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Resumo 
  
 

  
A passagem do século XVIII para o XIX foi um período marcado pela crise do absolutismo, 
pela independência das colônias americanas e pela formação de estados nacionais. Nessa 
quadra, houve importantes mudanças para a população egressa do cativeiro e seus 
descendentes, com as aberturas para concessão de direitos em variadas porções do mundo 
atlântico. No que tange ao Brasil, algumas prerrogativas do âmbito civil eram acatadas 
costumeiramente pelas autoridades locais desde a época colonial; mas as da esfera política 
eram concebidas pelo soberano como privilégios, em resposta às missivas de vassalos pardos 
e forros inseridos em milícias e irmandades leigas. Após 1824, com a vigência da Carta 
Constitucional, os direitos civis e parte dos políticos foram legitimados para os libertos 
nascidos em território nacional e seus filhos. O presente trabalho analisa esse processo de 
transformação a partir do Termo de Mariana, por meio do estudo das demandas judiciais 
iniciadas por ex-escravos, e que podem ser lidas como reivindicações que geraram ações 
cíveis. Esses documentos permitem conhecer os comportamentos assumidos por esses sujeitos 
na tentativa de legitimarem as conquistas advindas com a alforria no período anterior e 
posterior à aprovação da Constituição de 1824. Os comportamentos políticos dos grupos 
sociais dos ex-escravos são analisados entre os anos de 1780 e 1840, período que compreende 
da preparação da sedição de 1789 ao término da experiência regencial. 
  
  
 
 
 
 

  
Palavras-chave: Termo de Mariana, Libertos, Justiça, Ação cível, Cidadania, Politização. 
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Abstract   

 

The passage of the Eighteenth to the Nineteenth Century was marked by the crisis of 
absolutism, the independence of the American colonies, and the formation of national states. 
During that time period, the population released from of slavery and their descendants 
experienced important changes as possibilities opened for the concession of rights in several 
parts of the Atlantic world. In relation to Brazil, some prerogatives of the civil area had been 
normally followed by local authorities since colonial days, but those of the political sphere 
were seen by the sovereign as privileges, in response to the requests made by mulattoes 
inserted in militias and lay brotherhoods. After the 1824 Constitution, civil rights and part of 
political rights became legal for free people born within national territory as well as for their 
offspring. The present work analyses this process of transformation in the Jurisdiction of 
Mariana, through the study of judicial demands issued by former slaves, which could be 
considered as requests that have generated civil actions. These documents allow us to see the 
behaviour patterns followed by these subjects in an attempt to legitimise the conquests 
resulting from manumission in the period before and also after the approval and enactment of 
the 1824 Constitution. The political behaviour patterns shown by the social groups consisting 
of former slaves are analysed between the years of 1780 and 1840, a period which runs from 
the preparation of the sedition of 1789 to the end of the Regency. 

 

 

Key Words: Jurisdiction of Mariana, Freed People, Justice, Civil Action, Citizenship, 
Political Activism.  
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Introdução 

 

 

Os estudos sobre a população egressa do cativeiro tiveram maior destaque no 

Brasil a partir da década de 1970. O tema priorizado nesse primeiro momento foi a alforria. 

Os trabalhos buscavam verificar a incidência das concessões, o perfil do escravo alforriado e, 

principalmente, as formas encontradas para adquiri-las. Foram analisadas diferentes regiões 

da Colônia e do Brasil Independente. Os resultados desses trabalhos levantaram novas 

discussões acerca dos motivos que impulsionaram a prática da manumissão, a relação entre 

senhores e escravos e o papel desempenhado pelos últimos na negociação da liberdade. A 

partir dessas abordagens, ficou evidente a difusão das manumissões e o consequente aumento 

do contingente de egressos do cativeiro durante a vigência do regime escravista.  

As menções encontradas na historiografia sobre aspectos da vida dos libertos 

antecederam os estudos das libertações. As proposições desde então instauradas buscavam 

analisar em que medida esses sujeitos se integravam ao quadro social da América Portuguesa. 

Caio Prado Júnior propôs, em 1942, que a sociedade colonial era composta por dois grupos 

orgânicos, um de senhores e outro de escravos. Para além destes segmentos, haveria um setor 

crescente de indivíduos que formavam uma subcategoria, por ele denominada como 

“inorgânica”. Em traços gerais, compunha-se por pretos e mulatos forros, ou mesmo sujeitos 

que, a partir das crises econômicas, deixavam de ocupar função de relevo nos quadros 

econômicos e sociais predominantes. Eram economicamente instáveis e dependentes daqueles 

que serviam de base às atividades articuladas ao capitalismo mercantil. 1  

A linha interpretativa inaugurada por Caio Prado encontrou desdobramentos nas 

décadas seguintes e ainda se faz presente na historiografia. A principal argumentação 

proveniente desses estudos é a de que os libertos fizeram parte de uma categoria crescente de 

pessoas desclassificadas e temidas socialmente.2 A idéia de ameaça à ordem pública foi 

1 Segundo Caio Prado, essa camada surgiu, sobretudo, em Minas Gerais, com a crise da mineração, e no 
alvorecer do século XIX já tomava vastas proporções. Nesse contexto, chegavam a ser vistos como 
desarraigados das forças que deveriam servir de base à organização da nação. PRADO Jr., Caio. Formação do 
Brasil contemporâneo. 13a ed. São Paulo: Brasiliense, 1973, pp. 281-286. 
2 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: 
Graal, 1982. Em prefácio à nova edição do livro, revista e ampliada, a autora arrola uma série de trabalhos 
acadêmicos e publicações que seguiram a perspectiva analítica por ela proposta. Ver SOUZA, Laura de Mello e. 
Desclassificados do ouro. A pobreza mineira no século XVIII. 4ª edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: 
Graal, 2004, pp. 9-15. Em uma linha interpretativa semelhante, o trabalho de Sílvia Lara evidencia – sob a ótica 
dos agentes da Coroa - o significado político da população escrava e egressa do cativeiro em centros urbanos da 
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explicada pela ausência de controle das concessões de alforrias ou mesmo da implantação de 

um aparato que fosse capaz de absorver essa população após sua emancipação. 

Consequentemente, as autoridades coloniais acabaram adotando determinadas políticas então 

entendidas como a dicotomia “ônus e função”.3 Ex-escravos foram recrutados para 

desempenho de funções a cargo do Estado, como os corpos paramilitares,4 ou para a execução 

de atividades que os cativos não poderiam exercer.5 Ainda estiveram sob controle das 

autoridades eclesiásticas na medida em que se inseriam em irmandades leigas, que eram as 

corporações de práticas religiosas definidas pelo catolicismo.6  

 Não obstante, estudos mais recentes atribuem outras implicações para as 

instituições que acolhiam a população afrodescendente e, especificamente, os egressos do 

cativeiro. Trabalhos como os de João José Reis, Célia Maia Borges e Mariza de Carvalho 

Soares defendem que tais agrupamentos tendiam a consagrar as identidades africanas 

definidas a partir da diáspora. Era uma forma de unir povos na América Portuguesa, que, por 

vezes, eram separados cultural e geograficamente em seu território de origem, a África.7 

Dessa forma, serviam como espaços cotidianos coletivos dos interesses desses homens e 

permitiam a sua integração na sociedade.  

América Portuguesa. Cf. LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas. Escravidão, cultura e poder na 
América portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
3 RIBEIRO, Núbia Braga. Cotidiano e liberdade: um estudo sobre os alforriados em Minas no século XVIII. 
Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 1996. 
4 SILVA, Luiz Geraldo. “Da festa à sedição. Sociabilidades, etnia e controle social na América Portuguesa 
(1776-1814)”. In: JANCSÓ, István; KANTOR, Íris (orgs.). Festa: Cultura & Sociabilidade na América 
Portuguesa. São Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial, volume I, 
2001, pp. 313-335. 
5 As atividades destacadas por Laura de Mello e Souza foram: “constituição dos corpos que se aventuravam pelo 
sertão em entradas; a guarda, defesa e manutenção dos presídios; o trabalho nas obras públicas e na lavoura de 
subsistência; a formação de corpos de guarda e polícia; a composição de corpos de milícia e de outros recrutados 
esporadicamente para fins diversos; a abertura e povoamento de novas áreas, as fronteiras”. SOUZA, op.cit, 
p.74; LARA, op.cit., p. 333. 
6 Cf. BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder. Irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. 
São Paulo: Ática, 1986. SCARANO, Julita. Devoção e escravidão. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo: Nacional-Coleção Brasiliana, 1976. AGUIAR, 
Marcos Magalhães de. Vila Rica dos Confrades: A sociabilidade confrarial entre negros e mulatos do século 
XVIII. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 1993. 
7 REIS, João José. “Identidade e diversidade étnicas nas irmandades negras no tempo da escravidão.” Tempo, 
vol. 2, nº3, 1996, p. 11. BORGES, Célia Maia. Escravos e libertos nas Irmandades do Rosário: devoção e 
solidariedade em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2005; SILVA, “Da festa à 
sedição”; SOARES, Mariza de Carvalho. “Descobrindo a Guiné no Brasil colonial”. RIHGB, Rio de Janeiro, 
161(407), abr./jun. 2000, pp. 71-94; SOARES, Mariza de Carvalho. “A ‘nação’ que se tem e a ‘terra’ de onde se 
vem: categorias de inserção social de africanos no Império português, século XVIII”. Estudos Afro-Asiáticos, 
Ano 26, nº 26, 2004, pp. 303-330; PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos Pinheiro. Confrades do Rosário: 
sociabilidade e identidade étnica em Mariana – Minas Gerais (1745-1820). Dissertação (Mestrado em História) 
- Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006. 
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As problemáticas lançadas a partir da década de 1990 foram de grande relevo para 

o estudo dos egressos do cativeiro. A associação à pobreza e marginalidade deixou de ser o 

foco principal das abordagens. O que predominou foi a valorização desses sujeitos a partir de 

suas conquistas e mobilidade social. Constatou-se que, por meio da errância, os ex-escravos 

buscavam encontrar alguma ocupação que viabilizasse a sobrevivência e acúmulo de posses.8 

Na última década, alguns trabalhos priorizaram a análise dos bens arrolados em testamentos e 

inventários post-mortem. A investigação de dados sobre a vida material elucidou o valor das 

relações familiares, as crenças e, principalmente, atitudes tomadas diante da morte iminente.9 

A importância do papel econômico das mulheres forras foi outro tema que alcançou grande 

destaque a partir desse período.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 FARIA, Sheila de Castro. “Histórias esquecidas: Os andarilhos da sobrevivência”. In: A colônia em 
movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, pp. 101-162; DIAS, 
Maria Odila L. S. “Blancos pobres y libertos en la sociedad colonial del Brasil, 1675-1835”. In: Alfredo Calvo y 
Alan Kuethe. (Org.). História General de América Latina. 1ª ed. Paris: Ed. Unesco, 2001, v. 3, pp. 443-458.   
9 LEWKOWICZ, Ida. “Herança e relações familiares: os pretos forros nas Minas Gerais do século XVIII”. 
Revista Brasileira de História. V. 9, nº17, set.88/fev.89, pp. 101-114; OLIVEIRA, Maria Inês Cortes de. O 
liberto: o seu mundo e os outros, Salvador, 1790-1890. São Paulo: Corrupio, 1988. Em trabalho posterior, a 
autora verificou como a reconstrução das identidades étnicas foi fundamental para a dinâmica dos africanos na 
sociedade, redefinindo relações familiares, de parentesco ou laços de afinidade. OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes 
de. “Viver e morrer no meio dos seus. Nações e comunidades africanas na Bahia do século XIX”. Revista USP, 
São Paulo (28), dez/fev. 95/96, p. 176. GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e 
mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c.1798-c.1850). Rio de Janeiro: Mauad X Faperj, 2008. 
10 PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia – 1716-1789. Belo Horizonte: UFMG, 
2001; FARIA, Sheila de Castro. “Mulheres forras – riqueza e estigma social”. Tempo, Rio de Janeiro, 2001, nº9, 
pp. 65-92; FARIA, Sheila de Castro. “Sinhás pretas: acumulação de pecúlio e transmissão de bens de mulheres 
forras no sudeste escravista (séc. XVIII-XIX)”. In: FRAGOSO, João (Org.). Escrito sobre História e Educação: 
uma homenagem a Maria Ieda Linhares. Rio de Janeiro: Mauad/SAPERJ, 2001, pp. 289-329; LARA, Sílvia 
Hunold. “Sedas, panos e balangandãs: o traje de senhoras e escravas nas cidades do Rio de Janeiro e de Salvador 
(século XVIII)”. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (Org). Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2000, pp. 177-191; MÓL, Claudia Cristina. Mulheres forras: cotidiano e cultura material em 
Vila Rica (1750-1800). Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002; MÓL, Cláudia Cristina. “Entre sedas e baetas: o 
vestuário das mulheres alforriadas em Vila Rica”. Varia História, nº32, julho, 2004, pp.176-189; FURTADO, 
Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador de diamantes. O outro lado do mito. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras. As pretas minas nas cidades do Rio 
de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850). Tese (Livre Docência) - Instituto de Ciências Humanas e 
Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004. 
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De maneira geral, os trabalhos citados compreendem grande parte dos estudos 

sobre essa população durante a vigência do sistema escravista. O conjunto de informações de 

que dispomos acabou por desvendar fatos marcantes vivenciados por esses sujeitos. Alguns, 

até então, haviam sido pouco explorados pela historiografia. Em que pese seus méritos, os 

estudos disponíveis tendem a se restringir a dois aspectos específicos e antagônicos: a vida em 

pobreza ou a ascensão econômica. Se, em geral, a primeira vertente reiterou a percepção que 

as elites coevas tinham desses sujeitos, a segunda acabou se restringindo a um grupo mais 

particular de libertos que legaram posses.11  

Em minha dissertação de mestrado, busquei relacionar esses dois aspectos. Trabalhei 

com informações diferenciadas no intuito de abarcar dados de pessoas pertencentes a níveis 

distintos da população. A percepção de que eles estavam inseridos positivamente no quadro 

social é mostrada por meio de suas interações sócio-econômicas, observadas a partir das ações 

cíveis. A experiência da liberdade foi marcada pela importância das relações interpessoais, 

sobretudo no ambiente urbano, que favorecia a aproximação entre pessoas de diferentes 

segmentos sociais. As interações cotidianas promoveram não somente a inserção, como o 

auxílio nas situações em que os libertos se envolviam em alguma demanda judicial, pois a 

intercessão não necessariamente provinha de indivíduos da mesma categoria social, ou de 

identidades étnicas afins. Dentre os principais problemas levados ou enfrentados nas 

instâncias jurídicas estavam os conflitos de ordem econômica e relativos à manutenção da 

condição social.12 

A mudança de status pode ser vista como o ponto chave para a compreensão 

desses sujeitos no contexto social escravista. Os argumentos presentes na historiografia, 

contudo, ainda tendem a aproximar a condição dos libertos à dos escravos. Esse 

enquadramento é proposto a partir de aspectos presentes na legislação aplicada na América 

Portuguesa, como a relativa ausência de distinção entre as pessoas de cor no tocante às 

restrições concebidas às categorias hierarquicamente inferiores da sociedade.13 O estigma da 

escravidão e a diversidade racial, afirmam os historiadores, teriam contribuído para que as leis 

11 Salvo exceção o trabalho de Roberto Guedes sobre Porto Feliz. O autor salienta que a mobilidade social dos 
egressos do cativeiro foi favorecida pelas relações clientelísticas entre desiguais e não apenas pela ascensão 
econômica. Avança ainda na elucidação de que o afastamento do passado escravista foi muito conveniente aos 
pardos, ou seja, tiveram “as barreiras da linha de cor/condição social” mais encurtadas. GUEDES, Egressos do 
cativeiro. 
12 DIÓRIO, Renata Romualdo. As marcas da liberdade: trajetórias sociais dos libertos em Mariana na segunda 
metade do século XVIII. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
13 MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982, p.203. 

                                                 



17 
 

se dirigissem indistintamente a negros, mulatos, escravos, libertos e livres, independente de 

sua natureza.14  

É certo que alguns escravos chegaram a gozar de determinada autonomia. Os 

ganhos alcançados geralmente guardavam relações com uma modalidade específica de 

trabalho ou eram simples permissões ajustadas com o proprietário. Mas suas conquistas não 

se equiparavam às de um liberto. As mudanças mais significativas entre uma condição e outra 

ocorreram a partir da autonomia adquirida com os direitos de constituição de família15, 

mobilidade16, herança e propriedade.17 Alcançava-se, sobretudo, capacidade civil. 

Trabalhos mais recentes vêm alertando que parte da população forra e seus 

descendentes acabaram desempenhando papel econômico importante ou mesmo chegaram a 

adquirir certa distinção social a ponto de irem se conscientizando e formando fortes laços 

identitários, eventualmente manejados para a ampliação de seus espaços de participação 

14 LARA, Fragmentos Setecentistas; RUSSELL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.87. 
15 Basicamente duas perspectivas marcaram o acesso à família, uma, de natureza afetiva, que se referia à idéia de 
amparo por laços familiares, e outra, de ordem econômica, ligada à concepção de que o trabalho em conjunto 
favorecia o acúmulo de pecúlio. FARIA, A colônia em movimento, p.120. Maria Inês Côrtes de Oliveira afirmou 
que “a motivação básica para o casamento não era a legalização da prole, e sim o auxílio mútuo”. OLIVEIRA, O 
liberto, p.61. Segundo Ida Lewkowicz, os casamentos em Mariana também se apresentaram como forma de 
contribuir para o aumento das posses dos cônjuges. LEWKOWICZ, “Herança e relações familiares”. No entanto, 
parece-nos mais ajustado afirmar que essas uniões não se definiram por esses tipos de tendências, mas sim por 
questões mais particulares, e por vezes, imperceptíveis à nossa compreensão. Os libertos de Mariana 
apresentaram, de maneira geral, deliberações variadas no que diz respeito à escolha de seus cônjuges e à 
destinação de suas posses, mas, ao que tudo indica, suas decisões tendiam a favorecer pessoas do círculo de 
convivência dos mesmos, independente da origem ou condição social. Cf. DIÓRIO, As marcas da liberdade, ver 
capítulo II. 
16 A mobilidade também pode ser percebida na historiografia com diferentes conotações. Se, por um lado, a 
capacidade de se movimentar indicou maior autonomia aos ex-escravos, por acreditarem que os vínculos com a 
servidão seriam cortados a partir do afastamento da região da servidão, por outro, essa movimentação também 
poderia indicar problemas relativos à sobrevivência, por se tratar de um sujeito sem precedentes, tentando se 
inserir em uma população de diferente região, ou mesmo pela dificuldade de se comprovar sua verdadeira 
condição. Hebe Mattos concorda com a avaliação de Kátia Mattoso, acreditando que a liberdade motivava a 
movimentação, que, por sua vez, promovia a reinserção dessa população em outros contextos das relações 
sociais. Não obstante, julgou ainda restrita a capacidade de afastamento de um liberto das proximidades de seu 
antigo senhor, uma vez que aumentaria a possibilidade de reescravização por falta do reconhecimento de sua 
verdadeira condição. CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das Cores do Silêncio: Os significados da liberdade no 
sudeste escravista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.35. Sobre o risco de reescravização, ver também 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: 
Brasiliense, 1985, p. 57. 
17 Com relação ao direito de propriedade, foram citados diversos trabalhos que tenderam a ressaltar a ascensão 
econômica de boa parte dessa população. Sabemos também que as atividades comerciais e prestações de serviços 
que eram funções ligadas à economia ou manutenção da sociedade, foram fundamentais nesse sentido. 
LEWKOWICZ, op. cit.; OLIVEIRA, op. cit.; PAIVA Escravidão e universo cultural; LARA, op. cit.; 
FURTADO, Chica da Silva e o contratador de diamantes, 2003; FARIA, Sinhás pretas; MÓL, Mulheres forras. 
Conforme afirmou Núbia Braga Ribeiro, “os forros serviram às milícias, desbravaram sertões, lutaram contra o 
gentio, na função de capitão do mato perseguiram quilombolas, contribuíram com os reais donativos, foram 
pequenos roceiros, lavradores, agregados. Donos de escravos, proprietários de pequenos comércios, sapateiros, 
ferreiros, carpinteiros, alfaiates, artesãos, e tantos outros ofícios em busca de sobrevivência”. RIBEIRO, 
Cotidiano e liberdade, p. 108. 
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política nas últimas décadas do setecentos e início do oitocentos. Segundo Marco Antônio 

Silveira, a luta em torno da estratificação social tomou contornos mais significativos em 

termos jurídicos e políticos. Ao longo do século XVIII, tornaram-se constantes as petições 

conjuntas ou individuais enviadas ao Conselho Ultramarino. Essas solicitações visavam a 

ocupação de postos superiores dentro das milícias e regimentos. Da mesma forma, foi 

marcante a busca por autonomia e privilégios dos confrades das irmandades de homens de cor 

em detrimento daquelas chefiadas por brancos. A população formada por egressos do 

cativeiro e seus descendentes acabou exercendo pressão contra as autoridades, com o objetivo 

de romper com as barreiras sociais a que estavam sujeitos.18  

Desde as primeiras décadas do século XVIII, o Conselho Ultramarino emitiu uma 

série de decisões régias que visavam atender aos pedidos constantes dos representantes da 

Coroa portuguesa na Capitania de Minas Gerais, procedimentos que buscavam desde a 

ordenação da atividade aurífera, como a distribuição de datas e arrecadação de impostos, até o 

controle da população que ali se encontrava. Tratava-se de uma sociedade dividida entre 

brancos, negros e mestiços, cujas condições civis eram divididas entre livres, libertos e 

escravos.  

A desigualdade entre o número de africanos e afrodecendentes em relação aos 

brancos pôde ser notada desde o início da colonização da América portuguesa. Nos 

primórdios do Setecentos, parte representativa do conjunto de leis vigentes na Colônia foi 

direcionada aos habitantes escravizados e seus descendentes. Eram tentativas de restringir 

ações relativas ao âmbito religioso, jurídico e social, baseadas em critérios protorraciais. 

Termos indicativos de cor, condição ou origem foram utilizados para distinguir africanos e 

afrodescendentes da população branca.  

A tentativa de impedir os mulatos de receberem herança foi o assunto de uma 

correspondência enviada a Portugal pelo governador e Capitão Geral da Capitania, Dom 

Lourenço de Almeida, em 1722. Essa restrição, assim como outras dirigidas também a negros 

ou libertos, foram fundadas nas constantes reclamações dos representantes da Coroa na 

América portuguesa, que acreditavam no potencial disruptivo dessa população. O controle das 

alforrias e das ações desses homens e mulheres objetivava evitar danos à boa ordem social. 

18 SILVEIRA, Marco Antônio. “Acumulando forças: lua pela alforria e demandas políticas na Capitania de 
Minas Gerais (1750-1808).” Revista de História (USP), v.158, 2008, pp.131-158 e do mesmo autor, “Soberania 
e luta social: negros e mestiços libertos na Capitania de Minas Gerais (1709-1763).” In: SILVEIRA, Marco 
Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das Graças. (Org.). Território, conflito e identidade. Belo Horizonte: 
Argvmentvm; Brasília: CAPES, 2007, pp. 25-47. Cf. RUSSELL-WOOD, Escravos e libertos e ‘Acts of Grace’: 
Portuguese Monarchs and Their Subjacts of African Descent in Eighteenth-Century Brazil’. Journal of Latin 
América Studies, v.32, nº.2, Maio 2000. pp.307-332. 
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O tom recriminatório atribuído aos cativos e egressos do cativeiro pelos dirigentes 

coloniais percorreu todo o período colonial e marcou também o Império. A despeito disso, 

cem anos depois, em 1823, o grupo de deputados que compôs a Assembleia Constituinte do 

Império do Brasil, reunida no Rio de Janeiro para discutir os rumos da nova nação, concedeu-

lhes direitos, algo reafirmado na carta outorgada por D. Pedro I em 1824. O documento 

determinou que todo escravo que fosse nascido no Brasil e que alcançasse a liberdade seria 

considerado cidadão brasileiro a partir daquela data. Essa definição, além de lhes garantir os 

direitos civis, referentes à mobilidade, propriedade e herança, concedia-lhes, ainda que de 

maneira restrita, alguns direitos políticos.  

Em meio ao histórico de restrições dos tempos coloniais, o que pensar sobre a 

concessão de cidadania aos descendentes de africanos no momento de fundação do Império?  

O que teria levado libertos nascidos no Brasil a serem concebidos como parte do corpo de 

cidadãos do Estado Nacional brasileiro?  

O principal objetivo desse trabalho é oferecer algumas respostas a esses 

questionamentos, analisando as mudanças sociais e políticas gestadas nas décadas anteriores à 

independência da América portuguesa e no período imediatamente posterior que se 

relacionaram à vida dos libertos. Noutras palavras, trata-se de compreender como se deu a 

construção da cidadania dos libertos e a incorporação das prerrogativas provenientes dela, a 

partir de um exame circunscrito de uma importante localidade na Capitania e posteriormente 

Província de Minas Gerais. 

A abertura à concessão de direitos a ex-escravos e seus descendentes foi um 

fenômeno que marcou várias porções do Mundo Atlântico na passagem do século XVIII para 

o XIX. Por um lado, essas conquistas foram resultado das revoltas ocorridas nas colônias dos 

domínios europeus.  Por parte da população escrava, buscava-se a liberdade, a melhoria das 

condições de trabalho a que estava submetida, a mitigação de castigos, dentre outros. Por 

parte dos livres e libertos, a luta girava em torno do reconhecimento e da igualdade de direitos 

perante seus pares e perante àqueles brancos, cuja condição social e econômica era 

equiparada.  

A experiência de São Domingos teve uma grande repercussão no Mundo Atlântico, 

informando diretamente os debates parlamentares nos impérios francês, inglês, espanhol e 

português acerca da escravidão, do tráfico negreiro e da concessão de cidadania aos 
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descendentes de africanos19. Após a experiência nas Cortes de Lisboa, representantes políticos 

de diferentes províncias do Império do Brasil discutiram a matéria na Assembleia Legislativa 

do Rio de Janeiro em 1823. Nas décadas seguintes, continuaram defendendo seus pontos de 

vista sobre esses assuntos por meio de discursos proferidos oralmente ou elaborados em 

representações.  

A análise do processo de construção da cidadania dos libertos nesta tese terá como 

unidade de observação a cidade de Mariana. O estudo desse espaço pode revelar tendências 

dos principais centros urbanos do período e mesmo levantar questões de ordem mais geral 

sobre a América portuguesa e Brasil Independente. Ele parte da análise do cotidiano da 

população de egressos do cativeiro de Mariana, buscando entender sua movimentação, o 

estabelecimento de redes sociais, o envolvimento em conflitos e suas interações políticas. 

Com isso, pretende-se compreender aspectos da história política a partir da análise de espaços 

não oficiais, como os econômicos, sociais e religiosos, valendo-me de uma abordagem que 

visa apreender como os homens vão construindo “sensos de pertencimentos e identidade” por 

meio de experiências que ocorrem longe das fronteiras político-administrativas.20    

Neste sentido, o estudo do pesquisador norte-americano John D. Garrigus serve 

como uma primeira referência metodológica. De modo geral, esse trabalho visa explicar a 

origem da categoria política e social dos homens livres de cor em Saint-Domingue e a 

identidade por eles construída nos anos que precederam a revolução escrava. Sua análise parte 

das novas posturas assumidas pela elite da colônia francesa em decorrência das mudanças 

desencadeadas com a Guerra dos Sete Anos. A partir desse momento, a população de cor 

passou a ser tratada com hostilidade em vista da reconfiguração das identidades imperiais que 

se seguiu à derrota da França no conflito global. Houve uma evolução gradual do preconceito 

racial; novos “rótulos” ou “linhas de cor” foram empregados na identificação social de quem 

procedesse de gerações marcadas pela experiência escravista. Entre as pessoas afetadas 

encontravam-se famílias de ricos fazendeiros de descendência africana. Essa população opôs-

se intensamente à nova situação a que foram submetidos após 1763. Iniciaram um movimento 

19 BERBEL, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A ausência da raça: escravidão, cidadania e 
ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembléia Constituinte do Rio de Janeiro (1821-1824). In: 
SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das Graças. (Org.). Território, conflito e identidade. 
Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília, DF: CAPES, 2007, p.63-88. 
20 Trata-se de uma linha de análise proposta por Benedict Anderson, e que, no Brasil, foi adotada dentre outros 
pelos pesquisadores vinculados ao Projeto Temático FAPESP “A fundação do Estado e da nação brasileiros 
(c.1780-1850)”. Ver, a respeito, SIQUEIRA, Lucília. “O ponto em que estamos na historiografia sobre o período 
de rompimento entre Brasil e Portugal.” Almanack Brasiliense, nº03, maio de 2006, pp.81-104.  
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de politização e fixação de uma identidade crioula em contraposição aos valores elaborados 

pelos agentes metropolitanos franceses e os grupos brancos residentes.21  

Essa politização foi examinada pelo autor por meio dos diversos registros notariais 

produzidos por esses sujeitos com o objetivo de reverter a imagem maculada pelas elites, que 

os excluíam, sobretudo, da vida pública. Garrigus levantou dados mais gerais sobre a 

população por ele estudada, complementados com estudos de casos. Identificou a origem das 

abastadas famílias de homens de cor e a manutenção das suas posses por meio da utilização 

de fontes notariais, como testamentos ou contratos comerciais. Mais tarde, tendo em vista as 

interações complexas e sempre contraditórias entre livres de cor, escravos e o estado colonial, 

levantou ações cíveis e criminais. A partir de uma análise sistemática dessas fontes, esse 

historiador pôde perceber como os homens de cor procuraram usar a justiça, a força policial e 

a milícia para proteger sua liberdade, reforçar seu status social frente aos brancos e apartar-se 

da população escrava. O exame do posicionamento dos autores que abriram ações judiciais e 

suas motivações, portanto, permitiu a Garrigus mostrar a formação de uma identidade crioula 

em meio às reestruturações ocorridas no campo político. 

Em se tratando da América Portuguesa, depara-se com um quadro de profundas 

mudanças das elites locais na passagem do século XVIII para o XIX. As posturas desses 

agentes se alteravam de uma região a outra, mas também havia diferenças marcantes de 

âmbito local. O ano de 1808 tem sido considerado pela historiografia uma data de importantes 

questionamentos acerca de noções de pertencimento e de redefinições nacionais, nas palavras 

de Ana Rosa Cloclet da Silva, um “marco privilegiado na compreensão das prioridades dos 

grupos locais em relação à construção do nacional, materializada nos projetos, expressões, 

comportamentos e identidades coletivas”.22 No caso de Minas Gerais, seu estudo mostra a 

diversidade de tendências políticas que coexistiram em Minas Gerais. Orientações reformistas 

foram filtradas pela elite dominante em função de atender os segmentos sociais de negros, 

mestiços e forros, que já haviam atingido certo grau de reconhecimento em vista de postos 

econômicos e sociais alcançados.23 Esse setor já fazia parte da sociedade civil e também 

passou a galgar uma representação na esfera política local. Com o decorrer do século XVIII, 

não só representavam parte considerável da população de homens de cor como também foram 

21 GARRIGUS, John D. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. New-York: Palgrave-
Macmillan, 2006.  
22 SILVA, Ana Rosa Cloclet da. “1808 e seus impactos no processo de politização das identidades coletivas: 
Minas Gerais (1795-1831)”. Revista de História, USP, no. 159, dezembro, 2008, p.187. 
23 Ibidem, p.197. 
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tomando coesão grupal e se manifestando em função de reduzir o hiato político em relação 

aos setores dominantes.  

O presente trabalho adotará o método de pesquisa utilizado por Garrigus no que 

concerne ao uso de registros notariais e ações civis para a investigação de formações 

identitárias e práticas sociais empenhadas no reforço do status social, bem como o 

enquadramento empregado por Marco Antônio Silveira para examinar as petições enviadas ao 

Conselho Ultramarino por egressos do cativeiro, seus descendentes ou representantes. Essas 

crescentes solicitações manifestavam uma luta em torno da estratificação social existente nas 

Minas desde o início do setecentos. Na segunda metade desse século, essa luta se intensificou. 

Os discursos de libertos inseridos nas tropas auxiliares e irmandades expunham seus anseios 

políticos no contexto de escravidão. Indicavam cada vez mais a formação de uma consciência 

política capaz de pressionar as autoridades a seu favor.24 Seguindo esses aportes, focaremos a 

população egressa do cativeiro da cidade de Mariana entre os anos de 1780 e 1840 e o 

potencial de politização das demandas judiciais em que estiveram envolvidos. 

No Antigo Regime, somente as prerrogativas civis foram alcançadas pelos ex-

escravos. Esse quadro só foi alterado no Império, quando os direitos civis foram legitimados e 

os direitos políticos tornaram-se viáveis aos libertos nascidos no Brasil e seus descendentes. 

As conquistas dos ex-escravos, contudo, já vinham sendo de certo modo formalizadas no 

decorrer da segunda metade do século XVIII. Quando os direitos desses homens e mulheres 

não eram reconhecidos costumeiramente, a justiça ou a autoridade real acabavam sendo 

acionadas. A consciência adquirida em torno dos direitos e deveres enquanto vassalos indica 

uma politização gradual e esse processo está diretamente ligado aos vínculos e redes sociais 

por eles criados. Redes assimétricas, relações de troca ou dependência com gente do poder 

teriam favorecido demandas locais e a promoção social. Essas experiências foram acumuladas 

e deram sentido estrito ao papel dos ex-escravos na conformação social do Estado Nacional. 

Como se vê, a pesquisa lida com um período de transformações profundas na ordem política 

no Mundo Atlântico. Sendo assim, os comportamentos políticos dos grupos sociais egressos 

do cativeiro entre 1780 e 1840 – isto é, da conjuntura que levou à preparação da sedição de 

1789 ao fim da experiência regencial - serão analisados em suas inter-relações com a crise do 

colonialismo português na América e a construção da cidadania no Império do Brasil.  

O ano de 1824 foi marcado pela promulgação da Constituição do Império do Brasil, 

e pela concessão de cidadania aos libertos aqui nascidos ou naturalizados. A hipótese deste 

24 SILVEIRA, “Acumulando forças”, p.133. 
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trabalho é a de que a decisão de incluir os ex-escravos brasileiros no corpo social da nação, 

que foi amplamente discutida no Rio de Janeiro pela Assembleia Geral Constituinte, remete-

se a processos de largo curso que envolveram os ex-escravos e seus descendentes. Noutras 

palavras, a argumentação que queremos desenvolver é a de que a cidadania foi concedida e ao 

mesmo tempo conquistada, fruto das pressões dos libertos e descendentes de escravos a fim 

de garantir prerrogativas de caráter civil e político, manifestadas por meio de ações cíveis 

impetradas nas instâncias locais e petições enviadas ao reino. Essas manifestações tomaram 

contornos de uma “luta molecular” travada ao longo do setecentos e deram sentido à 

concessão da cidadania em 1824. 25  

O recorte espacial do estudo se justifica pela importância de Mariana como centro 

minerador da colônia portuguesa. Após quinze anos de sua povoação, foi elevada à categoria 

de vila em consequência do prestígio econômico adquirido. Mais tarde, em 1745, passou a ser 

chamada de Leal Cidade de Mariana em função de abrigar o primeiro arcebispado de Minas 

Gerais. Acompanhando a evolução política e econômica, ocorreu o crescimento populacional. 

