suficiente, e as relações sociais e interpessoais entre 

quem apresentava a prova e quem avaliava o conteúdo poderiam determinar os 

pareceres da ratificação da liberdade.  

Alguns atestados também se baseavam em registros eclesiásticos, 

especificamente, no conteúdo dos registros de batismo, que além da liberdade 

reconheciam os filhos adulterinos no testamento.  

 
Certifico sob juramento sendo necessário que entre os avulsos ainda não 

copiados no livro de batismo achei o assento feito pelo Reverendo José 

Justino Pais Maciel é o que se segue: Aos 25 de Fevereiro de 1856 batizei 

solenemente a João [?] filho natural de Sabina Crioula escrava de Sérgio 

Cabral Ribeiro: foram padrinho Daniel Ribeiro e Rita Romana [...]. Vigário 

Felipe Benicio Raimundo. 
384

 

 

[...] Manoel inocente nascido a 16 de setembro de 1853, filho natural de 

Joana escrava do alferes João Cabral Ribeiro foi batizado a 14 de novembro 

do dito ano [....] e declarou o dito Alferes que dava plena liberdade ao recém 
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 Atestado de Liberdade e Óbito anexado ao Auto de Prestação de Contas do testamento do Major 

Felisberto Ferreira da Cunha. AFP. Ano: 1861. 
383

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de João Alves Portela. AFP. Ano: 1842. 

Códice: A055. Auto 561. 
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 Traslados de assentos de batismo anexado ao Auto de Prestação de Contas do Testamento de Sérgio 

Cabral Ribeiro. ACSM. 1º Ofício Ano: 1859. Códice: 127 Auto: 2673. 
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nascido e que dela  ficava gozando como se nascesse de ventre livre e para 

constar abro este O vigário Felipe Benicio Raimundo.
385

 

 

Em número inferior ao dos atestados, as declarações escritas a rogo dos 

alforriados configuraram-se como uma das formas de apresentar cumprida a verba do 

testamento. O conteúdo das declarações afirmava que os manumitidos estavam no gozo 

da liberdade, ou que já tinham cumprido as condições restritivas para acesso à nova 

condição. A título de exemplo, destaca-se a declaração feita a rogo de Ana Crioula, que 

foi alforriada por Joana Francisca de Oliveira, moradora na Vila de Piranga. 

 
Declaro que gozo de minha liberdade desde que minha senhora D. Joana 

Francisca de Oliveira faleceu e por estar gozando de minha liberdade mandei 

passar este em meu rogo se assina Alexandre Jose de Oliveira Junior. 

Fazenda da [Palmeira ?] 10 de junho de 1856. A rogo de Ana Crioula, 

Alexandre de Oliveira Junior.
386

 

 

 

Também se destaca a declaração escrita a rogo de Josefa Rebola, manumitida 

incondicionalmente, pelo reverendo Silvério Antônio Barbosa de Queiroz. Para 

justificar o exercício pleno da sua nova condição a alforriada afirmou que estava na 

posse de sua carta de liberdade. 

 
Recebi da senhora Maria dos Anjos testamenteira do finado senhor 

Reverendo Silvério Antônio Barbosa de Queiroz a minha carta de liberdade 

na forma que foi determinada em meu testamento pelo o dito finado e por não 

saber ler nem escrever mandei passar este que assinei a meu rogo. Assino a 

rogo de Josefa Rebola, Leandro Ângelo. 
387

 

 

Verificou-se uma declaração, escrita a rogo, encaminhada a justiça em que a 

libertanda apelava ao juiz para que o testamenteiro concedesse a sua carta de liberdade. 

 

Diz Juliana angola escrava que foi de D. Ana Florência da Purificação que 

esta em seu testamento deixou a suplicante forra se acaso casasse, como de 

fato se acha casada requereu a vossa senhoria mandar que Reverendo 

testamenteiro lhe dê a carta de liberdade [...]. 
388
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 Ibidem. 
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 Declaração anexada ao Auto de Prestação de Contas do Testamento de Joana Francisca de Oliveira. 

AFP. Ano: 1856. 
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 Declaração anexada ao Auto de Prestação de Contas do Testamento do Padre Silvério Antônio 

Barbosa de Queiróz. AFP. Ano: 1847. 
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 Declaração anexada ao Auto de Prestação de Contas de Ana Florência da Purificação. AFP. Ano: 

1816. 
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Através da leitura do documento, nota-se a reivindicação por parte de Juliana 

Angola pela manumissão prometida em testamento, tendo em vista o cumprimento da 

condição estipulada pela testadora. A liberdade da africana foi atestada pelo vigário 

Joaquim José Lopes Mendes, da seguinte forma: 

 

Atesto que Juliana de Nação Angola, escrava que foi da finada Ana Florência 

da Purificação se acha casada com Luís Moreira Alfena, homem Pardo, e 

ambos moradores nesta Paróquia. Por me ser esta pedida a passo Jurada aos 

santos Evangelhos, Guarapiranga 14 de junho de 1818. Vigário Joaquim José 

Lopes Mendes. 
389

 

 

No que diz respeito às declarações, mesmo com a assinatura a rogo e de 

testemunhas, não foi encontrada qualquer alusão de escrita pelos libertandos, nem 

mesmo o sinal da cruz que, costumeiramente, era anotada em vários documentos da 

época.
390

 Diante da ausência das assinaturas, os registros deixam dúvidas sobre a 

veracidade do conteúdo, por isso não é seguro afirmar que os atestados ou as 

declarações de liberdade forneciam a garantia de que a liberdade testamentária estava 

confirmada. 

Em um único auto de prestação de contas do testamento estava anexado uma 

carta de alforria como forma demonstrar a quitação da liberdade testamentária.
391

 Diante 

disso, fica a dúvida se o atestado emitido era a confirmação de que alforriado também 

estava na posse de sua carta ou se ele substituía a elaboração dos papéis de liberdade e o 

seu registro no livro de notas. Segundo Lizandra Meyer Ferraz, na região de Campinas 

do século XIX, poucos escravos manumitidos nos processos de herança, sobretudo, os 

alforriados por testamentos, foram ao cartório registrar suas liberdades. A hipótese da 

autora é que apresentação dos recibos de liberdade apresentados nos auto de prestação 

de contas do testamento influenciou a formalização do registro em cartório. 
392
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 Atestado de Liberdade anexada Auto de Prestação de Contas do Testamento de Ana Florência da 

Purificação. AFP. Ano: 1816. 
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 MORAIS, Christinni Cardoso. Ler e escrever: habilidades de escravos e forros? Comarca do Rio das 

Mortes, Minas Gerais, 1731-1850. Revista Brasileira de Educação. V.12 nº 36. Set./dez. 2007. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a08v1236.pdf>.  Acessado em 02/08/2015. 
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 Trata-se do papel de liberdade de Cândida escrava que foi de Francisca Cândida de Oliveira e filha 

legítima de Silvério Francisco. Carta de liberdade anexada ao Auto de Prestação de Contas do Testamento 

de Silvério Francisco. AFP. Ano: 1857. 
392

 FERRAZ, Lizandra Meyer. Testamentos, Alforrias, Liberdade, Op.cit. p. 55-56. 
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Baseando-se em estudos sobre as mais diversas regiões brasileiras, que 

identificaram poucos registros de alforrias cartorárias,
393

era provável que o 

comprovante da liberdade testamentária substituiria o registro da manumissão no livro 

de notas, tendo em vista que muitos senhores declaravam que a verba do testamento 

teria o mesmo valor da carta de liberdade. Para se ter ideia da baixa frequência dos 

papéis de liberdade, Douglas Libby e  Afonso Graça Filho  consultando os registros 

cartorários disponíveis para a jurisdição civil de São José do Rio da Mortes, 

encontraram apenas 180 cartas de liberdade datadas entre 1751 e 1847. Os autores 

comparando este número de papéis de liberdade com a população forra identificada no 

censo eclesiástico - Rol de Confessados - e nas Listas Nominativas de Habitantes de 

1831/32 chegaram à conclusão de que os forros anotados nos registros cartoriais não 

correspondiam às taxas apresentadas para a população forra nos censos supracitados. 

Além da possível perda e destruição documental os autores partem da impressão de que 

muitas cartas de alforrias não foram registradas, pois talvez este procedimento não fosse 

necessário. 
394

 Isso significa que outros tipos documentais foram fundamentais para o 

registro da alforria, é sugestivo que as alforrias testamentárias daquela região não foram 

anotadas nos registros cartorários. 

Sabe-se que para o cativo o registro no cartório da carta de alforria tinha uma 

dimensão simbólica para além da importância das garantias jurídicas de transformação 

de ato privado em público.
395

 O reconhecimento em cartório era uma tentativa do liberto 

em demonstrar perante as pessoas da localidade o afastamento jurídico da escravidão, 

ou seja, era uma forma de buscar o reconhecimento social da condição conquistada. 

Mas há quem defenda que com o reconhecimento social da liberdade era desnecessário 

o registro dos papéis de liberdade em um livro de notas, tal hipótese é justificada pela já 

referida baixa frequência das cartas de liberdade registradas em cartórios locais.
396
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 Cf. DAMÁSIO, Adauto. Alforrias e Ações de Liberdade em Campinas na primeira metade do século 

XIX. Dissertação de Mestrado em História. Universidade Estadual de Campinas, 1995. p.9-13; LIBBY, 

Douglas Cole, GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Reconstruindo a liberdade. Alforrias e forros na 

freguesia de São José do Rio das Mortes, 1750-1850. In: Varia História, nº 30, julho, 2003. GUEDES, 

Roberto. Egressos do Cativeiro, Op.cit., p.185-191. 
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 LIBBY, Douglas Cole, GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. Reconstruindo a liberdade, Op.cit., 

p.123. 
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 GONÇALVES, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre as práticas de alforrias em 

Minas colonial e provincial. Belo Horizonte, MG: Fino Traço, 2011. p.180. 
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 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro, Op.cit. p.187-191. 
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Deve-se mencionar que para qualquer dimensão simbólica o registro da manumissão 

assegurava ao liberto qualquer contestação da sua nova condição. 