Dentre as diversas funções necessárias à manutenção do aparato administrativo e mineração, 

encontravam-se também as de subsistência local26. E foram as últimas responsáveis pelo 

enorme contingente de africanos e seus descendentes no avançar dos setecentos.27 Índices 

consideráveis de alforria ocorreram ao longo desse século gerando um percentual 

representativo de egressos do cativeiro para o período.28  

25 O termo luta molecular foi empregado por Marco Antônio Silveira. SILVEIRA, “Soberania e luta social”;  
SILVEIRA, “Acumulando forças. 
26 As abordagens da historiografia tradicional sempre conferiram à agricultura voltada ao abastecimento um 
papel secundário na economia colonial. PRADO JÚNIOR, Formação do Brasil Contemporâneo, 1973; BOXER, 
Charles. A idade do ouro no Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. Tradução de Nair Lacerda, 
3ª Edição, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000; HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Metais e pedras preciosas”. 
História Geral da Civilização Brasileira, A época Colonial, Administração, economia, Sociedade. Tomo 1, V.2, 
1ªEdição. São Paulo: Difel, 1973 e LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores – análise da 
estrutura populacional e econômica de alguns centros mineratórios (1718-1804). São Paulo: Publicado para o 
Instituto de Pesquisas Econômicas, 1981. A partir dos anos 1980, novas revisões foram levantadas divulgando a 
importância da agricultura no momento de em que a atividade mineradora encontrava-se em destaque, mas ainda 
o papel fundamental que ocupou a partir do momento que essa economia passou a apresentar suas carências. 
GUIMARÃES, Carlos Magno; REIS, Liana Maria. “Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700/1750)”. 
Revista do Departamento de História.  BH, FAFICH/UFMG, nº2, jun. 1986, p.9-14; ALMEIDA, Carla Maria 
Carvalho de. Alterações nas atividades produtivas mineiras, Mariana, 1750 a 1800. Dissertação (Mestrado em 
História) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994. 
27 Os maiores índices de população cativa da Capitania de Minas Gerais no século XVIII se fizeram presentes 
nas principais regiões auríferas e urbanas, como Vila Rica, Mariana e Sabará. Nas listas de capitação que 
antecederam o ano de 1750, Mariana apresentou as taxas mais altas, totalizando 26,1%, seguida por Sabará com 
22,6% e Vila Rica com 21,6%. BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas 
Gerais, 1720-1888. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, p.147. Ver também Tabela: “A 
população escrava de Mariana de 1717 a 1808”, p. 499.  
28 Sobre alforrias ver GONÇALVES, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre a prática de alforrias 
em Minas Gerais colonial e provincial. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
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Por fazer parte da grande malha urbana mineradora e estar próxima à sede do 

governo da capitania, e mais tarde da província, a cidade de Mariana se mostra como um 

locus importante para o estudo em questão. Na passagem do século XVIII para o XIX houve 

uma diversificação econômica, que conjugou resquícios da exploração aurífera com um 

crescente setor agropecuário.29 A mão-de-obra escravista permaneceu como suporte dessas 

atividades, perpetuando assim a hierarquização social e a reprodução dos segmentos libertos e 

afro-descendentes. As mudanças estruturais ocorridas no campo político também incidiram 

diretamente nessa localidade.  Os acontecimentos cotidianos locais podem então elucidar os 

motivos que levaram à adoção de medidas de inserção desses setores no corpo do Estado 

Nacional então em gestação, em virtude de manter com vigor o escravismo. 

O trabalho está dividido em duas partes. A primeira versa sobre a passagem da 

condição de escravo a vassalo. Nesse momento são abordadas as principais mudanças 

ocorridas após a libertação e o lugar social e político dos libertos no contexto do Antigo 

Regime. A segunda trata da passagem da condição de vassalo a cidadão, ou seja, da 

transformação do status de parte dos libertos após a outorga da Constituição de 1824. Do 

mesmo modo, será tratado o papel social e político dos egressos do cativeiro na fase de 

transformação marcada pela independência da América portuguesa e formação do Estado 

Nacional.  

O primeiro capítulo, denominado como “Estado colonial e libertos”, apresenta um 

quadro da administração portuguesa na época colonial, e, particularmente, na região que 

conformava o Termo de Mariana. São abordadas as principais medidas administrativas que 

incidiam diretamente sobre a vida dos libertos e da população que deles descendia; 

posteriormente, foi analisada a forma como os ex-escravos dialogavam com o Estado. Para 

tanto, destacamos os usos que faziam do aparato judicial para legitimar prerrogativas 

condizentes com o status conquistado.  

No segundo capítulo, “Libertos e a política no Antigo Regime”, são abordadas as 

ações dos ex-escravos e seus advogados na época colonial, orientadas pelo conteúdo de 

Humanas, Universidade de São Paulo, 1999. MONTI, Carlo G. O processo da alforria; Mariana (1750-1779). 
Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2001. Dados sobre a população liberta em Mariana antes do Censo de 1819 não passam de 
aproximações. Em sua tese de doutorado, Ângelo Carrara afirmou que esse segmento não ultrapassou a soma de 
260 pessoas no ano de 1742. CARRARA, Ângelo Alves. Agricultura e pecuária na Capitania de Minas Gerais 
(1674-1807). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, 1997, p.65. Os registro de óbitos de libertos na cidade de Mariana na segunda metade do século 
XVIII aumentaram consideravelmente. Na primeira década foram encontrados 47 registros, ao passa que na 
última já somavam 267. DIÓRIO, As marcas da liberdade, p.66. 
29 ALMEIDA, Alterações nas unidades produtivas Mineiras, p. 206. 
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alvarás vigentes no reino no período pombalino. Essas leis tratavam do fim tráfico de escravos 

e da abolição gradual da escravidão, e foram utilizadas por grupos de libertos e seus 

descendentes, pertencentes às irmandades leigas e às milícias da América portuguesa, que 

encaminhavam missivas para o soberano na segunda metade do século XVIII, solicitando 

melhorias das condições de vida dos moradores da colônia. Do mesmo modo, essas ordens 

foram apropriadas por advogados que cuidavam da defesa da liberdade de escravos e libertos 

em instâncias jurídicas, trazendo para as situações mais comuns ao cotidiano dos escravos e 

libertos da Mariana colonial, discussões acerca daquilo que se deliberava na esfera política 

metropolitana. 

A segunda parte do trabalho refere-se à transição da Colônia para o Império do 

Brasil e também é dividida em dois capítulos. No terceiro capítulo, denominado “Liberto 

cidadão”, são abordados a definição constitucional de cidadania e o quadro jurídico dos 

libertos. Os deputados brasileiros discutiram na Assembleia Constituinte de 1823 alguns 

pontos acerca da definição de cidadania e tocaram na questão da inserção dos libertos nessa 

categoria. Alguns dos discursos proferidos pelos políticos foram elencados com o intuito de 

mostrar que, de alguma forma, as razões que levaram à consolidação dos direitos civis e 

concessão de direitos aos dos ex-escravos nascidos no Brasil e seus descendentes, ainda que 

limitados, guardava relações com as prerrogativas que os mesmos já haviam alcançado ao 

longo da época colonial.   

 O quarto e último capítulo, “Prática política e jurídica dos libertos no Império”, 

mostra as principais alterações ocorridas com as demandas judiciais ocorridas após da 

Independência da América portuguesa. As mudanças administrativas ampliaram a atuação da 

justiça por meio da criação dos juizados de paz, e isso teve impacto direto sobre o conjunto de 

demandas envolvendo os libertos que chegavam até os auditórios da cidade de Mariana. Para 

além das modificações de ordem jurídica e administrativa, o conteúdo das ações relativas às 

manumissões sofreu alteração com base na legislação, que passou oferecer mais recursos a 

favor da liberdade.  
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PARTE I 
 

Antigo Regime: escravo e vassalo (1780-1822) 
 
 

 
Capítulo 1: Estado colonial e Libertos 

 
 
 

Em fins do século XVII, momento em que se iniciou a ocupação de Minas Gerais, o 

Império português já possuía uma sólida estrutura de controle sobre os seus domínios 

ultramarinos. A expansão marítima, iniciada no século XV, fez crescer a autoridade real e 

desenvolver uma burocracia profissional encarregada das funções legislativas, fiscais e 

militares. O padrão de governo adotado em Portugal logo foi gradativamente reproduzido na 

América portuguesa. No que tange à região das Minas, a administração se mostrou, em muitos 

aspectos, uma imagem refletida daquela aplicada na metrópole.30  

A ocupação da América portuguesa ocorreu primeiramente na costa atlântica. Até os 

anos 1530, pontos de fixação estratégicos foram criados em função da defensa do território. 

As porções isoladas de colonização em direção ao interior não se distanciavam muito da 

região costeira, eram geralmente voltados à produção de atividades agropecuárias para 

atender às necessidades básicas dos colonos. Não houve nesse período uma tentativa mais 

sistemática de aplicação da legislação do reino.31 A partir de 1530, foi adotado o sistema de 

Capitanias Hereditárias, que intensificou a regularização local. Em 1534, o território foi 

dividido e cada porção passou a ser administrada por capitães-donatários. O sistema então 

implantado, satisfatório em alguns domínios portugueses e menos em outros, teve vigor até os 

anos 1750. Com a administração do Marquês de Pombal, todas as Capitanias passaram da 

administração privada para o domínio público. 

A posse dessas capitanias dava a seus administradores poderes na esfera econômica e 

administrativa, pois os tornava responsáveis pela arrecadação fiscal e pela aplicação da 

justiça. A coroa ainda os autorizava a distribuir sesmarias, fundar vilas e milícias. Em geral, 

os donatários da América portuguesa não pertenciam à nobreza, mas eram pessoas que 

30 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial. A Suprema Corte da Bahia e seus Juízes: 
1609-1751. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979, pp.9-11. SALGADO, Graça. Fiscais e meirinhos: A 
administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, p.19. Em trabalho mais recente, Laura de 
Mello e Souza faz uma análise sobre as interpretações da administração portuguesa na América publicadas até a 
década de 1970, destacando os novos estudos e as novas vertentes sobre o assunto. Ver: SOUZA, Laura de Mello 
e. “Política e administração colonial: problemas e perspectivas”. In: O Sol e a Sombra: política administração na 
América Portuguesa do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, pp.27-77.  
31 SCHWARTZ, op. cit., p.19. 
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haviam obtido êxito em alguma demanda a cargo do soberano, fosse por meio da carreira 

militar, como negociadores, dentre outros. Eles recebiam, sobretudo, privilégios e isenções 

judiciais.32 

Em 1549, foi criado um governo geral como um esforço de centralização 

administrativa da colônia. Eram subordinados ao governador, os ouvidores das capitanias, e a 

esses, os corregedores ou provedores das comarcas. O último posto de administração dentro 

de uma capitania era reservado ao juiz ordinário, responsável pelas questões da Coroa em 

âmbito local, nas vilas ou cidades. Até o século XVII, os juízes ordinários possuíam grande 

autoridade na capitania. Funções tributárias e relacionadas à justiça local eram de 

responsabilidade dos membros que compunham as câmaras municipais, homens da classe 

dominante, formada geralmente por proprietários rurais.  

Em fins dos seiscentos e início dos setecentos, com a descoberta de jazidas auríferas 

na região das Minas, houve uma intensificação da ocupação rumo ao interior. A concentração 

humana em constante evolução, a partir daquele período, acabou formando uma importante 

malha urbana. O acentuado fluxo de pessoas que se dirigiram para essas terras promoveu a 

expansão do território e a rápida exploração de suas riquezas. No primeiro momento, a região 

das Minas não chegou a constituir uma capitania, pois junto com São Paulo formava a 

Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Instituída em 09 de novembro de 1709, deixou de 

existir em 1720, quando houve um desmembramento que deu origem à Capitania Real de 

Minas Gerais.33  

As capitanias eram divididas em comarcas, formadas por vilas e cidades pertencentes 

à mesma jurisdição. O local onde residia e atuava o corregedor era considerado como “cabeça 

da comarca”.34 Esse corregedor era um magistrado que exercia funções políticas, de 

manutenção da ordem e da aplicação da justiça. Detinha o controle financeiro e a inspeção 

dos bens públicos das câmaras ou conselhos a ele subordinado.35 Em 6 de abril de 1714, a 

região pertencente às Minas foi dividida em três comarcas, denominadas Vila Rica, Rio das 

Velhas e Rio das Mortes. 

32 SALDANHA, Antônio Vasconcelos de. As Capitanias do Brasil. Antecedentes, desenvolvimento e extinção de 
um fenômeno atlântico. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 
2001, pp.142-155. 
33 LIMA Jr., Augusto de. A Capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia, Edusp, 1978, pp. 30-40. 
34 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico ... 
autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos e offerecido a El Rey de Portugal D. 
João V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728, 10 v, pp.386-387. (Disponível em: 
<http://www.brasiliana.usp.br/dicionario/edicao/1>. Acesso em: 21 maio 2011. 
35 HESPANHA, António Manuel. As Vésperas do Leviathan: instituições e poder político: Portugal – séc.XVII. 
Almedina: Coimbra, 1994, pp.200-201. 
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1.1.O Estado português no Termo de Mariana 
 

 

A Vila do Carmo e depois Leal Cidade de Mariana foi um importante centro 

minerador da colônia portuguesa, pertencente à Comarca de Vila Rica; após quinze anos de 

sua povoação, foi elevada à categoria de vila em consequência do prestígio econômico 

adquirido. Mais tarde, em 1745, passou a ser chamada de Leal Cidade de Mariana em função 

de abrigar o primeiro arcebispado de Minas Gerais. Além de pertencer à grande malha urbana 

mineradora, situava-se nas proximidades da sede do governo da capitania, e mais tarde da 

província. Era, portanto, um importante ponto de instalação e domínio exercido pela Coroa 

portuguesa na América, no alvorecer do século XVIII.36 

A Igreja foi de fundamental importância para a política colonizadora da Coroa. 

Desde o século XV, a doutrina católica auxiliava o monarca em suas conquistas. A ereção dos 

templos, a administração das jurisdições eclesiásticas e a aprovação dos sacerdotes aos cargos 

cabiam ao rei. Nas primeiras décadas da ocupação da Capitania das Minas, houve uma 

preocupação com a migração de clérigos “aventureiros”, pois carregavam a mácula da 

ambição, simonia e revolta. Esses comportamentos incompatíveis com os interesses da Coroa 

levaram a uma política de controle que culminou na expulsão de parte dos sacerdotes que ali 

atuavam.37 A religiosidade nas Minas se desenvolveu a partir da instalação de irmandades, 

ordens terceiras, confrarias e associações religiosas leigas, responsáveis pela edificação da 

maior parte dos templos e da difusão do catolicismo.38  

Nas primeiras décadas do século XVIII, a atuação dos eclesiásticos na região era 

regulada por meio das visitas diocesanas dos Bispos do Rio de Janeiro. A criação do Bispado 

na cidade de Mariana promoveu a instalação do Juízo Eclesiástico, que gerou a abertura de 

uma série de cargos atrelados ao padroado régio. Ditado pelas Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia, esse órgão passou a cuidar da doutrinação cristã na cidade e seu 

36 Sílvia Lara chama a atenção para o desenvolvimento do espaço urbano por meio da criação das vilas e cidades 
na América portuguesa, como estratégia de domínio e ocupação dos espaços conquistados pela Coroa. LARA, 
Sílvia Hunold. Fragmentos Setecentistas. Escravidão, cultura e poder na America portuguesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p.34. Na mesma perspectiva, situa-se o trabalho de Cláudia Damasceno, que, ao 
tratar da criação das primeiras vilas na América portuguesa, lembra o caráter normalizador com o 
estabelecimento do “braço da justiça e do fisco” em locais mais ermos da Colônia no início do setecentos. 
FONSECA, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas D’El Rei: espaço e poder nas Minas Setecentistas. Tradução 
de Maria Juliana Gambogi Teixeira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
37 BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder. Irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São 
Paulo: Ática, 1986, p.140. 
38 SILVA, Marilda Santana da. Dignidade e transgressão: mulheres no Tribunal Eclesiástico de Minas Gerais 
(1748-1830). Coleção Tempo e Memória. Campinas: Editora da Unicamp, 2001, pp.48-58.  
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Termo, e punir clérigos e leigos infratores.39 Recaía sobre a população o cumprimento dos 

padrões eclesiais e sacramentos, já aos membros da Igreja, a manutenção de questões relativas 

ao dogma e a administração civil.  

O Senado da Câmara cuidava das principais questões políticas, administrativas e 

econômicas. Era subordinado ao governo da Capitania e funcionava como órgão responsável 

por gerenciar todas as questões relacionadas à vida cotidiana, voltadas, principalmente, para a 

disciplina no âmbito urbano. Aplicava as leis, decretos e bandos originados da Coroa 

Portuguesa, cumpria posturas, mas também cuidava da fiscalização local e abastecimento da 

população.40 Se, por um lado, as câmaras eram autônomas, pois era atribuído poder aos seus 

oficiais, geralmente moradores locais, por outro, os senados em seu conjunto formavam uma 

corrente que mantinha os territórios conquistados ligados e submetidos às ordens provenientes 

do reino.41 

A administração da justiça foi uma importante atividade atribuída aos oficiais 

camarários. Quando o poder real se instalou nas Minas, a magistratura já funcionava como “a 

espinha dorsal” do governo na metrópole e em seus espaços dominados.42 Havia séculos que 

era estreita a relação entre o rei e sua lei, que a soberania era reconhecida como guardiã da 

justiça em Portugal. A justiça, por sua vez, era percebida “como a parte mais importante do 

governo real e como justificativa primeira do poder”.43 Essa concepção tornou-se corrente 

também na América portuguesa.  

Para fazer valer as ordens do reino nas câmaras foi montada uma estrutura judiciária. 

A ocupação dos cargos administrativos mais importantes, nas primeiras décadas do 

setecentos, restringia-se a um determinado grupo de pessoas, formado pelas elites locais. Um 

deles era escolhido para ocupar o cargo de presidente do Senado, geralmente o mais velho. 

Esses funcionários reais deveriam ser escolhidos por eleições indiretas, que geralmente 

resultavam em indicações de portugueses e seus descendentes, homens já se encontravam 

inseridos nas principais redes sociais e que acabavam gozando de determinados privilégios.  

Nas primeiras décadas de seu funcionamento, a câmara da Vila do Carmo dividiu as 

funções entre vereadores, juízes e demais oficiais subordinados. Os vereadores eram 

responsáveis pela manutenção da boa ordem local, encarregavam-se da execução das práticas 

39 PIRES, Maria do Carmo. Juízes e infratores, O Tribunal Eclesiástico no Bispado de Mariana, (1748-1800). 
São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH/UFMG, Fapemig, 2008, p.68.  
40 ANDRADE, Francisco Eduardo de. “Poder local e herança colonial em Mariana: faces da revolta do Ano da 
Fumaça” (1833). Termo de Mariana. História e Documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 
1998, p.127. 
41 LARA, Fragmentos Setecentistas, p.35. 
42 SCHWARTZ, Burocracia e sociedade no Brasil colonial, p.57. 
43 Ibidem p.17. 
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fiscais, políticas, administrativas e assistencialistas. Questões relativas à distribuição de bens 

de herdeiros órfãos cabiam ao Juizado de Órfãos e subalternos.44 Já a execução da justiça 

local cabia aos Juízes de Fora, magistrados nomeados pela Coroa, e aos Juízes Ordinários, 

eleitos anualmente na Câmara municipal.45  

Quando a vila foi elevada à condição de cidade, a estrutura da câmara foi um pouco 

alterada, sobretudo, em função de atender ao grande número de freguesias pertencentes ao 

termo.46 Foram criados os cargos de Juiz das Demarcações de Sesmarias e Juiz de Vintena. O 

primeiro passou a fiscalizar a demarcação das terras e sua distribuição. O segundo era um 

oficial subordinado do Juiz Ordinário que atuava nas freguesias. No ambiente paroquial, esse 

oficial julgava casos cíveis menores, prendia criminosos e ainda era responsável pela feitura 

de testamentos.47 Esse cargo foi difundido no Termo de Mariana, tendo em vista o vasto 

território pertencente à sua jurisdição. Ainda foi criado o cargo de Cirurgião do Partido, 

responsável pela inspeção local de doenças, em virtude de evitar a sua propagação na 

região.48  

A estrutura judiciária na América portuguesa se estendia do Senado da Câmara ao 

Tribunal de Relação do Rio de Janeiro. O Juiz Ordinário e o Juiz de Fora julgavam casos de 

natureza cível e criminal. O Juiz Ordinário sentenciava na Câmara com a participação dos 

vereadores, já o Juiz de Fora sentenciava de forma independente.49 Quando havia alguma 

insatisfação com a resolução de um caso resolvido em instância local, por uma das partes 

envolvidas, costumava-se recorrer à ouvidoria. O Ouvidor era quem julgava os recursos de 

44 VENÂNCIO, Renato Pinto. “Estrutura do Senado da Câmara”. In: Termo de Mariana, História e 
Documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp. 139-140. 
45 Os juízes de fora e ordinário tinham competência de jurisdição criminal e cível, mas suas atribuições se 
distinguiam no que se referia aos julgamentos de suas sentenças. Enquanto o juiz ordinário sentenciava na 
Câmara Municipal, com a participação dos demais vereadores, o juiz de fora sentenciava sempre de forma 
independente. WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Direito e Justiça no Brasil Colonial: o Tribunal da 
Relação do Rio de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 73. A qualificação dos juízes 
ordinários foi uma preocupação constante para as câmaras municipais, que recorriam frequentemente às 
contratações de assessores como forma de amenizar os problemas gerados pela falta de atributos desses homens 
para o exercício dos julgamentos. Mas, no decorrer do século XVIII, essa situação parece ter sido sanada com a 
frequência de juízes eleitos que apresentavam formação jurídica. AGUIAR, Marcos Magalhães. Negras Minas 
Gerais: uma história da diáspora africana no Brasil colonial. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 1999, p.53. 
46 A região pertencente à Mariana era composta por áreas urbanas e rurais. Segundo Joaquim Ribeiro da Costa, 
sua primitiva jurisdição fazia divisa com Vila Rica e se estendia às regiões das vertentes dos Rios Doce, 
Piracicaba, Carmo, Piranga, Casca, Cuieté, Pomba, Muriaé, até os limites da Província do Rio de Janeiro. 
COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais.  Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado, 1970, 
p.78. Dentro dessa jurisdição encontravam-se vários distritos, sendo os principais, Passagem de Mariana, Morro 
da Passagem, Antônio Pereira, Camargos, Inficionado, São Sebastião, Catas Altas, São Caetano, Furquim, Barra, 
Sumidouro, Brumado, Pinheiro, Bacalhau, Guarapiranga e Itacolomi.  
47 RUSSELL-WOOD, A.J.R. “O governo local na América portuguesa: um estudo de divergência cultural”. 
Revista de História, São Paulo, no109, v.50, 1997, p.62. 
48 VENÂNCIO, op. cit., 140-141. 
49 WEHLING; WEHLING, op. cit., p.73. 
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causas oferecidas pelos juízes das vilas e cidades. Sua intervenção também poderia ocorrer 

em casos de falhas nas condutas dos processos, alterando completamente as decisões 

anteriormente tomadas.50 Os recursos que saíam da ouvidoria em direção à instância superior, 

antes de 1751, eram encaminhados ao Tribunal da Relação da Bahia; após essa data, ao 

Tribunal do Rio de Janeiro. Nessa instância, portanto, eram julgados recursos, agravos e 

apelações. As queixas poderiam ainda ser encaminhadas dessa última instância na América 

portuguesa para a metrópole, indo primeiramente à Casa de Suplicação de Lisboa e depois ao 

Desembargo do Paço.51  

A justiça local cuidava então da aplicação da legislação e punição daqueles colonos 

que a infringiam. As leis municipais se pautavam nas Ordenações Filipinas, na legislação 

extravagante, além do “direito comum, o costume e a jurisprudência” e buscavam ordenar a 

sociedade e os aspectos formais da economia.52 Eram basicamente regulamentos relativos à 

distribuição de datas, ordenação da atividade aurífera, arrecadação de impostos, e 

determinações acerca dos conflitos de natureza cível e criminal, como aqueles que envolviam 

obrigações contratuais, sucessões e propriedades.  

A manutenção do domínio nas Minas exigiu grande esforço dos funcionários reais. A 

violência marcou o cotidiano colonial das principais vilas e cidades, fosse por parte da 

opressão das autoridades ou da resistência dos colonos contra a imposição de regras 

provenientes da Coroa. A forte pressão oferecida pelos dirigentes locais em função da 

obediência às normas tributárias talvez seja o maior exemplo da tensão que se fez presente nas 

Minas desde o início do século XVIII. A insubordinação de colonos comuns e potentados 

locais foi, por vezes, externada por meio de motins antifiscais.53  

A cobrança do quinto sofreu algumas alterações ao longo do século XVIII, causando 

inquietações à população das Minas, sempre fundamentadas na ideia de “injustiça” quanto à 

sua aplicação. No primeiro momento, foi cobrado pelo sistema de arrobas anuais, mais tarde 

por capitação. Dois fatores agravaram as tensões ocorridas na capitania em detrimento da 

cobrança desse imposto. O primeiro foi o aumento do volume da arrecadação especificado 

50AGUIAR, Negras Minas Gerais, pp. 54-57. 
51 SCHWARTZ, Burocracia e sociedade no Brasil colonial, p.27. 
52 WEHLING; WEHLING, Direito e Justiça no Brasil Colonial, p. 44. 
53 Os conflitos antifiscais se concentraram na primeira metade do século. Algumas das motivações foram: 
distribuição de lavras minerais na Vila do Carmo, em 1713, pagamento dos quintos por bateia, em 1715, carência 
de gêneros de primeira necessidade, na Comarca do Rio das Velhas, em 1721, em Vila Rica, no ano de 1722, em 
Vila do Carmo no ano de 1732 e novamente em Vila Rica, em 1744.  Cabe ainda lembrar as discordâncias 
quanto à construção das Casas de Fundição. ANASTASIA, Carla Maria Junho. Vassalos Rebeldes: violência 
coletiva nas Minas na primeira metade do século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte, 1998, pp.45-59. 
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pela Coroa em momento de arrefecimento da produção das jazidas, o segundo foi a atribuição 

do encargo a colonos que não estavam envolvidos com a atividade aurífera.54   

Aliada às regras tributárias, eram constantes as manifestações de preocupação das 

autoridades quanto ao comportamento da população. A expansão do império português foi 

caracterizada pela naturalização da escravidão como uma nova relação costumeira de poder. 

Houve uma reestruturação do corpo social do Império, que passou a incorporar novos 

elementos, e, consequentemente, novas normas para o seu controle, algumas das quais 

baseadas em critérios protorraciais. 55 As formas de distinção entre brancos e a população de 

africanos e afrodescendentes se davam por meio de indicativos de cor, da condição social ou 

mesmo da origem de uma pessoa.  

 

 

1.2.As ordens do soberano 

 

Por todo o século XVIII, vigorou uma série de decisões régias que o Conselho 

Ultramarino dirigiu à Capitania das Minas Gerais e que visavam o atendimento dos pedidos 

constantes dos representantes da Coroa portuguesa naquela localidade. Quando se tratava de 

brancos e livres, as regulações se voltavam, de modo geral, aos vadios. Mas também se 

baseavam no controle das relações conjugais e proibição de uniões ilícitas, e dos 

comportamentos gerais dos colonos no que dizia respeito às autoridades eclesiástica e real. 

Em se tratando dos negros, além das regras aplicadas aos brancos, também lhes recaía o 

cumprimento de outras ações relativas ao âmbito religioso, jurídico e social.  

A população das Minas se concentrou nas vilas, cidades e seus arredores. Nesses 

pontos se desenrolaram as relações cotidianas, pessoais e profissionais. Os cargos 

administrativos atraíam portugueses e letrados aos postos de comando das Câmaras, mas foi a 

mineração que fez dessas localidades e, sobretudo, da vila e cidade de Mariana, um dos 

maiores centros escravistas da Capitania. A produção aurífera deu origem a um desequilíbrio 

54 Entre 1711 e 1735, vigorou o sistema de arrecadação de arrobas anuais, variando de 25 a 37, exceto para os 
anos de 1734 e 1735, que passou para 100 arrobas. As tentativas de mudança dessa modalidade pela bateia 
geraram conflitos em toda a Capitania. Mas, foi em 1735 que houve maior alteração na forma de cobrança, 
passando a vigorar a capitação, que obrigou homens livres, oficiais de qualquer ofício a pagarem uma renda per 
capta. Os proprietários deveriam matricular e pagar o mesmo por cada escravo que fizesse parte de sua 
propriedade. O imposto acabava incidindo sobre a população não envolvida com a atividade mineradora, 
sobretudo, os moradores dos sertões. ANASTASIA, Carla Maria Junho. “Entre Cila e Caribde: as desventuras 
tributárias dos vassalos de sua majestade.” Varia História, no 21, julho de 1999, pp.237-246. 
55 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. “O que significa ser cidadão nos tempos coloniais”. In: ABREU, Martha 
e SOIHET, Rachel. (Org.) Ensino de história: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa da 
Palavra, 2003, p.148. LARA, Fragmentos Setecentistas, p.87. 
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entre o número de africanos e afrodescendentes em relação aos brancos. A cada ano, essa 

população, gerada a partir do constante ingresso de africanos via tráfico, da reprodução 

natural e da alforria, ia tomando proporções mais avultadas. Decretos reais e leis locais foram 

medidas tomadas com o intuito de restringir a liberdade e aspectos mais diversos da vida dos 

libertos.  

O medo de revolta escrava percorreu todo o século XVIII, e foi a essa preocupação 

que D. João V, em 1725, referiu-se ao tratar da insegurança das Minas no caso de uma 

insurreição geral dos indivíduos de ascendência africana. Temia a inexistência de uma força 

militar suficientemente capaz de reprimir uma revolta na América colonial. O mesmo sentido 

foi dado décadas mais tarde, em 1799, quando o secretário de Estado também alertou sobre o 

risco que corria a ordem da Capitania e da necessidade de que fossem tomadas “medidas 

policiais mais firmes” para conter os mulatos e os escravos.56  

Os escravos eram os responsáveis pela extração de ouro e produção de mantimentos, 

mas também trabalhavam em ambientes domésticos para seus senhores ou terceiros. Alguns 

proprietários alugavam seus cativos para a execução de trabalhos braçais. A circulação em 

ambiente urbano, o contato com outros colonos e a ocupação de diferentes funções na 

economia contribuíram para a aspiração à liberdade. As mulheres também ocuparam funções 

domésticas, ou como pequenas comerciantes. De modo geral, o ambiente urbano 

proporcionou maior flexibilidade e movimentação aos cativos que ali residiam, foi mais 

favorável à negociação da alforria, bem como para a acumulação de pecúlio que poderia 

garantir a sua efetivação. Depois de libertos, muitos permaneciam exercendo as mesmas 

atividades de que se incumbiam quando eram cativos. 57  

Questionamentos relacionados à concessão de liberdade e ao destino que deveria ser 

dado ao controle dos mestiços e libertos eram as pautas de muitas das correspondências 

enviadas pelas câmaras municipais rumo a Portugal. Um deles dizia respeito à prática da 

libertação. Em 1719, foi publicada uma ordem expedida pelo Conde de Assumar, cujo 

conteúdo previa o controle da concessão de alforrias na Capitania de Minas Gerais. A partir 

da divulgação daquele documento, os senhores ficariam proibidos de libertar seus escravos 

sem autorização prévia do governador, medida que interferia diretamente na autonomia do 

senhor.58 

56 RUSSELL-WOOD, A.J.R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Tradução de Maria Beatriz Medina. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.102. 
57 Alguns se destacavam em suas funções, mas foi com a música que parte dos negros que viveu nas Minas 
obteve maior prestígio. Ibidem, pp.151-152. 
58 Ibidem, p.76. 
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A política discriminatória e de restrição de alguns aspectos relacionado à vida dos 

escravos, ex-escravos e seus descendentes deixou marcas até mesmo em suas relações sociais. 

Em se tratando dos africanos, diferentes culturas e dialetos podiam funcionar como entraves à 

interação desses homens e mulheres nos primeiros momentos59, mas a vida nas cidades e vilas 

proporcionou circulação e aproximação entre as pessoas.60 Logo, surgiam laços e as relações 

eram reforçadas por meio da solidariedade mútua e do apadrinhamento, que geravam 

sentimentos de gratidão e respeito entre os envolvidos, sobretudo, entre libertos e escravos.  

A aliança entre africanos e afrodescendentes era vista pelas autoridades como uma 

ameaça à boa ordem social, pois potencializava atos de rebeldia e insubordinações.61 Em 

1719, na Vila do Carmo, os negros foram proibidos de serem padrinhos de casamentos e 

batismos de outros negros, fossem libertos ou escravos. Um escravo poderia ser influenciado 

negativamente por um negro forro na medida em que lhe proferisse conselhos que fossem 

prejudiciais à escravidão e aos seus senhores. A partir daquela data, a norma estipulava que 

somente os brancos poderiam apadrinhar os cativos e forros.  

As festas comemorativas relativas aos sacramentos da Igreja, que reuniam negros e 

mulatos, também eram eventos que deveriam ser evitados. Esses festejos começaram a causar 

incômodo às autoridades civis e eclesiásticas quando foram associados a ajuntamentos, pois 

eram ocasiões onde pessoas se reuniam, consumiam bebidas e difundiam práticas africanas 

por meio da dança e da música.62 

No ano de 1722, houve uma tentativa de proibição do direito de herança aos mulatos 

pelo governador D. Lourenço de Almeida. Em carta enviada à Corte portuguesa, ele fez 

críticas à conduta desses homens, nascidos das uniões de portugueses com as negras, pois 

eram reconhecidos e favorecidos como herdeiros de seus pais. Nesse período, as autoridades 

locais associavam os mulatos à desordem local. A vigência dessa proposta de lei pretendia 

contribuir para o bem estar da sociedade, uma vez que impediria o enriquecimento de 

59 Escravos procedentes de várias regiões da África entraram em Minas Gerais, mas sabe-se que houve 
predominância daqueles da Costa da Mina, localizada na região central. RUSSELL-WOOD, Escravos e libertos 
no Brasil colonial, p.55.   
60 CASTRO, Yeda Pessoa de. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio de Janeiro: 
Topbooks, 2001; CASTRO, Yeda Pessoa de. A língua Mina-Jeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto do 
século XVIII. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Secretaria de Estado da Cultura, 2002. 
61 RIBEIRO, Núbia Braga. Cotidiano e liberdade: um estudo sobre os alforriados em Minas no século XVIII. 
Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, pp.143-144. (Documento original, APM, SC. Códice 11, fls, 283-284). 
62 RUSSELL-WOOD. op. cit., pp.146-147; RIBEIRO, op. cit., p.179; BOXER, Charles R. A idade do ouro no 
Brasil: dores de crescimento de uma sociedade colonial. Tradução de Nair Lacerda, 3a Edição. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2000, p.205. 
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revoltosos da região.63 Na década de 1730, Mello e Castro, o então governador da Capitania 

das Minas, também se referiu aos mulatos forros como “insolentes”. Para ele, eles eram mais 

arrogantes e cheios de soberba que os forros negros, haja vista o aporte de sangue branco.  

Isso os tornava vaidosos a ponto de recusarem o trabalho servil e optarem por uma vida 

ociosa.64 Em função disso, no ano de 1726 houve a interdição à ocupação de cargos de maior 

prestígio nas Câmaras Municipais.65 

Embora a aproximação entre pessoas de segmentos diferentes da sociedade fosse 

assumida no ambiente urbano, era importante não perder de vista o lugar que cada um 

ocupava, de modo que fossem respeitadas as restrições e limites hierárquicos definidos. Uma 

das formas de diferenciar escravos de livres e libertos era o vestuário.  Os modos de trajar, 

sobretudo das negras, foram alvo de restrições difundidas na América portuguesa, também no 

século XVIII. Parecia ultrajante para a sociedade, sobretudo na primeira década, mirar 

mulheres não brancas circulando luxuosamente por ruas de cidade.66 Em 5 de outubro de 

1742, elas foram proibidas de usar roupas feitas de tecidos como veludo e seda nos funerais, e 

ainda de utilizar acessórios feitos de ouro e prata. 

As restrições ao uso de armas brancas e de fogo foram mais direcionadas aos 

escravos. Em 1710, a proibição foi ampliada ao “negro, mulato, índio carijó ou mestiço, 

escravos ou livres”, que passaram a ser impedidos, portanto, “de portar espadas ou armas de 

fogo sob a pena de açoitamento público no pelourinho”.67 Em 1713, determinou-se que 

somente homens nobres poderiam gozar desse privilégio. Em 1714, foi novamente reforçada e 

assinalada a qualquer qualidade de escravo. O temor a revoltas escravas foi, em 1719, o que 

reiterou o impedimento aos cativos, até que, em 1722, estendeu-se aos negros, brancos, 

mulatos, pobres, senhores, escravos ou forros.68 Outras armas ainda passaram a ser proibidas, 

como as “adagas, facas, bastões e pedaços de madeira com ponta”. Em 1749, foram 

implementadas as proibições ao “porte de espadas por aprendizes de ofícios mecânicos, 

lacaios, mochilas, marinheiros, barqueiros, fragateiros, negros e outras pessoas de igual ou 

inferior condição”.69 

De modo geral, as regras direcionadas à população das cidades coloniais procuravam 

cindir a população de livres e escravos, mas a economia e o universo do trabalho acabavam 

63 RIBEIRO, Cotidiano e liberdade, p.146. 
64 SOUZA, Desclassificados do ouro, p.103. 
65 BOXER, A idade do ouro no Brasil, p.192. 
66 LARA, Fragmentos Setecentistas, p.98. 
67 RUSSELL-WOOD, Escravos e libertos no Brasil colonial, p.107.   
68 REIS, Liana Maria. “Minas armadas. Escravos, armas e política de desarmamento na capitania mineira 
setecentista”. Varia História, no31, 2004, 189-192. 
69 RUSSELL-WOOD. op. cit., p.107.   
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aproximando as pessoas no ambiente urbano. Havia moradores que se incumbiam das 

atividades econômicas como a agricultura, pecuária, manufatura, comércio e prestação de 

serviços, muitos dos quais circulavam pela cidade exercendo seus ofícios. Homens e 

mulheres, brancos, negros, mestiços, livres, escravos e libertos foram os responsáveis pela 

dinâmica econômica ali desenvolvida. 

Embora o quadro das ocupações fosse ampliado, em função de atender às 

necessidades da região, alguns colonos acabavam não se inserindo em nenhum tipo de 

trabalho permanente, e sem possuir escravos. A circulação desses homens pelo espaço urbano 

e pelas estradas que levavam às regiões mineradoras foi um incômodo às autoridades, que os 

temiam e viam como “vadios”.70  

A política da Coroa portuguesa para acabar com a desclassificação social apostou na 

inserção dos colonos em corpos militares. As funções se dividiam entre aqueles que se 

dirigiam rumo ao interior, que desbravavam os sertões e abriam áreas de fronteira, e aqueles 

que cuidavam exclusivamente da ordenação social das vilas e cidades.71 O segmento de 

libertos foi o que mais se adaptou a essa função no período colonial. Além das milícias, 

também fez parte da política administrativa transformá-los em pessoas aptas a contribuírem 

para o tesouro real. A capitação instituída entre 1735 e 1750 previa o pagamento do imposto 

sobre a extração de ouro, o cultivo de roças ou sobre a execução de qualquer que fosse o 

ofício.72  

A ordem, nesse sentido, era associada à execução de um trabalho.73 Os africanos, 

enquanto escravizados, eram trabalhadores e estavam inseridos nesse quadro social. Como 

propriedade, eram os proprietários que respondiam por seus atos. Contudo, ao serem 

libertados, saíam da subordinação do senhor e passavam a responder por si. Essa falta de 

subordinação direta tornou-se foco de preocupações entre os administradores locais e 

metropolitanos. Embora houvesse diferenças marcantes entre uma condição e outra, a maior 

parte do conjunto de leis vigentes na Colônia foi direcionada tanto aos habitantes escravizados 

70 Laura de Mello e Souza dedicou um capítulo do seu livro “Desclassificados do ouro” ao estudo dos vadios em 
Minas Gerais. Em sua análise, busca mostrar a origem dessa classificação social na Europa Medieval e como 
isso procedeu na América portuguesa. O processo de desclassificação em Minas foi associado à escravidão e à 
produção colonial. O vadio era aquele que pertencia a uma camada intermediária, entre o senhor e o escravo. Nas 
palavras da autora, “era o esteio da economia e princípio articulador da sociedade, o escravismo gerava uma 
desqualificação do trabalho aos olhos do homem livre, e provocava, no escravo recém egresso do cativeiro, uma 
situação bastante peculiar e que não raro assumia características de um verdadeiro deslocamento. SOUZA, 
Desclassificados do Ouro, p.62. 
71 Ibidem, p.74. 
72 GONÇALVES, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre a prática de alforrias em Minas Gerais 
colonial e provincial. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011, p.145. 
73 SOUZA, op. cit., p.64. 
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como a libertos e seus descendentes. As ordens das autoridades não eram organizadas por 

critérios relativos à condição social, mas por procedência ou qualidade. 

As proibições que cercavam a vida dos africanos e afrodescendentes na América 

portuguesa respondiam às constantes solicitações da administração local ao reino de Portugal. 

No que concerne ao mundo do trabalho, não houve nenhuma norma ou conduta que tentasse 

regular os libertos em suas ocupações ou ofícios. Apenas os comerciantes fixos e ambulantes 

das vilas e cidades mineiras, independente da sua condição social, foram alvo de maiores 

regulamentos e de uma política de controle em função do abastecimento. Uma postura do 

senado da Câmara de Mariana previa uma autorização para a abertura de um comércio fixo e 

o pagamento de um imposto bimestral denominado almotaçaria. Uma vez inscrito como 

comerciante de portas abertas, o proprietário do estabelecimento estaria sujeito a uma 

inspeção que visaria o ajuste de balanças, pesos e medidas. Já o comércio ambulante, exercido 

pelas mulheres, sobretudo na primeira metade do século XVIII, no entorno das lavras e veios 

auríferos, recebeu uma conotação transgressora e foi passível de controle administrativo. 74 

A ocupação dignificava o homem e potencializava a boa ordem social. A política 

metropolitana visou difundir e incentivar o trabalho para os ex-escravos, mas em momento 

algum eles foram alvo de controle em suas profissões.75 A fiscalização a que estavam 

submetidos era a mesma aplicada ao restante da população. As regras para a execução de um 

ofício visavam o preenchimento de condições prévias que passavam pela questão da 

capacitação. Qualquer vassalo que desejasse exercer um ofício mecânico teria que passar pelo 

crivo dos avaliadores da Câmara Municipal. A ausência de determinações legais reguladoras 

do campo de atuação profissional dos libertos prova que em momento algum eles romperam 

com a normatização vigente, tanto na época colonial, como imperial.  

Os libertos, não obstante, foram associados pelas autoridades metropolitanas 

sediadas em Minas Gerais aos escravos e tidos como ameaçadores. Uma evidência disto está 

em uma carta do governador da Capitania das Minas ao soberano comentando as punições aos 

negros e mulatos libertos que não se submetessem à aplicação das leis coloniais: caso 

intentassem contra os brancos, os forros estariam sujeitos a açoites. Na década de 1730, essa 

intolerância se estreitou ainda mais, sendo intensificadas as leis proibitivas que previam a 

pena de prisão aos transgressores. Foi ainda nesse período que se aventou a imposição de 

74 FIGUEIREDO, Luciano Raposo Figueiredo. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em Minas 
Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília, DF: Ednub, 1993. DIAS, Maria Odila Leite da 
Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 2a Ed., São Paulo: Brasiliense, 1995.  
75 RIBEIRO, Cotidiano e liberdade, p.103. 
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degredo aos mulatos e negros forros não inseridos em nenhuma atividade ou função na 

economia local.76  

Na prática social corrente do mundo colonial, contudo, o liberto inseria-se no corpo 

local, sendo essa assimilação facilitada àquele que se engajava em algum tipo de ocupação, 

que constituía família, e, de modo geral, incorporava determinados padrões vigentes daquela 

sociedade. A ascensão socioeconômica era atrelada às relações criadas com outros colonos, 

como apadrinhamentos e redes clientelares. O ex-escravo não fazia parte do corpo político, 

mas era também por meio dessas interações que ele se inseria em redes de poder de pessoas 

influentes que dele faziam parte.77 

 

 

1.3.O acesso à justiça local 

 

Não foram apenas as contendas relacionadas à perturbação da ordem colonial que 

envolveram os ex-escravos. Por se tratar de pessoas em constante movimento de inserção 

econômica e social, entende-se que enfrentamentos inerentes ao convívio também fizessem 

parte de seu cotidiano. Alguns se organizaram em torno das milícias e irmandades leigas para 

garantir direitos alcançados, mas de maneira geral, suas manifestações eram, em sua maioria, 

individuais. De todo modo, por meio da aplicação da lei e da atuação da justiça, os principais 

conflitos existentes nas vilas e cidades eram mediados. No período colonial, a justiça tinha 

uma importante função na estruturação da vida social, estabelecendo espaços e dando margem 

de conciliação para os mais diversos setores que compunham a população. Foi sobretudo na 

segunda metade do século XVIII que as Minas Gerais viram crescer as reclamações de 

homens de cor, livres e libertos em torno de interesses coletivos e individuais. A partir dessas 

reivindicações, os egressos do cativeiro também passaram a validar certos costumes então 

vigentes. As apelações jurídicas funcionaram como um dispositivo de garantia de suas 

conquistas cotidianas.78 

76 RIBEIRO, Cotidiano e liberdade, p.149. 
77A pureza de sangue era a principal exigência para a ocupação de cargos de poder local nas Minas Gerais, no 
século XVIII. Mas para Boxer, essa barreira foi transposta em muitos momentos, em suas palavras, “contanto 
que o aspirante não fosse escuro demais, era antes a riqueza e não a cor a permanecer como critério principal, no 
que se referia aos cargos municipais”. Ele se referia, portanto, aos filhos de homens brancos, legítimos ou 
ilegítimos, que herdavam posses de seus pais, e que, de algum modo, conseguiam passar por brancos.  BOXER, 
A idade do ouro no Brasil, p. 192. Cf. RUSSELL-WOOD, A.J.R. “O Governo Local na América portuguesa”, 
p.38. 
78 GONÇALVES, Jener Cristiano. Justiça e direitos costumeiros: apelos judiciais de escravos, forros e livres em 
Minas Gerais (1716-1819). Dissertação de Mestrado, Belo Horizonte, UFMG, 2006. 
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Suas queixas eram enviadas à Coroa portuguesa ou manifestadas nas instâncias 

judiciárias. Há, portanto, certa distinção entre essas solicitações. As ações cíveis impetradas 

nas esferas locais de poder visavam garantir prerrogativas que hoje entendemos como parte da 

esfera dos direitos civis, ou seja, questões relacionadas à vida cotidiana, a situações que 

envolveram as relações privadas. As petições encaminhadas ao Conselho Ultramarino 

também expressavam demandas pessoais, particulares, mas, em seu conjunto, denotavam 

questões de âmbito político, de participação ou maior autonomia nas atividades em que 

estavam inseridos. Não se trata, contudo, de interferência nas relações de poder, mas de maior 

atuação para moldar diretrizes que a eles foram direcionadas.  Essas experiências foram 

acumuladas pelos libertos ao longo do setecentos e não deixaram de ser percebidas pelas 

autoridades.79  

Em se tratando das esferas locais, a justiça colonial também foi um importante 

palco das reivindicações iniciadas por egressos do cativeiro na passagem do século XVIII 

para o XIX. Ela funcionou como um instrumento de garantia das prerrogativas civis para os 

ex-escravos no período colonial.80 A busca por esse meio teria assegurado o usufruto de 

direitos que o passado escravista lhes obstava. As solicitações enviadas às instâncias jurídicas 

mostram que os libertos, ainda que tivessem domínio pleno das normas jurídicas, sabiam 

como acessá-las e por meio delas esperavam receber a proteção do soberano. Suas 

solicitações nas instâncias locais visavam garantir o direito à liberdade, propriedade, 

transações comerciais e empréstimos, dentre outros.  

O primeiro procedimento para a abertura de um processo civil era a redação de uma 

petição. Nesse papel eram informados alguns dados sobre o queixoso, como nome completo, 

condição social, estado civil e moradia. Também era feita referência à pessoa a quem era 

direcionada a queixa. Em seguida, descrevia-se a reclamação, ou falta cometida, e as 

pretensões do querelante perante a autoridade judiciária. A feitura desse documento cabia ao 

próprio queixoso ou ao seu procurador, homem que o representava formalmente.  

O litígio somente tinha início após a entrega dessa petição em um dia de audiência 

pública, ocorrida semanalmente. Nessa ocasião, era apresentada ao juiz, lida, e em seguida 

proferida a aceitação, e a partir de então, registrada pelo escrivão.  Os trâmites seguintes 

79 Ideia originalmente proposta por Marco Antônio Silveira. SILVEIRA, “Acumulando forças”. SILVEIRA, 
Marco Antônio. “Soberania e luta social: negros e mestiços libertos na Capitania de Minas Gerais (1709-1763). 
In: SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das Graças. (Org.). Território, conflito e identidade, 
pp. 25-47; SILVEIRA, Marco Antônio. “Acumulando forças: luta pela alforria e demandas políticas na Capitania 
de Minas Gerais (1750-1808).” Revista de História (USP), v.158, 2008, pp.131-158. 
80 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003, p.21. 
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geralmente eram: citação, inquirição do réu e das testemunhas, e, por fim, a resolução da 

justiça. Em muitos casos, o desfecho ocorria na primeira audiência após a citação do réu, 

quando ele comparecia, assumia a culpa e então era condenado nas penas previstas. Caso não 

comparecesse, poderia também ser condenado à sua revelia. Na ocasião de comparecimento e 

desconhecimento da culpa, várias manifestações das partes poderiam ser registradas e o 

processo acabaria sendo resolvido a partir das informações das testemunhas. De todo modo, a 

abertura de uma ação cível deve ser vista como uma conduta importante de quem optava por 

essa estratégia para resolver suas demandas cotidianas, uma vez que produzia uma série de 

comprometimentos de valores éticos e de ônus com o poder judiciário.  

Qualquer pessoa livre ou liberta estava apta a procurar a justiça para resolver 

assuntos disputados em ambiente privado. Os escravos eram considerados menores e 

incapazes judicialmente, por isso, ao impetrarem uma ação, tinham curadores como seus 

representantes e, quando acusados de algum delito, eram representados por curadores 

nomeados pela justiça. Já os libertos e livres tinham suas solicitações mediadas por um 

procurador, que era nomeado dias antes de ter início o processo. A procura pela instância 

jurídica transferia imediatamente às autoridades locais a resolução de questões de natureza 

passional, de ordem material ou patrimonial, até situações que envolviam dúvidas acerca da 

condição social.  

A justiça estruturava a vida social, estabelecendo espaços e dando margem de 

conciliação para os mais diversos setores que compunham a população. A partir dessas 

reivindicações, os egressos do cativeiro também passaram a validar certos costumes então 

vigentes. As apelações jurídicas funcionaram como um dispositivo de garantia de suas 

conquistas cotidianas.81 

 

 

1.4.As demandas dos libertos  

 

As ações julgadas nos auditórios da cidade de Mariana correspondem a um número 

de 22.976, sendo 19.546 correspondentes ao século XVIII e 3.430 ao XIX. Entre os anos de 

1780 e 1822, há 154 ações cíveis envolvendo libertos e escravos em processo de libertação, 

seja como autores ou réus. Para as duas primeiras décadas após a Independência da América 

portuguesa, o número é bem menor, 32 processos apenas. Esses dados correspondem a uma 

81 GONÇALVES, Justiça e direitos costumeiros. 
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média de 3,6 ações por ano para o primeiro período e 1,7 para o segundo. Embora a 

população tenha crescido, o número de litígios diminuiu em função das mudanças políticas 

ocorridas após 1822, com impacto direto sobre as jurisdições civis e sobre o funcionamento 

da justiça. De modo geral, os dados sobre o período colonial podem ser observados nos 

gráficos que se seguem. 

 

 

 

Gráfico 1 – Ações cíveis envolvendo libertos e escravos em processo de libertação no 

final do período colonial, 1780-1820.82 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

Os dados do gráfico acima contemplam ações cíveis iniciadas por afrodescendentes 

livres, libertos e escravos, com a assistência de seus curadores. O conjunto de ações analisado 

é modesto, mas diz respeito aos conflitos ocorridos entre moradores da cidade e os principais 

distritos que pertenciam a seu Termo. Nesse período, a cidade ainda ocupava lugar de 

destaque econômico e político da Capitania das Minas. A economia sofreu algumas alterações 

decorrentes do esgotamento do ouro de fácil acesso para extração e se transformou num 

mosaico de sistemas de produção, quando a extração mineral passou a conviver com as 

atividades agropecuárias. Houve, portanto, um fortalecimento de atividades regionais que 

82 Essas ações se caracterizam pela participação dos libertos como autores ou réus dos processos, e por escravos 
em processo de libertação que moviam ações judiciais em defesa da liberdade, ou que respondiam por litígios de 
redução ao cativeiro. 
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vinham sendo praticadas desde as primeiras décadas da colonização, baseadas em mão de 

obra livre e também escravista.83  

As mudanças econômicas afetaram diretamente a demografia da Capitania. Entre 

1776 e 1833, ocorreram variações de relevo no número de seus moradores da região, que 

podem ser vistas no Quadro 1: 

 

 

Quadro 1 - População estimada de Minas Gerais – 1776 a 1833 

Ano Brancos Negros e mulatos 
livres 

Negros e mulatos 
escravos 

1776 75.880 108.857 157.212 

1786 71.248 133.506 188.943 

1808 106.648 177.593 148.772 

1833 161.800 241.969 177.017 

Fonte: BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais,  
1720-1880. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, p.156. 
 

 

No período compreendido entre 1776 e 1786 ocorreu um aumento da população de 

Minas Gerais, que corresponde a 1,4% ao ano.  Os índices negros e mulatos livres, negros e 

mulatos escravos cresceram até 2,0%, embora os de brancos tenham sofrido um declínio de 

0,6%. Depois de 1786, o índice de cativos diminuiu 21,3%, enquanto o número de negros e 

mulatos livres aumentou. Em 1808, escravos representavam 40% dos moradores das Minas.84 

Vejamos esses dados no Gráfico 2: 

 

83 ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Alterações nas atividades produtivas mineiras, Mariana, 1750-1800. 
Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 1994, pp.93-94. 
84 BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1880. Tradução 
de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, pp.158-163. 
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Gráfico 2 - População estimada de Minas Gerais – 1776 a 1833 

 
Fonte: BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais,  
1720-1880. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, p.156. 
 

 

O que se observa é que o maior aumento da população na Capitania das Minas 

ocorreu com os negros e mulatos livres, pois os brancos e negros e mulatos escravos 

sofreram oscilações ao longo desse período. A Comarca de Vila Rica contava com 78.618 

habitantes em 1776, 72.286 em 1808 e 78.863 em 1821.85 Acompanhando o movimento da 

Capitania, nas divisões administrativas de Mariana e Ouro Preto, a população de escravos 

diminuiu entre 1776 e 1808, voltando a crescer somente depois desse período. A diminuição 

da produção do ouro afetou os índices populacionais no primeiro momento, levando as 

pessoas a se deslocarem para as regiões de fronteira. Somente com a recuperação da 

economia, sentida no início do século XIX, os índices atingidos anteriormente foram sendo 

recuperados.86 No ano de 1808, o Termo de Mariana possuía 50.064 moradores, distribuídos 

entre: 

 

 

 

 

85 BERGAD, Escravidão e História Econômica, p.165. 
86 Ibidem, p.164. 
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Quadro 2 – População do Termo de Mariana em 1808 

Livres  Escravos 

Brancos Mulatos Negros  Mulatos Negros 

8.914 16.094 6.036  2.584 16.436 

Fonte: BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais,  
1720-1880. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, pp. 324-325. 

 

 

O Quadro 2 mostra que os descendentes de escravos predominavam na população de  

Mariana na primeira década do século XIX. Essa tendência seguiu os números mostrados para 

a Capitania, entre 1776 e 1833.  Os mulatos e negros livres somavam 22.130, enquanto que os 

mulatos e negros escravos somavam 19.020 pessoas. Essa constatação aponta para um 

crescimento do número de alforrias e reprodução natural dos descendentes de escravos desde 

a segunda metade do século XVIII. No entanto, não contamos com informações sobre 

manumissões em um período mais dilatado.  Quando nos reportamos aos dados disponíveis, 

observamos uma redução na segunda metade do século XVIII, conforme observamos no 

Quadro 3:  

 

 

Quadro 3 – Alforrias em Mariana no século XVIII. 

 Homens  Mulheres Crianças Total 
Período Nº % Período Nº % Período Nº % Período  

1735-1740 32 13.2 123 50.8 87 36.0 242 
1770-1775 68 36.4 101 54 13 6.9 182 
Fonte: GONÇALVES, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre a prática de alforrias  
em Minas Gerais colonial e provincial. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011, p.137 e p.141. 

 

 

Contrariando a tendência historiográfica que associa as concessões de alforria em 

Minas Gerais às flutuações econômicas87, os estudos de Andréa Lisly, para Mariana, e o de 

Kathleen J. Higgins, para Sabará, indicam que essas regiões apresentaram dinâmicas 

contrárias, ao apresentarem valores maiores de libertações no período em que a atividade 

87 GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1980, p.442. 
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aurífera encontrava-se em pleno vigor.88 Portanto, a diminuição do número de litígios que 

envolviam libertos, ocorridos no Termo de Mariana no final do período colonial, 

possivelmente guardou relação com a redução da possibilidade de se alcançar liberdade e com 

o deslocamento das pessoas para áreas de fronteira da Capitania com a crise da atividade 

aurífera. Noutras palavras, a eventual diminuição no volume de alforrias pode ser o que 

explica a redução do número de ações cíveis envolvendo libertos a partir da década de 1790 

(cf. Gráfico 1, página 42). Isso gerou menor participação nas demandas ocorridas tanto como 

autores, mas, sobretudo como réus nos processos. 

Registros como testamentos e inventários de libertos também sofrem reduções ao 

longo do período estudado, conforme podemos observar na Tabela 1: 

 

 

Tabela 1 – Testamentos e Inventários de libertos de Mariana, 1780-1840. 

 

Data Testamentos Inventários 
1781-1790 14 8 
1791-1800 7 4 
1801-1810 4 1 
1811-1820 0 1 
1821-1830 3 1 
1831-1840 1 0 

Total 29 15 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana. 

 

 

Mesmo que os dados sejam diminutos, observamos que, entre as décadas de 1781 e 

1810, o número de registros reduz progressivamente. Isso corrobora a hipótese de diminuição 

do número de alforrias no decorrer desse período, como também do afastamento dos libertos 

da região de Mariana em direção às áreas mais produtivas da Capitania das Minas. A 

historiografia anota com frequência a opção dos ex-escravos pelo afastamento do local em 

que havia vivido em servidão. Por um lado, existia a possibilidade de romper com o passado 

88 HIGGINS, Kathleen J. “Licentious liberty”in a Brasilian gold-mining region: slavery, gender, and social 
control in eigtheenth-century Sabará, Minas Gerais. University Park: The Pennsylvania State University Press, 
1999; GONÇALVES, As margens da liberdade.  
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escravista e de se inserir em outro contexto social. Por outro, essa mudança do local também 

poderia gerar dúvidas quanto à condição civil e contribuir para os riscos de reescravização.89 

A distância da cidade e comprometimento com os custos de um processo, da mesma 

forma, podem ter contribuído para a diminuição de ações ao longo desse período. Ainda que 

houvesse Juízes de Vintena que atuavam nas localidades afastadas das Câmaras, esse agente 

judicial de pequenas povoações operava mais em função das ordens do Juiz Ordinário, 

sobretudo no que se referia à prisão de criminosos. Quando atuava sobre alguma contenta 

local, sua decisão era apenas verbal, não chegava a constituir um processo.  

O ônus funcionava como impedimento: uma pessoa nunca movia uma demanda 

judicial sem a ajuda de terceiros. Era importante para o autor de uma ação, em especial de 

regiões mais afastadas e que envolvesse assuntos mais complexos, o apoio de familiares, 

vizinhos ou conhecidos, gente da sua localidade que testemunharia a seu favor. As relações 

com moradores da cidade também era fundamental para a viabilização de sua defesa na 

ocasião de audiências.  

 

89 MATTOSO, Kátia de Queiroz. Ser escravo no Brasil. 3a Edição, São Paulo: Brasiliense, 1990, p.204; 
CASTRO, Hebe Maria Matos de. Das cores do silêncio: Os significados da liberdade no sudeste escravista. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.35 e CUNHA, Manuela Carneiro da. Negros, estrangeiros: os escravos 
libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.57. 
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Gráfico 3 - Principais localidades onde ocorreram os litígios, 1780-1820 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

As ações cíveis impetradas em Mariana procediam de 34 localidades pertencentes à 

sua jurisdição. O maior número de ocorrências foi na própria cidade, que apresenta um total 

de 45 casos. Em seguida, aparecem os distritos indicados no gráfico, situados mais próximos à 

sede do Conselho, como Passagem, Sumidouro, Antônio Pereira, São Caetano, Inficionado, 

Furquim, Catas Altas, Bento Rodrigues e Guarapiranga. O número de conflitos ocorridos em 

cada uma dessas regiões não ultrapassou a soma de 16 processos durante todo o período. As 

outras localidades que não aparecem no gráfico apresentam no máximo dois casos.90  

 

 

90 Os distritos que apresentaram menos de dois casos são: Bacalhau, São Sebastião, Pinheiro, Dores, Paulo 
Moreira, Furquim, Piranga, Arrepiados, Espera, Ponte Nova, Xopotó, Queluz, Santo Antônio, Barra Longa, 
Guarapiranga, Brás Pires, Ouro Branco, Bento Rodrigues, Barroso, Calambau, Tapera, Camargos, Ubá e 
Barretos. 
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Gráfico 4 - Principais localidades onde ocorreram os litígios por décadas,  

1780-1820 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

A distância entre a cidade e alguns distritos poderia dificultar a abertura de processos 

ou mesmo contribuir para a morosidade na resolução dos casos. As localidades arroladas nos 

gráficos 3 e 4 variam de distâncias entre 5 a aproximadamente 100 quilômetros da cidade; a 

mais próxima é Passagem e a mais distante é Guarapiranga. Mesmo assim, o quadro de ações 

impetradas no final do período colonial mostra que as pessoas recorriam à justiça para 

remediar os conflitos cotidianos ocorridos em diferentes regiões pertencentes ao Termo de 

Mariana, fossem elas próximas ou mais afastadas da sede do Conselho. 

 

 



49 
 

Gráfico 5 – Relação de forros envolvidos nas ações cíveis, 1780-1820: 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

 

A participação dos forros foi predominante na posição de réus dos delitos que 

fizeram parte do cotidiano local, nas duas últimas décadas do século XVIII. Depois de 1800, 

houve uma mudança significativa do perfil dos envolvidos, pois os ex-escravos deixaram de 

ser citados judicialmente e aumentaram as demandas que envolviam a comprovação da 

condição civil, conforme consta na indicação: libertos, escravos em processo de libertação e 

coartados. O envolvimento como réus nos litígios diminuiu provavelmente em decorrência da 

redução das alforrias e do deslocamento dessas pessoas para outras regiões da Capitania, 

conforme mencionado anteriormente. Entre 1801 e 1820, as demandas envolvendo ações 

relativas à liberdade passaram a ser cada vez mais constantes nos auditórios da cidade. Nesses 

casos, eram iniciadas por supostos libertos, escravos em processo de libertação, coartados, por 

meio de seus curadores, ou senhores que pretendiam readquirir a posse de escravos.  

Não é apenas o fato de uma pessoa procurar a justiça para reclamar sobre alguma 

demanda que deve ser considerado; o comparecimento em juízo para falar sobre uma ação 

também é um aspecto importante e que deve ser observado. A atitude de responder a um 

processo ou mesmo assumir uma culpa indica a forma como esse liberto se posicionava 

perante as instâncias de poder. Era um comprometimento de um vassalo com uma autoridade 

que atuava em nome da justiça do soberano no nível local. 
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Gráfico 6 – Principais ações cíveis no final do período colonial,  

1780 - 1820. 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício, 1780-1820. 

 

O gráfico 6 mostra a predominância de ações cíveis envolvendo delitos de natureza 

econômica no final do período colonial, que são as denominadas como alma, crédito e 

cobranças. Esses processos correspondem a 66,9% do total de litígios. As oscilações entre 

essas ações ocorridas no período podem ser conferidas no gráfico 7: 
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Gráfico 7 - Principais ações cíveis no final do período colonial por décadas 

 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

No gráfico 7, é possível perceber que as motivações que envolveram cobranças 

foram mais predominantes no período de 1780 e 1790, já as querelas relacionadas à redução 

ao cativeiro e ação de liberdade ganharam maior peso nas duas últimas décadas, de 1801 a 

1820. Algumas oscilações são percebidas, mas de maneira geral, os índices das ações de 

alma, crédito e cobrança decrescem, enquanto os das ações de liberdade aumentam 

progressivamente. Desse modo, entre 1811 e 1820, ocorre maior procura dos meios judiciais 

para a solução de conflitos entre escravos em processo de libertação, coartados e seus 

proprietários. Esse processo, ainda que individual, pode ser eventualmente conceituado como 

parte da tomada de consciência desses sujeitos quanto à prerrogativa da liberdade e pode estar 

relacionado com um momento em que passou a haver discussões acerca da legitimidade da 

escravidão. Essa hipótese aqui aventada será testada em outro momento desta tese, por meio 

da análise dos discursos dos procuradores em defesa de seus constituintes. 

Não dispomos de dados sobre as concessões de alforrias nas primeiras décadas do 

século XIX para Mariana, mas sabemos que as libertações que envolviam trocas pecuniárias 

se tornaram menos acessíveis em vista da valorização do preço dos escravos. Em Minas 

Gerais, a variação ocorreu em três períodos distintos. O primeiro corresponde aos anos de 

1715 a 1780. A escassez de mão de obra ocorrida nas duas primeiras décadas do século XVIII 

elevou os custos despendidos com a compra de um escravo. Entre 1720 e 1750, houve 

grandes flutuações, mas a tendência foi de queda do valor, sobretudo após 1740. Com a crise 
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da mineração, houve uma baixa generalizada até 1780. Um escravo em idade de 15 a 40 anos, 

que antes chegava a custar 168$000, passou a valer em média 92$000, ou seja, uma 

diminuição de 45%. No segundo período, 1781 a 1817, os preços se estabilizaram; apenas 

depois de 1795 houve um pequeno aumento.91 Após 1817, esse quadro sofreu maiores 

alterações: nas palavras de Bergad, 

 

Se os valores dos escravos em Minas não foram relativamente afetados pelas 
mudanças econômicas e políticas nacionais e internacionais anteriores a 
1817, a partir de então haveria uma aproximação do mercado escravista da 
província com o resto do Brasil. Por mais de quatro décadas, de 1818 a 1861, 
os preços subiram a um ritmo relativamente estável em Minas até a limitação 
do tráfico de escravos no início da década de 1850, e depois mais 
intensamente, de 1851 a 1861, quando o impacto da eliminação do comércio 
escravagista e a transformação econômica reverberaram por todo o Brasil. 
Em uma década o valor dos escravos na melhor idade produtiva quase 
dobrou, passando de 164$000 em 1820 para 326$000 em 1830 – momento 
em que o café começou a se espalhar dinamicamente pelo Rio de Janeiro, 
São Paulo, e sudeste de Minas, nos distritos ao norte do rio Paraíba.92 
 
 

O aumento dos preços, portanto, provavelmente afetou as concessões de alforrias, o 

que, por sua vez, incentivou as demandas em torno da manutenção da liberdade. Até a década 

de 1850, os valores continuaram subindo progressivamente: as médias eram de 164$000 

(1820), 326$000 (1830), 435$000 (1840) e 565$000 (1850).93 

Por outro lado, no intervalo de 1780 a 1810, as unidades produtivas registradas nos 

inventários de moradores do Termo de Mariana indicam que a prática da mineração ainda era 

presente em 26 delas, já aquelas em que a mineração não mais existia totalizavam 50.94 As 

ações cíveis que envolviam transações comerciais – crédito, cobrança e alma - foram então 

predominantes em um período que caracterizou o início da “acomodação evolutiva”, ou seja, 

quando ocorreu a desestabilização da atividade mineradora e as produções agropastoris 

tornaram-se eixo da economia local.  

A ausência das ações de crédito, cobrança e alma nas últimas décadas do período 

colonial indica que os colonos deixaram de procurar a justiça para resolver suas questões 

relativas ao cumprimento de obrigações com as atividades financeiras cotidianas. A afirmação 

adquire consistência quando observamos as ocorrências da cidade, uma vez que nesse âmbito 

91 BERGAD, Escravidão e História Econômica, pp.246-249. 
92 Ibidem, p.248. 
93 Ibidem, p.249. 
94 As unidades produtivas foram observadas a partir da análise de inventários encontrados em Mariana para o 
período. As unidades produtivas com mineração eram: “mineradoras, agrícolas-mineradoras, agropecuatistas-
mineradoras e pecuaristas-mineradoras. ALMEIDA, Alterações nas atividades produtivas mineiras, pp. 89-90. 
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não haveria nenhum empecilho como distanciamento ou possibilidade de desmembramento 

da localidade quanto à jurisdição, que provocasse uma queda justificável dessas ações. Os 

litígios dessa natureza diminuíram tanto na cidade como em seus distritos.  

A tipologia presente no gráfico, porém, não corresponde à denominação encontrada 

nas ações cíveis. De modo geral, elas recebem uma indicação na primeira página do processo, 

junto ao termo de abertura. Nesse termo, são encontradas ainda outras informações 

fundamentais, como nome de autor, réu e data da ação. A caracterização do termo de abertura 

é mais detalhada e pode ser a mesma existente na petição que deu início ao litígio.95 Os 

termos mais encontrados junto às informações básicas são libelo, alma, crédito, notificação, 

embargo, execução e penhora.  

Um libelo podia ser uma ação que envolvia cobrança de naturezas diversas, como 

quantia em moeda, objetos, animais, dentre outros. Também poderia ser uma ação cível de 

redução ao cativeiro. Libelo, segundo Bluteau, “(...) é um papel, ou breve escrito, em que a 

pessoa pede à outra o que lhe deve, em matéria civil, ou em matéria crime, pondo em 

qualquer delas a sua razão e justiça, por artigos, e provarás. (...)”. 96 

Cobranças de maior escala como os pagamentos de impostos arrecadados pela Coroa 

eram movidos pelos Provedores da Real Fazenda e por corregedores, enquanto que as dívidas 

comuns eram cobradas por meio dos Juízes de Órfãos e Juízes Ordinários.97 Para uma ação 

judicial ser iniciada, era necessária a aprovação do Juiz e essa avaliação era baseada em 

fundamentos da legislação ou preceitos socialmente estabelecidos. As ações que envolviam 

cobranças, assim como as que envolviam a questão da liberdade, eram conflitos iniciados no 

âmbito privado e que acabavam sendo resolvidas com o intermédio das autoridades locais 

quando uma das partes não conseguia acordar sobre a questão e então recorria à justiça. 

 A ausência de leis específicas para algumas situações do cotidiano colonial acabou 

levando à adaptação de artigos existentes nas Ordenações Filipinas para defender os interesses 

de autores ou réus envolvidos em litígios. Algumas ações relativas a cobranças e alforrias 

ocorridas na colônia foram recebidas nos auditórios da cidade de Mariana por se tratar de 

prerrogativas socialmente concebidas. Quando se tratava de falta de pagamento das 

coartações, por exemplo, os artigos utilizados para dar sustentação às cobranças em juízo ou 

95 As ações são geralmente chamadas de libelos, mas no termo de abertura o escrivão descrevia melhor a 
motivação a partir das informações utilizadas pelos próprios autores que escreviam as petições, ou por aqueles 
que por eles intercedessem. 
96 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, p.108. 
97 MARANHO, Milena Fernandes. A Opulência Relativizada: significados econômicos e sociais dos níveis de 
vida dos habitantes da região do Planalto do Piratininga, 1648-1682. Dissertação (Mestrado em História) - 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000, p.88. 
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mesmo revogação da coartação eram baseados naqueles que tratavam de negócios, transações 

de compra e venda, ou que diziam respeito à sociedades e companhias. De todo modo, a 

prática cotidiana de dispor de um bem com a promessa de recebimento futuro atingiu toda 

população da América portuguesa, desde os fornecedores das mercadorias até os 

consumidores finais. 