Examinando os atestados de liberdade, verificou-se que a maior parte das 

autoridades que redigiam o documento não justificavam as informações prestadas, mas 

alguns emissores dos registros baseavam seus argumentos demonstrando que os 

atestados eram uma confirmação de uma liberdade já oficializada por instrumentos 

jurídicos, “Atesto que vi lançar no livro de notas deste juízo as cartas de liberdade das 

escravas [...]”,
397

 “tendo ambas suas cartas passadas pelo testamenteiro [...]” 
398

. Porém, 

observou-se que outras autoridades redigiam os documentos com base no 

reconhecimento social da liberdade, “[o alforriado] está fora da casa da viúva sua 

pretérita senhora [...]”,
399

 “[...] goza da liberdade sem perturbação o que afirmo de 

ciência certa”,
400

 “[...] estão no gozo de suas liberdades que é público e notório e o 

testamenteiro [...] em nada se opõem.” 
401

 

Adverte-se que não se pode creditar a obtenção da liberdade apenas pela 

apresentação de um documento à justiça, uma vez que a liberdade poderia ser 

demonstrada por meio da mobilidade espacial, da posse de escravos e terras, da 

contração do matrimônio e de uma intensa relação social com pessoas livres. 
402

  

Além das declarações escrita a rogo e de uma carta de alforria, não foram 

constatados documentos feitos por particulares ou por testemunhos orais que 

confirmassem a manumissão prometida. Ao contrário de outros estudos, que 

constataram que alguns alforriados compareciam no cartório local e declaravam que 

estavam no exercício da liberdade plena,
403

 nos autos examinados este procedimento 

não foi verificado. 
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 Atestado de Liberdade anexada ao Auto de Prestação de Contas do Testamento de José da Silva 
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 FERRAZ, Lizandra Meyer. Testamentos, Alforrias, Liberdade, Op.cit. p.58. 



 

 

173 

 

Não se deparou com os pareceres dos Juízes da Correição sobre os atestados 

apresentados, mas com base em algumas pesquisas é possível acreditar que, depois de 

revistos, alguns dos atestados apresentados seriam invalidados, pois para alguns 

magistrados esses documentos não comprovariam a efetivação da liberdade. 
404

 

Por fim, no auto de prestação de contas não foram constatados litígios de 

escravos contra os testamenteiros afirmando não terem sido contemplados com uma 

suposta promessa de liberdade. Diante disso, as ações de liberdade é a documentação 

mais apropriada para verificar esses embates. 
405

  

4.5.  Apenas promessas? 

 

Os autos de prestação de contas dos testamentos consultados não forneceram 

elementos na qual pudessem verificar os embates em torno da confirmação da liberdade. 

Com exceção de uma ou outra conta incompleta, o que se percebeu foi que os 

testamenteiros apresentavam as quitações que afirmavam que a alforria foi concretizada. 

Diante disso, foi necessário consultar um processo criminal e ações cíveis (ordinárias e 

sumárias) 
406

 com o propósito de identificar o que dificultava a ratificação das alforrias 

prometidas em testamento e em outros documentos.  

Sabe-se que quando não se cumpria o combinado em torno das manumissões 

explodiam os litígios, por isso alguns alforriados tiveram dificuldades de gozar da sua 

liberdade por diversos motivos. Na documentação consultada, a alforria testamentária 

não foi confirmada por causa de algumas situações: a) os manumitidos não cumpriam 
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aquilo que era determinado no testamento; b) pela distribuição desordenada dos legados, 

o que extrapolava o valor da terça da qual o testador podia se desfazer; c) pela anulação 

do testamento que foi elaborado sem as formalidades necessárias;
407

 d) pela não 

formalização dos acordos verbais entre os escravos e os senhores. Além disso, em 

outros casos a manumissão, não exatamente a testamentária, não era ratificada por causa 

do arrependimento do senhor e pela ação contrária dos herdeiros. 

Examina-se os motivos da não confirmação da alforria testamentária começando 

pela verificação de que os alforriados não cumpriram aquilo que foi determinado pelo 

testador. O tenente-coronel João José de Oliveira Pena, morador na Barra do Bacalhau, 

elaborou seu solene testamento com a seguinte cláusula:  

 

Declaro mais que desejo também beneficiar meus escravos Manoel pardo, 

Francisco Crioulo, Manoel Pereira e João Monjolo e por isso dando eles 

fiador seguro a satisfação de meu testamenteiro serão quartados por certo e 

por quantia razoável e beneficiente. 
408

 

 

Nota-se que para confirmar o combinado os coartados teriam que apresentar 

um fiador idôneo.
409

 Presume-se que essa exigência era a garantia de que o acordo em 

torno dos pagamentos parcelados seria cumprido.  

O tenente faleceu pouco tempo depois da elaboração do seu testamento, e 

quando os trâmites do processo de prestação de contas iniciaram, o testamenteiro João 

Manoel Alves acionou na justiça uma execução de verba 
410

 que obrigava os 

manumitidos a apresentarem o fiador. O resultado dessa ação foi que os coartados 

Francisco, Manoel e João não apresentaram nenhuma pessoa que asseguraria o valor da 

liberdade exigido pelo seu senhor, por isso a verba do testamento tornou-se inexequível. 

Nos registros consultados não aparecem os motivos ou as alegações que pudessem 

justificar as razões dos coartados não terem conseguido um fiador.  

                                                           
407 

 O caso em que a ausência das formalidades necessárias anulou o testamento foi discutido na seção de 

confirmação dos legados materiais, pois anulação dos desejos de última vontade não somente impediu a 

aquisição da liberdade como também de outros legados. Cf. p.193-194. 
408

 Traslado do testamento anexado ao inventário post mortem do Tenente João José de Oliveira Pena. 

AFP. Ano: 1847. Códice: A055. Auto: 579. 
409

  Estudos apontam que alguns senhores na concessão da coartação, além dos pagamentos parcelados, 

estipulavam outras condições, que de certa forma assegurariam o cumprimento do contrato. Cf. SOUZA, 

Laura de Mello e. Norma e Conflito: aspectos de Minas no século XVIII. Belo Horizonte. Ed. UFMG, 

1999. p.161. 
410

 Auto de Execução de Verba do testamento de João José de Oliveira Pena. AFP. Ano: 1848. 
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Outra situação em que não houve a confirmação da plena liberdade foi o 

resultado de uma distribuição desordenada dos legados, o que extrapolou a terça parte 

que uma testadora podia dispor. Essa situação foi averiguada em um processo “Libelo 

Cível”,
411

 em que a autora era Ana Joaquina Teixeira. Esta era filha natural de Maria 

Joaquina Teixeira reconhecida no testamento,
412

 por esse motivo adquiriu o direito de 

questionar disposições daquele documento, uma vez que sua mãe faleceu solteira e sem 

herdeiros legítimos.  

As razões que levaram a autora a embargar o documento de herança referem-se 

às alforrias concedidas, pois as quantias exigidas pelas manumissões restringiam seu 

acesso à parte dos legados, uma vez que não acreditava que os alforriados cumpririam o 

pagamento exigido pela liberdade.
413

 Ademais, as alforrias incondicionais extrapolavam 

a terça parte da herança, e por isso as mesmas não poderiam ser ratificadas. Diante 

disso, um dos desejos da herdeira era que os manumitidos que não se ajustassem ao 

valor da terça deveriam retornar para o cativeiro, tendo em vista que já se encontram 

livres.
414

 Também desejava o mesmo retorno ao cativeiro daqueles coartados que não 

cumprissem com a quantia estipulada. 
415

  

Uma informação que merece ser destacada é que o processo se estendeu por 

mais de uma década (1845-1856) e que os libertandos já gozavam de suas liberdades há 

alguns anos, inclusive com as contas do testamento prestadas no juizado de órfãos.
 416
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 Ação de Libelo Cível de Restituição ao Cativeiro. AFP. Ano: 1845. Ana Joaquina Teixeira contra os 

escravos alforriados no testamento da Maria Joaquina Teixeira.  
412

 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Maria Joaquina Teixeira. AFP. Ano: 

1840. 
413

 Concessão das alforrias incondicionais à Rita Cabra e aos seus filhos, João e Luiz, e à Senhorinha 

Crioula e das manumissões onerosas de Domingos Cabra, Antônio Congo e Joaquina Cabra. Os dois 

primeiros deviam pagar 64 oitavas, enquanto a última pagaria 100$000 (cem mil réis). Ibidem. 
414 

Ficariam libertos apenas aqueles que coubessem na terça e seriam agraciados conforme a ordem de 

nomeação no testamento. Cf. Ação de Libelo Cível de Restituição ao Cativeiro. AFP. Ano: 1845. 
415 

 Uma situação que não ficou muito clara foi a dos valores cobrados pela coartação. A princípio 

Domingos Cabra e Antônio Congo pagariam 64 oitavas e Joaquina Cabra 100$00. Porém, analisando a 

defesa da herdeira, foi justificado que os valores cobrados privavam duas partes da herança, uma vez que 

ao escravo Domingos o valor da coartação foi de 400$000; Antônio Congo deveria quitar o valor de 

200$000 e Joaquina Cabra o valor de 350$000. Por esses valores a suplicante admitia que não receberia o 

combinado, visto não haver nenhuma garantia. Ibidem. 
416

 Consultando o Auto de Prestação de Contas do testamento de Maria Joaquina Teixeira, observa-se que 

existem os atestados que comprovam que os alforriados desfrutavam da liberdade desde a morte da 

testadora, bem como os coartados tinham quitado a condição estipulada. Os atestados de liberdade 

apresentados satisfizeram às exigências do Promotor de Resíduos e do Juiz de Órfãos, que deram as 

contas cumpridas. De fato, o testamenteiro agiu respeitando as vontades da testadora, e no Auto de 

Prestação de Contas não se observou interferência da suplicante. No entanto não se sabe realmente se os 

escravos coartados pagaram a liberdade, o fato é que legalmente conseguiram provar ter quitado a 
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Os advogados da autora e da defesa dos alforriados argumentaram sobre os direitos 

tanto da suplicante como dos alforriados, sobre as formalidades do testamento e do 

cumprimento das suas disposições, sobre a lesão da herdeira, sobre as irregularidades 

das certidões daquele processo, entre outras.  

Mas o que interessa destacar é que o parecer do juiz foi favorável à herdeira. A 

sentença foi baseada na alegação de que os direitos da sucessora deveriam ser 

preservados, pois de acordo com o meritíssimo: “segundo o novo direito que os filhos 

naturais legalmente reconhecidos ficam equiparados em direito aos filhos legítimos. É 

também de regra que os pais não podem dispor de seus bens, em forma que 

prejudiquem as legitimas de seus filhos [...]”. 
417

  

Consta ainda na sentença que as coartações de Domingos Crioulo e Antônio 

Congo seriam procedentes, pois o magistrado considerou que ambos os manumitidos 

tinham condições de pagar pela alforria.
418

 Por outro lado, a autoridade julgava nula a 

coartação da escrava Joaquina, bem como as alforrias de Rita, Luiza, João e da 

Senhorinha, pois os seus valores extrapolavam a terça.
419

 Esses alforriados retornariam 

                                                                                                                                                                          
exigência da testadora. Cf. Auto de Prestação de Contas do Testamento de Maria Joaquina Teixeira. AFP. 

Ano: 1851. 
417

  Cf. ALMEIDA, Cândido Mendes (Org.) Código Filipino ou Ordenações Filipinas e Leis do Reino de 

Portugal, Op.cit. Livro IV, Título XCII, parágrafo 1, p. 941. Disponível em: <http:// 

www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l4p941.htm>. Acessado em 22/08/2015. 
418 A sentença expedida pelo juiz explicava que o valor da terça era de 472$796, o que cobria o preço 

estabelecido para a alforria de Domingos Crioulo que na ocasião era de 323$200, visto que já tinha 

liquidado 76$800 de um total 400$00. O valor das missas, despesas funerais e prêmio da testamentária 
foram de 106$920. Acrescentando este valor ao que Domingos Crioulo deveria pagar (323$200) tem-se o 

total de 430$120.  Faltava, para exceder a terça, o valor de 42$676. Abatendo este valor do pagamento do 

200$000 que Antônio Congo deveria efetuar, ficava excedendo a terça a quantia de 157$ 324 reis. A 

partir destes cálculos, o Juiz considerou procedente a coartação de Domingos Crioulo e Antônio Congo. 

O magistrado também levava em consideração que ambos tinham condições de quitar os respectivos 

valores e por isso a terça parte da herança não ficaria prejudicada.  Cf. Ação de Libelo Cível de 

Restituição ao Cativeiro. AFP. Ano: 1845. 
419

 Na sucessão testamentária, os testadores podiam dispor livremente de parte de seu patrimônio, a 

“terça” (1/3) de seu montante líquido. Os outros dois terços (2/3) deveriam pertencer aos seus 

descendentes e ascendentes. Isso significa que todas as alforrias que um senhor prometia a seus escravos 

em testamento deveriam ser descontadas da terça da herança para que os seus herdeiros não fossem 

lesados. Os cônjuges herdavam de acordo com o contrato de adotado, sendo o mais comum o regime de 

comunhão de bens “carta ametade”, de forma que o cônjuge sobrevivente ficava com a meia do espólio. 

Neste acordo, os herdeiros legítimos ou forçados recebiam a outra metade, descontados as disposições 

dos testamentos. Cf. ARAÚJO. Maria Lucia Viveiros. Contribuição metodológica para a pesquisa 

historiográfica com os testamentos. Revista Histórica. nº 6, Ano 01, Out.2005. Disponível em: 

<http://www.creasp.org.br/biblioteca/wp-content/uploads/2013/11/historica06.pdf>. Acessado em: 

05/09/2015. No caso em questão, a testadora era solteira e não possuía outros herdeiros, além da filha 

natural reconhecida em testamento, o que implica que o valor da terça foi calculado em função do 

montante total da herança, mas mesmo assim as quantias da qual a testadora poderia dispor foi 

insuficiente para assegurar a concessão das alforrias. 
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à condição de propriedade e os coartados Domingos e Antônio ficariam sujeitos até que 

quitassem o valor estipulado. O curador dos manumitidos protestou contra a sentença e 

pretendeu recorrer ao Tribunal de Relação. No entanto, essa pretensão foi 

impossibilitada pelo fato dos forros não terem meios de financiar a custa do novo 

processo. 

Nota-se, contudo, que mesmo com as contas do testamento prestadas e 

aprovadas perante a justiça os manumitidos não conseguiram ratificar a liberdade, em 

virtude da ação “Libelo Cível”. Pode-se entender que o direito de sucessão estava acima 

dos cumprimentos das disposições do testamento. O fato das manumissões não terem 

sido ratificadas, implica que a vontade de Maria Joaquina Teixeira não foi respeitada. O 

magistrado argumentou que a testadora deveria ter sido menos “liberal” e organizada as 

cláusulas do testamento sem comprometer a herança.  

A ação contrária de herdeiros também foi um fator que dificultou alguns 

manumitidos confirmarem a liberdade. Rita Teodora dos Prazeres, escrava que foi do 

finado Teodoro Braz da Costa, solicitou, por meio de seu procurador, uma petição com 

intuito de consolidar a manutenção da sua liberdade.
420

 A justificativa para esse fim foi 

que a suplicante tinha sido beneficiada com uma carta de liberdade passada por Maria 

Teodora dos Prazeres, filha do falecido proprietário. A forra argumentou que logo que 

Maria Teodora adquiriu o direito de herança ela lhe favoreceu a liberdade sem restrição 

alguma, como consta na carta de liberdade apresentada: 

 

Eu Maria Teodora dos Prazeres que na qualidade de herdeira de meu finado 

pai Teodoro Braz da Costa concedo plena liberdade a escrava Rita Crioula 

que em minha companhia se acha a mais de dez anos e isto em recompensa 

dos anos de carinho com que me tem tratado. Acho-me enferma e se eu 

falecer quero que a ela fique pertencendo todos os meus trastes que se 

acharem em minha casa. E para constar e por não saber ler nem escrever 

mandei a Messias de Sena Batista que este por mim fizesse e assinasse a vista 

das testemunhas. Piranga, onze de setembro de 1859. 
421

 

 

É indicativo que a motivação da liberdade ocorreu por ter a forra servido com 

zelo e carinho por dez anos àquela herdeira, que naquele momento se encontrava 

enferma. Além da liberdade, a manumitida iria adquirir todos os “trastes” que na casa de 

Maria Teodora existissem. Em favor da suplicante consta registrado um ato de 
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 Petição de Mandado de Manutenção de Liberdade de Rita Teodora dos Prazeres. AFP. 1860.
 

421
 Carta de Liberdade anexada à petição de mandado de Manutenção de Liberdade de Rita Teodora dos 

Prazeres. AFP. 1860. 
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humanidade e de gratidão por ter ajudado a “sepultar com necessária decência” e ainda 

por pagar pequenas dívidas que aquela senhora possuía. 

Para reforçar a condição de liberta foram apresentados, dois atestados de 

liberdade, os de natureza semelhante aos identificados nos autos de prestação de contas 

dos testamentos. 

 
Atesto que Rita Crioula escrava que foi do finado Teodoro Brás da Costa em 

virtude de uma carta de liberdade que lhe passou Maria Teodora filha daquele 

finado desde o dia da morte desta acha-se no gozo de sua liberdade e 

morando em casa do Advogado Messias de Sena Batista. O referido é 

verdade e por mim ser pedido o passo. Vila do Piranga, aos vinte e um de 

abril de 1860. João de Bittencourt Godinho. Delegado Suplente de Polícia. 
422

  

 

Atesto que Rita Teodora escrava que foi da finada Maria Teodora desde seu 

falecimento de sua senhora até esta data tem estado no gozo de sua liberdade, 

o que afirmo de baixo do meu cargo e com o juramento dos Santos 

Evangelhos, e por me ser este pedido o passo. Francisco de Magalhães 

Canavazes. Juiz de Paz. Vila do Piranga, vinte e um de Abril de oitocentos e 

sessenta. 
423

 

 

Todas essas evidências em favor da liberdade foram apresentadas porque os 

herdeiros de Teodoro Braz da Costa não reconheciam Rita dos Prazeres como forra e a 

mesma estava listada e avaliada na partilha da herança.
424

 Diante do apresentado, o juiz 

municipal Benjamim Rodrigues Pereira deu a sentença favorável à manumitida e o seu 

pedido de “manutenção da liberdade” foi aprovado. Apresentada a sentença, a cativa 

entrou com um termo de declaração de mudança de nome e passou a se chamar Rita 

Pinto de Vasconcelos Coimbra. Tudo indica que os sobrenomes adotados o foram em 

razão do sobrenome das testemunhas que assinaram a carta de liberdade, Francisco 

Ferreira Coimbra e Luciano Gomes da Silva Pinto. 

No processo examinado não consta nenhuma objeção dos herdeiros contra ou 

favorável à liberdade. Porém, consultando o inventário 
425

 com o propósito de confirmar 

se a sentença foi cumprida, deparou-se com um protesto por parte dos herdeiros contra a 

decisão judicial e com acusações de cunho moral ao curador da forra de nome Messias 
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 Atestado de Liberdade anexado à petição de mandado de Manutenção de Liberdade de Rita Teodora 

dos Prazeres. AFP. 1860. 
423

 Ibidem. 
424

 Consta na partilha do inventário: “Item e assim mais foi pela mesma inventariante apresentada uma 

escrava de nome Rita crioula de idade pouco mais ou menos vinte seis anos e qual sendo vista foi 

avaliada pela quantia de um conto e novecentos mil réis.”. Inventário post mortem de Teodoro Brás da 

Costa. AFP. Ano: 1859. Códice: A291. Auto: 330. 
425

 Ibidem. 
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Sena Batista.  Entre as várias acusações destaca-se aquela em que os herdeiros afirmam 

que o advogado da forra forjou a carta de liberdade, mesmo sabendo que os herdeiros 

tinham comprado parte da meação que a mãe tinha sobre a ex-cativa. Os argumentos 

descritos nos autos reprovavam as atitudes do advogado e condenavam o fato de ele ter 

qualificado os herdeiros como criminosos por quererem reduzir uma pessoa livre à 

escravidão e por forjarem calúnias que foram apresentadas às autoridades locais.  

Os sucessores também acusaram o advogado da liberta de ter, desde a morte de 

Maria Teodora, usando a suplicante como sua escrava. Por esses e outros motivos, os 

herdeiros protestavam contra a sentença julgada e contra a reputação e a moral do 

curador, que se defendeu dizendo que sempre exerceu o direito com franqueza e 

lealdade. Não há informações sobre o resultado desse processo, porque os inventários 

não são os documentos mais apropriados para a discussão da matéria jurídica em 

questão. A princípio, a liberdade da forra estava mantida, porém muitos embates devem 

ter ocorrido em torno dessa manutenção, o que se pode apenas especular, uma vez que 

não foram encontrados registros com pareceres conclusivos. 

A descoberta de uma falsa carta de liberdade pelos herdeiros também foi motivo 

para que os escravos não tivessem sua liberdade confirmada. Os herdeiros do finado 

Antônio Correia de Faria alegavam que a carta de liberdade que deixava 13 escravos 

livres 
426

 era falsa e por este motivo não deveria possuir nenhum valor jurídico. 