As transações comerciais não eram necessariamente negócios que precisariam ser 

feitos pessoalmente. A legislação permitia que contratos de compra e venda fossem fechados 

por meio de cartas ou mensageiros. O importante era a conformidade ou convenção entre as 

partes sobre as condições a serem cumpridas, sobretudo no que diz respeito aos preços. Um 

negócio somente teria validade se as partes estivessem de acordo com o valor da mercadoria 

negociada. Nos casos de arbitramento de um ou de outro, a parte descontente poderia procurar 

o Juiz para resolver a questão. Essa era uma condição importante para a validação de um 

contrato e a manifestação de oposição funcionava como fundamento jurídico para a abertura 

de um processo.98  

A desistência de uma venda era válida, mesmo quando houvesse sinal de pagamento 

para a garantia do negócio. Nesse caso, porém, o vendedor que desistisse da entrega da 

mercadoria seria obrigado a devolver toda a quantia recebida pelo comprador. Já o comprador 

que desistisse teria perdida a parte quitada. De todo modo, a desistência somente seria 

validada se as partes concordassem. Em caso de discordância, o contrato deveria ser 

mantido.99 

O preço da mercadoria era o ponto mais importante a ser acordado. O comprador que 

se sentisse enganado teria a seu favor a lei para desfazer a compra, sobretudo em casos que se 

sentisse enganado “além da metade do preço justo” da mercadoria. Poderia, portanto, desfazer 

o contrato ou exigir o preço supostamente correto.100 Em casos de animais ou escravos, a 

venda também poderia ser cancelada se os mesmos apresentassem doenças graves ainda em 

poder do vendedor. A argumentação da existência de moléstias, porém, somente seria válida 

quando fosse impedimento ao trabalho e bom desempenho do cativo. Enfermidades leves não 

justificavam alterações nas vendas realizadas, ainda que não fossem informadas pelo 

vendedor.101  

98 Ordenações Filipinas, ordenações e leis do reino de Portugal recopiladas por mandato D’el Rei D. Felipe, o 
primeiro, editado por Cândido H. Mendes de Almeida. 5 vol. São Paulo: Edição Saraiva, 1960, Livro Quarto, 
Título I, p. 779. 
99 Ibidem, Livro Quarto, Título II, p. 779. 
100 Ibidem, Livro Quarto, Título 13, p. 795. 
101 Ibidem, Livro Quarto, Título 17, p. 798. 
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As demandas judiciais que envolviam operações comerciais poderiam ser 

denominadas de ação de crédito ou ação de alma. As ações de crédito eram aquelas 

demandas em que o credor cobrava o valor despendido em uma transação comercial 

efetivada, tendo como prova um bilhete de crédito. Nas petições que davam início a esses 

processos era feito um pedido de citação do suposto devedor, para que ele fosse reconhecer 

“seu crédito, sinal e obrigação” em juízo, ou seja, reconhecer as informações contidas no 

referido documento.  

Já a ação de alma era aquela em que o peticionário pedia que fosse citado o devedor 

para ir a juízo jurar em sua alma se era ou não o devedor da quantia cobrada. Pareciam ser 

práticas costumeiras, enquanto as de crédito, cujo registro ou bilhete autorizava o negócio 

acordado, estavam inscritas na legislação que regulava as vendas. A aceitação dos pedidos das 

ações de alma era uma prática costumeira e muito difundida nas cidades coloniais. Para além 

do ato comercial, havia implicações de ordem religiosa, como também a valorização de 

atributos como a honra envolvendo aqueles que respondiam por esses litígios em juízo.  

A totalização de ações referentes a cobranças somam 95 para as décadas de 1780 a 

1820. Apenas 6,3% delas foram iniciadas por libertos. O número predominante de ações de 

alma entre essas indica que maior parte das transações comerciais realizadas nas Minas era 

acertada verbalmente. Era uma prática comum na colônia a realização de atividades 

comerciais sem registros ou qualquer outro tipo de comprovação. Os libertos cobraram em 

juízo quantias módicas referentes a mercadorias como azeite, remédios e empréstimos de 

ouro. 

O processo denominado como alma é iniciado em função de uma cobrança de valor 

relativo à moeda local sobre transações comerciais e empréstimos. Essa ação é caracterizada 

pela inexistência de registro sobre a operação realizada entre as partes. Conforme dito 

anteriormente, o autor ia a juízo e solicitava que o réu fosse citado para jurar em sua alma a 

quantia pedida. Esse procedimento consistia em colocar a mão direita sobre os livros sagrados 

dos Santos Evangelhos e proceder com o juramento. O comparecimento e reconhecimento da 

dívida acarretavam na condenação do valor pedido e das custas do processo.  

Nas citações em geral, o réu não era obrigado a comparecer em juízo, seu procurador 

responderia por ele, mas em casos especiais em que fosse citado para comparecer e responder 

perguntas, deveria ir pessoalmente.102 A ausência do réu ou de quem o representasse em uma 

citação para falar sobre uma ação de alma poderia ocasionar também na condenação pelo fato 

102 Ordenações Filipinas, Livro Terceiro, Título 7, p. 798. 
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do processo correr à sua revelia. Caso o réu recusasse fazer um juramento, o autor ou seu 

procurador poderiam jurar e a partir desse ato a condenação seria aplicada. Em situações de 

comparecimento e negação da dívida, o réu ou suposto devedor estaria livre da condenação do 

pedido principal da ação, de modo que o autor seria condenado a pagar as despesas de todos 

os procedimentos realizados.103   

No dia 27 de julho de 1780, Maria Batista preta forra, moradora no Morro de Santo 

Antônio, freguesia da Passagem, nomeou como seus procuradores na cidade de Mariana aos 

solicitadores de causas, o Tenente Luiz de Souza de Carvalho e Manoel Feliz de Melo e 

Castro. Esse documento atribuía poderes como os de “requerer a sua justiça, apelar, agravar, 

embargar, jurar em sua Alma qualquer lícito juramento de calúnia”. Essa procuração foi 

registrada pelo Tabelião Tomás Joaquim Pedroso e assinada por Antônio Teles de Meneses a 

rogo de Maria Batista, pelo motivo dessa liberta não saber ler nem escrever. A pedido de 

Maria, portanto, o Tentente Luiz impetrou uma ação judicial contra João Francisco de Souza, 

morador da cidade de Mariana. A motivação para esse litígio foi uma cobrança da quantia de 

três quartos de ouro, procedidas de azeite de mamona, que Maria forneceu a João. Essa forra, 

provavelmente, produzia e vendida essa mercadoria em sua localidade.104  

Maria Batista era moradora de uma das freguesias mais próximas à cidade de 

Mariana. A distância era pequena e não foi impedimento para que a contenda tivesse início. É 

possível que ela também circulasse entre as localidades fornecendo mercadorias a seus 

moradores. A prática do pequeno comércio ou de simples fornecimentos ocasionais de bens 

de consumo em troca monetária fazia do fornecedor e de quem adquirisse uma mercadoria, 

conhecedores dos costumes e regras locais sobre pequenos negócios. Da mesma forma, 

estavam atentos às punições em casos de violação dos mesmos. Na audiência em que o caso 

seria julgado, João Francisco não compareceu pessoalmente e nem mesmo nomeou um 

procurador que por ele respondesse sobre a ação. Sendo assim, o procurador da autora jurou 

ser a dívida verdadeira. Após o juramento, o Juiz que presidia aquela sessão condenou o réu à 

principal dívida pedida e nas custas do processo.105  

Em 1780, o Tenente Luiz de Souza de Carvalho também foi procurador de Clara 

Correia crioula forra, em uma ação movida contra Manoel da Silva crioulo forro. Autora e réu 

eram moradores na Freguesia do Inficionado. Além do tenente Luiz, também foram nomeados 

para representá-la os Doutores Manoel da Guerra Leal de Souza e Castro, Manoel da Silva 

103 Ordenações Filipinas, Livro Terceiro, Título 59, p.653.  
104 Azeite de mamona era vendido em barril por preço de 1$200 réis. Ao que tudo indica, esse produto era usado 
como óleo para lubrificar engrenagens. BERGAD, Escravidão e História Econômica, p.83.  
105 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 576, Auto 21476.  
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Araújo, e os solicitadores de causas Antônio Fernandes Vieira e o alferes Manoel Garcês de 

Morais. A cobrança que gerou esse litígio se referia a uma quantia de três oitavas de ouro 

procedidas de remédios que Clara afirmava em petição ter quitado para Manoel em uma 

botica do mesmo arraial. Citado para jurar em sua alma se era ou não devedor, o réu 

compareceu em audiência do dia 31 de agosto, um dia após a referida citação em seu local de 

moradia, quando jurou em sua alma que nada devia a Clara. Após o juramento ele foi 

absolvido e a autora foi condenada a pagar as custas do processo.106 

Embora pareça uma simples ação de cobrança em que a autora não obteve o que 

desejava, esse caso permite algumas considerações. Em primeiro lugar, recorrer à justiça para 

resolver demandas cotidianas implicava custos com a realização dos procedimentos judiciais. 

Nesse sentido, o que levaria uma pessoa a sair de seu local de residência em função de acessar 

as autoridades da cidade mais próxima de sua freguesia para cobrar uma dívida infundada? 

Por outro lado, também é preciso refletir sobre a postura desse possível devedor, igualmente 

liberto, ao deferir juramento sobre os Santos Evangelhos negando obrigação com a quitação 

de tal quantia. Aqui, parece-nos menos importante a reivindicação em torno de um ato 

comercial, e mais válida a necessidade de se manter a honra entre pessoas de relação muito 

estreita. Algum desentendimento entre ambos tomou proporções maiores a ponto do caso ser 

levado a juízo. Ainda que a dívida fosse procedente, a prática da cobrança por meio do 

juramento da alma não permitia nenhum tipo de contestação.  

Para além do sentido econômico e social, no que tange ao liberto, ainda deve ser 

observado que o acesso à justiça é uma prerrogativa adquirida após a libertação. As apelações 

cíveis eram manifestações em que os ex-escravos exerciam o direito de enunciação, de 

manifestação escrita ou oral acerca de suas proposições. Não necessitavam mais de um 

curador, ele próprio poderia responder às citações ou mesmo solicitar a citação de alguém.  

Uma estreita relação também existia entre as atividades econômicas e o catolicismo. 

O ato de jurar sobre os “Santos Evangelhos” era definidor da sentença. A importância 

atribuída a esse juramento levava à absolvição de quem negasse a culpa. Da parte da justiça 

era incontestável um juramento feito sobre um livro sagrado. 

No ano de 1785, Cipriana Gomes preta forra, moradora em Antônio Pereira, buscou 

a justiça para reaver uma oitava e três quartos e seis vinténs de ouro, procedidos de outra tanta 

quantia que emprestou a José Pereira Campos. Tratava-se, portanto, de mais uma ação de 

alma iniciada por um ex-escravo. Seus procuradores foram Manoel da Guerra Leal de Souza e 

106 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 616, Auto 23854.  
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Castro e o Capitão Joaquim da Silva Costa. A primeira audiência ocorreu no dia 11, mas 

somente em 14 de julho apareceu o procurador do réu, o Tenente Luis de Souza Carvalho, 

com uma procuração para deferir o juramento em seu nome. Essa dívida também foi negada, 

o réu foi absolvido da instância “e de pagar em tempo algum a dívida que lhe pedia a autora”. 

Em conformidade com a negação de uma dívida cobrada por meio do juramento da alma, a 

autora foi condenada nas custas dos autos.107 

Importante notar que duas ações ocorreram no mesmo ano e outra cinco anos depois, 

embora o procurador que atendeu aos pedidos dos libertos tenha sido o mesmo. É provável 

que os procedimentos sobre aberturas de processos fossem conhecidos na sociedade local e 

que uma pessoa interessada em cobrar uma dívida em juízo chegasse à cidade munida de 

informações sobre como deveria proceder e a quem deveria procurar, sobretudo em se 

tratando de práticas cotidianas como as de pequeno comércio, de empréstimos, transações 

usuais relativas a serviços ou provimento de bens de consumo. 

 Um ex-escravo também se tornava mais inteirado das determinações formais da 

justiça quanto a acordos entre um provedor e um favorecido, quando respondia por delitos 

dessa natureza econômica. Nas ações de cobranças e especificamente de alma, eles foram 

predominantes como réus. Das 49 ocorrências no período de 1780 a 1820, os libertos 

responderam nessa posição em 46 processos. Praticamente metade das ações de cobrança era 

iniciada por pessoas livres que acusavam os libertos de serem seus devedores.  

As principais ocorrências eram referentes a cobranças de mercadorias compradas 

como fazendas secas, remédios e toucinhos. Para primeiro o caso, foram encontradas 15 

ações, para o segundo, 9, e, terceiro, 6. Processos relativos a gastos com alimentos somavam 

9, contando toucinhos, mantimentos, farinha de trigo, e as dívidas não ultrapassaram o valor 

de 67 oitavas de ouro. Gastos feitos com medicações não foram maiores que 10 oitavas e com 

fazendas secas variaram entre 2 a 17 oitavas. Também ocorreram cobranças de cachaça. 

João Pedro Cota era guarda-mor e comerciante de fazenda seca em Mariana, vendia 

sua mercadoria com a promessa de receber posteriormente. O comércio firmado na palavra o 

fez recorrer à justiça para cobrar às libertas, Maria preta Mina forra108, de Mariana, Ana 

Ribeiro preta forra109, de Ouro Branco, e Antônia Ribeiro preta mina forra110, de Bento 

Rodrigues. As três foram condenadas a pagar, respectivamente, as quantias de três oitavas e 

107 Não é possível saber quais foram os termos utilizados no juramento, pois a parte do documento referente a 
esse texto encontra-se corroída. A leitura só é possível de feita a partir da sentença proferida pelo Ministro que 
presidia a audiência. ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 474, Auto 15570. 
108 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 395, Auto 11059. 
109 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 395, Auto 11049. 
110 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 395, Auto 11051. 
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quatro vinténs de ouro, sessenta e sete oitavas e três quartos e três vinténs de ouro e dezessete 

oitavas e um vintém de ouro. O valor de condenação da liberta Ana Ribeiro foi o maior de 

bens de consumo para o período.  

Fazendas secas também foram cobradas em juízo por José Nunes Pinto Louzada, 

morador em Antônio Pereira e possuidor de uma loja nesse arraial e outra em Bento 

Rodrigues. Joana Gomes crioula forra111 ficou devendo duas oitavas e três quartos de ouro de 

uma compra feita em Antônio Pereira, já Bento Ramos Nazaré crioulo forro112 ficou devendo 

oito oitavas de ouro, procedidas de compras do mesmo artigo feitas nos dois arraiais.   

O maior número de ações impetradas pela mesma autora a diferentes libertos partiu 

de Emerenciana Pereira Carneiro. Tratava-se de dividas contraídas na botica de seu pai 

falecido, por moradores de Mariana e Passagem. As cobranças foram feitas judicialmente 

entre os anos de 1783 e 1786 e os valores somavam mais de 30 oitavas de ouro. Ana 

Francisca Braga, Ana da Conceição, Helena Dias, Rosa Pimenta e Francisco Alves Coutinho 

pretos forros eram compradores beneficiários, já Antônio Correia crioulo forro, segundo a 

herdeira e testamenteira do boticário, teria se comprometido a pagar os remédios comprados 

por Josefa Brandão.113 

O padre Alexandre Gomes Carneiro foi o autor de duas ações de juramento de alma 

no ano de 1783, uma contra a liberta Jacinta Maria de Jesus crioula forra114, outra contra Rosa 

Ferreira de Souza preta forra115, moradoras em Mariana. Segundo petições do padre, Jacinta 

era devedora de duas oitavas e quarto de remédios comprados em sua botica, e Rosa de duas 

oitavas e três quartos e sete vinténs, resto de maior quantia emprestada. Antônio Lopes de 

Moraes, morador em Mariana, também impetrou duas ações judiciais para cobrar da liberta 

Maria Ribeiro preta forra116 o resto de uma quantia maior de cargas de farinha de trigo da 

terra e a Pedro Teixeira pardo forro117, o valor referente a toucinho. As quantias eram 

módicas, cinco oitavas e quinze vinténs e seis oitavas e seis vinténs. 

A prestação de serviços prestados em auxílio das atividades cotidianas dos colonos 

também foi cobrada judicialmente. Antônio de Azevedo pardo forro teria se comprometido 

em saldar uma dívida de dez oitavas de ouro procedidas de cabedal de sapateiro. Após três 

audiências sem comparecimento para fazer juramento e reconhecer a dívida, o cobrador, e 

111 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 389, Auto 10719. 
112 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 389, Auto 10718. 
113 ACSM, Ações Cíveis, 2o Ofício, Códice 372/Auto 9836, Códice 450/Auto 14162, Códice 372/Auto 9836, 
Códice 400/Auto 13568, Códice 440/Auto 13570, Códice 440/Auto 13564. 
114 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 553, Auto 20290. 
115 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 554, Auto 20317. 
116 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 388, Auto 10645. 
117 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 385, Auto 10472. 
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então autor do processo, o Alferes Antônio Francisco Lopes, informou que esse liberto teria 

se ausentado da comarca e que teria notícias de que logo estaria retornando118. Um par de 

sapatos avaliados em um cruzado foi a dívida cobrada por Francisco Lopes de Carvalho. Ele 

era escravo e com a autorização de sua senhora foi a juízo para receber o dito valor de Manoel 

Francisco crioulo forro.119 

Missas e enterros também foram cobrados judicialmente. A liberta Teresa Francisca 

Braga, moradora da Passagem, foi sentenciada no pagamento da quantia de uma oitava e três 

quartos de ouro, relativos a um enterro, reclamados pelo Padre Antônio Duarte Pinto no ano 

de 1783.120 O mesmo ocorreu com José Francisco crioulo em 1790, após o Padre Felipe Nery 

de Almeida impetrar uma ação judicial para receber o valor relativo a uma oitava e três 

quartos de ouro.121 Em 1792, José Ribeiro pardo forro, foi condenado a pagar a quantia de 

quatro oitavas de ouro de esmola de missa de corpo presente pela alma de seu falecido pai.122 

Os três não compareceram em juízo e foram julgados após juramento feito pelos procuradores 

dos autores. 

Gastos feitos em uma estalagem, empréstimo e valor despendido em troca de moeda 

também foram motivações das ações judiciais contra libertos. No entanto, no período de 1780 

a 1820, nenhuma teve valor tão elevado como da ação referente à compra de uma escrava. 

Tratava-se da quantia de quatrocentos mil e trezentos réis procedidos de uma escrava Mina 

chamada Teresa, comprada por Antônia de Souza Ferreira crioula forra, depois de empréstimo 

firmado com José Vieira Lanhoso.123  

A ação de alma, portanto, revela o poder atribuído à palavra na época colonial.  A 

negociação de uma mercadoria era feita verbalmente e nesse momento era a confiança na 

promessa de pagamento, ou seja, na palavra dada, que garantia a transação comercial, por 

menor que fosse o valor do produto adquirido. Por se tratar de uma prática difundida entre os 

colonos e um mecanismo de acesso a artigos do cotidiano, pode-se inferir que eram maiores 

as razões que levavam ao cumprimento do compromisso firmado. Uma atitude contrária 

poderia comprometer acordos futuros e até mesmo a subsistência de um devedor. Noutros 

termos, a prática de transações comerciais baseadas na relação de confiança entre credor e a 

pessoa a quem se iria favorecer implica também um comprometimento de valores sociais, 

civis, mais importantes naquele contexto, talvez, do que uma transação necessariamente 

118 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 447, Auto 14033. 
119 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 405, Auto 11610. 
120 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 533, Auto 19056. 
121 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 585, Auto 21998. 
122 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 410, Auto 11893. 
123 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 454, Auto 14367. 
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imbuída de ganhos financeiros.124 Passava ainda pelo crivo das autoridades locais a resolução 

desses pequenos conflitos de ordem cotidiana em função da manutenção da ordem social. 

As ações de crédito eram processos iniciados também com o intuito de cobrar um 

valor referente a negócios realizados entre as partes. Judicialmente, porém, era denominado 

como crédito pelo fato de existir um bilhete, onde era registrado o valor e a mercadoria ou 

serviço prestado. Nesse papel era especificado o prazo para o pagamento, cujo não 

cumprimento gerava uma ação que seguia o procedimento de reconhecimento da dívida. O 

réu era então chamado em juízo para “reconhecer seu crédito, sinal e obrigação”.  

A relativa carência de moeda circulante favoreceu a utilização do crédito em 

atividades mercantis de grande escala, mas também no pequeno comércio local. Esse 

mecanismo proporcionou o abastecimento de muitas mesas das residências mineiras, como 

ainda a aquisição de bens cujos investimentos eram mais avultados. Uma transação comercial 

poderia ser feita verbalmente ou formalizada por meio de uma espécie de contrato. Quando o 

devedor não satisfazia ao credor na forma combinada, a justiça poderia ser acionada pra a 

resolução do caso. Não havia restrições quanto ao tipo de negociação; as cobranças estavam 

previstas nas Ordenações Filipinas e envolviam 

 
 (...) todos os contratos, avenças, convenças, pactos, composições, compras, 
vendas, escambos, permutações, dotes, arras, doações, estipulações, 
promissões, aforamentos, arrendamentos, empréstimos, encomendas, 
guardas, depósitos, e quaisquer outros contratos de qualquer natureza e 
condição que sejam (...).125 

 

A ausência de uma relação menos estreita entre o credor e o devedor justificava a 

existência desse registro sobre a transação comercial, mas os valores regulados também 

interferiam na opção pelo crédito em detrimento da palavra. Mas não havia regras específicas; 

a escolha por uma modalidade de troca comercial ficava a cargo dos negociadores. 

Mercadorias de quantias módicas e de valores mais avultados foram negociadas por meio do 

crédito. As vendas de escravos feitas aos libertos, por exemplo, eram predominantemente 

feitas a partir da utilização do bilhete de crédito, seguidas de venda de gado e depois de 

cavalos. Em menor número, encontram-se cobranças de fazendas, fumo, aluguel de casa, 

mantimentos, empréstimo e prestação de serviços de ferrador e sapateiro.  

Quarenta e duas oitavas de ouro, procedidas de aluguéis de casas, foi o valor de um 

crédito cobrado na justiça da cidade de Mariana pela moradora Ana da Conceição preta forra 

124 OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém: relações sociais e experiência da 
urbanização. São Paulo: Alameda, 2005, p.135. 
125 Ordenações Filipinas, Livro Terceiro, Título 59, p. 651. 
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a Ana de Castro Lopes. No bilhete datado de 12 de abril de 1774, Ana de Castro se 

comprometia em pagar Ana da Conceição ou quem a ela mostrasse aquela fatura. Afirmava 

ainda não haver dúvida alguma sobre a satisfação do conteúdo daquele bilhete; por não saber 

ler, nem escrever, pedia a João da Rocha que por ela o fizesse. Ao final, assinou com uma 

cruz.  

Ana da Conceição só veio a cobrar tal valor em 1782, oito anos após a feitura do 

bilhete anexado à ação. Em 15 de junho, foram nomeados seus procuradores, os Doutores 

Manoel Brás Ferreira, Antônio da Silva e Souza, os solicitadores de causas, Manoel Feliz de 

Melo e Castro e Antônio Fernandes Vieira. No dia 13 de julho, a ré foi citada. A petição que 

deu início ao processo solicitava um mandado de citação de Ana de Castro para que 

comparecesse em juízo “pessoalmente” e reconhecesse “o seu crédito, sinal e obrigação”, com 

a pena de que não se apresentando, o bilhete fosse reconhecido à sua revelia e que fossem 

assinados dez dias da lei e findos, houvesse a condenação no pedido principal e custas. Na 

audiência ocorrida no dia 15 de julho, a autora foi representada por Manoel Feliz de Mello e 

Castro, e, a ré, por seu procurador, Antônio Fernandes Vieira, que confessou a dívida pedida 

pela autora. Logo, houve a condenação.126  

Vicente Pires preto forro foi outro liberto que acessou a justiça para ter garantido o 

valor referente à venda de uma escrava feita a Francisca Tereza de Jesus, no ano de 1817, e 

foi atendido em sua demanda.127 O acesso a mercadorias mais dispendiosas foi facilitado aos 

ex-escravos por meio do crédito. Chegaram a negociar no período de 1780 a 1820 escravos 

avaliados entre sessenta mil a duzentos e vinte mil réis. Com compras de gados 

movimentaram valores consideráveis, como setenta e cinco oitavas de ouro, oitenta e duas 

oitavas, que totalizavam 19 cabeças. Ou seja, o poder de negociação adquirido expressa a 

participação desses homens e mulheres como atores da dinâmica econômica local. Antes de 

pensarmos na dívida que gerou uma cobraça judicial, é importante considerarmos os 

mecanismos que fizeram com que pessoas saídas da condição de escravos passassem a ser 

negociadores de quantias mais avultadas. 

De modo geral, nos períodos colonial e imperial, parte das transações econômicas se 

concretizava a partir da utilização do crédito. Adquiria-se tudo por esse meio, desde a fazenda 

utilizada para a produção de vestimentas, até alimentos e contratação de serviços. Mas 

também atividades que envolviam maiores investimentos como a aquisição de moradias e 

escravos. Compras e vendas implicavam comprometimentos morais e econômicos de ambas 

126 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 367, Auto 9060. 
127 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 488, Auto 16414. 
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as partes. As cobranças eram registradas no termo de abertura como libelo cível. Nesse caso, 

poderia tratar também de transações comerciais, tais como cobranças de objetos, de animais, 

moradas. Uma característica inerente a essas ações é a relação estreita entre os autores e réus 

dos processos, pois estava em jogo a recuperação de quantias ou objetos de uso pessoal e que 

foram transferidos a terceiros em ocasiões muito específicas e pautadas unicamente na 

confiança. Em 1805, Antônio Carvalho preto forro, morador do Arraial de Antônio Pereira, 

procurou a justiça de Mariana com o objetivo de cobrar de Antônia Gonçalves crioula forra a 

quantia de trinta e duas oitavas de ouro e um par de fivelas de sapatos.128 Joaquim José 

Teixeira cobrou de Ana Soares preta forra algumas peças de ouro emprestadas por sua mulher 

Leonarda, com a obrigação de restituí-las. Ou seja, em momento algum se fez referência à 

cobrança de valor correspondente aos artefatos; tratava-se da devolução de objetos fornecidos 

entre pessoas que se conheciam e que talvez tivessem vínculos mais estreitos, o que denota, 

por sua vez, as relações entre libertos e pessoas livres daquela sociedade.129 

Classificamos ainda como cobranças outros registros chamados no termo de abertura 

de execução e notificação, por se tratar de assuntos relativos à garantia do pagamento de uma 

dívida cobrada anteriormente em juízo. Conforme especificou Bluteau, “fazer execução nos 

bens do devedor” era “tirar do seu poder a sua fazenda para obrigá-lo a pagar a dívida”.130 Já 

o termo notificação, tem a intenção única de aviso, informação. É um “termo utilizado na 

prática forense” e tem o sentido de fazer saber o “tempo e lugar prescrito ao réu para qualquer 

ato jurídico”, ou seja, para “aparecer diante do juiz” e responder sobre a demanda que contra 

o sujeito notificado estaria sendo movida.131 O embargo era o impedimento que se colocava à 

execução de uma sentença.132 Havia também pedidos de penhora, que não necessariamente 

provinham de uma sentença anterior, mas podiam ser também considerados como garantia de 

recebimento de algum valor despendido com a posse de algum bem e com a promessa de 

futuro ressarcimento.  

O envolvimento dos libertos em um número significativo de ações cíveis de natureza 

econômica explica, por um lado, o acesso a diversas formas de negociação no final do período 

colonial; por outro, o comprometimento civil com um contrato firmado e por algum motivo 

não cumprido, um compromisso com os costumes e com as normas vigentes na sociedade. A 

liberdade atribuía direitos, como o acesso a posses, mobilidade e constituição de família. A 

128 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 610, Auto 23511. 
129 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 464, Auto 14984. 
130 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, p. 379. 
131 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, p. 755. 
132 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, pp. 394-395. 
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aquisição de bens, sobretudo, escravos, era fator determinante na cisão com o passado 

escravista. Mas o que mais caracteriza a autonomia dos libertos nas ações cíveis é o poder de 

enunciação, fossem como autores ou réus nos processos. Por menor que fosse o valor 

cobrado, o acesso à justiça para resolver questões comuns à vida colonial tinha uma conotação 

de acionamento de um mecanismo de defesa disponibilizado pelo Estado, prerrogativa muita 

cara ao ex-escravo. A assimilação desse direito, ao longo do período colonial, também pode 

ser compreendida como parte de um processo de tomada de consciência, pelos egressos do 

cativeiro, de sua posição no quadro político local. 

No decorrer do século XVIII a prática de acessar a justiça ou responder por delitos 

tornou-se comum na vida dos ex-escravos. Fazer uso das leis e instâncias jurídicas, abrindo 

processos ou respondendo por delitos eram formas de legitimação de seu novo status civil, 

isto é, de defesa de prerrogativas entendidas como civis e da própria honra. Essas práticas 

eram muito importantes em uma sociedade de Antigo Regime, marcada fortemente pela 

hierarquização social e exclusão em torno de aspectos associados à escravidão. Embora 

fossem ações comuns à vida de todos os vassalos livres, ou até mesmo que apenas uma 

minoria o fizesse, é importante lembrar que o poder de enunciação marcava o distanciamento 

da condição escrava. 

Um escravo somente faria uso da justiça com a autorização do seu senhor. Embora 

também fosse súdito do Rei, não possuía autonomia para se apresentar em uma instância de 

poder para reclamar ou abrir um processo. Em casos relativos à liberdade em que a 

contestação era diretamente ao poder senhorial, a possibilidade de acesso à justiça era 

possível, mas, ainda assim, sempre por meio de um curador. No entanto, os assuntos relativos 

às transações comerciais ou que indicassem a prerrogativa da propriedade, somente seriam 

levados à resolução com a interferência das autoridades locais com a permissão do 

proprietário. Por isso esse tipo de situação não aparece com frequência no rol de ações cíveis 

analisados. 

Como se pode perceber, o acesso à justiça com a intenção de abrir ou responder por 

um processo, foi uma prática corrente na época colonial. Eram situações ligadas aspectos do 

cotidiano e que dependiam da posição das autoridades para a sua resolução. Eram situações 

que fugiam do controle das pessoas envolvidas e exigiam a regulação dos responsáveis pela 

aplicação da lei do reino na esfera local. Em uma sociedade movida pelo sentido das palavras, 

honra e virtude, responder positivamente a esses valores era uma condição importante para a 

inserção social. Não bastava apenas possuir bens ou ter acessado melhores condições 

materiais, havia também que seguir as normas de conduta vigentes.  
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O aparato legal controlava a aplicação das normas e ao mesmo tempo regulava as 

relações entre os vassalos, evitando excessos e os conflitos sociais. Havia distinção na 

aplicação das leis na sociedade de ordens da América portuguesa, pautadas em privilégios e 

isenções que alguns grupos de vassalos dispunham. Mas de modo geral, as normas relativas a 

aspectos da vida civil eram comuns à maioria da população livre. O mesmo não pode ser dito 

em relação aos escravos. 

Essas práticas correntes de âmbito privado do mundo colonial marcam o estatuto 

jurídico do liberto no universo de Antigo Regime. As prerrogativas da liberdade, direito à 

propriedade, mobilidade e constituição de família estiveram ao lado do poder de enunciação, 

da possibilidade de abrir processo e responder por si ou nomear um procurador, como forma 

de reforçar o lugar do ex-escravo. 

As outras ações, profundamente distintas das que foram até agora examinadas, dizem 

respeito à conservação ou perda da negociação em torno da liberdade. Algumas das ações 

envolvendo problemas relacionados à libertação tinham base jurídica formal, outras eram 

aceitas costumeiramente. A cláusula existente nas Ordenações Filipinas e que se referia a essa 

questão era “Das doações de alforria, que se podem revogar por causa de ingratidão”. O texto 

diz: 

 
As doações puras e simplesmente feitas sem alguma condição, ou causa 
passada, presente, ou futura, tanto que são feitas por consentimento dos que 
as fazem, e aceitação daqueles, a que são feitas, ou Tabelião, ou pessoa que 
por Direito em seu nome pode aceitar, logo são firmes e perfeitas, de 
maneira que em tempo algum não podem ser revogadas. Porém, se aqueles, a 
que foram feitas, forem ingratos contra os que lhas fizeram, com razão 
podem por eles as ditas doações ser revogadas por causa de ingratidão. 133 
 

 
 
Esse trecho da legislação, no primeiro momento, faz uma defesa da liberdade. Assim 

como nas cláusulas sobre vendas, há sempre um reforço acerca da legitimidade das 

transações, desde que houvesse um acordo prévio. No caso da liberdade, também há um 

reforço pela legitimidade da doação após transação acordada entre o doador e o donatário. 

Uma vez feita a convenção por uma pessoa apta a doar e outra apta a receber, não haveria 

nenhuma razão para a revogação. Nesse sentido, fica visível o reconhecimento da autonomia 

senhorial pela Coroa portuguesa. A alternativa da doação era exclusivamente pessoal e 

intransferível; somente houve interferência das autoridades em momentos críticos, como o 

133 Ordenações Filipinas, Livro Quarto, Título 63, pp.863-864. 
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referendado com a ordem do Conde de Assumar em 1719; em outras situações, as autoridades 

somente intervinham como mediadoras de conflitos entre as partes. 

As alforrias, segundo as Ordenações Filipinas, eram vistas como doações. Essa 

conotação é apresentada no título que trata da questão. Doação era “um ato público, em 

virtude do qual trespassa o donatário a que quer a propriedade, ou o usufruto dos seus bens, 

ou de uma parte deles”.134 Na época colonial, uma doação podia ser explicada pelo conceito 

de dádiva. Em se tratando da alforria, o ato de doar implicava uma troca, pois recaía sobre o 

donatário a atribuição de respeito em relação ao doador, enquanto que para esse doador, abria-

se a possibilidade de exercer direitos sobre quem recebeu sua dádiva. Ao aceitar uma doação, 

a pessoa se comprometia automaticamente com essa obrigação.135 

A única justificativa para revogação seria a ingratidão, que poderia ser manifestada 

de várias formas. Esse caso se aplica, principalmente, nas situações em que senhores foram a 

juízo para reaver o cativo após ter feito promessa de libertação, ou mesmo após libertar o 

escravo. A primeira delas seria a injúria proferida do donatário ao doador, causando-lhe 

constrangimentos. Entendia-se como injúria, “palavra afrontosa ou afronta de palavras. (...) 

Assim como a honra não é de quem recebe, mas de quem a faz; a injúria é de quem a faz, não 

de quem recebe”.136  

Na verdade, a injúria não necessariamente precisaria ser feita em presença do doador, 

bastava que fosse proferida em público ou perante homens bons e que causasse “vergonha” ou 

constrangimento. Contato físico com a intenção de ferir ou desonrar também eram injuriosos, 

bastava pôr as mãos ou mesmo provocar feridas “com pão, pedra ou ferro”. Qualquer gesto 

que expressasse perigo ou dano corporal, sobretudo, que gerasse risco de morte, seria motivo 

de revogação de uma doação.137 O liberto detentor de haveres que não prestasse assistência a 

134 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, p. 273. 
135 O conceito de dádiva proposto por Marcell Mauss explica as relações de troca das sociedades tidas como 
arcaicas. Trata-se de compreender as relações estabelecidas como um constante ato de troca, de dar e receber. A 
troca pode ser material ou não, o que a caracteriza é o vínculo automático gerado a partir de uma doação. A 
dádiva produzia uma aliança entre a pessoa que doou e a pessoa que recebeu, pautada na obrigação. Para o 
doador e o donatário, essa vinculação é uma condição pré-estabelecida entre os mesmos. MAUSS, Marcell. 
“Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas.” In: Sociologia e antropologia. Tradução 
de Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003. Essa linha interpretativa também pode ser encontrada em 
trabalhos mais recentes que relacionam sobre escravidão, alforria e legislação. SOARES, Márcio de Sousa. 
“Prêmio e retribuição”. In: A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos 
dos Goitacases, c.1750 - c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, pp.137-178. SILVA Jr., Waldomiro Lourenço da 
Silva. História, direito e escravidão: a legislação escravista no antigo regime Ibero-Americano. São Paulo: 
Annablume, 2013. 
136 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, p. 138. 
137 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 63, Parágrafo 1, 2, 4 e 7. 
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um antigo senhor em necessidade também poderia ser reduzido ao cativeiro por motivo de 

ingratidão.138  

Outras motivações que apresentavam a conotação de ingratidão e justificavam a 

revogação estão associadas à transgressão de alguma condição pré-determinada pelo 

donatário quando decidiu abrir mão do seu escravo. A desobediência ao pagamento do valor 

acordado em troca da liberdade era argumento aceito judicialmente para dar início a um 

litígio. A aceitação era baseada em passagens das Ordenações Filipinas, cujo conteúdo do 

texto previa que: “quando o donatário prometeu ao doador, por lhe fazer a doação, dar-lhe ou 

cumprir-lhe alguma coisa e não o fez nem cumpriu como prometido”.139 Ou seja, condições 

previamente negociadas e não cumpridas, fosse quitação ou outra obrigação, legitimavam a 

abertura de uma ação e o direito por parte do senhor a reaver o escravo.  