O exame de reconhecimento de firma apontou a ilegalidade da carta,
427

 

provando que Antônio Correia de Faria não teve a intenção de alforriar os seus 

escravos. Além desses procedimentos havia depoimentos de testemunhas que 

invalidavam o documento. Legalmente, os únicos escravos alforriados por Antônio 
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 Os escravos supostamente beneficiados com a alforria: Clemente, Felipe, Antônio, José, Sebastião, 

Francisco, Luiz, Bento, João, Agostinho, Maria, Sebastiana e Jesuína.  Cf. Autuação de uma petição e 

mais documentos de José Custódio Pereira e outros herdeiros de Antônio Correia de Faria, sobre 

liberdade de escravos. AFP. Ano: 1871. 
427

 Segue o parecer do exame de firma de Antônio Correia de Faria: “Depois de terem examinado as três 

assinaturas constantes, uma da carta de liberdade e duas do testamento, encontramos notáveis diferenças, 

na firma da carta de liberdade combinadas com as outras do testamento. A primeira diferença é no 

primeiro nome Antônio, por não combinar com os outros do testamento, não só por faltar ortografia, 

como também o primeiro ‘A’ muito difere dos outros do testamento por estar muito aberto e ter o corte 

acima do meio o que não acontece nos outros do testamento, além mais as últimas letras também são 

bastantes diferentes. Quanto o primeiro sobrenome Corrêa também há grandes diferenças, além da falta 

de um ‘r’, e nada se parece com as firmas do testamento. Quanto ao último de Faria, além de está escrito 

em longo, o que difere das duas do testamento que estão em breve, também diferem a preposição ‘de’ e o 

‘F’ das do testamento. [...] a letra da carta de liberdade não era a mesmo do testamento.” Cf. Auto de 

Exame de Firma de Antônio Correia de Faria. AFP. 1870. 
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Correia de Faria foram Pedro Pardo e Tomasia Crioula, que foram manumitidos em seu 

testamento. 
428

  

O que deve ter motivado os escravos a elaborarem a carta de liberdade falsa foi o 

fato de Antônio Correia de Faria ser viúvo e sem herdeiros legítimos. Talvez os 

mancípios não contassem com a possibilidade de seu senhor nomear duas filhas 

naturais, moradoras em outra localidade, como suas herdeiras universais. Também não 

se pode descartar a possibilidade daquele senhor ter tido a intenção em vida de outorgar 

a liberdade aos escravos, mas sem de fato anotá-las em qualquer registro. No decorrer 

do processo o advogado dos escravos teve a oportunidade de provar os motivos que 

levaram os cativos a forjarem o documento, no entanto, nada foi apresentado. Por este 

motivo a sentença foi favorável aos herdeiros e os mancípios foram avaliados no 

inventário. O advogado dos cativos apelou da decisão ao Tribunal da Relação do Rio de 

Janeiro, mas no registro não consta o parecer do referido tribunal sobre o pedido.
 429

  

A confirmação da manumissão poderia não se efetuar pelo motivo de desistência 

ou arrependimento do proprietário em outorgar a manumissão. Um processo-crime
430

 

fornece informações a esse respeito e refere-se ao assassinato de João Batista da Costa 

Moreira, morador no Distrito de Nossa Senhora da Conceição do Turvo, Freguesia da 

Vila de Piranga. O acusado pelo crime foi o manumitido Antônio Pardo, e segundo as 

testemunhas a motivação foi um possível arrependimento do proprietário em ter 

acertado a carta de alforria com o referido pardo.  

Estão registrados no processo os depoimentos de cinco testemunhas, das quais 

duas afirmaram que “sabe por ouvir dizer” que a vítima se arrependeu de ter alforriado 

o escravo, pois ele não andava no “conforme” e seu senhor teria a pretensão de rasgar a 

carta de liberdade. Duas testemunhas declararam que “ouviram dizer” que o acusado 
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 Auto de Prestação de Contas do Testamento de Antônio Correia Faria. AFP. 1871. 
429

   De acordo com Keila Grinberg, “Até 1874, quando foram criados os tribunais de Porto Alegre, Ouro 

Preto, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Belém e Fortaleza, só existiam os da Bahia (1609, suprimido em 

1626 e recriado em 1652), Rio de Janeiro (1773), Maranhão (1813) e Pernambuco (1821). Chegando à 

Relação, no  caso analisado no Rio de Janeiro - novos advogados eram nomeados, novamente expondo os 

seus argumentos, que também podiam ser tantos quantos achassem necessários. Depois, a ação era dada 

por concluída, cada desembargador membro do tribunal lia o processo e, juntos, eles proferiam o acórdão 

da relação, no qual a primeira sentença era confirmada ou reformada.” Cf. GRINBERG, Keila. Liberata, 

a lei da ambiguidade: as ações de liberdade na Corte de Apelação do Rio de Janeiro, século XIX. Rio de 

Janeiro. 2008. Centro Edestein de pesquisas sociais. Disponível em <http:// www.centroedelstein.org.br>.  

p.11. Acessado em 01/08/2015. 
430

  A Justiça Pública contra Antônio Pardo.  Processo-Crime. AFP. Ano: 1843. 
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trataria com um escravo de nome Antônio “Muleque” para executar o crime. Outras três 

testemunhas afirmaram ter escutado do próprio libertando ter sido ele o autor do crime. 

Também está registrado nos autos do processo o interrogatório feito pelo 

subdelegado da localidade, Antônio Leandro Ferreira da Silva. No depoimento o 

acusado afirmou que o seu proprietário passou uma carta de liberdade com a condição 

de que ele (o acusado) lhe servisse enquanto ele (o proprietário) fosse vivo. Mas o 

mesmo senhor tinha se arrependido e quis rasgar a carta de liberdade, o que contrariava 

sua pretensão de liberdade, e por esse motivo o acusado apressou em findar com a vida 

do seu senhor.  

No dia do julgamento o acusado deu um depoimento oposto. No testemunho ao 

tribunal, o alforriado negou o crime e afirmou que a confissão feita ao subdelegado foi 

por “ver-se apertado e estar já prezo há cinco dias.” O manumitido ainda confessou que 

fez a declaração que o incriminava porque foi induzido pelo subdelegado. O réu não 

negou que conversou com o escravo Antônio “Muleque” sobre a possibilidade de ele 

assassinar seu proprietário, pelo fato de o seu senhor pretender desfazer da carta de 

liberdade.
431

 Essa proposta não foi acordada porque o acusado pagaria um valor abaixo 

do exigido pelo suposto comparsa. Por fim, o acusado declarou que não sabia quem 

tinha cometido o crime contra seu senhor. 

A morte do proprietário significava para o réu o impedimento da revogação da 

manumissão. No entanto o juiz do processo, José Ricardo de Sá Rego, deu a sentença 

desfavorável ao libertando Antônio Pardo, uma vez que o conselho do júri entendeu que 

o acusado foi o autor do crime, não só pela declaração das testemunhas, mas também 

pela confissão ao subdelegado local. Antônio Pardo foi julgado na condição de escravo, 

ainda que tenha sido alforriado sob a condição de servir até a morte do seu proprietário. 

Consta nos autos do processo que o referido pardo abusou da confiança do seu 

proprietário e faltou-lhe com o respeito e gratidão. Por essas razões e pelo crime 

cometido o acusado foi condenado à morte, conforme o art. 1º da Lei de 10 de junho de 

1835. 
432
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Compreende-se que muitas alforrias tiveram negociação verbal antes da 

formalização em um documento público, o que indica que nem sempre o escravo era 

surpreendido com a possibilidade de deixar o cativeiro. Neste estudo, deparou-se com 

alguns casos em que a formalização da promessa da liberdade não ocorreu de forma 

voluntária. 

Marceliano Crioulo, ferreiro, morador no distrito de Pinheiros, escravo da 

falecida Maria Cândida de Nazaré, foi um dos casos em que nem o acordo verbal nem a 

comprovação do pagamento asseguraram ao dito crioulo o registro da alforria 

testamentária. O escravo moveu uma ação de liberdade,
433

 por meio do seu procurador, 

Joaquim Gonçalves da Silva, reivindicando uma suposta liberdade que sua proprietária 

prometeu ao suplicante e à sua esposa, Eva Crioula. Além disso, acreditavam que a 

promessa deveria ser cumprida, tendo em vista que o cativo realizou um pagamento de 

355$00 (trezentos e cinquenta e cinco mim réis) em prol da manumissão. O que não 

pode deixar de destacar é que Marceliano adquiriu os pecúlios mediante do seu trabalho 

como ferreiro. 

O comprovante da quantia foi anexado aos autos do processo com a data de 

1839. No entanto, Maria Cândida de Nazaré elaborou seu testamento em 1841, com a 

descrição da seguinte verba: “declaro e deixo forra a minha escrava Eva Crioula que é 

minha afilhada e esta verba lhe servirá de título”.
434

 A justificativa do suplicante foi de 

que a alforria sem ônus outorgada à esposa era uma recomendação do falecido marido 

da viúva, Manoel Fernandes Teixeira.  

Marceliano não teve a liberdade registrada no testamento e ainda julgava ter 

quitado parte do valor exigido pela falecida proprietária, uma vez que Eva ganhou a 

liberdade gratuitamente. Além de não ter a liberdade anotada nas disposições de última 

vontade, o suplicante argumentou que estava correndo risco de ser hipotecado, que 

estava sendo maltratado e que tinha sido preso em ferros pelo Brigadeiro Miguel 

Teotônio de Toledo Ribas, testamenteiro dativo (nomeado pela justiça).  

                                                                                                                                                                          
10 de Junho de 1835. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM4.htm>. 

Acessado em 01/08/2015; FERREIRA, Ricardo Alexandre. Crimes em comum: escravidão e liberdade 

sob a pena do Estado imperial brasileiro (1830-1888). São Paulo: Editora Unesp, 2011. 
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Após a apresentação do documento que comprovava o pagamento de parte da 

alforria e a intenção da senhora em manumiti-lo, o juiz outorgou a sentença favorável à 

liberdade de Marceliano. Porém, para ratificar a manumissão o cativo deveria arranjar 

um fiador idôneo como garantia de algum pagamento que fosse necessário. O suplicante 

foi avaliado no inventário por 500$00 (quinhentos mil réis), como já tinha pagado 

355$00 (trezentos e cinquenta e cinco mil), ficava ainda um restante a ser quitado. 

Como fiador foi apresentado José Cesário de Faria Alvim, que teve o nome aprovado 

por Silvério Ubaldo Martins Paiva, segundo substituto do Juiz Municipal de Órfãos em 

exercício.  

Outro problema que Marceliano enfrentou foi a oposição do testamenteiro ao seu 

direito de liberdade. Em uma carta enviada à justiça, o administrador da herança 

argumentou que todos os bens estavam hipotecados, inclusive Marceliano. Isso significa 

que dispor de bens prejudicaria os direitos adquiridos pelo credor da testadora, o alferes 

Antônio José de Souza Guimarães. O procurador do suplicante tinha alegado que a 

hipoteca ocorreu antes do pagamento do recibo de parte da alforria, por isso Marceliano 

deveria ser alforriado. O processo termina com essas declarações. Não se sabe se houve 

mais debate em torno do pedido da liberdade; o que se pode inferir é que em primeira 

instância a sentença foi favorável, mas diante da resistência do testamenteiro não é 

possível confirmar se a liberdade foi ratificada na prática, ou se houve mais litígios. 

Outro caso em que a suposta promessa de alforria não foi registrada nas 

disposições de última vontade foi observado no processo de herança de Maria Clara de 

Jesus.
435

 A escrava Albina Parda foi descrita e avaliada no inventário de sua falecida 

senhora, e por esse motivo acionava a justiça para embargar a partilha. O pedido da 

cativa foi escrito por Manoel Januário Carneiro e endereçado ao Juiz de Órfãos, com a 

seguinte declaração: 

 

A suplicante tem direito a sua liberdade, porque esta lhe foi prometida por 

sua dita senhora na ocasião em que os irmãos da suplicante se ofereceram a 

comprar a mesma liberdade a dinheiro. Nessa ocasião ela respondeu que no 

seu estado de velhice precisava dos serviços da suplicante e que em tempo o 

faria. Dois meses antes de falecer aquela senhora da suplicante mandou por 

seu genro Alferes Manoel Teixeira de Oliveira chamar o seu filho Alferes 

José Ignácio da Silva Araújo para passar a Carta de Liberdade, cuja vontade 

não foi confirmada porque o mesmo filho demorou-se a cumprir o chamado, 

mas até os últimos momentos, que gozou de suas faculdades, não manifestou 
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mudança de vontade, pelo que a Suplicante se considerava com direito a sua 

liberdade, e os próprios interessados o não duvidarão [...]. 
436

 

 

A declaração requereria na justiça um curador que a representasse no processo. 

Os argumentos apresentados eram que Maria Clara de Jesus tinha intenção de libertar 

Albina e que seus irmãos pagariam por sua liberdade. No primeiro momento a venda foi 

negada, pela necessidade dos serviços da escrava. No entanto, dois meses antes do 

falecimento a proprietária solicitou a presença de seu filho, Alferes José Inácio da Silva, 

na localidade em que residia, distrito de Oliveira, para que fizesse os trâmites da carta 

de liberdade. Porém, o dito filho não compareceu e a intenção da liberdade não foi 

formalizada.  

O curador Geral dos Órfãos, Ricardo Bernardino Peixoto de Mello, foi intimado 

para dar um parecer sobre a pretensão da escrava Albina Parda. O curador foi contrário 

à liberdade, com base nas seguintes alegações: a) era inadmissível o meio adotado para 

provar a liberdade - uma ação de liberdade deveria ter sido solicitada; b) a sentença de 

partilhas só poderia ser embargada pelos herdeiros se eles se julgassem prejudicados na 

parte relativa; e c) o direito de propriedade deveria ser preservado - esse procedimento 

adotado pela cativa abriria precedente para quem quisesse intervir nos processos de 

outrem. As arguições do curador evidenciam que a escrava Albina deveria permanecer 

como parte da herança e que seu pedido de liberdade deveria ser indeferido, 

principalmente pela forma como foi solicitado. 

Os herdeiros de Maria Clara de Jesus também fizeram suas alegações sobre a 

petição de liberdade iniciada pela escrava Albina, 

 

[...] venho por meio desta declarar não ser exato nada do alegado pela 

suplicante [escrava Albina] quanto a sua liberdade, pois se houve intenção da 

parte da finada inventariada de conceder-lhe liberdade (aqui negão)  isso não 

chegou ao conhecimento dos [herdeiros] por isso por meio desta negam-lhe o 

Direito de Liberdade, que diz ela lhe assistir, nestes termos.
437

 

 

O Juiz Municipal de Órfãos da Vila de Piranga, Benjamim Rodrigues Pereira de 

Jesus, analisou a petição de Albina, indeferiu o pedido e fez a seguinte declaração: “[...] 

tendo a escrava Albina exibido um título que a priori provasse o seu direito a liberdade, 
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indefiro a sua petição de [fl.?] ficando salvo o direito de recorrer à via ordinária.” 
438

 

Não se sabe se Albina recorreu contra a sentença por meio de uma ação de liberdade. O 

fato é que a alegação da promessa de liberdade via petição foi negada e os herdeiros 

negaram conhecer tal promessa.  

Na documentação consultada não foi identificado nenhum registro (carta, 

declaração, comprovante de pagamento e outros) que demonstrasse a mínima intenção 

de Maria Clara de Jesus em libertar a escrava Albina. Caso fosse realmente o desejo 

daquela senhora libertar a sua escrava, poderia a mesma ter usado do codicilo e 

registrado sua vontade no testamento. Tudo indica que os argumentos às quais a cativa 

recorreria para comprovar a promessa da alforria seria descrever as conversas com a 

proprietária e utilizar-se de possíveis testemunhas que tivessem presenciado a suposta 

promessa da alforria. A constatação de não haver nenhum registro do acordo que 

envolvia a manumissão, indica que, dificilmente, a cativa conseguiria obter a liberdade.   

 

4.6.  Confirmação das heranças  

 

Nesta seção será analisado se as heranças e os legados prometidos aos escravos, 

aos alforriados e aos libertos foram legalmente reconhecidos e ratificados nos processos 

de herança. No primeiro momento será verificado se os alforriados, designados 

herdeiros, tiveram acesso à sucessão. Posteriormente, almeja-se compreender se as 

doações avulsas prometidas aos cativos, aos manumitidos e aos libertos também foram 

cumpridas. Entende-se como confirmação dos privilégios o fato dos indivíduos de “cor” 

constar registrado como beneficiários nos processos de herança, o que indica que as 

benesses não encontravam-se no campo das promessas, uma vez reconhecidas e 

regularizadas. Ainda com este registro não se pode afirmar que a vontade senhorial seria 

respeitada, sabe-se, por meio de alguns estudos, que mesmo com prerrogativas 

legalmente reconhecidas, alguns alforriados tiveram dificuldades em obter a posse 

daquilo que foi prometido no testamento. 
439

  

Foram oito os proprietários de escravos que elegeram todos ou apenas alguns 

dos seus cativos como seus sucessores. Alguns ex-escravos também foram designados 
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como herdeiros, demonstrando assim possíveis vínculos de gratidão e apreço de certos 

proprietários. Os motivos aparentes para que os escravos e libertos se tornassem 

herdeiros foram: a ausência de herdeiros necessários, a relação de amizade entre os 

senhores e seus cativos, os bons serviços e o reconhecimento de alguma prole cativa ou 

liberta. 
440

 Foram apresentados no capítulo anterior os percalços que os filhos ilegítimos 

do açoriano Sérgio Cabral Ribeiro 
441

 e do tenente Antônio Pereira de Magalhães 
442

 

tiveram para o reconhecimento da sua condição de herdeiros.  

A esposa do açoriano pretendeu restringir o acesso à sucessão dos filhos 

adulterinos (forros), porém Sérgio Cabral Ribeiro era casado e não tinha herdeiros 

legítimos, logo a lei de 11 de agosto de 1831 assegurou o acesso à herança.
443

 Já a esposa 

do tenente buscou embargar a partilha da herança afirmando que as liberdades concedidas 

aos filhos naturais (alforriados) lesavam o espólio a ser recebido pelos filhos legítimos. 

Por este motivo houve a reformulação da partilha e os valores referentes aos três filhos e 

dois netos foram lançados no montante final, isso significa que os libertandos (filhos 

naturais) adquiriram uma parte menor da herança se comparada aos filhos legítimos.  

 Cândida, filha legítima de Francisco Silvério, teve dificuldades no 

reconhecimento da sua liberdade e o que chamou atenção nesse caso foi que a herança 

deixada pelo seu pai foi utilizada para a compra da sua liberdade. Quanto a Ana 

Querina e [Marta-Autha?] netas de Antônio José de Carvalho 
444

 não foram 

encontrados os documentos que comprovassem a plena liberdade. O referido testador 

deixou uma carta ao testamenteiro para que conseguisse negociar a liberdade das netas 

com o proprietário das duas escravas do padre Ignácio Antônio Fernandes Guimarães, 

mas tal pedido não foi registrado no testamento, por isso, examinando o auto de 
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prestação de contas não foram identificados os comprovantes de liberdade. O que leva 

a acreditar que os administradores cumpriram o pedido daquele senhor foi o fato das 

netas estarem listadas no inventário do seu avô como herdeiras e também pela 

constatação de que as netas não estavam registradas como cativas no inventário do 

citado reverendo. 
445

 

Os proprietários que designaram seus escravos e/ou libertos como sucessores 

sem vínculo aparente de parentesco foram: João Machado Gonçalves, José Ferreira da 

Rocha, Pedro Antônio da Silveira, Alexandra Lina de Araújo. A questão a ser 

averiguada é se houve o reconhecimento dos herdeiros nos registros de herança e, na 

medida do possível, verificar se consta algum registro que permita comprovar a posse 

da herança. 

O ideal para essa análise seria tido acesso à consulta dos autos de prestação de 

contas dos testamentos, no intuito de averiguar os registros que ratificassem a posse dos 

legados. Porém, não identificou para os quatros proprietários supracitados a 

documentação desejada, diante disso buscou-se confirmar a promessa da sucessão 

examinando registros anexados aos inventários post mortem. Neste documento, é 

possível verificar se houve o reconhecimento legal da herança, se o espólio era 

satisfatório ou se dívidas embaraçaram a obtenção dos legados. 

O alferes João Gonçalves Machado 
446

 designou sua herança aos nove 

alforriados, a uma liberta e ao filho enjeitado.  Também foi constatada uma dívida de 

118$295 (cento e dezoito mil duzentos e noventa e cinco réis), mas não há o registro do 

monte-mor e nem da partilha. O que se pode presumir é que as dívidas não 

prejudicariam o espólio da herança, devendo ser destacado que na descrição de bens 

foram elencados, por exemplo, “cinquenta alqueires de terras de planta” avaliados em 

750$000 e “uma morada de casas [...] engenhos de boi e sobrados com cozinha [térreo?] 

tudo unido e coberto de telha”, avaliados em 400$000 (quatrocentos mil réis).
447

 Com o 

reconhecimento dos alforriados no rol de herdeiros, ainda que no auto não conste a 

partilha, é provável que a herança tenha sido outorgada na prática, em virtude de não 

haver dívidas e, principalmente, qualquer referência a herdeiros legítimos. 
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Os escravos alforriados por José Ferreira da Rocha
448

 também foram registrados 

como sucessores no inventário, porém identificou-se um monte-mor de 1:256$340 (hum 

conto, duzentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta réis). Constatou-se ainda 

que foi necessário vender alguns bens móveis e “20 alqueires de terras da fazenda” para 

cumprir as disposições do testamento. Sem o registro da partilha ou o registro de contas 

do testamento é difícil estipular o valor adquirido pelos alforriados. No entanto, o 

testador era solteiro e sem herdeiros legítimos, por isso é possível que, na prática, o 

acesso à herança tenha ocorrido. O que talvez tenha sido algo desfavorável aos 

alforriados foi o fato de que as dívidas alteravam a quantia a ser recebida, uma vez que 

o monte-mor não era tão elevado e o número de alforriados (13) com direito à herança 

era significativo. 