Os libelos cíveis que apontavam como motivação a redução ao cativeiro eram 

geralmente iniciados por senhores insatisfeitos com os escravos por eles libertados ou com 

escravos em processo de libertação. Nessas ocorrências, tratava-se de fato de uma redução ao 

cativeiro, ou seja, de um liberto que perdia o seu status e voltava à condição de escravidão. 

Em se tratando do descumprimento ou desobediência de alguma condição determinada do 

acordo sobre a alforria, a revogação era da negociação, pois a liberdade ainda não havia sido 

concretizada.   

A falta de pagamento de valor referente à liberdade foi a principal motivação das 

ações denominadas de redução ao cativeiro, movidas entre 1780 e 1820, em Mariana. A 

coartação foi a modalidade predominante nessas ocorrências. Tratava-se de uma negociação 

em que era especificado o valor total da liberdade e a forma do pagamento, geralmente 

dividido em parcelas anuais, semestrais ou bimestrais. Esse acordo ficava registrado em um 

documento, denominado Carta de Corte, que era passado ao coartado.  De modo geral, esse 

libertando tinha a permissão para se afastar da vizinhança de seu antigo senhor, e, assim, seu 

compromisso se limitava em se apresentar nas datas previstas para a quitação das parcelas. O 

sustento e predisposição de deslocamento ficavam a cargo do coartado. 

Embora a coartação fosse uma modalidade de alforria difundida nas Minas, a sua 

legitimação nem sempre ocorria. O prazo para o pagamento poderia se estender até 4 anos e, 

nesse período, o escravo em processo de libertação eventualmente não conseguia entregar as 

parcelas referentes à liberdade. Prevendo a impossibilidade de receber o valor referente à 

divida, o senhor, em alguns casos, especificava na Carta de Corte que, na falta do pagamento, 

138 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 63, Parágrafo 8. 
139 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 63, Parágrafos 3 e 5. 
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o coartado deveria ser reduzido ao cativeiro. João Pinto Ferreira assim procedeu quando 

coartou seu escravo Francisco pardo no valor de cento e cinquenta mil réis, no ano de 1785. 

Esse senhor determinou que, se o escravo não cumprisse com os pagamento referentes à 

coartação, seria reduzido ao cativeiro. Essa informação consta em petição que deu abertura ao 

processo.140 Em coartações feitas em testamentos, os senhores também atribuíam esse poder 

aos seus testamenteiros. Esse foi o motivo que levou João da Fonseca Silva, testamenteiro de 

Ana Joaquina da Silva, a impetrar duas ações de redução ao cativeiro contra os coartados 

Antônio crioulo141 e Francisca crioula142, no ano de 1795.  

A longevidade do prazo para a quitação de uma coartação era um fator que 

dificultava a posse da carta de liberdade. Durante o processo, alguns coartados ficavam 

impossibilitados de realizar os pagamentos e um dos motivos estava relacionado a problemas 

de saúde. Felizarda foi escrava de Ana Joaquina de Godoi e recebeu sua Carta de Corte no dia 

26 de agosto de 1798. O valor da sua liberdade foi fixado em cento e setenta e dois mil réis 

que deveriam ser pagos em quatro parcelas anuais de quarenta e três mil e duzentos réis. Em 

1805, a coartada ainda não havia quitado sua liberdade. Em juízo, o curador nomeado para 

defendê-la informou que a inadimplência ocorria em função de uma doença adquirida.143 

 Na maior parte dos casos, a exigência do senhor se restringia à regulação da 

quitação do valor da alforria; no entanto, havia situações em que outras determinações eram 

impostas. A coartação de Izabel de nação Angola estava prevista para durar seis anos, nesse 

tempo ela seria obrigada a pagar mensalmente a quantia de duas oitavas até que somasse o 

valor cento e dez oitavas, quantia que lhe daria o direito à liberdade. Além disso, Domingos 

Ferreira da Silva, seu proprietário, determinou que sua movimentação não se estendesse às 

imediações das freguesias da Piranga, Sumidouro, São Sebastião e Furquim. Nesse sentido, as 

cláusulas mostram o controle exercido sobre Izabel, que além do comparecimento mensal 

para a quitação da parcela referente à alforria, não disporia de liberdade para se movimentar 

para outras regiões da Capitania. Para garantir a carta de liberdade, deveria se restringir à 

circulação entre freguesias próximas, onde era reconhecida a sua condição.144   

Não havia regulações quanto às concessões de alforrias por meio das coartações. 

Essa modalidade foi uma prática costumeira que viabilizou a libertação dos escravos em um 

período que nenhuma lei lhes favorecia. Os senhores, por sua vez, além de exercerem domínio 

140 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 444, Auto 13873. 
141 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 250, Auto 6197. 
142 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 656, Auto 26065. 
143 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 438, Auto 13485. 
144 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 262, Auto 6197. 
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sobre o coartado durante todo o processo, ainda dispunham da legislação referente à 

revogação das alforrias a seu favor. O único ponto favorável ao escravo libertado era a 

revogação ser exclusivamente atribuída ao proprietário. Somente aquele que concedia uma 

alforria poderia revogá-la, essa prerrogativa não cabia aos herdeiros de um doador. O doador, 

por sua vez, também não estava apto a revogar a “doação ao herdeiro do donatário por causa 

de ingratidão do donatário cometida.” Ou seja, a revogação somente poderia ser aplicada ao 

donatário, “porque esta faculdade de poder revogar os benefícios por causa da ingratidão, 

somente é outorgada àqueles que o benefício deram contra os que deles receberam, sem 

passar aos herdeiros, nem contra os herdeiros de uma parte, nem de outra.” Ainda que o 

doador colocasse cláusula no momento da doação impedindo a revogação, essa de nenhum 

efeito valeria, uma vez que a legislação  garantia o direito de revogação em casos de 

ingratidão. 145 

Os auditórios da cidade de Mariana também recebiam libelos cíveis iniciados por 

escravos em processo de libertação que vivenciaram a possibilidade de anulação da 

negociação pela liberdade, ou mesmo libertos que tiveram sua condição civil contestada. No 

texto de abertura dos processos associados à essa questão, a denominação dada pelos oficias 

era distinta, havia libelos de manutenção da liberdade, comprovação da liberdade, a favor da 

liberdade, em defesa da liberdade.  

Luiz Leite Pires foi escravo de Domingos Leite e depois passou a ser propriedade de 

Estevão Gonçalves da Cruz, junto a outros bens, por título de compra. O segundo proprietário, 

por sua vez, o coartou e logo faleceu, deixando como seu testamenteiro e herdeiro José 

Martins Cruz. O coartado seguiu sua vida em função de quitar a dívida de vinte oitavas de 

ouro, valor em que foi avaliado. Luiz permaneceu efetuando os depósitos em favorecimento 

de José Martins até que esse se ausentou para Portugal. Passados quase nove anos, um casal 

de moradores da freguesia de São Sebastião desconsiderou a coartação e fez uma denúncia de 

que não era liberto, mas sim pertencente à herança do herdeiro de seu antigo senhor.146 

Alforrias prometidas e não oficializadas por motivo de falecimento do senhor 

também levaram os escravos a procurar a justiça na tentativa de formalizar a intenção da 

liberdade. Joaquim José da Silva Brandão foi o curador de Josefa Maria de Jesus, moradora 

em Nossa Senhora da Saúde, freguesia de Barra Longa, em uma demanda judicial em que a 

escrava acreditava ter direito à posse de sua liberdade prometida por sua senhora antes de 

145 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 63, Parágrafos 7 e 9. 
146 Tratava-se de José Luis de França Lira e sua mulher. ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 281, Auto 6876. 
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falecer. Para tanto, pedia que fosse depositada em casa do seu curador, para que juntos 

pudessem tratar da sua defesa.147  

Faltando um ano e meio para concluir o pagamento de sua coartação, concedida por 

sua senhora antes de falecer, Josefa Angola, moradora no Inficionado, também vivenciou a 

possibilidade de ter seu processo de libertação anulado por intenção de venda dos herdeiros de 

sua antiga senhora.148 Já a crioula Narcisa, recebeu promessa de libertação de seu senhor, José 

Rodrigues Gomes, em seu leito de morte. Na ocasião, Rodrigues chamou os filhos e declarou 

que por seu falecimento fosse passada Carta de Corte à sua escrava. Após a morte, foram 

iniciados os procedimentos com o inventário e Narcisa, ao invés de ser coartada, foi 

adjudicava a Vidal Rodrigues Gomes, um dos herdeiros.149  

Geralmente um pedido de manutenção de coartação ou liberdade ocorria em 

decorrência da desconsideração de familiares de senhores falecidos quanto à intenção 

manifestada em vida de libertar escravos. Sabe-se que eram muito frequentes as concessões 

de alforrias em testamentos, mas na ausência desses documentos, as intenções eram 

manifestadas verbalmente, assim como muitos procedimentos executados nos tempos 

coloniais, em que a palavra dada e a promessa eram socialmente concebidas em contratos. 

Juridicamente, por sua vez, não havia nenhuma garantia ao escravo sem registro de coartação 

ou de liberdade.  

Pedidos de reavaliação do valor da manumissão também foram aceitos e julgados 

nos auditórios da cidade de Mariana. De modo geral, a cláusula das Ordenações Filipinas 

relativa a preço dizia respeito à “venda de qualquer coisa móvel ou de raiz”, em que o 

comprador se sentisse enganado pelo preço cobrado ter sido “além da metade do preço justo”. 

Isso era motivo que justificava o cancelamento de uma venda. Em se tratando de escravos, a 

cláusula sobre vendas estipulava somente que o comprador poderia enjeitar um escravo 

doente ou com manqueiras.150 Francisca Tereza da Conceição, moradora na Barra do 

Bacalhau, freguesia de Guarapiranga, teve o pedido de reavaliação da sua coartação aceito 

pela justiça de Mariana, em 1800. Embora estivesse efetuando o pagamento, seu pedido teve 

procedência, pois o preço em que foi avaliada era injusto devido ao fato de estar sofrendo de 

uma moléstia.151  

147 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 299, Auto 7214. 
148 ACSM, Ação Cível, 1o Ofício, Códice 415, Auto 9056. 
149 ACSM, Ação Cível, 1o Ofício, Códice 393, Auto 8596. 
150 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 13, p. 793 e Título XVII, p. 798. 
151 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 396, Auto 11110. 
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Senhores também procuravam a justiça para acusar seus escravos de exibirem cartas 

de alforria falsas. Nesses casos, coube aos oficiais o julgamento dos processos por meio da 

análise dos referidos documentos e também da inquirição de testemunhas que poderiam 

contribuir para o esclarecimento do processo. Helena das Neves Quaresma acusou sua escrava 

Maria crioula de exibir falso documento de liberdade na freguesia da Barra, em 1807. Ao que 

tudo indica, Maria saiu de seu poder para viver como pessoa livre. Em petição, a senhora 

pedia às autoridades judiciais que o documento que a escrava apresentava fosse julgado como 

nulo e que a mesma voltasse para o cativeiro.152  

A falsificação de escrituras era um crime grave previsto nas Ordenações Filipinas. 

Escrivães, tabeliães ou qualquer oficial da Coroa que falsificasse um documento de teor 

jurídico, estaria sujeito à pena de morte e de apreensão de todos os seus bens. Em casos de 

escrituras consideradas pela legislação “de menor qualidade”, o responsável também perderia 

seus bens e seria degredado para o Brasil.153 No caso dos documentos relativos às cartas de 

alforria, corte, ou qualquer registro que comprovasse uma suposta liberdade, não 

necessariamente estaria associado a documentos falsificados. Por trás dessas supostas cartas 

sempre havia algum conflito entre as partes que somente era anunciado no decorrer de um 

processo.  

Antônio José de Correia também foi procurar a justiça de Mariana em 1814, 

argumentando estar sendo perturbado por duas escravas, Tereza crioula e Ana crioula, que 

andavam dizendo ser livres. Tereza e Ana eram filhas de uma escrava de Antônio, chamada 

Helena, que em determinada ocasião se afastou da sua companhia com a desculpa de ir à casa 

de sua antiga senhora e nunca mais retornou. Helena acabou falecendo, mas até o tempo de 

sua morte ela teve duas filhas que foram batizadas como forras. Não se tratava, portanto, de 

dúvida quanto à veracidade dos assentos de batismo, mas de esclarecimento de um equívoco 

que levou duas escravas serem batizadas como libertas. O pedido do autor sobre o 

esclarecimento sobre o caso foi atendido. 154 

O fato de um antigo senhor procurar as autoridades locais para tomar posse 

novamente de um escravo em processo de libertação ou de um liberto transgressor é 

justificado pela legislação. Consta no título 57 do Livro Quarto das Ordenações Filipinas, 

“que ninguém tome posse de sua coisa, nem penhore sem autoridade de justiça”. Ainda que o 

credor tivesse autoridade para penhorar o devedor, esse não poderia penhorar por si, pois essa 

152 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 276, Auto 6790. 
153Ordenações Filipinas, Livro V, Título 53, pp. 1202-1204. 
154 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 316, Auto 7547. 
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seria considerada uma atitude criminosa. Da mesma forma ocorria para os casos de cobranças, 

quando se recorria à Justiça para obtenção de propriedade reconhecida como de direito por 

parte de um sujeito. Toda e qualquer posse de bens deveria ser feita a partir da intermediação 

das autoridades locais. Era atribuição da justiça mediar esses conflitos, ainda que já existisse 

uma sentença judicial anteriormente impetrada sobre o caso.155 Enquanto não houvesse um 

julgamento justo, não era lícita a penhora dos libertandos ou escravos. 

O caso de Luiz Leite Pires também traz menções às leis que foram utilizadas a favor 

da liberdade.156 Ele era escravo de Domingos Leite e morador em São Sebastião. Esse senhor 

fez venda de todos os seus bens a Estevão Gonçalves Cruz, incluindo o escravo Luiz. Em 

posse do segundo senhor, Luiz foi coartado. Ainda no período da coartação, Estevão faleceu e 

deixou como seu herdeiro e testamenteiro José Martins Cruz. O coartado Luiz seguiu fazendo 

os depósitos, mas José Martins se ausentou para Portugal antes que ele quitasse o valor total 

referente à liberdade. Desde então, Luiz que vivia por si desde a época da coartação, 

continuou vivendo sem submissão de ninguém por oito ou nove anos. Passado todo esse 

tempo, houve uma denúncia de um casal da mesma localidade, que acusou Luiz de pertencer à 

herança do seu último senhor, José Martins.  

É interessante notar que os procuradores sempre usam a expressão “tratar do seu 

Direito” quando se referem à defesa da liberdade de seus constituintes, como eram chamados 

os vassalos que defendiam em juízo. Essas ações também traziam argumentos pautados nas 

Ordenações Filipinas e no Alvará de 1773, aplicado apenas em Portugal. O procurador de 

Luiz Leite Pires, Antônio Silva e Souza, citou do Livro 3 os títulos 52, 63 e 66 e do Livro 4, 

título 11 e parágrafo 4, que a favor da liberdade são muitas coisas outorgadas. Apenas a 

citação do livro 4 tem relação com a escravidão, as outras referências dizem respeito a 

procedimentos de andamento de um processo.157 

Não há discussões sobre o conteúdo das leis citadas nas ações cíveis, elas apenas 

foram mencionadas no sentido de defender a liberdade, e nem todas as ações traziam esse tipo 

de conteúdo. As menções feitas na legislação portuguesa sobre a escravidão são poucas, e 

mesmo assim, parte do conteúdo tem relação direta com a escravidão dos mouros.158 Embora 

o escravo fosse vassalo do rei, quem respondia por ele era o proprietário. O respeito à 

155 Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 57, p.850. 
156 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 281, Auto 6876. 
157 Título 52: Do juramento que se dá pelo julgador a aprazimento das partes,ou em ajuda de prova; Título 63: 
Que os julgadores julgem por verdade sabida, sem embargo do erro do processo e Título 66: Das sentenças 
definitivas. 
158 LARA, Sílvia Hunold.  “Do mouro cativo ao escravo negro: continuidade ou ruptura?”. Anais do Museu 
Paulista, Tomo XXX, São Paulo, 1980-1981, pp.375-398. 
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propriedade fez com que somente em casos extremos as demandas relativas a senhores e 

escravos fossem parar nas mãos das autoridades locais.  

O julgamento dessas demandas se dava com base nas leis, estilos e costumes do rei, 

que eram, respectivamente, as Ordenações Filipinas, a jurisprudência autorizada pelo Tribunal 

da Suplicação e os costumes do reino. As situações em que esse rol não atendia, seriam 

baseadas no Direito Romano, mas agora subordinadas à Lei da Boa Razão. Portanto, a partir 

de 18 de agosto de 1769, data de aplicação dessa lei, os desígnios do rei e razão passariam a 

determinar as fontes do Direito. A sua promulgação foi resultado das reformas liberais 

instituídas pela administração do Marquês de Pombal, e interferiu diretamente na 

interpretação de artigos em relação à questão da escravidão. Essa lei favoreceu a aplicação de 

princípios do Direito Natural, incorporados pela administração iluminista pombalina.159 

Os defensores dos escravos em processo de libertação, coartados, ou mesmo libertos, 

como vimos, apelavam para argumentos diferenciados. Em algumas ações, os procuradores 

falavam da busca desses sujeitos à justiça para tratarem do seu “Direito”. Em uma das ações, 

a defesa quis primeiramente falar da condição miserável do coartado e depois se voltou à 

argumentação de que a escravidão era contra o “Direito natural”. Sempre que os procuradores 

falavam que a liberdade era favorecida pela lei, que eram maiores as razões a favor da 

liberdade, eles citavam as Ordenações Filipinas, Livro 4º, Título 11, Parágrafo 4º. Esse título 

assinalava “Que ninguém seja constrangido de vender seu herdamento ou coisas que tiver, 

contra a sua vontade”, mas o parágrafo em questão se refere à venda de cativo mouro “e 

porque em favor da liberdade são muitas coisas outorgadas contra as regras gerais”. 

Curiosos também são os alvará citados nas ações. Um deles é o de 30 de julho de 

1609, que proíbe o cativeiro dos gentios do Brasil e providência acerca do mesmo gentio, e o 

outro é o de 16 de janeiro de 1773, que proíbe a escravidão de descendentes de escravos em 

Portugal.160 Embora fossem decisões régias que não se aplicavam à escravidão de africanos e 

seus descendentes em terras americanas, essas referências são usadas nas ações cíveis como 

forma de reforçar que havia leis que favoreciam a liberdade. Fala-se sempre que as pessoas 

foram tiradas da posse de suas liberdades contra todos os direitos, mas esses direitos eram 

costumeiros, não se referia a nada que estivesse disposto em códigos sobre a escravidão na 

159 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina. Política econômica e monarquia ilustrada. 2ª 
Edição. São Paulo: Editora Ática, 1993, pp.393-394. WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. “Despotismo 
ilustrado e uniformização legislativa. O direito comum nos períodos pombalino e pós-pombalino”. Revista 
Ciências Humanas, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, jun. 1997, p.418. 
160 Alvará de 30 de julho de 1609, proíbe o cativeiro dos gênios do Brasil e providência acerca do mesmo gentio. 
Disponível em: <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=94&id_obra=63&pagina=801>. 
Acesso em: 15 março 2013. 
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América portuguesa ou outros domínios. Portanto, a ausência de medidas com validade para o 

Brasil colônia gerou o uso de assertivas legais condizentes a outras situações para o 

tratamento das ações de liberdade e redução ao cativeiro.  

As principais queixas dos libertos, portanto, estavam relacionadas à comprovação do 

status civil. A deferência ao antigo senhor e a possibilidade de ser confundido com um 

escravo eram fatores que não somente dificultavam, mas também concorriam para o 

questionamento do status civil alcançado. Uma pessoa poderia ser tolhida da mobilidade 

quando se encontrava em processo de libertação. Essa restrição, como vimos, era determinada 

pelo proprietário no momento da negociação da alforria. Nesses casos, cabia o cumprimento 

de tal determinação ou haveria o risco de anulação da transação.  

Desde as primeiras décadas da colonização das Minas que os alforriados eram alvo 

do controle social. Na Americana portuguesa, um aparato legal composto pelas Ordenações 

Filipinas e pelas leis ordinárias, tentaram reger a vida colonial. A Coroa buscou regular o 

potencial de caráter explosivo, como acreditavam as autoridades, fosse pela associação à 

criminalidade ou pelo acesso de parte da população liberta ou descendente de escravos a 

melhores posições na ordem social. Embora muitas dessas disposições não tenham 

perpetuado, acreditava-se que o aumento de egressos do cativeiro e de seus descendentes 

deveria ser acompanhado por uma política integradora e fiscalizadora.161   

No decorrer do século XVIII, os libertos poderiam ser associados aos escravos, ou 

reproduzir o padrão senhorial. No primeiro caso, eram descritos como desclassificados, ou 

pessoas que contribuíam para a desordem social. A rebeldia escrava foi um dado da realidade 

colonial e imperial, mas esse não era caminho unilateral para os africanos e escravizados. A 

sujeição ao cativeiro, o horizonte da alforria e a inserção social após a conquista da liberdade 

também fizeram parte do contexto social nesses dois períodos. Algumas estratégias de 

sobrevivência no contexto da escravidão, como o casamento, a constituição de família, 

aquisição de posses, de escravos, inserção em redes sociais eram práticas adotadas que 

contribuíram para a inclusão dos ex-escravos que souberam usufruir desses direitos. 

A vida dos libertos na sociedade marianense em fins do século XVIII foi marcada 

pelo envolvimento significativo em demandas judiciais. Eles utilizaram da sua prerrogativa 

civil de enunciação e acionaram a justiça na intenção de garantir direitos (propriedade, 

transações comerciais, e, acima de tudo, liberdade), mas compareceram nos auditórios da 

cidade mais em função de responder por delitos praticados. O aparato administrativo do 

161 SILVEIRA, “Soberania e luta social”, p.27. 
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Estado, dentre outras importantes funções, tinha como objetivo o controle da população e a 

intermediação dos conflitos. 
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Capítulo 2: Libertos e a política no Antigo Regime 
 
 
2.1.O cidadão e o “bom vassalo” na Mariana colonial 
 
 

Desde a criação da Vila de Nossa Senhora do Carmo, escravos e libertos circularam 

por seus caminhos e ruas, quando esses ainda eram incipientes traçados. Na segunda metade 

do século XVIII, após a execução de um projeto urbanístico atribuído a um engenheiro 

português, o desenho inicial foi redefinido e reestruturado.162 No final desse mesmo século, a 

cidade de Mariana já apresentava uma estrutura resultante dessa política centralizadora, 

adotada pela Coroa portuguesa em fins do século XVII.163 Um importante espaço urbano 

composto por uma igreja matriz e suas filiais, prédios públicos, comércio, casas de morada. 

Era nesse cenário que se movimentavam os homens da vida pública, mas também cativos e 

ex-escravos. Pessoas que se ocupavam do trabalho de ganho, do serviço doméstico, ou 

podiam ser mineradores, artesãos, oficiais mecânicos, comerciantes de alimentos, dentre 

outros. Atividades que se confundiam, homens e mulheres que se misturavam e desenhavam o 

dinamismo do cotidiano local. Mas quem era liberto? Quem era escravo? Como diferenciá-

los?  

A vida do ex-escravo na sociedade colonial brasileira tem sido compreendida como 

uma espécie de antítese da liberdade. Kátia Mattoso expressou isso quando afirmou que: 

 
Ser libertado não é ser livre imediatamente, só na segunda ou terceira 
geração o sonho da liberdade se completa. Tudo acontece como se a 
sociedade escravista brasileira, que praticou a alforria com uma liberalidade 
muito maior do que a de outras sociedades escravistas do mundo, o fizesse 
com a consciência e mesmo a certeza de que a distinção entre o escravo e o 
liberto não passava finalmente de um logro, simples questão de palavra, um 
engodo ao bom trabalhador. O comportamento do liberto continua a ser o 
mesmo do seu irmão escravo; ele ganha dinheiro, suas atitudes se 
assemelham, na medida do possível, às dos senhores, especialmente face aos 
próprios escravos. Mas ele continuará a dever obediência, fidelidade e 
humildade aos poderosos. Entre estes, reencontra seu ex-senhor e todos os 
que animam uma mentalidade senhorial. Como o irmão escravo, o liberto 
deverá trabalhar e fazê-lo nos ofícios e serviços reservados aos grupos 
sociais inferiores. Sua conquista somente beneficiará seus descendentes, 
cidadãos à parte, que terão assimilado completamente o modelo branco.164 
 

162 Os contornos iniciais foram alterados a partir de um projeto urbanístico da cidade de Mariana em meados do 
século XVIII denominado “plano Alpoim”, atribuído a José Fernandes Alpoim. FONSECA, Cláudia 
Damasceno. “Espaço Urbano de Mariana: sua formação e suas representações.” Termo de Mariana. História e 
documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, p.47. 
163 Ibidem, p.43. 
164 MATTOSO, Kátia de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2001, p.206. 
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Por outro lado, sabemos que muitas dessas barreiras foram transpostas por libertos e 

seus descendentes, mas não há como negar a existência de entraves que envolviam a vida dos 

ex-escravos na vigência da escravidão. O estigma da cor era implacável e rotulava africanos e 

afrodescendentes, nem mesmo os nascidos livres eram poupados. Preto, crioulo, mestiço, 

cabra e pardo eram termos que desqualificavam um vassalo livre e serviam de barreiras 

sociais, pois remetiam ao passado de escravidão. A deferência ao antigo senhor e a 

possibilidade de ser confundido com um escravo eram fatores que não somente dificultavam, 

mas concorriam para o questionamento do status civil alcançado.  

Esse quadro de restrições era um dado da realidade de quem adquiria a alforria na 

vigência do regime escravista, mas com isso não podemos afirmar que a condição do forro 

pouco significasse. As condições impostas para a legitimação de uma alforria e a 

possibilidade de sua revogação levam alguns estudiosos a pensar que essa prática era precária, 

e que a manumissão em nada alterava a vida do ex-escravo.165 Embora a maior parte dos 

africanos e seus descendentes nascidos na América portuguesa morresse em regime de 

servidão, a maior parte deles almejava conquistar a sua alforria e dentre as motivações mais 

fortes para isso estavam as novas condições civis atribuídas àqueles que passavam por esse 

processo.  Na realidade, a mudança de estado trazia ganhos muito significativos, dos quais 

muitos souberam se utilizar. 

A primeira mudança gerada a partir da alteração da condição social era o nome que 

se adquiria com a liberdade. Ainda na condição de escravo, ao desembarcar na Colônia 

portuguesa, o africano era batizado. Em geral, o batismo lhe conferia um prenome 

acompanhado de uma referência à sua nação ou local de origem.166 Já o escravo nascido na 

165 CHALHOUB, Sidney. “Precariedade estrutural: o problema da liberdade no Brasil escravista (século XIX).” 
História Social, n. 19, segundo semestre de 2010. Disponível em: 
<http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/315/271>. Acesso em: 25 ago. 2011. 
166A denominação da nação poderia indicar apenas o porto de embarque na África, e não tratar propriamente de 
grupos étnicos. KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro: 1808-1850. São Paulo: 
Companhia da Letras, 2000, p.50. BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas 
Gerais, 1720-1880. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004, p.227, SOARES, Carlos 
Eugênio Líbano. Capoeira escrava de outras tradições rebeldes no Rio de Janeiro (1808-1850). Unicamp: Ed. 
Unicamp, 2001, p.125. RUSSELL-WOOD, A.J.R. “Através de um prisma africano: uma nova abordagem ao 
estudo da diáspora africana no Brasil colonial. Tempo, 12, 2001, pp.12-13. Sílvia Lara apresenta uma definição 
das designações africanas que cabe reproduzir. “Misturam-se aqui, critérios diversos para a designação dos 
grupos, indicando-se ora o porto de origem, ora o reino ou mesmo um etnônimo. A terminologia corresponde ao 
cruzamento e à superposição da nomenclatura utilizada por administradores e escrivães das feitorias africanas, 
por populações nativas e mestiças dedicadas à captura e ao transporte de cativos, e por traficantes e 
administradores locais ligados ao tráfico e ao controle dos impostos – sem contar as denominações dos portos de 
embarque e o conhecimento acumulado por viajantes e outras expedições que tocavam o litoral da África.” 
LARA, Silvia Hunold. Fragmentos setecentistas. Escravidão, cultura e poder na América portuguesa. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007, p.159. 
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Colônia teria uma designação indicativa de sua cor.167 A libertação, contudo, implicava 

ampliação desse nome, quando era acrescentado um sobrenome, geralmente tomado de 

empréstimo daquele que pertencia ao último senhor.168 Para além do sentido cristão, o 

batismo também representava a inserção do africano como cativo na América portuguesa e no 

Brasil Imperial.  

A mudança mais significativa era percebida na condição jurídica, pois eram obtidos 

os direitos à mobilidade, constituição de família, propriedade e herança. Passava-se da 

subordinação direta a um proprietário, que por ele respondia e era sustentado, para a condição 

de indivíduo autônomo e responsável por seus atos. Alcançava-se, sobretudo, capacidade 

civil, transformando-os em sujeitos capazes de se expressarem, de responderem por si perante 

o Estado.169 Ao liberto, contudo, não era atribuído um estatuto político preciso. Prevalecia 

naquele período uma diferenciação entre os vassalos, diretamente relacionada à inserção deles 

nas hierarquias estamentais. O termo “cidadão” não aparece nas ações cíveis que consultei 

para o século XVIII. Isso só ocorre com as ações posteriores à Independência do Brasil e 

mesmo assim, essa designação é atribuída somente aos juízes municipais.170 A definição 

fornecida por Raphael Bluteau é restrita, referindo-se apenas à ideia de “um morador da 

cidade”. O dicionarista faz ainda referência ao cidadão romano como um morador de Roma, 

natural da cidade, ou mesmo “toda pessoa, ainda que estranha, que lograva foro de cidadão 

Romano”. Já a definição de cidade aparece como “multidão de casas, distribuídas em ruas, e 

praças, cercadas de muros, e habitadas de homens, que vivem e sociedade, e subordinação.” 

Cidade também é “cabeça de um reino, ou de uma província”. Foro de cidadão tem um 

sentido de privilégio que se concede a quem é admitido no número de cidadãos.171  

167 FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador de diamantes. O outro lado do mito. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, p.49-53. 
168 Essa prática foi vista pela historiografia como um mecanismo de transformação do escravo em um cliente, ou 
mesmo de uma nova identidade assumida no intuito de prestigiar os antigos senhores.  CUNHA, Manoela 
Carneiro da Cunha. Negros, estrangeiros, os escravos libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, p.51. 
SOARES, A remissão do cativeiro, pp.211-214. 
169DIÓRIO, Renata Romualdo. As marcas da liberdade: trajetórias sociais dos libertos de Mariana na segunda 
metade do século XVIII. Dissertação de Mestrado, FFLCH/USP, 2007. 
170 Consta no termo de abertura de uma ação de liberdade intentada por Casimiro Martins contra Francisco 
Martins Vieira: “Ano do Nascimento do Nosso senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e trinta e sete anos, aos 
vinte e seis dias do mês de outubro do mesmo ano, nesta Leal Cidade de Mariana, em audiência pública que aos 
feitos e partes e seus procuradores que nela requeriam, fazendo estava em os Paços do Conselho dela o 
Advogado Lucindo Pereira dos Passos de Comissão do Cidadão Manoel Francisco Damasceno, Juiz Municipal 
dela e seu Termo.” ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 305, Auto 7327. Os juízes de Fora não recebiam essa 
denominação, o termo “cidadão” acompanhado da inscrição de Juiz Municipal somente aparece nas ações cíveis 
a partir de 1833. 
171 BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico ... 
autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos e offerecido a El Rey de Portugal D. 
Joaõ V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728, 10 v, p.309. Disponível em: 
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Ainda que não seja tão precisa para um universo de Antigo Regime, a noção de 

cidadão aparece vinculada à participação em um corpo político sujeito às prerrogativas 

definidas pela figura de um monarca.172 Nessa perspectiva, cidadão era o morador de uma 

cidade que usufruía de privilégios concedidos pelo rei.173 Esse atributo teria sido consentido 

preferencialmente aos ocupantes de cargos oficiais nas câmaras municipais e aos seus 

descendentes.174 Portanto, potentados locais, denominados como “homens bons”, e, não raro, 

representantes da justiça. Embora a configuração do quadro de cidadãos fosse restrita, era 

atribuída a toda população a noção de súditos ou vassalos do poder real. 

 

 

2.2.Os Libertos e o acesso às mercês 

 

A expansão do Império português foi marcada pela naturalização da escravidão 

como uma nova relação costumeira de poder. Isso levou a uma reestruturação do corpo social 

desse Império, que passou a incorporar novos elementos, como os ameríndios e os africanos. 

Essa incorporação ocorreu por meio da conversão à fé católica, que presumia a salvação do 

paganismo a partir do ritual do batismo. Os novos conversos ocupavam funções atreladas a 

seus senhores, reforçando a concepção corporativa e a hierarquização vigentes naquela 

sociedade, sem, contudo, obter prerrogativas próprias de um vassalo ou súdito. Súditos ou 

<http://www.brasiliana.usp.br/dicionario/edicao/1>. Acesso em: 16 mar. 2011. Cf. Verbetes: cidadão, cidade e 
foro de cidadão.  
172 No caso espanhol, por exemplo, a ideia de pertencimento a uma comunidade foi predominante em um 
primeiro momento. Um sujeito era reconhecido como cidadão por seus pares após se instalar e passar a dispor de 
certos deveres e privilégios vigentes em uma localidade. O critério basilar de aquisição dessa prerrogativa era o 
comportamento em âmbito local. Aos poucos, esse conceito deu lugar a uma redefinição das categorias sociais. 
Com os processos constitucionais após o início do século XIX, uma noção prévia de cidadania tomou contornos 
nacionais e passou a ser conferida excepcionalmente pelas autoridades locais às pessoas providas de boa 
reputação. A noção de pertencimento, por sua vez, não foi abandonada, pois os sentimentos que lembravam a 
existência de um passado em comum continuaram a ser valorizados. Tamar Herzog chamou de vizinhança a 
relação estabelecida com a comunidade local e de naturalidade a vinculação instituída com o Reino. HERZOG, 
Tamar. “Identidades modernas: estado, comunidade e nação no império hispânico”.  In: JANCSÓ, István. (Org.) 
Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec/Unijui/FAPESP, 2003, pp.109-122. HERZOG, 
Tamar. “Early Modern Spanish Citizenship: inclusion and exclusion in the old and the new world”. In: 
SMOLENSKI, John & HUMPHREY, Tomas J. (eds.). New world orders: violence, sanction, and Autority in the 
Colonial Americas. Philadelphia: University of Penmsylvania Press, 2005, pp.205-225; HERZOG, Tamar. 
“Communities becoming a nation: Spain and Spanish America in the wake of modernity (and thereafter)”. 
Citizenship Studies, V.11, Nº2, Maio de 2007, pp.151-172. 
173 BICALHO, Maria Fernanda Baptista. “O que significa ser cidadão nos tempos coloniais”. In: ABREU, 
Martha e SOIHET, Rachel. (Org.) Ensino de história: conceitos, temáticas e metodologia. Rio de Janeiro: Casa 
da Palavra, 2003, p. 148. LARA, Fragmentos Setecentistas, p.87. 
174 Ibidem.  
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vassalos plenos seriam somente aqueles sem um passado marcado pela experiência em 

cativeiro.175 

O acesso a privilégios, cargos públicos e eclesiásticos era negado até a quarta 

geração de seus descendentes. Assim se procedeu até o período das reformas pombalinas, 

quando ocorreu uma transformação nas bases hierárquicas e nos privilégios sociais, sem 

romper, contudo, com as concepções basilares de organização da sociedade.176 

O estatuto de pureza de sangue já se encontrava institucionalizado em Portugal, 

desde o início do século XVII. Foi esse mesmo estatuto que, no século seguinte, impediu a 

habilitação dos alforriados e seus descendentes a cargos importantes, como os da vereança e 

da Ordem de Cristo na Colônia. O impedimento era pautado na qualidade da cor e pela 

ascendência.  