É provável que os 25 alforriados e uma liberta por Pedro Antônio da Silveira 
449

 

também adquiriram um espólio abaixo da expectativa. Todos os escravos agraciados 

com a alforria estão registrados no rol de herdeiros do inventário, inclusive aqueles 

manumitidos condicionalmente. Porém, o acesso aos legados estava comprometido em 

virtude das dívidas ativas deixadas pelo testador. 

Conforme consta no documento, a herança estava carregada de dívidas e não havia 

dinheiro para pagamento dos credores.
 
Por esse motivo, a maioria dos bens, com exceção 

da roça de milho e parte na fazenda Boa Vista, teve de ser vendida, uma vez que os “juros 

de algumas dívidas vão consumindo a herança”.
450

 Por isso, diversos bens pertencentes ao 

proprietário tiveram que ser arrematados em leilão de praça pública. 
451

  

No final do processo constatou-se que o valor líquido dos bens do inventário era 

de 1:077$920 (hum conto e setenta e sete mil, novecentos e vinte réis), que seria 
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repartido  aos 26 herdeiros (25 alforriados  e uma liberta) .
452

 Não consta no documento 

o processo de partilha da herança, mas pode-se afirmar que economicamente não foi 

uma vantagem ser nomeado como herdeiro, diante do grande número de sucessores. 

Não há dúvidas de que em alguns casos os libertandos que receberam legados em 

testamento tenham adquirido quantias mais significativas do que a dos sucessores de 

Pedro Antônio da Silveira.
 453

 Mesmo assim, considera-se que qualquer quantia 

adquirida pelo escravo no momento da transição de sua condição legal seria algo 

importante em prol da sobrevivência na nova condição.   

Os alforriados por Alexandra Lina de Araújo 
454

 numa doação causa mortis 

também tiveram seus nomes registrados no rol de herdeiros do inventário . A 

propriedade que integrava o monte da herança era a “Fazenda Pimenta”, localizada no 

distrito de Oliveira, que também pertencia a outros proprietários. 
455

 

Consultando a partilha constatou-se que a soma dos bens do inventário era de 

1:133$500 (hum conto, cento e trinta e três mil e quinhentos réis). Após abater débitos 

no valor de 257$200 (duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos réis) e descontar o 

valor de 50$000 (cinquenta mil réis) referente aos quatro alqueires de terras deixados 

para a forra e sobrinha Rita Teixeira, restou um total partível de 826$300 (oitocentos e 

vinte seis mil e trezentos réis).  Logo, cada um dos dez alforriados recebeu a quantia 

de 82$630 (oitenta e dois mil seiscentos e trinta réis). Esses valores correspondiam a 

pouco mais de cinco alqueires de terra, conforme se verificou na declaração de venda 

de um dos alforriados, 

 
Digo eu Manoel de nação escravo que fui da falecida dona Alexandra que por 

falecimento desta me libertou e deixou-me herdeiro de uma parte na fazenda 

como consta de verba do seu testamento, cuja herança cabe-me em terras 

cinco alqueires e meio pouco mais ou menos e benfeitorias na respectiva tudo 
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 Reforça o último argumento a constatação de que sobre a herança foi embutido um imposto, que 

diminuiu a quantia do monte-mor para 1:034$804 (hum conto trinta e quatro mil e oitocentos e quatro 

réis). É interessante notar que nesse valor estão inseridas uma casa situada na localidade chamada 

Remédios e terras na fazenda Boa Vista. Ibidem. 
453

 Conferir o terceiro capítulo desta dissertação. 
454

 Doação Causa Mortis anexada ao Inventário post mortem de Alexandra Lina de Araújo. AFP. Ano: 

1870. Códice: A001 Auto: 05. 
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  Segue o trecho de uma declaração que demonstra que a fazenda pertencia a vários proprietários. “[...] 

duas das irmãs da suplicante venderam suas partes a João Dias Braga e a sua mulher D. Alexandra de 

Araújo, porém a suplicante e sua irmã Senhorinha Rosa não venderam e desfrutam-nas em comum porque 

nunca houve divisão na dita fazenda [...]”. Declaração anexada ao inventário post mortem de Alexandra 

Lina de Araújo. AFP. Ano: 1870. Códice: A001 Auto: 05. 
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vendo e vendido tenho de para sempre o [senhor?] Alexandre Rocha de 

Oliveira Junior, pela quantia de oitenta e seis mil réis [...]. 
456

 

 

Como a testadora não indicou qualquer cláusula restritiva ao modo de 

administrar a herança, alguns manumitidos desfizeram-se da parte adquirida segundo a 

sua vontade. O comprador da parte de Manoel foi Alexandre Rocha de Oliveira Junior, 

também ex-escravo e herdeiro de Alexandra Lina de Araújo. Além de adquirir uma 

porção de terras e benfeitorias, Manoel negociou com o forro José Rufino de Araújo a 

parte da herança que a ele cabia. A compra efetuada indica que a herança continuava 

atrelada aos egressos do cativeiro e que os forros que dispuseram das terras foram 

vivenciar a condição de liberto em outra localidade. 

 

4.6.1. Confirmação dos legados 

 

No exame da documentação verificou-se que 26 testadores realizaram doações 

que beneficiaram aos escravos, aos alforriados e aos libertos. Deste total de testadores, 

em 11 autos da prestação de contas do testamento foi possível confirmar se os legados 

foram sancionados. O resultado é que em nove autos consta a confirmação dos legados, 

enquanto nos outros dois não há documentos que ratificam o recebimento dos legados. 

Ainda que a maior parte dos legados tenha sido confirmada, em alguns casos as 

doações não foram ratificadas ou não foram cumpridas na íntegra. Este último caso foi 

visualizado no auto de prestação de contas de Manoel Ferreira Maciel. Em seu 

testamento, ele fez uma doação em dinheiro, na quantia de 600$000 (seiscentos mil 

réis), à sua ex-cativa de nome Liberata e ainda legou 120$000 (cento e vinte mil réis) 

aos filhos dela (Francisco, Antônio e Carlos), cabendo a cada um a quantia de 40$000 

(quarenta mil réis). 
457

 

As contas das disposições testamentárias importavam o valor de 1:380$835 

(hum conto trezentos e oitenta mil e oitocentos e trinta e cinco réis) e a terça da 

herança correspondia à quantia de 1:290$943 (hum conto duzentos e noventa mil e 

novecentos e quarenta e três réis). Logo, faltavam 89$892 (oitenta e nove mil 
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 Declaração de venda de propriedades anexada ao Inventário post mortem de Alexandra Lina de 

Araújo. AFP. Ano: 1870. Códice: A001 Auto: 05. 
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Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Manoel Ferreira Maciel. AFP. Ano: 

1869. Códice: A265.  Auto: 479. 
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oitocentos e noventa e dois) para que todas as disposições de última vontade fossem 

cumpridas, sem prejudicar o cumprimento de nenhuma verba. No entanto o 

testamenteiro, querendo quitar as contas, sugeriu ao promotor e ao Juiz de Órfãos o 

rateio proporcional entre os legatários. 

No primeiro momento a sugestão não foi acatada, pois segundo o promotor a 

vontade do testador “como coisa sagrada” 
458

 deveria ser respeitada, portanto não 

poderia haver qualquer alteração no conteúdo das cláusulas do testamento. O 

promotor ainda afirmou que não haveria o débito de 89$892 (oitenta e nove mil e 

oitocentos e noventa e dois réis), porque no valor da terça estavam incluídos 200$000 

referentes à remuneração do testamenteiro. A alegação da promotoria era que esse 

valor excedia os 5% a que os testamenteiros tinham direito.
459

 Porém, as razões 

apresentadas pelo promotor foram indeferidas pelo juiz e o testamenteiro teve acesso à 

quantia designada. 
460

  

O que se observa no final do processo é que a proposta do testamenteiro foi 

deferida pelo Juiz Municipal de Órfãos e houve o rateio da quantia de 89$892 (oitenta 

e nove mil e oitocentos e noventa e dois réis) para que as disposições fossem 

cumpridas. Isso significou que a ex-cativa e seus filhos adquiriram valores menores do 

que aqueles referenciados no testamento. Liberata, que tinha direito a 600$000 

(seiscentos mil réis), recebeu 553$920 (quinhentos e cinquenta e três mil novecentos e 

vinte réis) e os três filhos, que tinham direito a 40$000 (quarenta mil réis) cada um, 
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 Segundo o promotor Bernardo Peixoto, que avaliou o pedido de rateio pelo testamenteiro, “não posso 

concordar com o pedido feito pelo testamenteiro f.21, pois a última vontade do testador tem sido 

considerada em todos os tempos como uma coisa sagrada e suas disposições devem ser observadas como 

lei.” Auto de Prestação de Contas do testamento de Manoel Ferreira Maciel. AFP. Ano: 1871.  
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A promotoria baseou seus argumentos no Decreto 1405 de 3 de julho de 1854, em que consta a 

seguinte informação: “[...] o prêmio que compete ao testamenteiro, quando não é herdeiro ou legatário, é 

a autoridade que o dever arbitrar. Art.1º O prêmio que ao testamenteiro compete, quando não é herdeiro 

ou legatário, será em atenção ao costume do lugar, quantia da herança, e trabalho da liquidação, arbitrado 

pelo Juízo dos Resíduos e Capelas, com recursos legais; Artº2. O referido prêmio não poderá exceder de 

cinco por cento, e será deduzido somente da terça, quando houver ascendentes, ou descendentes, e toda a 
fazenda líquida, em outros casos. BRASIL, Congresso. Anais da Câmara dos Deputados. Decreto 1405 

de 3 de julho de 1854. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1854, Página 253 Vol. 1 pt I (Publicação 

Original). Disponível em: <http:// www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1405-3-julho-

1854-590290-publicacaooriginal-115462-pe.html>.  Acessado em 03/08/2015. 
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Segue o parecer do juiz da Provedoria: “Em face do disposto no artigo 37 do Decreto nº834 de 2 de 

outubro de 1851 explicado pelo nº 1405 de 3 de julho de 1854, o testamenteiro tem direito de haver o 

prêmio deixado pelo testador. Visto como a terça ficou alcançada ou não chega para as disposições 

testamentarias mando que sejam rateadas proporcionalmente pelos legados como ensinam entre muitos, 

Almeida e Souza  41 [? [?] 8ª. Indefiro o que foi requerido pelo promotor. Piranga 13 de Outubro de 

1871”.Cf. Auto de Prestação de Contas do testamento de Manoel Ferreira Maciel. AFP. Ano: 1871. 
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receberam 36$920 (trinta e seis mil novecentos e vinte réis). Encontram-se anexado na 

documentação os recibos assinados pelos legatários que comprovam o recebimento 

dos valores designados. 
461

 

Em dois casos não foram identificados os comprovantes de recebimento dos 

legados. Os motivos para essa ausência podem ser a não necessidade de passar o título 

de posse ou o fato de o testamenteiro não ter cumprido o combinado.  

O primeiro motivo pode ser exemplificado na análise da verba do testamento 

de Clara Rosa Emerenciana,
462

 que dava o privilégio aos seus sete escravos alforriados 

de morar na sua fazenda e usar de terras de cultura sob a supervisão do testamenteiro. 

Presume-se que não havia a necessidade de passar algum documento público que 

comprovasse terem os alforriados se estabelecido na propriedade, uma vez que havia a 

possibilidade terem ido morar em outra localidade.  

O segundo motivo para que os legados não tenham sido cumpridos refere-se 

aos prazos da prestação das contas. André Lino de Souza estipulou um tempo de oito 

anos para que o testamenteiro prestasse as contas dos legados e incluiu as alforrias aos 

seus escravos e uma esmola de 100$000 (cem mil réis) à Marcelina, sua comadre, para 

que ela comprasse sua liberdade. Transcorridos os oitos anos, nenhum comprovante 

foi apresentado, tanto no que se refere à liberdade quanto à esmola para escrava. 
463

 

Outros 15 testadores legaram aos escravos, aos libertandos e aos forros nas 

disposições de última vontade, mas não foram identificados os autos de prestação de 

contas dos testamentos. Mas isso não significa que se desconheçam os resultados das 

promessas, uma vez que no inventário pode haver documentos que comprovam ou não 

a quitação dos legados. Diante disso, três casos merecem ser brevemente 

apresentados, pois se referem às únicas situações em que foi possível elucidar os 

argumentos sobre as doações.  

José Lopes Rosado deixou forra sua escrava Maria, designada como a “mais 

velha”, e consentiu a ela uma porção de terras na cabeceira de um córrego, seis 
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Declaração de recibo anexada ao Auto de Prestação de Contas do Testamento Manoel Ferreira Maciel. 

AFP. Ano: 1871.  
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 Auto de Prestação de Contas do Testamento Clara Rosa Emerenciana. ACSM. Ano: 1836. Códice: 

217. Auto: 4081. 
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  Auto de Prestação de Contas do Testamento de André Lino de Souza. ACSM. Ano: 1827. Códice: 

206. Auto: 3932. 
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alqueires de planta de milho e um casal de escravos.
464

 A libertanda teria acesso a 

esses benefícios somente enquanto vivesse; após sua morte os legados ficariam para 

os herdeiros do testador. Mas teria tido Maria acesso a esses legados? Tudo indica que 

os legados prometidos à alforriada foram cumpridos, constatou-se que na soma dos 

bens do inventário foram abatidos os seis alqueires de terras no valor de 108$900 

(cento e oito mil e novecentos réis) e também os valores de 700$000 (setecentos mil 

réis), referentes aos dois cativos legados a ela. 

A testamenteira, Cândida Maria Teixeira, solicitou que esses valores fossem 

descontados do valor do monte-mor para apresentar o líquido da herança. As únicas 

irregularidades do não cumprimento do estipulado referem-se ao recebimento do casal 

de escravos, pois pela divisão dos bens a alforriada ficaria em posse dos escravos 

Domingos Congo e Joaquina [crioula?]. Porém, no inventário não havia a descrição do 

escravo Domingos Congo, mas sim de uma escrava Domingas Conga. Compreende-se, 

então, que a alforriada não ganhou um casal de escravos, mas duas escravas. 
465

 

No inventário de Joaquina Claudina de São José também foi possível comprovar 

se as alforrias e as terras de culturas foram confirmadas pelos alforriados. Essa 

verificação foi possível, uma vez que não houve consenso entre os herdeiros legítimos 

sobre a elaboração do testamento da falecida mãe. A falta de harmonia no que diz 

respeito às formalidades foi resolvida nos tribunais, por meio de uma ação cível que se 

encontra anexada ao inventário. 
466

 

As alegações contrárias às formalidades do testamento podem ser comprovadas 

por meio de embargos feitos por Miguel Antônio Gonçalves Leal, Modesto Antônio 

Gonçalves Leal e outros herdeiros legítimos. Esses sucessores afirmaram que a 

testadora encontrava-se, no momento de elaboração do testamento, de cama, moribunda 

e sem condição mental. Os herdeiros ainda argumentaram que o tabelião lavrou o 

testamento fora da presença das testemunhas. Segundo relatado na documentação, o 

notário saiu do quarto em direção da varanda, longe das testemunhas. Ademais, segue 
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de José Lopes Rosado. AFP.  Ano: 1839. 

Auto: 536. 
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 Consta no inventário a seguinte declaração: “Não havendo no inventário escravo algum descrito com o 

nome de Domingos Congo, mas sim nome o de Domingas Conga, é concludente que o peditório de f.16 

referindo-se a Domingos, foi por equívoco, ou erro, cumprindo neste caso dar lhe a referida escrava.” 

Ibidem. 
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 Os pareceres a favor e contra a anulação do testamento, bem como a Ação de Libelo Cível, encontram-

se anexados ao Inventário post mortem Joaquina Claudina de São José. AFP.  Ano: 1853. Códice: A065.  



 

 

194 

 

descrito nos autos que algumas testemunhas assinaram o termo de aprovação no dia 

seguinte à sua elaboração e que também a testadora faleceu antes de assinar o 

registro.
467

 

Todavia, os herdeiros favoráveis ao testamento, entre outros argumentos, 

defenderam que o documento foi elaborado de acordo com as conformidades da lei, 

feito perante cinco testemunhas e que a testadora não estava perturbada em seu juízo. A 

prova desse argumento, segundo os herdeiros, é o fato de que a testadora dispôs da 

terça, respeitando as duas terças dos herdeiros necessários. 
468

 

Neste processo, a sentença foi favorável à anulação do testamento, com a 

alegação de que as formalidades exigidas não foram cumpridas.
469

 Por consequência 

dessa decisão, os três escravos alforriados (Antônio dos Santos, Joaquim Luiz e 

Sebastiana Crioula) não tiveram acesso à manumissão e nem às terras de culturas, uma 

vez que os libertandos aparecem avaliados na documentação e possivelmente seus 

valores seriam partilhados entre os herdeiros. 
470

  

Outro caso examinado que não pode deixar de ser destacado, devido à 

importância dos bens, refere-se aos legados destinados por Maria do Carmo aos seus 

alforriados. A testadora deixou aos manumitidos - Francisco Pardo, Adão Crioulo, 

Joaquina de Nação, Juliana Crioula, José Pardo, Antônio Pardo e Joaquim Pardo - 

benfeitorias, trastes, pastos e terras de culturas.
471

 Para ter acesso a esses legados, bem 

como à liberdade, a condição da alforria era servir à testadora e ao seu marido Fabiano 

Rodrigues Gomes enquanto vivos eles fossem.  

Consultando o inventário da testadora, constatou-se que os libertandos não 

tiveram acesso a nenhum legado e que seis escravos foram listados na descrição de 

bens, sendo cinco deles legatários.
472

 Foi descrita uma cativa de nome Maria Parda, 

designada como “pequena” e avaliada com preço menor que o dos demais, 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Consta no inventário uma certidão informando os bens que ainda não foram avaliados, e entre eles 

consta: Antônio dos Santos, pardo, carpinteiro, idade 18 anos, avaliado em 1:400$000; Joaquim Luiz, 

pardo, idade 14 anos, avaliado em 1200$00; Rita Parda, idade 10 anos, avaliada em 700$000;  Sebastiana 

Crioula, idade 60 anos, avaliada em 450$000; e [?] alqueires de terra de planta de milho avaliados em 

160$000. Ibidem. 
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 Traslado do testamento anexado ao Inventário post mortem de Maria do Carmo. AFP. Ano: 1870. 

Auto 441. 
472

 Ibidem. 
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possivelmente nascida após a elaboração do testamento. Porém, dois alforriados não 

foram mencionados, Adão Crioulo e José Pardo, que por algum motivo desconhecido 

poderiam se encontrar livres ou terem falecido no intervalo entre a escrita do documento 

e a morte da testadora. 

Recorreu-se ao processo de herança de Fabiano Rodrigues Gomes, com o 

objetivo de averiguar se o mesmo ratificou a liberdade e os legados que sua esposa 

havia prometido. O viúvo faleceu em 1878, oito anos após Maria do Carmo, e o que se 

verificou foi que inventário estava incompleto. Os únicos herdeiros citados foram os 

sobrinhos, não informando nada sobre os libertandos, nem testamento, nem partilha.
  

As doações foram legadas por Maria do Carmo em 1866 e a morte do cônjuge 

foi em 1878, ou seja, o intervalo é de 12 anos, por isso é provável que alguns 

libertandos tenham falecido.
473

 Além disso, fugas podem ter ocorrido, a revogação da 

liberdade também é uma possibilidade impulsionada pela necessidade de venda de 

alguns destes libertandos. O fato é que não se pode afirmar que os manumitidos 

adquiriram a liberdade e os legados prometidos.  

Quanto ao cumprimento das missas legadas, pode-se asseverar que as 

celebrações em intenção das almas dos escravos foram em sua maioria confirmadas por 

meio de certificados emitidos pelos padres e apresentados pelo testamenteiro à justiça. 

Foram 51 testadores que mandaram solenizar missas em intenção das almas dos 

escravos, e deste total foram encontrados 21 autos de prestação de contas, nos quais 

foram encontradas 19 certidões emitidas pelos eclesiásticos locais, afirmando a 

realização do ato ecumênico. Nos outros dois autos os documentos estavam em estado 

de deterioração avançado, portanto não foi possível manuseá-los. Não se sabe se as 

missas em intenção dos escravos foram celebradas juntamente com a de outros 

familiares, mas o que se pode assegurar é que em uma mesma certidão é possível 

encontrar registrado o cumprimento das missas em intenção da alma dos familiares e 

dos cativos. 