No Brasil colonial, a população era composta por categorias sociais distintas como 

livres, escravos e libertos. As pessoas livres, quando citadas em algum documento, 

geralmente eram identificadas pelo indicativo da cor branca. Já os libertos e escravos 

recebiam indicativos como preto, negro, pardo, mulato, crioulo ou cabras. Segundo Raphael 

Bluteau, as combinações poderiam ser feitas das seguintes formas: preto, pardo, crioulo ou 

mulato seriam escravos, atribuição que consequentemente caberia também aos libertos. Isso 

porque o branco era o “homem bem nascido, e que até na cor se diferenciava dos escravos, 

que de ordinários são pretos ou mulatos”. O preto era o mesmo que negro, e “também se 

chama escravo”. O negro era “o homem da terra dos negros, ou filho de pais negros”. Pardo 

era sinônimo de mulato. Mulato era “homem filho de branca e negra ou de negro e mulher 

branca”. Crioulo era o “escravo que nasceu na casa do seu senhor”. Por fim, cabra, não 

apresentava nenhuma conotação ligada ao cativeiro, “deram os Portugueses este nome a 

alguns índios, porque os acharam ruminado como cabras”. 177 Nessa concepção, os vocábulos 

pardo, crioulo e mulato eram indicativos da mestiçagem e provavelmente era sobre esses que 

gravitavam as maiores dúvidas acerca da condição da liberdade ou da escravidão. Eram, 

portanto, termos que indicavam distinção social na sociedade colonial de Antigo Regime. 

175 MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000; 
MATTOS, Hebe Maria. “A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em 
perspectiva atlântica”. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima. (Org.) 
O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, pp.141-162. 
176 MATTOS, “A escravidão moderna nos quadros do Império português”, 152. 
177 Análise seguida por Sílvia Lara, para tratar a questão das relações raciais na Colônia. Termos, portanto, 
frequentemente encontrados na documentação trabalhada para Mariana nos séculos XVIII e XIX. LARA, 
Fragmentos Setecentistas, p.141. 
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Duas formas de discriminação social ocorreram na Colônia americana de domínio 

português. A primeira dizia respeito à cor da pele. Pessoas de cor eram sempre associadas à 

escravidão, embora esse não fosse um fator que definisse propriamente a condição escrava. 

Por sua vez, ser branco era um indicativo de distinção e afirmação social. A segunda forma de 

discriminação era a atribuição de conotações negativas aos afrodescendentes.178 Todas as 

normas restritivas impostas aos negros, mulatos e libertos nas primeiras décadas da 

colonização, mencionadas anteriormente, giravam em torno da mácula que sobre eles recaía.  

Para além da associação à escravidão, as qualificações raciais ainda apresentavam 

conotações pejorativas. Enquanto os brancos recebiam atributos de honestidade, de homens 

tementes a Deus e dados ao labor, os mulatos eram “portadores de atributos de preguiça, 

desonestidade, astúcia, arrogância, falta de confiabilidade e deslealdade”.179 Em determinadas 

ocasiões, o termo mulato era associado a xingamentos, era utilizado como forma de 

desqualificar uma pessoa que se pretendia ofender.180 Por outro lado, o termo pardo chegou, 

em dados momentos, a adquirir uma conotação positiva. Esse vocábulo foi amplamente 

utilizado em ocasiões de reivindicação em torno de prerrogativas dentro das irmandades 

religiosas e ordens militares.181 

Alguns acessos eram restritos a africanos e descendentes no Brasil colonial, como se 

falou anteriormente. De maneira geral, o “mulatismo”, até o seu quarto grau, era impedimento 

à ocupação de cargos públicos, eclesiásticos e inserção em algumas das irmandades religiosas. 

Nesses casos, a restrição se pautava na comprovação da “pureza de sangue”, processo 

burocrático que envolvia uma metódica investigação acerca da vida do candidato em busca da 

origem do seu nascimento e de seus ascendentes.  Era necessário que as relações de 

parentesco fossem distantes de pessoas que tivessem vivido na condição de escravo.182 

A luta em torno da estratificação social ocorreu também em outros domínios do 

Império português, como Cabo Verde e São Tomé. Nessas localidades, a mobilidade social 

para os negros, mulatos e crioulos teve uma abertura maior que a ocorrida na América 

portuguesa.183 No Brasil colonial, como se sabe, a ocupação de cargos administrativos pelos 

178 FIQUEIRÔA-REGO, João de;  OLIVAL, Fernanda. “Cor da pele, distinções e cargos: Portugal e espaços 
atlânticos portugueses (séculos XVI a XVIII).” Tempo, Rio de Janeiro, no 30, 2010, pp.115-145. 
179 RUSSELL-WOOD. Escravos e libertos no Brasil colonial, p.49. 
180 LARA, Fragmentos Setecentistas, p.137-141. 
181 Ibidem, p.141. VIANA, Larissa. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos na América portuguesa. 
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 
182 RUSSELL-WOOD. op. cit., p.103. 
183 Em Cabo Verde, o grupo crioulo foi tomando os postos anteriormente ocupados pela elite branca na 
passagem do século XVI para o XVII. A crise que abalou o setor comercial nesse período levou os portugueses a 
abandonarem a ilha e retornarem ao Reino. O século XVII viu a ascensão dos descendentes dos reinóis à 
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não brancos ocorreu na incipiente Minas Gerais, por motivo de ascensão dos mulatos, 

herdeiros de pais portugueses, e da falta de gente capacitada para assumir postos 

administrativos no início do setecentos. No Rio de Janeiro, os oficiais da câmara, em 1678, 

solicitavam que “os naturais ou principais da terra tivessem prioridade nos cargos da dita 

câmara em detrimento dos reinos”. No Rio Grande do Norte, manifestações adversas aos 

mestiços ocorreram em 1730 e 1732. A primeira alegou inaptidão às responsabilidades de tais 

cargos por motivo de inclinação à indisciplina. A segunda partiu de um capitão-mor que se 

indignava com a ocupação de mulatos e mamelucos no poder em virtude da falta de homens 

brancos.184 

A ocupação de postos eclesiásticos, como se sabe, também foi interditada 

parcialmente no século XVIII aos descendentes de escravos. Em 1765, o Bispo do Rio de 

Janeiro, Dom Frei Antônio do Desterro, enviou um ofício a Francisco Xavier Mendonça 

Furtado, Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, informando que em virtude o 

falecimento do Bispo de Mariana,  

 
cerca de 80 estudantes se dirigiram ao Rio de Janeiro, postulando ordenação 
sacerdotal, com habilitação pelo cabido eclesiástico, não sendo entretanto 
possível a ordenação de todos, pois em sua maioria eram mulatos, barbeiros, 
alfaiates e lavradores, sem qualquer vocação para a vida religiosa, 
mencionando que efetuaria uma seleção dos mais dignos e aptos para o 
sacerdócio.185 
 
 

A desqualificação sacerdotal a que se referia o bispo do Rio de Janeiro era atribuída a 

homens já detentores de profissões que não tinham nenhuma relação com a prática 

devocional. Eles ocupavam as funções que naquela sociedade denotavam inferioridade social. 

Conforme afirmou Russel-Wood, além da “pureza de sangue”,  

 

(...) outros fatores contribuíram para a posição que um indivíduo poderia 
ocupar na sociedade colonial. Eram importantes, tanto para brancos quanto 
para os indivíduos de ascendência africana, o local de nascimento, a 
ortodoxia religiosa (neste caso, católica), o fato de ser um católico 

“nobreza da terra”; um mulato chegou a receber a mercê do hábito da Ordem de Cristo. Em São Tomé, a própria 
legislação instituída nessa colônia incentivou e legitimou a mestiçagem. Em 1546, descendentes de portugueses 
concorreram à ocupação de cargos administrativos e das milícias. Os negros forros, contudo, foram destituídos 
de capacidade patrimonial e tiveram que esperar pelo século XVIII para poderem ascender à categoria de 
“moradores”, integrando o elenco municipal. FIQUEIRÔA, OLIVAL, “Cor da pele, distinções e cargos”, pp. 
125-128. 
184 Ibidem, p.122. 
185 AHU, Rio de Janeiro, cx. 82, doc. 56/ AHU_CU_017, Cx. 75, D. 6854. Documento gentilmente cedido por 
Aldair Carlos Rodrigues. 
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praticante, os meios financeiros, a propriedade de terras, a residência 
permanente, o domínio do português falado, o nível de instrução, a condição 
de ser ou não casado e, no caso do indivíduo de ascendência africana, se era 
escravo, liberto ou nascido livre. 186 
 
 
 

 A desqualificação que era atribuída a outros homens ocorreu simplesmente por se 

tratar de mulatos, e nesse caso, o que pesava era a inferioridade racial. Tratava-se do defeito 

de sangue, do mulatismo referido anteriormente, que marcou gerações de descendentes de 

escravos e funcionou como mecanismo de exclusão social. 

Exclusões pautadas nos critérios protorraciais ocorriam dentro das irmandades leigas 

e milícias. Agrupamentos em torno das irmandades e das milícias tendiam a consagrar as 

identidades africanas criadas a partir da diáspora, unindo povos na América portuguesa 

geograficamente e culturalmente próximas em seu território de origem. Por outro lado, essas 

identificações poderiam causar distanciamento entre africanos e nascidos na Colônia. Assim, 

funcionavam como mecanismos de distinção racial que ora uniam, ora separavam ex-escravos 

e seus descendentes. 

As irmandades leigas eram entidades incentivadas e regulamentadas pela Coroa 

portuguesa desde o início do século XVIII em Minas Gerais. Geralmente eram seletivas, isto 

é, adotavam parâmetros para a aceitação de pessoas que fariam parte do quadro de associados. 

As ordens terceiras selecionavam os membros pela hierarquia social, mas havia irmandades 

que acolhiam negros, libertos e escravos. Suas funções se estendiam do assistencialismo 

religioso ao amparo material dos irmãos necessitados.  

Assim como as ordens militares, as irmandades são vistas como espaços de 

integração social para os escravos e libertos na época colonial. Se, por um lado, refletiam 

mecanismos de controle e dominação, por outro, eram importantes espaços de atuação desses 

homens e mulheres na sociedade. Na segunda metade do setecentos, as associações religiosas 

que aceitavam negros em Mariana eram a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos, Nossa Senhora de Santana, Nossa Senhora da Glória, Santa Ifigênia, São Benedito, 

São Miguel e Almas, Nossa Senhora do Monte do Carmo, Nossa Senhora das Mercês, Nossa 

Senhora da Boa Morte, Arquiconfraria dos Pardos, Confraria de São Francisco.  

As irmandades prestavam assistência sobremaneira no momento da morte; eram 

nessas ocasiões que o pároco e os membros acompanhavam o sepultamento do irmão 

falecido. Alguns deles exigiam em vida que seus corpos fossem sepultados nas capelas das 

186 RUSSELL-WOOD. Escravos e libertos no Brasil colonial, p.323. 
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irmandades a que pertenciam. Não raro, deixavam esmolas e até mesmo parte dos bens a essas 

instituições.187 Além desses anseios ligados à vida religiosa, as irmandades foram, acima de 

tudo, locais onde os libertos puderam expressar seus sentimentos e angústias sobre a vida 

social. Muitas reivindicações iniciadas nessas instituições buscavam, assim como as milícias, 

a igualdade entre seus pares.  

Ainda que houvesse uma gama de associações religiosas que acolhiam os libertos de 

Mariana no setecentos, a irmandade do Rosário dos Pretos parecia ser a que mais integrava os 

ex-escravos.188 Entre 1750 e 1819, os escravos eram maioria entre os confrades; 581 

indivíduos, contra 239 libertos. Não somente a presença dos ex-escravos foi representativa 

nessa irmandade, como também chegaram a ocupar funções e cargos que por vezes lhes 

garantia prestígio social. As funções de cunho administrativo, como tesoureiro e escrivão, 

eram menos ocupadas, pois exigiam o domínio da leitura e escrita. Dessa forma, era comum a 

presença de homens brancos atuando como tesoureiros nas irmandades de homens pretos e 

pardos na colônia. As funções mais atribuídas aos homens de cor eram as de cunho festivo, 

como a de Rei e Rainha, ou mesmo de mesários.189  

Assim como as milícias, as irmandades de homens de cor foram se tornando local de 

politização.190 No final do século XVIII, isso motivou um conflito de conotação racial, pois se 

percebia que dentro dessas congregações, os principais cargos eram ocupados por brancos ou 

mulatos. A busca pela igualdade foi o motor de petições encaminhadas à Coroa portuguesa 

nesse período. Algumas das prerrogativas direcionadas às irmandades dos brancos passaram a 

ser cobradas também pelas irmandades de homens de cor. A justificativa para o recebimento 

de privilégios se pautava na defesa dos homens inseridos nessas instituições, na intenção de 

mostrar que eram bons vassalos, que tinham uma vida estável, respeitavam as leis e ainda 

eram tementes a Deus.191 

As milícias foram locus onde alguns súditos puderam atuar em prol da Coroa 

portuguesa e mostrar que a ela eram leais, bons vassalos. Aqueles que se alistavam e serviam 

187 DIÓRIO, As marcas da liberdade, p. 59. 
188 Ibidem, p. 58. 
189 PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Confrades do Rosário: sociabilidade e identidade étnica em 
Mariana – Minas Gerais (1745-1820). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto Ciências Humanas e 
Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006, p.124-126. 
190 Marisa Soares propõe um novo viés interpretativo sobre as práticas eleitorais ocorridas nas irmandades no 
século XVIII, acenando para a existência de uma atividade imbuída de sentido político, que precedia as 
experiências das eleições cidadãs do século XIX. SOARES, Marisa de Carvalho. “Política sem cidadania: 
eleições nas irmandades de homens pretos, século XVIII.” In: CAMPOS, Adriana Pereira e CARVALHO; José 
Murilo de. Perspectivas da Cidadania no Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, pp.409-
434. 
191 RUSSELL-WOOD. Escravos e libertos no Brasil colonial, p.223-226. 
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aos interesses do soberano por meio das milícias, também desfrutavam de algumas 

prerrogativas que os destacavam em suas localidades e os levava à mobilidade social.192  

A atribuição de funções militares a homens pretos e pardos libertos na colônia fazia 

parte de uma estratégia política da Coroa portuguesa de ordenação da sociedade. Os dirigentes 

locais que escreveram ao soberano na primeira metade do setecentos os  associaram à parcela 

de gente inútil e potencialmente ligada à desordem social.  Ou seja, as ordens militares, além 

de cuidarem do controle da população, tentaram transformar aqueles considerados inúteis ou 

sem função em aliados do soberano. Entre as atividades exercidas a partir dos alistamentos, 

voluntário ou não, estavam as de lutar contra os quilombos e índios bravios, defesas de 

presídios, a construção de obras públicas, e, principalmente, a inserção nos corpos 

militares.193  

Na colônia, a organização do serviço militar era complexa, herança de um modelo 

português que se espelhou em categorias adotadas pelo reino espanhol entre os séculos XVI e 

XVII. Consistia na formação de Terços, unidades administrativas que agregavam várias 

companhias dispersas dentro de um território mais amplo. Esses terços eram divididos em três 

categorias, as tropas regulares, as milícias ou regimentos auxiliares e as ordenanças.194  

As tropas regulares estavam no topo dessa organização e foram as primeiras na 

região de Minas Gerais. Em 1719, foram deslocadas de Portugal para a salvaguarda da região 

de abundantes veios auríferos. Em 1775 foram dissolvidas após uma reestruturação militar 

operada no governo de Dom Antônio de Noronha. Eram, especificamente, as Companhias dos 

Dragões, uma infantaria montada e já especializada na defesa do território da América 

Portuguesa. Essa categoria desempenhou funções importantes na cidade de Mariana. Seus 

integrantes recebiam soldos e assistência necessária ao desempenho de suas atividades, como 

fardamento, cavalos e armamento, além de outras necessidades básicas ligadas à alimentação 

e tratamento terapêutico, em casos de precisão momentânea. 

192 SILVA, Luiz Geraldo. “‘Sementes da Sedição:’ etnia, revolta escrava e controle social na América portuguesa 
(1808-1817).  Afro-Ásia, 25-26, (2001), pp.9-60. Em uma passagem, o autor destaca os inconvenientes gerados 
ao governador da Capitania de Pernambuco devido às constantes investidas de “pretendentes aos postos nos 
corpos dos Henriques e de Antônio Felipe Camarão” anunciando serem herdeiros e sucessores dos mesmos, em 
função de alcançarem as prerrogativas políticas que as milícias proporcionavam, p.29. 
193 SOUZA, Laura de Mello. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: 
Edição Graal, 2a Edição, 1986, pp.71-90. 
194 COTTA, Francis Albert. “Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos: mobilidade social via postos 
militares nas Minas do século XVIII.” Mneme – Revista de Humanidades, v.03, n.06, out/Nov de 2002. 
Disponível em: <www.cerescaico.ufrn.br/mneme>. Acesso em: 14 maio 2011. 
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Os regimentos auxiliares tinham a atribuições de defesa de território e proteção a 

possíveis invasões do território português; mais tarde, foram transformados em Milícias ou 

Regimentos Milicianos. O alistamento de homens que compunham esses regimentos 

auxiliares levava em consideração alguns pré-requisitos como “ser homem branco ou tido 

como tal, que possuísse cavalo do seu andar e um escravo que lhe tratasse o sustento”.195 Ao 

contrário das tropas regulares, seus componentes não recebiam soldos nem armamentos e 

ainda poderiam ser transferidos aos Regimentos de Infantaria, caso fosse comprovado o seu 

empobrecimento. A ocupação de cargos ocorria após indicação e confirmação da nomeação 

feita por meio de Carta Patente, aos postos de Coronel, seguido do de Tenente Coronel, 

Sargento-Mor, Ajudante, Capitão, Tenente e Alferes. Conforme afirmou Cotta, tais 

nomeações eram meritórias, ou, então, doações que legitimavam a participação do 

contemplado em redes clientelares locais. Em caso de impossibilidade dessa nomeação direta, 

alguns oficiais passavam por exames que comprovariam conhecimentos específicos das áreas 

a serem ocupadas. 

A criação das milícias de homens de cor teve início no governo Dom Brás Baltazar 

da Silveira, nos idos de 1713 e 1717, quando as Capitanias de São Paulo e Minas Gerais eram 

unificadas, e depois confirmadas por seus sucessores, o conde de Assumar e Dom Lourenço 

de Almeida.196 Uma Carta Régia de 22 de março de 1766 foi o pontapé inicial para a 

formação das principais Ordenanças existentes em Mariana, de Homens pretos, pardos e 

libertos. Esse documento autorizava o alistamento de todos os moradores de Minas Gerais, 

para comporem terços de auxiliares ou ordenanças, desde que não fossem escravos e 

cuidassem de seus próprios suprimentos como as fardas e armamentos.197 

As Ordenanças foram compostas, em sua maioria, por homens sem formação militar 

regular prévia. Era importante que nas ocasiões de alistamentos eles se apresentassem 

armados e dispostos a cumprirem as missões que lhes fossem passadas por seus superiores. 

Esses cargos eram, hierarquicamente, Mestres de Campo, Capitães-mores, Sargentos, 

Capitães dos distritos e os Alferes. A ocupação desses postos era feita por indicação do 

governador, que escolhia um dos três candidatos apontados pelos oficiais das Câmaras após 

uma prévia seleção. Cabia então ao governador apontar ao rei aquele que lhe parecesse mais 

195 COTTA, “Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos”, p.74. 
196 RUSSELL-WOOD. Escravos e libertos no Brasil colonial, p.132. SILVA, Luiz Geraldo. “Gênese das 
milícias de pardos e pretos na América portuguesa: Pernambuco e Minas Gerais, séculos XVII e XVIII.” Revista 
de História, USP, no prelo. 
197COTTA, Francis Albert. Negros e Mestiços nas Milícias da América Portuguesa. Belo Horizonte: Crisálida, 
2010, pp.65-66. SILVA, op. cit. 
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adequado. Os atributos baseavam-se sempre na honra e estima, nos bons serviços prestados à 

Coroa, assim também como na aptidão à ocupação do cargo. A nomeação poderia ser 

favorecida por homens que se inseriam em redes clientelares, de amizade, ou mesmo relações 

de parentesco. 

A ocupação de postos de liderança nas Ordenações não implicava propriamente 

posse de um cargo público nem mesmo o recebimento de soldos ou suprimentos para a 

execução do trabalho. Esses homens possuíam outras profissões que os proviam de ganhos 

pecuniários, empenhavam-se a serviço da Coroa apenas quando eram convocados. A atuação 

nesses corpos era intensificada em casos de necessidade, como na “perturbação da ordem 

pública”.  

Segundo Francis Albert Cotta, o Terço era formado por várias companhias de 

ordenanças “homens de pé pardos e pretos libertos” e era comandado por um homem Mestre-

de-Campo, que poderia ser um branco ou pardo. Em Minas Gerais, em 1775, essas 

companhias estavam distribuídas entre as principais vilas e seus respectivos distritos. As 

Companhias de Homens Pardos eram predominantes entre as principais vilas da Capitania de 

Minas Gerais, sendo 13 em Vila Rica, 8 na Vila de São João Del Rei e 6 na Vila de São José. 

Já as Companhias de Homens Pretos eram em menor número sendo, respectivamente, 4 para 

em Vila Rica e na Vila de São João Del Rei e duas na Vila de São José.  Na cidade de 

Mariana, esses números também foram representativos; havia 10 Companhias de Homens 

Pardos e três de Homens Pretos.198  

Na segunda metade do século XVIII, as cartas patentes originadas da Capitania das 

Minas em direção ao Conselho Ultramarino pedindo confirmação da ocupação de cargos 

nessas companhias somaram quase 60 documentos.199 A política de inserção dos egressos do 

cativeiro e seus descendentes contribuiu muito para a mobilidade social daqueles que dela 

fizeram parte. Embora não contasse com soldos, a indicação a um posto dentro das 

ordenanças atribuía ao oficial contemplado “todas as honras, graças e privilégios, liberdades, 

isenções e franquezas” de um bom vassalo.  

A ocupação de cargos nas ordenanças destacava os homens, pois lhes dava respeito 

em suas localidades. Também os eximia do desencargo de ônus que recaíam sobre a maior 

parte da população, como pagamentos de taxas e impostos vigentes. Honra, naquele período, 

198 COTTA, “Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos”, pp. 77-78. 
199 Arquivo Histórico Ultramarino, disponível em: <http://www.cmd.unb.br/resgate_catalogos.php>, Acesso em: 
19 maio 2011. 
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significava reverência com que as pessoas eram tratadas em razão de sua nobreza ou virtude. 

Privilégio era o mesmo que “graça ou prerrogativa” concedida pelo “Superior” ao “inferior”, 

ou “Súdito”, “da qual os mais não gozam.” Uma isenção era tida como dispensa de alguma 

obrigação ou lei comum. E, por fim, franquezas eram licenças que o rei concedia a um súdito 

quando esse tinha a intenção de se deslocar de uma região a outra de um reino.200 A ausência 

de soldos era então compensada por uma série de prerrogativas que não era comum entre os 

outros súditos, como isenção de obrigações com o fisco, mas acima de tudo, distinção social. 

O posto de maior hierarquia no Terço era o de Mestre-de-Campo. Os Terços eram 

compostos por dez esquadras, ou companhias. Cada uma possuía um Sargento, um Alferes e 

um Capitão. Ao Sargento era atribuída a “disciplina e transmissão das ordens”, o Alferes era 

“responsável pela bandeira da companhia” e pelo auxílio ao Capitão, que tinha a função de 

nomear e ordenar todos os seus subordinados.201 As Cartas Patentes registradas na Câmara de 

Mariana na segunda metade do século XVIII indicam a ocupação desses postos por brancos e 

pardos, entre 1775 e 1787, na cidade e em alguns distritos. 

José Dias Nobre recebeu Carta Patente de Alferes da Companhia de Ordenança dos 

Homens Pardos Libertos da cidade de Mariana, quando Pedro Rodrigues da Costa era 

Capitão. Em 10 de Agosto de 1777, Antônio da Costa Guimarães foi nomeado a Sargento 

Maior; dois meses depois, em 21 de outubro, Luis Caetano recebeu o posto de Ajudante dessa 

mesma Companhia. A nomeação de Guimarães surgiu da necessidade de regular os oficiais da 

Cidade de Mariana, criando-se então o posto de Sargento Maior dos Comandantes das 

Companhias Francas de Homens Pardos.  Ao que tudo indica, ele era anteriormente Capitão e 

havia servido “com todo zelo e fidelidade” no tempo do então Governador, Dom Antônio de 

Noronha, e também de seus predecessores. Sua atuação havia mostrado zelo, fidelidade e 

inteligência na execução das ordens e na disciplina da Companhia. A condição única para a 

ocupação do cargo era a de residir na cidade.202  

Os atributos dos homens nomeados às patentes das Companhias de Ordenanças eram 

sempre destacados pelos governadores que as concediam. A nomeação era feita pelos oficiais 

da Câmara e o indicado tomava posse. Um pedido de patente era enviado ao Conselho 

Ultramarino e depois do resultado, o governador da Capitania emitia tal certificado. A mesma 

patente de Sargento Mor do Terço da Infantaria Auxiliar dos Homens Pardos do Termo da 

200 BLUTEAU, Vocabulario portuguez & latino, pp.751-752. 
201 COTTA, “Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos”, p.78. 
202 AHCMM, Livro 573. 
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cidade de Mariana foi passada a Luiz Caetano de Magalhães pelo então governador Dom 

Rodrigo José de Meneses em Vila Rica, no dia 17 de dezembro de 1780. Nessa carta, o 

dirigente atentava para o fato de o oficial exercer o posto até que a resposta do reino fosse 

emitida. Enquanto isso, o oficial deveria residir na cidade, vila ou distrito a que fosse 

nomeado. Nessa localidade, ele gozaria de “todas as honras, graças, privilégios, liberdades, 

isenções e franquezas”.203 

 O distrito de Catas Altas do Mato Dentro também teve uma Companhia de Homens 

Pardos Libertos, cujo Capitão, no ano de 1776, era Manoel Domingos de Araújo. Nesse 

mesmo período, João Ferreira Araújo foi nomeado para o posto de Alferes.204 A Companhia 

de Ordenança de Pé de Homens Pretos Libertos do distrito Antônio Pereira chegou a ser 

considerada uma das maiores de toda a Capitania no século XVIII. Em 1786, na ocasião da 

nomeação ao posto de Capitão a José do Coito Ribeiro, o governador Luís da Cunha Meneses 

atentou para o fato do “grande número de homens pretos libertos que têm no Distrito da 

Freguesia de Antônio Pereira do Termo da Cidade de Mariana”. Essa seria então a principal 

motivação para a companhia naquela localidade, ou seja, aplicação da política colonial de 

tornar libertos homens úteis ao serviço da Coroa.  Em dado momento, o número de soldados 

chegou à soma de sessenta homens, todos “com seus competentes ofícios.” 

A ocupação desses postos nas ordens militares exigia então grande estima do oficial 

no desempenho de suas tarefas. Um bom oficial era aquele que mostrava obediência ao 

Serviço Real e êxito no governo dos seus subordinados. Atividades desenvolvidas com 

sucesso rendiam promoção dentro das Companhias de Ordenança. Ao que tudo indica, foi isso 

que ocorreu com o pardo forro Domingos Álvares Portella da Freguesia de Guarapiranga, no 

ano de 1776. A Companhia de Ordenança dos Homens Pardos Libertos desse distrito era 

comandada pelo Capitão Francisco Ferreira dos Santos e necessitava de uma “pessoa idônea” 

para ocupar o posto de Alferes. Portella, que já havia sido Sargento, foi então promovido a 

esse cargo, provavelmente pela honra e virtude dispensada em experiências anteriores, como 

oficial dessa ordenação.  

O caso mais notável de reconhecimento da Coroa portuguesa a um homem negro que 

se dedicou ao serviço militar na Colônia é o de Henrique Dias. Sua atuação teve início nos 

primeiros anos do conflito ocorrido na região de Pernambuco, decorridos após a invasão 

holandesa. Outros combates também lhe conferiram grande prestígio e honrarias. Além da 

203 AHCMM, Livro 578. 
204 AHCMM, Livro 573. 
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Patente de Mestre de Campo, a mais alta do Terço de Infantaria, recebeu a comanda da 

Ordem de Cristo e o título de “Governador dos Crioulos, Negros e Mulatos”. O seu empenho 

nas milícias teve desdobramentos por toda a América portuguesa, a ponto de muitos dos 

corpos compostos por homens negros receberem a denominação de Henriques. 205 

Homens pretos, pardos, crioulos marcaram presença nessas ordens militares 

estabelecidas pela Coroa em função de ordenar a vida social dos habitantes da América 

portuguesa. A participação desses homens acabava promovendo a inserção na cultura política 

local, pois passavam a ser respeitados por prestarem serviço ao rei, mas, sobretudo, pelos seus 

feitos. A participação nessas Companhias ampliava as possibilidades de ascensão social.206 

 

 

2.3.Libertos representando libertos: as petições enviadas à Coroa portuguesa 

 

Forros e descendentes de escravos mobilizaram-se na segunda metade do século 

XVIII em busca da conquista de privilégios individuais e coletivos. Dois casos - os de José 

Inácio Marçal Coutinho, em 1755, e Miguel Ferreira de Sousa, em 1796, já examinados por 

outros historiadores, notadamente, Marco Antônio Silveira – São particularmente relevantes 

para os propósitos desta tese. Ainda que haja um espaço de quarenta anos entre suas duas 

demandas, elas iluminam o processo mais global de politização do lugar social dos 

afrodescendentes livres na Capitania de Minas Gerais.  

José Inácio Marçal Coutinho foi um liberto que obteve grande destaque na sociedade 

mineira colonial. Em cartas enviadas ao rei em nome de crioulos, pretos e mestiços forros, 

Coutinho informou que havia ocupado cargos de escrevente em tribunais das vilas mineiras. 

Mais tarde, foi capitão de uma companhia de forros na região do Rio das Mortes. Esse liberto 

não somente encaminhou algumas solicitações à Corte portuguesa, como para lá se dirigiu no 

ano de 1755, na ocasião do grande terremoto que assolou a cidade de Lisboa.207  

205 COTTA, Negros e Mestiços nas Milícias..., p.24-25. SILVA, Luiz Geraldo. ““Esperança de liberdade”. 
Interpretações populares da abolição ilustrada (1773-1774)”. Revista de História, no144, 2001, pp.107-149. 
SILVA, Luiz Geraldo. “Da Festa à Sedição. Sociabilidades, etnia e controle social na América portuguesa (1776-
1814)”. In: JANCSÓ, István e KANTOR, Iris. Festa: cultura e sociabilidade na América Portuguesa. São Paulo: 
Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial, 2001, volume I, pp.313-335. 
206 ALADRÉN, Gabriel. Liberdades Negras nas paragens do sul: alforria e inserção social de libertos em Porto 
Alegre, 1800-1835. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 
207 SILVEIRA, “Soberania e luta social”, p.42-45; SILVEIRA, Marco Antônio. Silveira, “Narrativas de 
contestação. Os Capítulos do crioulo José Inácio Marçal Coutinho (Minas Gerais, 1755-1765)”. História Social, 
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Em requerimento do ano de 1755, Coutinho reclamou das injustiças sofridas pelos 

forros negociantes e comerciantes das regiões de Sabará, Vila Rica, Serro Frio e São José e 

São João do Rio das Mortes. Esses libertos queixavam-se sempre da má conduta dos homens 

brancos com os quais lidavam, que se aproveitavam da falta de aptidão que tinham para os 

negócios e assim os lesavam. Por não saberem ler nem escrever, divergências frequentes 

ocorriam em torno de informações dos contratos, como valores negociados e prazos para os 

pagamentos. Muitos acabavam sendo citados pela justiça pela falta de cumprimento de 

alguma condição e, quando condenados e presos, causavam grande prejuízo às suas famílias 

desamparadas. Buscavam, portanto, a justiça do Rei, a nomeação de um procurador em cada 

uma daquelas localidades, que pudesse intervir em suas negociações e atos judiciais. Pediam a 

intermediação de um homem “ágil, prático e judicial” que versasse sobre o direito e que 

pudesse interceder contra as improbidades pelas quais passavam. Pediam também que os 

enganadores fossem investigados e castigados.208  

Em dezembro do mesmo ano, Coutinho enviou outro requerimento à Coroa em nome 

dos crioulos, pretos e mestiços forros, moradores nas quatro comarcas das Minas do Ouro. 

Dessa vez, queria pedir concessão dos mesmos privilégios e tratamento e honras dispensados 

aos homens pretos de Pernambuco, Bahia e São Tomé. Queriam a formação de “companhias 

úteis e necessárias nas vilas e arraiais”, e que as mesmas fossem subsidiadas com munições e 

gêneros para a subsistência, sobretudo, aquelas cujos soldados serviam à Coroa se 

embrenhando pelas matas, abrindo caminhos para a construção de novas estradas.  

Mais uma vez tocou no ponto solicitado na petição anterior, sobre o provimento dos 

homens e mulheres forros da Capitania, que eram vítimas da ambição de brancos com os 

quais negociavam. Informou novamente ao rei que esses os enganavam por acreditarem que 

viviam na ignorância, que eram alheios às determinações legais que garantiam a execução de 

acordos comerciais firmados.  

Ainda foram solicitados privilégios às irmandades e aos  

 

irmãos escravos da mesma Senhora das Mercês sem prejuízo (...) da mesma 
graça para os quatro irmãos da mesma irmandade das Mercês, Juiz, (...), 
escrivão e procurador para o ano que estiverem em atual serviço (...) de 

nº 17, pp.288-310; COTTA, Negros e Mestiços nas Milícias..., pp.143-147; MARTINS, Tarcísio José. “José 
Inácio Marçal Coutinho. Preto forro sabido, letra do e político.” Disponível em: 
<http://www.mgquilombo.com.br/site/Artigos/pesquisas-escolares/jose-inacio-marcal-coutinho.html>. Acesso 
em: 10 jun. 2011. 
208 SILVEIRA, Marco Antônio. “Soberania e luta social: negros e mestiços libertos na Capitania de Minas Gerais 
(1709-1763).” In: SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das Graças. (Org.). Território, conflito 
e identidade. Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília: CAPES, 2007, pp. 39-40. AHU, Caixa 68, Documento 66. 

                                                                                                                                                         

http://www.mgquilombo.com.br/site/Artigos/pesquisas-escolares/jose-inacio-marcal-coutinho.html
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Nossa Senhora das Mercês, não possam ser executados por dívidas cíveis, 
exceto as da fazenda real que por todas as referidas graças rogarem os 
suplicantes que mesma Senhora ...209  

  

Em terceiro requerimento, em agosto de 1761, em seu próprio nome, solicitou 

atestação dos tempos que serviu ao rei. Lembrou que “pretos, pardos e mamelucos da terra” 

ocupavam os postos de capitão-mor e capitão das entradas dos matos de forma exímia nas 

Minas. Pedia ainda atestação a “um preto crioulo José Gomes e outro, Renato Caetano”, por 

não receberem serventias ainda que sirvam de Rendeiro e jurado naquela Capitania.210  

Nos meses que se seguiram, alguns oficiais da Coroa atestaram as informações sobre 

o serviço prestado por Coutinho ao rei na Capitania de Minas Gerais. Tratava-se de homens 

procedentes dessa localidade, mas que, no momento de apresentação daquele requerimento, 

residiam em Lisboa. Eram eles José Pereira de Moura, Gaspar Gonçalves dos Reis 

(Desembargador), José Antônio de Oliveira Machado (Desembargador e Juiz comissário). 

Esse último residiu em Vila Rica entre os anos de 1744 e 1749, quando ocupou os cargos no 

Senado da Câmara de Vila Rica, de ouvidor geral, corregedor, com alçada no Cível e Crime, 

auditor geral da gente da guerra, juiz das justificações e índios e Minas, provedor da fazenda 

dos defuntos e ausentes, capelas, e resíduos.211 

Coutinho foi hospedado por José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo em 

Lisboa, membro da Academia Real da História Portuguesa e das Academias Reais, que o 

descreveu como um 

  
crioulo forro natural do Brasil, que era morador nas Minas gerais do Ouro, 
veio a esta corte a tratar de algum requerimento dos crioulos, pretos e 
mestiços forros das mesmas Minas, os quais pela sua capacidade delegaram 
para os vir representar a Sua Majestade por serem a bem da Coroa e do real 
serviço do mesmo Senhor; e tendo-o admitido por equidade em minha casa, 
depois do terremoto de primeiro de novembro, se conservou nela até o 
presente com muito bom procedimento, devoção e temor de Deus, do que 
tive experiência não só nesta corte, mas também em uma jornada a que me 
acompanhou à Corte de Madri, fazendo-se digno de estimação. Por estas 
circunstâncias e por ser dotado das prendas de ler e escrever bem e da 
capacidade política; e por me pedir a presente e por passar tudo na verdade, 
o juro o necessário até pelo Hábito de Cristo que professo.212 
 
 

209 SILVEIRA, “Soberania e luta social”, p. 42-43. Ver também: AHU, Caixa 69, Documento 05. 
210 SILVEIRA, “Soberania e luta social”, p. 42-43. Ver também: AHU, Caixa 79, Documento 15. 
211 AHU, Caixa 79, Documento 15. 
212 AHU, Caixa 79, Documento 15. 
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Não há dúvidas da projeção social que tomou esse liberto por sua carreira e 

dedicação a serviço da Coroa portuguesa. Suas habilidades pessoais, profissionais e políticas, 

como constam nas informações dos documentos, levaram-no até o reino para interceder por 

outros libertos que não dispunham das mesmas virtudes, mas que agiam, na Colônia, de forma 

coerente com as determinações socialmente aplicadas a partir das ordens metropolitanas. 

Essas determinações definiam o que era ser um bom vassalo, um seguidor exímio das 

determinações reais. 

Em uma das petições produzidas por José Inácio Marçal Coutinho, foram arrolados 

vinte e sete capítulos que demonstram a inserção social dos libertos e algumas de suas 

atuações na América portuguesa enquanto bons vassalos do poder real. As informações 

apontadas seriam “conferidas, vistas e examinadas” por autoridades eclesiásticas que se 

encontravam em Portugal, mas que haviam residido nas Minas e foram testemunhas dos feitos 

importantes dos ex-escravos e seus descendentes. Esses eram padres que viveram nas 

principais vilas, como Sabará, São João Del Rei, Vila Rica, Vila do Príncipe, além de outras 

localidades da região do Rio das Mortes e da Comarca do Serro Frio. Era preciso esclarecer 

que “os homens crioulos, pretos, mestiços, cabras e mulatos forros” sempre se achavam 

“cooperando, aptos e prontos para tudo o que pertence a honra e serviço de Sua Majestade”, 

desde os primeiros governadores da Capitania de Minas Gerais. 

Os principais feitos diziam respeito aos serviços associados às ordens militares. 

Protegiam o território conquistado, contribuindo como “vassalos de Sua Majestade”. 

Prendiam negros fugidos, índios bravios, adentravam descalços em paragens, muitos dos 

quais eram serviços sem remuneração. 

Ainda eram os libertos os mais dedicados à abertura de caminhos rumo ao interior 

das Minas,  
descortinando matos e veredas, rios e campinas, velando por elas de dia e de 
noite e toda hora que pelos ditos governadores, corregedores, justiças secular 
e eclesiástica e câmaras, lhe estimado o real serviço de Vossa Majestade, a 
que só reconhecem por senhor seu. 

 

Os libertos ainda cumpriam com as obrigações reais quando observavam as leis 

extravagantes e demais ordenações, “tudo com boa paz e harmonia, tirando ouro e pagando os 

reais dízimos, fintas, quintos e outros mais reditos, sem rebelião, repugnância ou 

levantamento em tempo algum até o presente”. A devoção também era prestada na ocasião de 

óbito de algum membro da realeza.  



94 
 

Praticavam a religião por meio da devoção à Virgem Maria Santíssima, Nossa 

Senhora do Rosário, São Benedito, Santo Elesbão, Santa Efigênia, Santo Antônio, dentre 

outros. Atuavam em irmandades dedicadas aos santos e contribuíam com importantes somas 

para as festas, missas e outras comemorações. Pagavam dízimos e concorriam com esmolas 

para igrejas pobres. Entre eles “nunca houve em tempo algum judaísmo, seita ou dogma, nem 

repugnância nas leis de Deus, de Vossa Majestade”. Os libertos legitimavam suas uniões pelo 

matrimônio, batizavam seus filhos, seguiam os mandamentos da igreja, consagravam-se 

verdadeiros cristãos “na mesma forma que os nacionais do reino”.  

Os forros, “filhos daqueles países”, ainda eram exímios “nas artes liberais e prendas 

de ler, escrever e contar, as línguas latinas e outras, sendo práticos e domésticos entre brancos, 

dos quais concebem toda a boa educação e doutrina, pelo que são tratados dos mesmos com 

estimação.” Em alguns casos, chegavam a adquirir posses e até mesmo se destacavam por 

isso. Eram esses os que “se tratam além da nobreza e têm cavalos, lavras de tirar ouro, roças e 

bens móveis e (...) se tratam com o devido asseio e limpeza e estimação dos brancos com que 

tratam todo o gênero de negócios.” 

A defesa de Coutinho se baseou na descrição dos libertos como servidores exímios 

da Coroa, honrados com o fisco e praticantes da religião. Mas, acima de tudo, ele fez uma 

menção especial aos nascidos na América portuguesa, atribuindo-lhes virtudes que os 

aproximariam dos brancos, como a boa educação e melhor condição econômica e social, ao 

contrário do que ocorria com os que nasceram na África. No início do século XVIII, as 

autoridades tentaram evitar a concessão de privilégios aos afrodescendentes mais favorecidos 

economicamente. Mas, na segunda metade dos setecentos, para além das virtudes e 

mobilidade econômica, os ex-escravos estavam imbuídos de uma consciência de suas 

obrigações e de prerrogativas civis. 

Era preciso, portanto, conceder garantias aos que prestavam serviços à Coroa, que 

protegiam o território sem ao menos receber soldos por isso. Da mesma forma, era preciso 

olhar por aqueles tidos pelos brancos como ignorantes e que desconheciam os termos de 

direito, da justiça. Para tanto, os seguintes atores emitiram pareceres a respeito dos forros 

pelos quais Coutinho intercedeu em Lisboa: o Padre José Inácio Teixeira, que foi secretário 

do senhor bispo da cidade de Mariana; Padre Joaquim José da Costa, Doutor em Cânones pela 

Universidade de Coimbra; o Doutor Francisco José Antônio de Lima Soares, advogado; Padre 

José Antônio de Lima Soares; Padre Gonçalo Anastácio de Faria Queiroz; Padre José Simeão 

Leal; Manoel Luiz Pereira Torrezão; João da Silva de Carvalho; o Frei Iram José da Mata; o 

bacharel João de Mena Barreto; José Pereira de Moura, desembargador na casa de suplicação 
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de Lisboa; Francisco de Campos Limpo, do Desembargo da Mesa da Consciência e Ordens; 

Doutor José de Souza Monteiro, que foi ouvidor geral e corregedor na Vila de são João Del 

Rei; Sancho de Andrade e Castro e Lanções, bacharel formado em Coimbra, que foi 

Intendente dos Diamantes na Comarca do Serro Frio; Luiz José Correia de Sá, que foi 

Governador Capitão General da Capitania de Pernambuco. 

Notam-se nomes e cargos de pessoas de relevo na estrutura do poder imperial. Todos 

confirmaram as informações contidas nos capítulos arrolados por Coutinho. Pessoas de boa 

reputação que reconheceram os feitos dos ex-escravos nas Minas Gerais. Alguns deles 

reiteraram as afirmações dos capítulos com grande veemência. A atestação de José Pereira de 

Moura, feita em Lisboa, em 28 de outubro de 1756, merece destaque. Ele viveu em Mariana 

no período em que ainda era Vila de Nossa Senhora do Carmo, exerceu o cargo de Juiz de 

Fora, depois de Provedor no Senado da Câmara. A impressão que teve dos forros logo após 

sua chegada naquela localidade pode ser conferida pelas citações abaixo: 

 

 tendo larga notícia do estado das ditas Minas, negócios e dos moradores 
delas, entre os quais achei serem os de maior número os crioulos, pretos, 
mestiços, cabras e mulatos de um e de outro sexo, todos forros, estes, 
distintos de outros escravos, sendo fama pública serem os ditos forros 
obedientes e observadores das leis e ordenações e vassalos de Vossa 
Majestade, a quem com os demais vassalos de Vossa Majestade ...  
 
 

Quanto à obediência às ordenações reais, ele diz:  

 

vi que pagavam no tempo da capitação os reais quintos, dízimos e passagens 
de rios, pontes e outros [redictos] a real fazenda do dito senhor, obedecendo 
unânimes aos bandos dos governadores, câmaras e justiças com prontidão e 
zelo, sem fama ou humor em contrário, concorrendo os ditos forros para 
todas as diligências do real serviço auxiliando as justiças como de contínuo 
se vê nas ditas Minas...  

 

Eram dedicados aos serviços reais, como o de ocupação e defesa do território:  

 

por serem muitos deles de pé descalço e soldados das entradas daqueles 
grandes matos e os mais práticos e robustos para ventilarem suas entranhas, 
fazendo prezas em grandes mocambos de negros foragidos, escravos 
rebeldes, trazendo dos que resistem nos conflitos, as cabeças, na forma dos 
bandos dos ditos governadores e câmaras, como vi muitas vezes e mas 
apresentarem na dita Vila do Carmo...  

 

Eram devotos aos cultos religiosos: 
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o grande zelo e cuidado com que mostram gratos a Deus a Maria Santíssima, 
Nossa Senhora do Rosário e Mercês, Santo Benedito, Elesbão, dedicando-
lhes seus templos nas vilas e arraiais daquelas Minas, fazendo-lhes 
continuadas festas com a solenidade devida e assistência do clero, nobreza e 
mais povo  

 

Os forros viviam ainda, segundo Moura,  

 

tratando todos os negócios estabelecidos ali, fazendo assinados públicos, 
movendo demandas cíveis e criminais perante todas as justiças 
eclesiásticas e seculares, estando cumpridamente a toda ordem de justiça, 
como tudo experimentei e nunca me constou que aos ditos forros lhes 
fossem concedidos graças e privilégios. (grifo nosso) 

 

Estes eram, portanto, todos os atributos de bons vassalos. A inserção do liberto na 

sociedade colonial passava pela assimilação dos costumes vigentes, dentre os quais, o 

reconhecimento da justiça como mediadora dos conflitos. Era fundamental o respeito às leis, a 

contribuição ao fisco, a devoção e prática religiosa e ainda a dedicação ao serviço militar, 

quando disponibilizado.  

No início do século XVIII, segundo esse Juiz de Fora que atuou em Mariana, os 

libertos já recorriam às autoridades fossem civis ou eclesiásticas, para obter a resolução de 

problemas de ordem cotidiana. Apesar de seus feitos, agência e capacidade para mover tais 

litígios, os libertos ainda eram privados de privilégios concedidos a outros vassalos detentores 

das mesmas virtudes. Ao que tudo indica, foi a partir da segunda metade do setecentos que 

libertos e afrodescendentes inseridos em irmandades leigas e em terços militares foram 

protagonistas de disputas coletivas em torno da estratificação social em Minas Gerais. Uma 

série de petições foi enviada ao reino com o intuito de se obter de igualdade e de privilégios. 

As missivas representavam um conjunto de pessoas que chegou a atingir algum grau de 

reconhecimento social por meio das possibilidades acessíveis naquele momento, e que passou 

exercer uma pressão política sobre as autoridades.213   

A data dessa petição se inscreve em um período – a segunda metade do século XVIII 

– marcado por mudanças ocorridas em Portugal, a partir da adoção de medidas reformistas, 

que deram novos contornos à administração do Império português. Tratava-se de uma 

reordenação, baseada em ideais racionalistas,  que incidiram diretamente sobre os âmbitos da 

213 SILVEIRA, “Soberania e luta social”; SILVEIRA, Marco Antônio. “Acumulando forças: lua pela alforria e 
demandas políticas na Capitania de Minas Gerais (1750-1808).” Revista de História (USP), v.158, 2008, pp.131-
158. 
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política, economia, justiça, educação, cultura, dentre outros. Tais reformas tiveram início a 

partir da nomeação do Marquês de Pombal ao cargo de secretário do Estado do Reino de 

Portugal, na vigência do Reinado de D. José I, entre os anos de 1750 e 1777. Essas reformas 

foram assentadas em um quadro mais amplo de mudanças sucedidas na Europa no século 

XVIII. Ocorreu uma transformação na forma como se pensar o conhecimento humano e de se 

interpretar o mundo, consequentemente, surgiram novos referenciais de pensamento acerca 

das instituições e das atribuições do Estado. É um momento de afirmação do próprio direito e 

das instituições jurídicas particulares. 214 

É certo que a premissa dos monarcas ilustrados era a aquisição e manutenção de suas 

riquezas, controle e os monopólios das situações de mercado, mas também voltaram seus 

olhares para os vassalos e para a necessidade de fazer deles os provedores dessas 

propriedades. O ideal iluminista previa, portanto, a conversão à civilização e adequação aos 

interesses da monarquia. Buscou-se então definir o papel social que cabia a cada um, 

harmonizar e conduzir a agir em conformidade com as ordens monarca. Para tanto, foram 

empregados padrões de comportamento, valores e virtudes que deveriam ser cultivados e 

imitados pelos vassalos. O ideal do homem nos discursos pombalinos era o vassalo fiel, cujas 

aptidões deveriam ser empregadas a serviço do Estado e do bem comum.215  

Os ideais iluministas foram alinhavados aos interesses da monarquia, conformando 

um modelo de Estado que se pretendia alcançar. Foi um momento em que a razão foi exaltada 

e serviu como intermediadora dos interesses ligados à ideia de bem comum. Os princípios 

transformadores pretendiam promover políticas mais adequadas, leis mais justas, salvaguardar 

os direitos naturais, o progresso, a paz e a justiça.216 Em síntese, foi um momento de 

afirmação do Estado como entidade monopolizadora do poder político, econômico e social; de 

reforço da figura do monarca e a da sua autonomia na mediação dos conflitos, de redefinição 

dos sentidos em relação ao bem comum e aos setores privados.217 

Algumas mudanças instauradas pela administração pombalina nos interessam de 

modo particular, como a reforma do nível jurídico e alvarás destinados à reordenação da 

população descendente da escravidão aplicados em Portugal. Essas determinações passaram a 

ser utilizadas em petições enviadas à Coroa portuguesa, mas também nos auditórios das 

cidades, quando o assunto discutido em audiências dizia respeito à liberdade. No que tange 

214 FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina. Política econômica e monarquia ilustrada. 2ª 
Edição. São Paulo: Editora Ática, 1993, pp.12-15. 
215 Ver Martins, página 185. 
216 Ibidem, p.14. 
217 HESPANHA, António Manuel. As vésperas do Leviathan. Instituições e poder político. Portugal – séc. XVII. 
Coimbra: Livraria Almedina, 1994, pp.22-23. 
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aos alvarás, eles foram conhecidos na América portuguesa, divulgados e reinterpretados à luz 

dos interesses de homens livres e libertos de origem africana.218 

 A principal lei que marcou as reformas pombalinas e que teve aplicação direta sobre 

questões que envolviam a liberdade foi a Lei da Boa Razão, datada de 18 de agosto de 1769. 

Em princípio, essa lei se remetia às Ordenações Filipinas e estava prevista no Livro Terceiro, 

Título 64, nomeada “Como se julgarão os casos, que não forem determinados pelas 

Ordenações”. Previa a sobreposição das leis do soberano às demais, também utilizadas: 

“Quando algum caso for trazido em prática, que seja determinado por alguma Lei de nossos 

Reinos, ou estilo de nossa Corte, (...) porque onde a Lei, estilo, ou costume de nossos Reinos 

dispõem, cessem todas as outras leis e Direitos.” Os casos então deveriam ser julgados 

primeiramente pelas  leis do reino e depois pelo estilo ou costume. Nas situações de lacunas 

dessas ordens, deveriam ser utilizadas as leis canônicas, mas na falta de aplicação delas, 

recorrer-se-ia ao direito romano. “E quando o caso, de que se trata não for determinado por 

Lei, estilo ou costume do nosso Reino, mandamos que seja julgado, sendo matéria que traga 

pecado, por os sagrados Cânones”. Mas se as leis canônicas não fossem aplicadas, caberia o 

uso das Leis imperiais: “E sendo matéria, que não traga pecado, seja julgado pelas Leis 

Imperiais, posto que os sagrados Cânones determinem o contrato”. Na falta de aplicação das 

Leis Imperiais, recorreria-se à comentadores de textos romanos, aplicados no período 

medieval:  

 
E se o caso, de que se trata em prática, não for determinado por Lei de 
nossos Reinos, estilo ou costume acima dito, ou Leis, ou pelos sagrados 
Cânones, então mandamos que se guardem as Glosas de Acúrsio, 
incorporadas nas ditas Leis Imperiais, quando por comum opinião dos 
Doutores não forem reprovadas; quando pelas ditas Glosas o caso não for 
determinado, se guarde a opinião de Bártolo (...).”  

A partir de 1769, porém, devido às reformas pombalinas, a Boa Razão tomou novos 

contornos, que podem ser conferidos nos fragmentos abaixo:  

 
Mando pela outra parte, que aquela boa razão, que o sobredito Preâmbulo 
determinou, que fosse na praxe de julgar subsidiária, não possa nunca ser 

218 Tema tratado por Priscila de Lima, que apresenta e discute os alvarás pombalinos relativos ao fim tráfico de 
africanos e a abolição gradual da escravidão em Portugal. Essa legislação foi divulgada e reinterpretada na 
América Portuguesa por pardos escravos e libertos para legitimar seus pedidos de alforria ou de privilégios 
garantidos à população livre de cor acertada nessas ordens. A autora observa que, após a divulgação dessas leis 
na metrópole, houve um aumento de missivas direcionadas da colônia americana. LIMA, Priscila de. De libertos 
a habilitados. Interpretações populares dos alvarás anti-escravistas na América portuguesa (1761-1810). 
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2011. 
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a da autoridade extrínseca destes, ou daqueles Textos do Direito Civil, 
ou Abstratos, ou ainda com a concordância de outros; mas sim, e somente:  
 
Ou aquela boa razão, que consiste nos primitivos princípios, que contém 
verdades essenciais, intrínsecas, e inalteráveis, que a Ética dos mesmos 
Romanos havia estabelecido, e que os Direitos Divino, e Natural, 
formalizaram para servirem as Regras Moraes, e Civis, entre o 
Cristianismo: 
 
 Ou aquela boa razão, que se funda nas outras Regras, que de universal 
consentimento estabeleceu o Direito das Gentes para a direção, e 
governo de todas as Nações civilizadas:  
 
Ou aquela boa razão, que se estabelece nas Leis Políticas, Econômicas, 
Mercantis, e Marítimas, que as mesmas Nações Cristãs tem promulgado com 
manifestas utilidades, do sossego público, do estabelecimento da 
reputação, e do aumento dos cabedais dos Povos, que com as disciplinas 
destas sábias, e proveitosas Leis vivem felizes à sombra dos tronos, e 
debaixo dos auspícios dos seus respectivos Monarcas, Príncipes 
Soberanos: Sendo muito mais racionável, e muito mais coerente, que nestas 
interessantes matérias se recorra antes em casos de necessidade ao subsídio 
próximo das sobreditas Leis das Nações Cristãs, iluminadas, e polidas, que 
com elas estão resplandecendo na boa, depurada, e sã Jurisprudência; em 
muitas outras erudições úteis, e necessárias; e na felicidade; do que ir buscar 
sem boas razões, ou sem razão digna de atender-se, depois de mais de 
dezessete Séculos o socorro às Leis de uns Gentios219 (grifos nossos) 
 

 
A noção de direito natural passa a ser o centro dos princípios de ordenação das 

“regras morais e civis”. A boa razão era aquela que priorizavas “os direitos das gentes”, 

sempre subsidiada pela vontade do monarca. As mudanças provenientes do ano de 1769 

recaíam exatamente sobre o controle da aplicação do direito romano no reino, tornando-o 

subsidiário. Essa revisão das fontes de direito pretendia dar maior visibilidade à lei do 

soberano e à invocação do direito natural, em conformidade com a legislação incorporada 

pelos Estados iluministas da Europa. A lei da Boa Razão inspirava renovação e dava “margem 

de arbítrio ao julgador na seleção das fontes de direito a aplicar”.220 

O direito natural devia ser priorizado nos julgamentos em caso de conflito, pois era 

superior e anterior ao direito positivo, privilegiava os direitos inatos. O direito positivo 

admitia a instituição da escravidão, mas não sobrepunha ao direito natural. Desse modo, o seu 

emprego em defesa da liberdade foi usual a partir das medidas pombalinas, fundamentadas no 

pensamento ilustrado. Conforme já mencionado anteriormente, o projeto político pombalino 

procurava intervir na legislação buscando acomodá-la ao novo ideal jurídico. O objetivo era 

219 Lei da Boa Razão. Disponível em: www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/acs_MA_5058. Acesso em: 14 abril 
2013. 
220 HESPANHA, António Manuel. Hércules confundido. Sentidos improváveis e incertos do constitucionalismo 
oitocentista: o caso português. Curitiba: Juruá, 2010, p.46. 
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diminuir a aplicação do direito romano e olhar mais para as nações civilizadas e deixar 

sobressair a razão, o direito natural, a ética, o direito das gentes.  

No que tange às reformas sociais, dentre as várias medidas adotadas em função de 

manter o controle e tornar útil a participação dos vassalos para o bem comum do Estado se 

inscrevia uma medida importante, que era o controle dos crimes praticados e da vadiagem. 

Embora não fosse uma ordem direcionada especificamente aos segmentos de africanos e seus 

descendentes, incidia diretamente sobre eles.  

O decreto de 4 de novembro de 1755 procurava controlar os “ociosos e vadios” e 

propor um incentivo ao trabalho. A pena era de prisão imediata a todos aqueles que fossem 

achados na ociosidade. A ordem nesse sentido era punir aos “vagabundos” e “mendigos” que 

tivessem idade e saúde favoráveis ao trabalho, conforme o excerto: “e que todas as pessoas, 

que forem achadas na culpável ociosidade acima referida, sejam presas, e autuadas, em 

processos simplesmente verbais”. Constatando ser verdade a vadiagem, o acusado cumpriria 

pena de trabalhos na cidade que fosse achado, mas receberia jornais para isso.221 O trabalho, 

na concepção da política pombalina, integrava os súditos no projeto reformador, era fonte 

geradora de riquezas e disciplinador social. 

As medidas pombalinas que começaram a gerar mudanças relativas à ordem social 

foram direcionadas aos povos naturais da América portuguesa. Primeiro houve revogação da 

proibição de casamentos entre portugueses e indígenas e a habilitação aos filhos, frutos dessa 

relação, a cargos e honras. Mais tarde, foi proibida a escravidão dos índios. Com isso, 

iniciava-se uma nova fase em que foram abertas as possibilidades de inserção de setores 

anteriormente restritos pela justificativa da impureza de sangue. 

A primeira mudança decorrente das políticas pombalinas e dirigidas diretamente aos 

escravos e afrodescendentes foi o alvará de 19 de setembro de 1761, relativo à proibição do 

tráfico de escravos para Portugal. A partir dessa data, todos os escravos que aportassem em 

Portugal seriam automaticamente libertados. A liberdade não era legitimada por carta de 

alforria, mas por registro portuário, que deveria ser feito em menos de quarenta e oito horas a 

partir da chegada do escravo. Caso isso não ocorresse, caberia aos juízes locais a feitura de 

uma certidão atestando libertação. O alvará previa ainda punições aos que mantivessem em 

seu poder escravos com direito à liberdade, como a acusação de cárcere privado. A 

possibilidade de fugas de escravos para o reino com o objetivo de serem libertados foi 

221 Decreto de 4 de novembro de 1755. Contra os vadios e ociosos. Disponível em: 
<http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=105&id_obra=73&pagina=547>. Acesso em: 24 
março 2013. Esse assunto é tratado por SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira 
no século XVIII. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2ª Edição, 1985, pp.51-90. 
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prevista nesse documento, e quanto a isso foi feita uma ressalva: os fugitivos seriam presos e 

logo remetidos ao seu local de origem na mesma embarcação em que havia chegado.222 

A partir desse documento com força de lei, vários pedidos foram direcionados ao 

reino, desde dispensas dos próprios senhores que pretendiam viajar com seus escravos para 

Portugal, até pedidos de liberdade daqueles que foram conduzidos para o reino e não foram 

apresentados nas alfândegas. Conforme previstos, os casos de fugas visando o benefício da 

liberdade ocorreram e foram justificados com base nos maus tratos da parte dos senhores em 

relação aos seus escravos.223 Os pedidos de liberdade, por sua vez, não se restringiram apenas 

aos cativos que se encontravam no reino: os da América portuguesa passaram igualmente a 

clamar diretamente ao rei. Vários desdobramentos ocorreram em função desse alvará. A 

ausência de argumentos legais em defesa da liberdade contribuiu para a circulação de 

informações dessa natureza nos domínios de Portugal e sua apropriação em diferentes 

situações.  

Outra determinação importante promulgada em Portugal foi o alvará de 16 de janeiro 

de 1773. Tratava-se da libertação de escravos que descendiam da quarta geração de mulheres 

escravas, ou seja, cujas avós tivessem vivido nessa condição. Seriam considerados libertos os 

que nascessem a partir daquela data. Aqueles cujas mães ou avós haviam sido escravas, 

deveriam permanecer em cativeiro. Tratava-se, portanto, de uma abolição gradual dos 

escravos do reino; e mais do que o ato de libertar, o soberano ainda concedeu aos escravos 

libertos a possibilidade de se tornarem “hábeis para todos os ofícios, honras e dignidades, sem 

a nota distintiva de libertos.”224 

Em nenhuma passagem do alvará é citado um distintivo ou qualquer menção relativa 

à cor do escravo a ser libertado. Se, por um lado, a libertação daqueles de quarta geração fosse 

favorecer pardos e mulatos, o mesmo não pode ser dito quanto à  libertação dos nascidos a 

partir da vigência do alvará. De todo modo, a lei ficava restrita aos descendentes de africanos, 

muito embora esses tivessem sido contemplados no alvará de 1761, relativo à extinção do 

tráfico. A habilitação, por sua vez, funcionava como um incentivo aos homens de cor do reino 

para se tornarem úteis ao bem comum do Estado.   

A proibição do tráfico de escravos para Portugal e a posterior abolição da escravidão 

tiveram desdobramentos na América portuguesa entre os escravos e homens livres de cor. 

222 LIMA, De libertos a habilitados, pp.61-62. 
223 Ibidem, pp.63-66. 
224 Alvará com força de lei de 16 de janeiro de 1773. LARA, Silvia H. “Legislação sobre escravos africanos na 
América portuguesa.” In: ANDRÉS-GALLEGO, José. (Org.) Nuevas Aportaciones a la Historia Jurídica de 
Iberoamérica. Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000, pp.359-360. 
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Mesmo se tratando de ordens dirigidas especificamente ao reino, essas determinações 

chegaram ao conhecimento da população livre de cor e escravos da colônia portuguesa e 

foram por eles reinterpretadas, dando margem à utilização de argumentos desses documentos 

em situações de em que se buscava a garantia da liberdade ou mesmo de privilégios entre 

pessoas da mesma condição social. Nos auditórios da cidade de Mariana e em petições 

direcionadas ao reino, essas ordens aparecem como artifício para convencer autoridades locais 

e o soberano na satisfação de seus pedidos, e nunca como forma de contestar a escravidão.  

Em Portugal, a escravidão passou a ser associada à barbárie, algo que não ocorreu na 

América portuguesa. No entanto, observou-se, a partir dos alvarás pombalinos, um potencial 

de politização da parte daqueles que enviaram correspondência ao rei. Embora os alvarás não 

fizessem parte da legislação válida para a colônia americana, eles serviram de base e 

inspiraram os argumentos de procuradores de escravos e homens livres de cor a moverem 

suas ações contra a escravidão na esfera local ou nas missivas que buscavam a concessão dos 

mesmos privilégios concedidos no reino. 

Na Paraíba, o efeito dessa ordem foi sentido de forma mais contundente quando 

escravos e homens de cor passaram a representar riscos, por andarem “amotinados” em 

virtude do conhecimento e circulação das ideias sobre o alvará de 1773. Eles passaram a fazer 

cópias do alvará e interpretá-lo como lhes parecia conveniente, causando grande desconforto 

entre as autoridades locais. O governador e o ouvidor daquela localidade fizeram pedido de 

devassa com o objetivo de esclarecer o conteúdo do documento e evitar tumultos por 

reivindicações em torno da liberdade e dar fim àquele equívoco. 

Os homens que tiveram acesso ao conteúdo do alvará entenderam que a liberdade 

seria garantida para bisnetos de escravas. Divulgaram pela cidade que os pardos seriam forros 

a partir daquele documento, pois entenderam que aquela lei era prevista para o reino e seus 

domínios. Por fim, cinco homens pardos livres e forros foram acusados de incitar tal 

confusão, eram eles, o pardo oficial de pintor Felix Caetano, o sargento-mor dos terços dos 

homens pardos Pedro de Alcântara Bulhões, o pardo forro Luiz Leitão, o capitão dos pardos 

Bernardino Sena e um alferes dos Henrique da Paraíba, Luiz Gomes de Brito.  

A cada investigado na devassa recaiu uma acusação, mas em geral, foram 

considerados culpados pela celeuma instalada na região que envolveu escravos, libertos e 

homens livres de cor. Em particular, Felix Caetano foi acusado de repetir em várias ocasiões e 

em presença de diferentes pessoas que a libertação dos escravos determinada naquela lei era 

válida na colônia; Pedro de Alcântara Bulhões, pelas articulações feitas; Luiz Leitão, por sua 

curiosidade; Luiz Gomes de Brito, pela divulgação de informação que tomou conhecimento 
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após o contato com oficiais dos Henriques em viagem feita à Bahia, acerca das mercês 

concedidas pelo soberano aos pretos. 

Tratava-se, portanto, de homens de ascendência africana, ocupantes de postos de 

milícias, que tinham acesso a informações do reino, mas que sabiam ler e escrever. Esse era 

um grupo privilegiado entre os outros de mesma condição social. Eles estavam a par do que 

acontecia no reino e na colônia, se articulavam e demonstravam fazer parte de debates 

políticos coevos e transmitiam o conhecimento adquirido entre os moradores de suas 

comunidades. Eram os que mais tinham interesse no alvará, pois eram detentores de 

prerrogativas. Percebe-se o potencial de politização originado nessa localidade e a articulação 

com homens de outras localidades, como a Bahia e de Pernambuco, devido à possibilidade de 

circulação e interação desses oficiais inseridos nos corpos militares.225 

Outra medida que exerceu influência direta sobre a aspiração dos homens livres de 

cor e libertos foi a carta régia de 22 de março de 1766, que determinou o recrutamento de 

tropas auxiliares na colônia, incluindo homens mestiços, pretos e libertos. Embora não 

recebessem soldos, conforme mencionado anteriormente, essa possibilidade foi uma abertura 

ao horizonte de expectativas para homens de cor no que dizia respeito à concessão de 

privilégios e cargos nas milícias. Nessas instituições, eles representaram grupos de pressão, 

nos termos de Marco Antônio Silveira. Tais medidas, além de gerar novas expectativas aos 

homens livres de cor, contribuíram para conquistas e manifestações em torno de 

prerrogativas. 

Três décadas mais tarde, em 1796, uma petição foi encaminhada ao Conselho 

Ultramarino, dessa vez por Miguel Ferreira de Souza. O documento inspirou-se diretamente 

nos alvarás de 22 de março de 1766 e de 4 de janeiro de 1773. Ele escreveu à rainha D. Maria 

I para falar da “situação dos homens pardos e pretos libertos que estão sujeitos a todos os 

serviços e perigos, pedindo para eles justiça.” O discurso desse peticionário não era muito 

diferente do liberto Coutinho; contudo a repercussão gerada a partir da divulgação do 

conteúdo na localidade de origem do missivista da missivista foi outra. Miguel Ferreira de 

Souza foi criticado pelo governador das Minas, Bernardo José de Lorena, em 1798, e todas as 

suas solicitações expostas em sua carta foram contestadas. 

Miguel Ferreira de Souza era um homem pardo e residia na cidade de Mariana.  

Apresentou-se como “Capitão mais velho do Terço Auxiliar de que é Mestre de Campo Luis 

Correia Lisboa”, onde servia há mais de 26 anos. Participou de várias operações de conquistas 

225 LIMA, De libertos a habilitados, pp.73-88. 
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de índios nesse período e ainda compareceu a todas as funções reais quando solicitado. Era, 

portanto, um exemplo de bom vassalo que descendia da escravidão: 

  
com satisfação geral de todos indo a conquistas de Gentios a minha custa 
comparecendo em todas as funções reais e tudo o mais do Real serviço, além 
de ter sido soldado pago na Praça da cidade do Rio de Janeiro de que é por 
causa de moléstias [dei baixa] na dita Praça, dando um homem pago por 
mim para servir a Vossa Majestade em meu lugar [e sou] filho do Capitão 
Vicente Ferreira de Sousa da Ordenança do termo desta cidade a que serviu 
de Vereador na mesma, [conheço] que tudo isto devo por na presença de 
Vossa Majestade por documentos porém a brevidade o não permite fazer o 
que não [tenho] devido fazê-lo presente o General da Capitania 
determinando Vossa Majestade ao dito querendo atender-me no que suplico. 

 

Além das solicitações em nome dos pretos e pardos libertos de Mariana, Souza 

solicitava o posto de  

Sargento Mor pago tirado das Tropas pagas para disciplina dos ditos terços 
de regimentos o que suplica a Vossa Majestade querendo por piedade sua me 
atender e mandar ao General da dita Capitania me passe patente de Sargento 
Mor pago para [disciplinar] os ditos terços e Regimentos atendendo os 
serviços que tenho feito e ter eu saído das tropas pagas porque mesmo nesta 
fique satisfeito a todas os da mesma classe em que Vossa Majestade me 
atende e a todos nos ditos empregos. 
 
 

A carta de Miguel Ferreira de Souza elucida os principais atributos dos homens 

pardos e pretos libertos daquela localidade e a utilidade de seus serviços, em detrimento da 

falta de recompensa por parte da Coroa mesmo depois de seus feitos e bons serviços 

prestados. Segundo Souza, eram eles que adentravam pelos sertões à procura de ouro, 

riquezas, mas à captura de negros fugidos e índios bravios. Atividades perigosas, mas 

prestadas com empenho, “com todo zelo e prontidão”. Depois do serviço prestado, pediam 

recompensas como terras para mineração e para o plantio, mas que lhes eram negadas com o 

argumento de que deveriam ser primeiramente distribuídas a homens brancos.  

Eram os pardos libertos que serviam às milícias “com mais prontidão e menos 

despesa”. Fora criada uma Companhia de Pedestres Pardos de Pé para auxiliar a de Cavalaria 

e melhor fazer as diligências, cujos soldos eram bem mais limitados que os de soldados que 

serviam a cavalo. Os recursos a eles direcionados eram diminutos, às suas próprias custas que 

adquiriam armas e fardas. Não gozavam de nenhum privilégio ou ocupação “honrosa da 

República”. Não obstante, nunca houve “na classe dos referidos Homens Pardos e Pretos” 

rebeliões ou “desobediências e inconfidências respeito às leis de Vossa Majestade, antes em 
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todo muito respeito e obediência a todos os superiores além do muito amor e vontade com que 

se empregam no serviço de Vossa Majestade e despesas dos seus próprios bens.”  

No plano religioso, Miguel Ferreira reclamava pelo acesso restrito às Ordens 

Terceiras e Irmandades do Sacramento”. Homens pretos e pardos somente poderiam pertencer 

a congregações compostas por escravos e libertos. Ainda que fizessem parte dessas 

irmandades, tinham autonomia minimizada, pois a maior parte delas era administrada ou 

tendo os principais cargos ocupados por homens brancos. Por isso, os homens Pretos e Pardos 

da dita Capitania viviam “desprezados e aperreados”.  

Todas essas reclamações foram encontradas nas petições de Coutinho e confirmadas 

pelas autoridades eclesiásticas que viveram nas Minas nas primeiras décadas do setecentos. A 

petição de Souza, porém, tocou em uma lei que talvez tenha exaltado os ânimos do 

Governador da Capitania. Tratava-se de um “Alvará com força de Lei”, datado 16 de janeiro 

de 1773.226 

Conforme mencionado anteriormente, esse documento foi criado para a aplicação de 

uma ordem direcionada ao “Reino de Algarve a algumas províncias de Portugal”. Ordem, por 

sua vez, “contrária ao perpétuo cativeiro dos homens pardos e pretos nacionais”. Determinava 

que a escravidão não mais se estendesse à terceira geração de uma escrava, todos os bisnetos 

seriam libertados, somente os filhos e netos de uma escrava continuariam a viver em 

cativeiro. Tratava da habilitação dos mesmos para “todos os ofícios, honras e dignidades sem 

a nota distintiva de Libertos”. Ou seja, os bisnetos das escravas deveriam ser admitidos como 

vassalos leais e em “todos os empregos e honras do Real serviço”. 