Contudo, compreende-se que assim como as alforrias, os legados e as heranças 

aos escravos e forros poderiam não se confirmar mediante as mais diversas situações 

apresentadas. Elione Guimarães observou em seu estudo que, com a exceção da 
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 É bem provável que algum escravo tivesse falecido, uma vez que “Joaquina tinha sido referida como 

velha” na descrição de bens do inventário. Ibidem. 
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liberdade, as principais promessas de legados anotadas em testamento para os 

afrodescendentes não foram cumpridas pelos testamenteiros e que uma das hipóteses 

deve-se ao fato de que os administradores da herança acreditavam na possibilidade de 

prescrição dos direitos dos forros. 
474

  

Isso sugere que os escravos que adquiriram doações duplas (alforrias + 

legados/heranças) não as recebiam simultaneamente; tudo indica que poderia levar anos. 

No exame da documentação não se deparou com litígios judiciais de ex-escravos 

reivindicando legados e heranças nos testamentos. Porém, no que diz respeito às 

alforrias, a justiça teve de intervir em alguns processos, e a partir dessa mediação 

observa-se que algumas manumissões ficaram apenas no campo da intenção. 
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emancipação: família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora – MG, 1828-1928). São Paulo: Annablume: 

Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2006.p.188-189. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu compreender os vários significados das alforrias tanto para 

quem a concede quanto para quem a recebe.
475

 Para os proprietários escravistas, a 

alforria testamentária significava um instrumento que reforçava o poder senhorial. Na 

visão dos senhores, a manumissão significava para o escravo a oportunidade de deixar o 

cativeiro, sendo os mancípios agraciados aqueles que demostrassem eficiência nos 

serviços e bom comportamento. Ademais, a manumissão era um elemento que manteria 

a “paz das senzalas”.
476

 Ainda segundo a visão senhorial, a alforria era uma forma de 

assegurar a mão de obra ao cônjuge e aos herdeiros, sobretudo na segunda metade do 

século XIX. Muitas foram as condições para a liberdade, merecendo destaque aquelas 

em que os senhores exigiam que os libertandos servissem seus cônjuges e herdeiros até 

a morte, ou seja, por um tempo indeterminado.  

O testamento é um documento que tem como objetivo reorganizar o patrimônio 

familiar, sendo compreensível o fato de os senhores outorgarem a alforria aos escravos, 

ao mesmo tempo beneficiando seus sucessores, ou seja, criava-se uma rede de 

dependentes para os herdeiros. Não se descarta a possibilidade de os sucessores terem 

exigido como parte do espólio a ser adquirido escravos manumitidos para a prestação de 

serviços, pois, em razão de uma liberdade prometida, eles trabalhariam com a mesma 

dedicação com que haviam servido aos antigos senhores, ainda que os herdeiros 

também pudessem prometer a liberdade depois de ter a posse. Por outro lado, não se 

pode rejeitar o fato de que alforriar o escravo com a condição de servir a um terceiro era 

garantia de que aquele cativo teria a liberdade assegurada, uma vez que não se sabe se 

estava no campo de intenções dos herdeiros, no futuro, libertar os mancípios adquiridos 

por legado. 

Na visão do escravo, a alforria remetia à desvinculação da senzala, ao direito de 

locomoção, à propriedade e à família.
477

 Em outras palavras, o escravo deixava sua 
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condição de propriedade e resgatava sua capacidade civil.
478

 A manumissão significava 

o resultado de um processo ambicionado e acordado por anos no cativeiro. Por mais que 

parte considerável das alforrias tenha sido concedida pela vontade senhorial, outras 

foram resultados de negociações desenvolvidas no cotidiano da escravidão. Por isso, 

boa parte dos registros das manumissões em testamento, ainda que com cláusulas 

restritivas, representava a formalização de um acordo em favor da liberdade, motivada 

por pressões diárias.  

Acredita-se que os proprietários escravistas da região de Guarapiranga sentiram 

o efeito da cessação do tráfico internacional de escravos (1850) e não há dúvida de que 

a liberdade concedida nas disposições de última vontade buscava assegurar a força de 

trabalho dos mancípios na região, e as cláusulas atrelavam os escravos ao domínio dos 

sucessores, abrindo possibilidades para uma condição de liberto. Ao perceber tal fato, 

surge uma questão inquietante: será que as alforrias registradas nos papéis de liberdade 

diferiam das encontradas nos testamentos. A considerar os estudos existentes, acredita-

se que sim. Primeiro, porque as alforrias condicionais tinham uma tendência maior a 

atrelar os cativos aos herdeiros do que aquelas concedidas por carta.
479

 Por ser um 

documento que articulava a herança, presume-se que a alforria testamentária ligasse 

mais o alforriado a dependência da família do senhor do que verificado em outros 

documentos. Segundo, porque nem todas as alforrias registradas nos processos de 

herança eram anotadas nos livros de notas, 
480

 na verificação das fontes foi possível 

observar que alguns senhores declaravam que aquelas verbas do testamento teriam o 

mesmo valor legal de uma carta de liberdade. Isso é uma consideração importante, 

tendo em vista o número de alforrias coletivas registradas nas disposições de última 

vontade. 

Os escravos nascidos no Brasil foram os mais privilegiados com as promessas de 

liberdade, situação já esperada, pois é indicativo que as manumissões eram um retrato 

da composição demográfica das escravarias. Em outras palavras, libertavam-se mais 

                                                           
478

  MALHEIRO. Agostinho Marques Perdigão. A escravidão no Brasil: Ensaio Histórico – Jurídico-

Social. Transcrição para o e Books Brasil de 1866. Disponível em: 

<http://www.asser.edu.br/rioclaro/cursos/pedagogia/docs_professor/Escravidao-no-Brasil-Vol-1.pdf>. 

p.81. Acessado em 20/08/2015. 
479

 SOARES, Márcio de Sousa.  A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos 

nos Campos de Goitacases, c.1750 –c.1830. Rio de Janeiro. 2009. p. 142-143 
480

 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social. (Porto Feliz, 

São Paulo, 1798- c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008. p.185-191. 



 

 

199 

 

escravos “crioulos” também porque eles estavam em maior número no cativeiro. Quanto 

ao gênero, não foram observadas preferências, os homens levaram vantagem sobre as 

mulheres, mas essa superioridade deve ser relativizada quando percebido que a 

proporção das mulheres era menor. O que deve ser destacado é que as escravas estão 

registradas nas Listas Nominativas de Habitantes 1831/32 com um maior número de 

ocupações especializadas do que os escravos, sugerindo que elas tivessem meios de 

alcançar sua liberdade. Sobre a idade dos manumitidos, é difícil qualquer afirmação 

diante das imprecisões das fontes, mas o que se pôde apurar é o fato dos alforriados se 

encontrarem em idade produtiva. 

Os testamentos são uma documentação importante, ao contrário das outras 

fontes, eles permitem identificar não apenas o registro das alforrias, mas também a 

obtenção de outros privilégios pelos escravos. Diante disso, verificou-se que alguns 

escravos faziam a transição da escravidão para a liberdade na posse de doações duplas, 

ou seja, além da liberdade, eles recebiam terras, moradias, bens móveis e cativos. Os 

que já se encontravam na condição de libertos também eram premiados com moradias e 

dinheiro. Também foram verificados escravos que permaneciam no cativeiro, mas 

adquiriam numerários e bens móveis. Merece destaque a percepção de que os senhores 

não premiavam apenas seus cativos, como também os mancípios que pertenciam a 

outros proprietários. 

Os escravos não se tornaram apenas legatários, também eram transformados em 

herdeiros pelos seus senhores, favorecidos pela ausência de herdeiros legítimos, pelo 

reconhecimento de paternidade e pela gratidão. Os laços de famílias entre senhores e 

cativos foram fundamentais para o favorecimento da liberdade e de outros legados, 

mesmo com a verificação de que os libertandos - filhos ilegítimos - tiveram tido 

dificuldades no reconhecimento dos legados a que tinham direitos. Alguns manumitidos 

também adotavam os sobrenomes dos seus senhores, entre outras, como uma forma de 

mitigar o passado escravo. Vale ressaltar que ser sucessor não significava que os 

herdeiros tenham sido plenamente privilegiados, as dívidas e o baixo valor do monte-

mor, em razão do número de alforrias, faziam com que, em alguns casos, o valor líquido 

a serem recebidos pelos libertandos sucessores, era inferior ao de alguns alforriados que 

se tornaram legatários. 
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Para que a manumissão testamentária não passasse de uma promessa, era 

necessário que os testamenteiros outorgassem as alforrias como desejo da maioria dos 

testadores. Mas quando os administradores da herança prestavam contas das disposições 

testamentárias, eles não apresentavam as tradicionais cartas de liberdade, mas atestados 

de liberdade emitidos pelas autoridades locais - policial, administrativa, judicial e 

eclesiástica. Com frequência mínima, foi verificada participação dos manumitidos 

nestes procedimentos de confirmação das liberdades testamentárias.  

A maior parte dos testamenteiros cumpria o determinado pelo testador, 

entretanto, foram verificadas contas testamentárias incompletas, por isso não é possível 

assegurar que todas as alforrias testamentárias foram revertidas em liberdade plena e 

nem que os alforriados tivesse acesso aos privilégios prometidos. Contribui para isso o 

não cumprimento da exigência dos testadores, a distribuição desordenada dos legados, a 

ausência das formalidades que o testamento exigia, a não formalização dos acordos 

verbais entre os escravos e os senhores. Além disso, em outros casos, a manumissão, 

não apenas a testamentária, não era confirmada por causa do arrependimento do senhor 

e pela ação contrária dos herdeiros. 

Também não se pode afirmar que os conteúdos dos atestados de liberdade 

fossem verdadeiros, tendo em vista a ausência de informações provenientes dos 

próprios alforriados. Em relação aos manumitidos sucessores observou-se o 

reconhecimento no processo de herança, ainda que os herdeiros com grau de parentesco 

com seu senhor tivessem dificuldades para o reconhecimento do direito adquirido. 

Quanto aos escravos e alforriados legatários nem todos tiveram acesso aos bens a eles 

prometidos, seja por causa da anulação do testamento, seja pela ação dos testamenteiros 

em não cumprir a vontade senhorial. 

Ainda que os testadores exigissem que suas vontades fossem respeitadas, em 

alguns casos ocorriam “imprevistos” que faziam com que a manumissão e outros 

legados ficassem apenas no campo das intenções. 
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