Ao ter informações acerca do conteúdo da petição de Miguel Ferreira de Souza, o 

governador de Minas escreveu uma carta à Rainha, dando o seu parecer a respeito do 

documento. Em primeiro lugar, fez críticas ao peticionário, afirmando que Souza, Capitão do 

Regimento dos Pardos de Mariana, era “um velho pobre, e de má conduta”. Esclareceu que 

aquele alvará não caberia à porção americana do império português e que as solicitações feitas 

pelo pardo não teriam fundamento, pois, 

 

226 Luiz Geraldo Silva aponta algumas menções feitas na historiografia sobre esse documento, que partiu de 
políticas pombalinas adotadas na segunda metade do século XVIII. Fosse por motivações econômicas ou de 
cunho humanitário, essas medidas introduzidas por Sebastião José de Carvalho e Melo, foram inspiradas na 
Ilustração. Paralelo a esse movimento, mantinham-se movimentos antiescravistas e abolicionistas na Inglaterra e 
França, também inspirados nos ideais das Luzes. SILVA, Luiz Geraldo. ““Esperança de liberdade”. 
Interpretações populares da abolição ilustrada (1773-1774).” Revista de História, 144 (2001), pp.73-106. 
VENÂNCIO, Renato Pinto. “O Alvará português de 1761 e os escravos do Brasil.” In: GONÇALVES, Andréa 
Lisly; ARAÚJO, Valdei Lopes de. Estado, região e sociedade: contribuições sobre a história social e política. 
Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, pp.33-48. LIMA, De libertos a habilitados. 
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as Sesmarias de terras repartem-se com a maior igualdade, sem se indagar se 
os que as pedem são Brancos, Pardos, ou Negros; há aqui Pardos que até tem 
Escravos seus, e Lavras em que mineram, que se lhe não embaraça. Passo 
agora a dizer pelo que observei na primeira junta de Justiças que fiz que 
todos os Réus foram Pardos e Pretos. 

 

Ainda atentou que seria um risco de se favorecer sobremaneira os pretos e pardos 

daquela sociedade.  

 

(...) pois a junta lembrança de Vossa Excelência dos fatos acontecidos nas 
Antilhas, e atendendo igualmente ao grandíssimo excesso em número que 
levam Pardos e Pretos sobre os Brancos nesta Capitania, parece-me será 
muito prejudicial se Sua Majestade favorecer mais em geral aquela casta de 
gente, de que a tem já favorecido pelas suas sábias e justíssimas Leis. (Grifo 
nosso). 
 

Por um lado, há uma afirmação de que houve uma política de favorecimento dos 

descendentes de escravos e libertos, conforme mencionou o governador Bernardo José Maria 

Lorena e Silveira, por meio das ditas “sábias e justíssimas Leis”. A aquisição desses homens 

estaria restrita ao acúmulo de posses como “terras”, “escravos” e “lavras”, ou seja, aspectos 

relativos à propriedade, o que implica em prerrogativas do âmbito civil. Ao se mirar ao caso 

das Antilhas, refere-se, sobretudo, ao exemplo da temida colônia francesa de São Domingos e 

da percepção constante de que o favorecimento daquilo que considerava ser essa “casta de 

gente” deveria ser regulado. Tal posição nos permite pensar que as prerrogativas dirigidas aos 

libertos e seus descendentes eram bem vistas aos olhos dos administradores enquanto ficavam 

restritas à esfera civil. Mas o mesmo não pode ser dito quanto à garantia de circulação na 

esfera política. Nesse momento, fica claro que a evocação ao caso do Haiti tinha menos 

relação com os segmentos tidos como marginalizados do que com aqueles que estavam 

inseridos economicamente e socialmente. Os homens da colônia francesa que fizeram a 

revolução eram aqueles inseridos socialmente e economicamente, e que reivindicavam a 

participação na esfera política. 

As informações dessas duas petições confirmam que, por um lado, os libertos eram 

reconhecidos pelas autoridades eclesiásticas como bons vassalos, membros da sociedade civil 

e dignos de privilégios por seus bons feitos. Por outro, eram vistos pelas autoridades locais 

como potencialmente perigosos e causarem tumultos, não no sentido estrito da marginalidade, 

mas pela politização que foram adquirindo no decorrer do setecentos. Eles continuaram 

lutando para diminuir a acirrada estratificação social baseada em critérios raciais que os 

excluía de determinadas prerrogativas. Noutras palavras, representavam perigo não por serem 
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violentos ou revoltosos, conforme a legislação mostrou desde as primeiras décadas do 

setecentos, mas sim por terem adquirido um potencial de contestação e busca por seus 

direitos. Esse foi o impacto gerado pelo crescimento de negros e pardos forros e seus 

descendentes na Capitania de Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. 

Essas petições mostram exemplos de libertos que se inseriram socialmente e 

economicamente na Colônia, como José Inácio e Miguel Ferreira de Souza. Homens que 

conheciam as letras e que ocuparam postos importantes a serviço da Coroa, sobretudo, que 

atuaram nas esferas políticas formais do Império. Um era crioulo, o outro pardo. 

Representaram homens que, embora não tivessem tido uma projeção como as que eles 

próprios vivenciaram, uniam-se pela condição social. Esse prestígio, por vezes, implicava 

rivalidade com os brancos, na disputa pelos “recursos materiais e simbólicos” 

disponibilizados pelo Rei aos seus súditos.227  

O propósito das cartas também era o de dissociar a imagem dos ex-escravos das 

agitações sociais e políticas. Esses homens já assumiam papel importante na sociedade 

mineira colonial, e estavam cientes das suas funções. Restava, porém, o reconhecimento de 

seus direitos enquanto bons vassalos e a compensação por seus esforços. O benefício que 

desejavam era o acesso a cargos públicos, honrarias nos regimentos e autonomia nas 

irmandades, algo que pode ser associado a uma ideia de “liberdade jurídica” “aos homens de 

cor, livres ou escravos, que faziam a sua parte, cumprindo com suas obrigações de súditos”.228 

Aos pretos e pardos libertos não era exigindo mais que o reconhecimento de seus direitos. 

Petições individuais ou em conjunto que eram enviadas ao Conselho Ultramarino 

denotam cada vez mais as manifestações políticas dos negros e pardos libertos como uma 

capacidade de se organizarem politicamente e pressionarem as autoridades. Teriam ocorrido 

nas irmandades, evidenciada como identidade devocional, mas também nas milícias ou tropas, 

que evidenciavam traços identitários criados a partir dos critérios raciais então adotados.  

O acesso a postos de serviços a cargo da Coroa e o domínio das letras foi o que 

contribuiu para que alguns pardos forros levassem até o Reino algumas das queixas de grupos 

de devotos das irmandades leigas e pedidos de privilégios aos terços e ordens militares. 

Conforme afirmou Marco Antônio Silveira, eles fizeram uso desses meios políticos para 

pleitear mercês e privilégios sem colocar que xeque a ordenação política a que estavam 

sujeitos.  De fato, os pretos e pardos libertos nunca quiseram contestar a escravidão com as 

227 SILVEIRA, “Acumulando forças”, pp.131-156. 
228 SOUZA, Laura de Mello e. Norma e conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 1999, pp.155-156. 
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solicitações enviadas a Portugal ou com as ações cíveis impetradas na justiça local. 

Objetivavam com suas manifestações a busca pela igualdade com os demais vassalos do 

Império. Nesse sentido, comparavam os privilégios concedidos às suas irmandades às dos 

brancos, da mesma forma que equiparavam as ordenações militares de pretos e pardos libertos 

de pé com as pagas e de cavalaria, ou mesmo de pretos e pardos existentes em outras 

Capitanias. 

 

 

2.4.O sentido político das demandas judiciais 

 

As instâncias jurídicas locais foram um palco significativo das reivindicações 

iniciadas por egressos do cativeiro na passagem do século XVIII para o XIX. A justiça 

funcionou como um importante instrumento de garantia do que hoje entendemos por direitos 

civis para os ex-escravos no período colonial.229 A busca por esse meio teria assegurado o 

usufruto de determinadas prerrogativas que o passado escravista lhes restringia. Os libertos 

buscavam defesas quanto ao direito de propriedade, à liberdade, mas acima de tudo, tiveram 

que mover seus esforços em função de diminuir a mácula da escravidão. Embora esse não 

fosse o cerne das questões julgadas em juízo, o tema estava implícito em argumentos de 

pessoas envolvidas nas demandas, conforme podermos conferir no seguinte caso. 

O alferes Manoel José Pereira Carneiro apresentou à justiça de Mariana, em 1788, 

uma carta de seguro expedida por Tomás Antônio Gonzaga, então ouvidor geral e corregedor 

da Comarca de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto.230 Seu objetivo era evitar 

sua prisão após ser denunciado por Joana Fernandes Ribeiro crioula forra, ambos moradores 

na Passagem. Manoel era alferes e dono de botica na localidade. Joana era viúva de Manoel 

de Mello Santana e herdeira dos bens que ficaram do falecido do seu marido, um homem 

branco. O confronto entre os dois teve início após Joana ser despejada da sua casa, imóvel 

esse arrematado em praça anos antes por Manoel José. As opiniões dos dois eram 

contraditórias. Ela argumentava ter sido posta para fora da sua residência sem ordem de 

justiça e com uso de violência, enquanto ele argumentava ter executado o crédito sem causar 

mal algum à liberta. 

Além da isenção da prisão, Manoel José desejava da justiça o livramento da culpa de 

todas as acusações proferidas contra ele por Joana em uma ação judicial iniciada após o 

229 CARVALHO, Cidadania no Brasil, p.21. 
230 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 289, Auto 7027. 
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despejo. Segundo a liberta, Manoel chegou em sua casa próximo do horário do almoço. Sem 

ordem de justiça, ele a puxou pelo braço e a arrastou para a rua e logo trancou a residência. 

Prosseguindo, afirmou que nunca mais teve acesso à casa e  nem aos pertences que ali se 

encontravam. Tratava-se de algumas peças de vestuário e de uso doméstico, objetos de 

cozinha, como pratos, talheres, taxo, barril, além de bens de consumo, como galinhas, 

toucinho, sebo, dentre outros. Havia ainda “trastes alheios” que ali se encontravam por 

estarem em seu poder. Portanto, foi expulsa de forma vil e privada da posse de seus “trastes”. 

Com essas informações, a liberta desejava que a justiça punisse o alferes “na forma da Lei” 

por seus atos. 

Para Manoel, as coisas aconteceram de maneira diferente daquela relatada por Joana. 

Ele informou que, em 1784, penhorou duas casas de morada e outros bens móveis 

pertencentes à liberta, “por pagamento de cento e cinquenta mil e tantos réis”, e que possuía 

certidão que comprovava o negócio. Notificou que somente tomou posse da morada após 

carta de rematação expedida em primeiro de junho de 1787. Em momento algum, segundo o 

alferes, a liberta havia reclamado por ter sido expulsa, sofrido insulto ou violência. Do 

contrário, agiu pacificamente à solicitação de entrega do imóvel, mas não quis fornecer as 

chaves de dois quartos que se encontravam trancados. Logo, Joana fez requerimento “perante 

o Ilustríssimo e Excelentíssimo General que então era desta Capitania, afim de que o Réu lhe 

desse 3 anos de espera para satisfação da dívida de que procedida aquela execução”, mas 

quando percebeu que não conseguiria nada a seu favor, “ passou a dar falsa querela de que 

trata o auto”. 

O Alferes expôs suas virtudes e desmereceu Joana. Afirmou ser uma “pessoa temente 

a Deus e as justiças de Sua Majestade, incapaz de praticar quaisquer fatos que ofendam a 

terceiro”. Informou que nunca roubou a liberta, dizendo que os pertences encontrados na casa 

também haviam sido por ele penhorados, eram parte dos bens por ele arrematados. Aquelas 

acusações não passavam de “injúrias, perdas e danos”. A liberta Joana, por ser negra da Costa, 

criou toda aquela situação porque era suscetível a má influência, exercida por um crioulo 

chamado Julião, que com ela residia no momento da penhora.  

Replicando, Joana negou as afirmações do alferes sobre os pertences. Disse que os 

objetos, que denominou de “trastes”, não estavam incluídos na penhora feita por Manoel José. 

As chaves a que ele havia se referido jamais poderiam ter sido ocultadas, pois não “teve 

tempo de entrar no interior da casa porque foi puxada e arrastada”. Dentre outras informações, 

afirmou que “ainda que fosse preta da Costa, foi sempre muito verdadeira e como tal reputada 

de pacífica conduta sem que haja incomodado alguém até o presente com pleito algum”. 



110 
 

Na tréplica, Manoel José tentou diminuir a reputação dos aliados de Joana. Apontou 

falhas morais e vícios de alguns deles. Eram pardos ou crioulos, pessoas com idades entre 35 

e 60 anos, que exerciam as funções de barbeiro, minerador, alfaiate, carapina, feitor e 

costureira. Sobre João José, notou ser “um homem de pouco crédito e que quase sempre anda 

tomado de bebidas”. Sobre Francisco de Faria, declarou que era “um pardo de má conduta”. 

Além disso, era uma vingança que motivava as declarações desse pardo contra ele, alferes. A 

primeira era pelo fato dele não ter vendido umas casas que Francisco queria lhe comprar e que 

ele não quis vender. A outra razão foi uma cobrança feita ao pardo de itens consumidos e não 

quitados em sua botica. Manoel José acreditava que Francisco havia se tornado “seu inimigo 

capital” e por isso se ofereceu a jurar falsamente a favor de Joana. Sobre o crioulo Julião, 

disse ser esse  
tão velhaco e enredador que deixando coartado seu senhor Manoel Luis da 
Silva por não pagar o preço do coartamento sendo obrigado a isso pelo 
testamenteiro o guarda mor Manoel Coelho Pereira armou tal barulho e fez 
tantas trapaças que inda até o presente não tem pago nem tem [carta e anda] 
vivendo à rédea solta e por isso de nada pode servir o seu juramento caso o 
desse naquela querela tudo o mais que ofenda se triplica por negação Fama 
Pública. 

 

As testemunhas de Joana, por fim, eram consideradas por Manoel José uns  

 
negros ou crioulos (...) ou mulatos (...) desta qualidade são reputados por vis, 
sem que menção de crédito algum em cujos termos e conforme aos de 
Direito se hão de julgar indignos de crédito recebendo-se e julgando-se para 
o seu fim provados os presentes embargos Fama Pública. 

 

Nesse momento de conflito judicial, o fato de ser africano ou descendente de 

escravos tornou-se motivo de desqualificação de uma pessoa: a inferioridade racial era para 

Manoel José a explicação das falhas de Joana. Tendo contraído uma dívida por nós 

desconhecida, seus bens foram penhorados e arrematados em praça pública. Talvez a 

resistência em entregar a casa ao alferes tenha contribuído para o despejo. Joana não cumpriu 

seus compromissos financeiros e acabou se endividando e perdendo seus bens. Ao ser 

despejada, passou a fazer falsas acusações a um homem de bem porque estava sendo 

influenciada por outras pessoas também de caráter duvidoso, pardos forros, indignos de 

crédito. Esse, portanto, era o argumento de um homem branco acusado de agir violentamente 

com uma liberta, que, por sua vez, tinha como aliados ex-escravos e homens pardos.  

As testemunhas de Manoel José receberam desqualificações com outras conotações, 

pois se tratava de homens brancos. Eram eles, guarda-mor, vendedor de cachaça, tenente 
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Capitão e minerador, pessoas cuja faixa etária variava entre 36 e 60 anos. O procurador de 

Joana denunciou a existência de vínculos e proteções na relação entre essas testemunhas e o 

acusado por dependência financeira ou forte amizade. Ter “pouca consciência” foi um dos 

argumentos utilizados nas assertivas contrárias de uma pessoa que defendeu o alferes. O 

Guarda Mor Manoel Coelho Pereira, por exemplo, era “devedor de avultada quantia de mil 

cruzados ao avô do réu e por isso interessado no vencimento deste”. O Capitão Manoel 

Ferreira Laje não era “digno de crédito algum em juízo pela razão de ter uma muito estrita 

amizade com o réu com o qual anda sempre de companhia”. A amizade teria motivado 

Antônio Pereira Leite a defender o Alferes, “que chegou ao excesso de tomar uma satisfação a 

autora publicamente” dizendo que “não havia de alcançar nada”. Já Manoel Dias do 

Nascimento e Bento Gomes dos Reis eram de pouca consciência; o segundo ainda não tinha 

“temor a Deus”, “chegou a induzir e comprar testemunhas” a seu favor em outra causa 

judicial movida contra sua mulher, “além de não ter razão de saber dos fatos deduzidos neste 

pleito por serem o [conteúdo] na Passagem e ele morador nesta cidade e os mais dirão as 

testemunhas escrevendo todo quanto souberem fará o articulado.” 

O Alferes conseguiu atingir seu objetivo e foi absolvido das acusações de Joana na 

sentença dos autos conclusos do dia 31 de julho de 1790. O que pareceu convincente à justiça 

foi o fato de Manoel José ter provado que havia rematado a casa pertencente à liberta e a 

mesma não quis fazer entrega. Após publicação da dita sentença, Joana decidiu fazer uma 

apelação para a Relação do Rio de Janeiro, mas, por falta de informações, não sabemos qual 

foi o desfecho desse caso.  

É possível perceber o posicionamento dessas pessoas na sociedade, como eram vistos 

e como se viam. O discurso do branco era pautado na desqualificação racial da liberta e suas 

testemunhas. Ela foi tida como ignorante e influenciável por ser uma “negra da Costa”, além 

de não ter cumprido com sua obrigação civil de arcar com sua dívida. Era, portanto, uma 

pessoa vil, indigna de crédito e enredadora como suas respectivas testemunhas, homens 

bêbados, vingativos, enganadores e mau pagadores. Já o discurso do negro, pardo, ex-escravo 

era contra a impunidade. Sobretudo, contra o enredo criado e sustentado por homens ligados 

por relações assimétricas de poder. Era contra esse discurso de desqualificação que os negros, 

mulatos, pardos libertos lutavam na Colônia, e essa luta era travada em suas atuações mais 

simples do cotidiano colonial. Para isso acessavam a justiça, para garantir certas 

prerrogativas.  

Esse caso mostra, no âmbito privado, aspectos daquilo que as petições de 1755 e 

1798 elucidam no âmbito público. O quadro que se apresenta nas petições é que parte da 
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população forra e egressa do cativeiro chegou a alcançar melhores posições na esfera 

econômica e social, ou algum sucesso por suas ocupações ou afazeres. Alguns se inseriram 

em irmandades e milícias e se uniram para tentar diminuir as restrições raciais, pois, na 

prática social, como se vê na ação cível, predominava a desqualificação de pessoas vinculadas 

a um passado escravista.   

A crítica feita às testemunhas de Joana se pautou fundamentalmente na falta de 

“crédito”. Mas foram baseados nesse mesmo “crédito” que os libertos exigiram igualdade de 

direitos e privilégios quando enviaram suas solicitações ao reino.  Eles queriam demonstrar 

que eram súditos cumpridores de seus deveres e funções, e responsáveis por seus atos. 

Paralela à formação de uma consciência política nascida dos agrupamentos como as 

irmandades e milícias, observa-se que na prática social havia uma marcante estratificação 

entre os vassalos livres, escravizados e seus descendentes. É nesse sentido que as ações 

impetradas nas instâncias jurídicas de Mariana iam ao encontro com as solicitações enviadas 

ao reino e com o processo de politização dos discursos ocorrido em fins do século XVIII. 

Tratava-se de uma “luta molecular”, nos termos de Marco Antônio Silveira, em torno da 

mitigação das desigualdades sociais. 

  No tocante às ações de liberdade e de redução ao cativeiro, os argumentos dos 

procuradores sempre eram divergentes. Os defensores dos escravos em processo de libertação 

ou dos libertos apelavam para a comiseração das autoridades e do soberano, declarando a 

rusticidade e a situação miserável dos seus constituintes. Já os defensores dos senhores 

apresentavam razões para convencer os juízes de que os coartados que não pagavam por suas 

liberdades acordadas com seus senhores eram desobedientes, ladrões e fugitivos. Parecia 

haver uma constante contradição entre os argumentos apresentados nas esferas jurídicas, que 

girava em torno do aviltamento e da capacidade. 

Em 1795, Joaquim Vicente Sanches, morador do Inficionado, moveu uma ação 

contra Ana Gomes Ribeira. O pedido central direcionado a Ana era para abrir mão de 

Joaquim, porque era forro, liberto e “não lhe deve escravidão alguma” 231. Segundo Joaquim, 

ele era um escravo que sabia ler e escrever e teve grande estima do seu antigo senhor, Paulo 

Rodrigues Ferreira, morador em Mariana, devido à forma com que lhe prestava os serviços, 

“com muita prontidão, amor e zelo”. Mas, em determinada ocasião, Ana Gomes o quis casar 

com sua filha, Joaquina Maria, por ser ele um homem “dotado de capacidades e prendas”. 

231 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 290, Auto 7052. 
 

                                                 



113 
 

Ana Gomes então procurou o senhor de Joaquim, morador em Mariana, e contratou a 

liberdade:  

 

(...) muito longe estava Paulo Rodrigues Ferreira de vender o Autor à Ré, 
mas logo que esta lhe disse que queria comprar a autora para ser liberto, pois 
não queria que sua filha casasse com ele, sendo cativo, por assim estarem 
contratados, não duvidou Paulo Rodrigues em tratar o negócio da venda do 
Autor à Ré, a qual logo passou crédito de 200 réis, preço por que se 
ajustaram, ficando por fiador da Ré o capitão Caetano Gonçalves de 
Miranda, a quem ela tinha trazido nessa ocasião em sua companhia para o 
dito fim (...) 

 

 

Desde então, Joaquim ficou liberto e pronto para se casar com a filha de Ana e até 

mudou-se para a casa dela, onde foi “tratado com muito amor, como seu genro, que havia de 

ser, como um homem livre e forro que é, pois comia juntamente com ela à sua mesa, e dormia 

em quartel distinto dos escravos, que a ré [possuía] e recebia todas as mais obsequias do 

senhor e liberto, e nunca de escravo.” Em algumas ocasiões ele a chamava por senhora, mas 

ela sempre o tratava por seu “filho” e “genro”. Joaquim ficou livre, mas sem título de 

liberdade, mas tempos depois a Ana passou a inquietá-lo, dizendo que era seu “cativo” e que 

o haveria de “de vender para o sertão e obrigando-o a que lhe preste aos serviços de escravo”. 

Ana Gomes Ribeira apresentou outros argumentos em uma petição entregue à justiça 

de Mariana. Disse que sempre tratou Joaquim Vicente como seu escravo, pois teria sido 

“arrastada e constrangida” a comprá-lo, por “roubos e outros muitos insultos que o dito 

escravo” tinha feito ao seu antigo senhor. Ele estava sendo mantido a ferros por esse motivo, e 

então Ana o tirou daquela situação. Esse teria sido “o único fundamento do engano” pelo qual 

fez a compra daquele escravo. Outro argumento foi que, depois de ir para o seu poder, nunca 

se sujeitou ao trabalho e nem a tratou como sua legítima senhora, dispensando “obediência 

como cativo”. Do contrário, o escravo a teria agredido e dado pancadas em seu filho 

Francisco, fugindo posteriormente. 

Nota-se certa incoerência nesses argumentos, pois Ana disse ter resgatado o escravo 

pela compra, porque estava sendo mantido em ferros. Mas, logo depois, fez sérias acusações 

que não ficaram restritas à agressão. Em artigos entregues por seu procurador, consta que ele  

 

é um crioulo cheio de vícios, costumado a fazer escritos falsos, fingir letras, 
e assinar para furtar e roubar, por semelhante forma, fazendas e mais gêneros 
que se costumam fiar e vender os negociantes, àquelas pessoas conhecidas e 
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abonadasse por semelhante forma, roubou muito nessa cidade, em nome de 
Paulo Rodrigues Ferreira, que veio a pagar quantias avultadas, além de 
outros, o dirão as testemunhas, sendo conhecido por ladrão e falsário.(...) é , 
e sempre foi (...) um vadio, fujão e calhambola, andando comumente fugido 
sem querer trabalhar, nem dar obediência como cativo, fingindo ser forro por 
onde anda. 
 

 

Não é possível saber o desfecho dessa situação, que talvez tenha se resolvido sem a 

interferência da justiça; o que se destaca é a para a disparidade entre os argumentos dos 

envolvidos na ação. Contamos com informações apresentadas por um homem que diz ter sido 

comprado por uma mulher que o queria casar com a própria filha; ela, por sua vez, lhe atribui 

várias acusações, inclusive de agressão in justificada. Embora Ana não tenha se referido à 

compra do escravo com a intenção de libertá-lo e casá-lo com sua filha, ela argumenta ter 

efetuado a compra apenas no sentido de tirá-lo dos grilhões, por motivo de roubo feito ao seu 

antigo senhor. Portanto, demonstra sua compra teria sido por uma atitude de piedade e 

humanidade, sentimento esse que não teve longa duração, pois as respostas apresentadas à 

ação intentada por Joaquim foram no sentido de convencer as autoridades que o escravo era 

um falsário, fujão, violento e desobediente.  

Há outro caso que apresenta um ex-escravo um incitando desordem local e 

marginalidade, mecanismo esse muito usado na vigência da escravidão contra escravos em 

processo de libertação e libertos. Eles eram taxados de preguiçosos, vadios, e caracterizados 

como pessoas que não se dedicavam ao trabalho. Esses discursos eram bem diferentes 

daqueles que pretendiam ser libertados, que tentavam mostrar em juízo que eram dignos de tal 

reconhecimento por suas virtudes. Isso é encontrado em várias ações, como na que Pedro 

Benguela moveu contra Maria Luiza e o Tenente João da Cunha Pacheco, testamenteiro de 

Alexandre Soares.232  

Da mesma forma que aconteceu com Joaquim - o escravo que sabia ler e escrever e 

afirmou ter sido comprado para se casar com a filha de sua senhora - Pedro queria que seu 

antigo senhor abrisse mão dele depois de ter sua liberdade concedida em testamento pelo 

preço de cento e cinquenta mil réis para pagar em quatro parcelas anuais. Após a morte do seu 

senhor, Pedro “começou a trabalhar com um zelo incansável pelo seu título sem falha 

alguma” e tudo o que ganhava fazia conta para abonar o pagamento da coartação. Depois 

disso, por ordem do testamenteiro da sua antiga senhora, ele passou a trabalhar no serviço de 

minerar, com seu sócio de João da Cunha Pacheco, o Tenente Antônio da Fonseca, em 

232 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 392, Auto 8572. 
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Calambau. Nesse serviço, Joaquim ficou sete anos, vencendo alguns jornais, mas mesmo 

assim, ele estava sempre muito pronto ao trabalho e ao pagamento da coartação, repassando 

todos os valores que recebia para quitar o valor da sua liberdade. No entanto, acabou sendo 

vendido pelo testamenteiro e submetido ao “miserável estado de cativeiro”.  

Foi apresentada comprovação do testamento em que Pedro havia sido coartado. Nas 

palavras do seu procurador, ele era “um preto rústico e ignorante, capaz de ser enganado, e se 

o referido não fora vendido não alegaria, e pela sua qualidade implora o benefício da 

restituição que lhe compete pela cláusula geral de pessoa miserável.” Por fim, o Tenente João 

da Cunha Pacheco entregou uma petição à justiça, onde informou que “para evitar o pleito e 

mais contendas judiciais, se ajustou com o suplicante com o dito Pedro Angola e com a dita 

sua senhora Maria Luiza, a desistir aquele de todo o direito e ação que contra a mesma 

pudesse ter pelos jornais pedidos, (...).” Apresentou as condições: pagaria então o valor que 

Maria Luiza pagou por Pedro e a esse haveria de “ficar liberto e forro por virtude do presente 

trato”. 

Ao que tudo indica, Pedro não teria tido acesso à liberdade com carta registrada se 

não recorresse à justiça local. Era comum nos conflitos os argumentos tentando desmerecer os 

coartados e a associação à vadiagem e desordens, mas aqui a situação foi diferente: a 

liberdade foi logo reconhecida e a compradora de Pedro foi ressarcida em função de se evitar 

que o processo corresse em juízo. Mas, de modo geral, o que prevalecia eram argumentos de 

que oscilavam entre trabalhadores e vadios.  

 Conforme vimos anteriormente, os argumentos sempre lembravam que os escravos 

recorriam a curadores que os representava na justiça para tratar de sua “defesa” e “Direito”, 

ou “tratar de seus Direitos”. O sentido político dessas ações é mais amplo, pois, embora o 

conteúdo relativo à defesa da liberdade encontrado trate de argumentos dados pelos 

advogados, é certo que os libertos ou escravos em processo de libertação tomavam 

conhecimento dessas informações e dividiam suas experiências com outras pessoas que se 

encontravam na mesma condição. No que tange à situação daqueles que pagavam parcelas 

para a quitação da alforria, há referências a esse “direito” de coartado, no sentido de 

prerrogativas adquiridas com a carta de corte, mas, por outro lado, também há casos em que 

havia uma série de restrições estabelecidas nesse mesmo documento. Pelo fato de ser uma 

prática frequente e desprovida de regras, cada senhor tratava a coartação e suas condições de 

forma particular. 

Tal “direito” não estava prescrito em nenhum código de leis, fazendo parte de 

práticas costumeiras que foram estabelecidas na América portuguesa. A alforria e as formas 
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diferenciadas de acesso à liberdade, como prêmio, autocompra, compra por terceiros, dentre 

outras modalidades, eram resultado das relações escravistas estabelecidas entre senhores e 

seus escravos. Foi esse direito costumeiro que fez com que petições encaminhadas às 

instâncias locais e tribunal de apelação, por curadores de escravos, fossem aceitas pelas 

autoridades. A luta dos libertos e escravos não se restringia à violência, fuga e rebelião: as 

ações cotidianas também funcionaram como mecanismo garantias dos “Direitos” que foram 

disponibilizados a esses sujeitos desde o início da colonização.  

A legislação favoreceu a liberdade de escravos no Brasil somente a partir do século 

XIX, com as Leis do Ventre Livre e Sexagenários. Antes disso, os conflitos cotidianos que 

envolviam a alforria eram aceitos nos auditórios das cidades e mediados pela justiça local. As 

reformas pombalinas da segunda metade do século XVIII deram início ao uso de medidas 

legais relativas à libertação, que não recaíam diretamente sobre os escravos da América 

portuguesa, mas que, mesmo assim, fundamentaram as defesas feitas por advogados nas 

instâncias jurídicas locais, a favor da liberdade. 

Medidas legais - como o alvará de 30 de julho de 1609, relativo ao fim da escravidão 

dos indígenas, e o alvará de 16 de janeiro de 1773, relativo ao fim da escravidão dos escravos 

de Portugal - foram citadas nos processos ocorridos com coartados na cidade de Mariana no 

final do período colonial. Embora essas leis não tivessem relação direta com os casos dos 

escravos que encontravam-se pagando parcelas relativas à sua alforria, não houve,  parte dos 

advogados que defendiam os senhores e a escravidão desses coartados, nenhuma contestação 

a tais sanções. Outras menções que tiveram repercussão nas instâncias jurídicas da Mariana 

colonial eram as relativas ao Direito Natural. Após as mudanças administrativas propostas 

pelo reformismo ilustrado do Marquês de Pombal e a revisão judiciária que reformulou a Lei 

da Boa Razão, esse Direito prevaleceu ao Direito Romano. A liberdade passou a ser protegida 

pela lei, e pelos “princípios comuns do Direito Público”.  

O principal argumento que passa a surgir nas ações cíveis era que “a favor da 

liberdade são outorgadas muitas coisas contra as regras gerais do direito”. Essa foi a principal 

razão apresentada pelo procurador das pardas Margarida Martins e Rita Maria de Jesus, no 

ano de 1784. 233 O argumento era no sentido de manter a validade das cartas de alforria da 

primeira e o coartamento da segunda.   

O caso dessas pardas iniciou com a execução dos herdeiros da antiga e falecida 

senhora, Ana Maria da Rocha, no ano de 1784, por Francisco da Costa Guimarães. Essa 

233 ACSM, Ação Cível, Códice 244, Auto 6097, 2º Ofício, 1797,. 
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senhora parecia ter contraído uma dívida de 232$141 réis com Francisco, então cobrada em 

execução judicial do dia 13 de fevereiro de 1784. Nessa execução, houve a determinação de 

que, na falta do pagamento, os bens da devedora deveriam ser penhorados, conforme parece 

ter ocorrido, e entre eles constavam as duas pardas.  

Em 22 de abril de 1795, Rita e Margarida foram penhoradas.  Naquela ocasião, 

Margarida Martins Guedes já se encontrava forra, pois fora vendida pela sua antiga senhora a 

seu pai, João Martins Guedes, com a obrigação libertá-la, conforme o fez em 04 de maio de 

1778,  

(...) sem constrangimento de pessoa alguma a forro por ser minha filha, fica 
sendo de hoje para todo sempre como se forra nascera da barriga de sua mãe, 
e não poderá em tempo algum duvidar, nem meus herdeiros, testamenteiros 
ou procuradores, e poderá a dita minha filha fazer o que seja seu gosto de hoje 
em diante, como forra que fica sendo (...). 

 

Rita Maria se encontrava na condição de coartada desde julho de 1792, pagando em 

dia todas as prestações referentes à sua liberdade. O valor estipulado pela sua antiga senhora 

foi de 130 mil réis, para serem satisfeitos em 5 pagamentos iguais e anuais. Restava apenas 

um pagamento, mas Rita demonstrava estar pronta para fazê-lo por meio de fiadores, Maria 

Joaquina do Nascimento e Antônio Martins Guedes.  Diante da justiça também foi necessária 

a apresentação de um fiador por parte das embargantes para que se pudesse dar 

prosseguimento ao processo e as mesmas pudessem manter a posse de suas liberdades. Para 

tanto, em 21 de julho de 1797, foi apresentado o Capitão Joaquim da Silva, morador no termo 

de Mariana, pessoa de conhecida abonação. Houve reconhecimento da libertação de 

Margarida, mas Rita continuou penhorada.  

Os argumentos de defesa das ações de redução ao cativeiro por parte dos 

procuradores dos autores geralmente se pautavam em dois aspectos. Apenas um era previsto 

pelas Ordenações Filipinas, a ingratidão em relação ao senhor, pessoa quem concedeu a 

liberdade; o outro devia-se à falta de pagamento da alforria negociada com o escravo. O caso 

de Antônio crioulo diz respeito ao segundo exemplo. Ele teve a sua coartação anunciada em 

testamento da senhora falecida, Ana Joaquina da Silva, no ano de 1794. As condições para a 

obtenção da carta de liberdade era a quitação de todo o valor referente à avaliação que havia 

sido feita do escravo em quatro parcelas anuais. Além do pagamento, o coartado deveria 

trabalhar no ofício de sapateiro, em companhia do irmão ou sobrinho da senhora. Após a 

morte de Ana Joaquina, porém, Antônio não efetuou inteiramente a primeira parcela da sua 



118 
 

dívida e isso fez com que o testamenteiro João da Fonseca Silva abrisse um processo exigindo 

que ele voltasse ao cativeiro.234 

Tratava-se apenas de uma parcela vencida e não quitada corretamente, mas o 

processo foi aceito pela justiça e teve prosseguimento com severas acusações e prisão do 

coartado. Segundo consta nos autos, desde o ano de falecimento da senhora, Antônio crioulo 

ficou “em estado de livre para cuidar do trabalho e agenciar o preço de seu coartamento”. No 

entanto, “se fez vadio, não sujeitando ao trabalho determinado pela testadora, andando por 

onde muito lhe parecesse sem cuidar nos meios de haver com que satisfaça a sua obrigação.”  

A vadiagem atribuída ao coartado, segundo o testamenteiro de sua senhora, foi 

confirmada por suas testemunhas. Essa era uma prática muito temida pelas autoridades locais 

em Minas Gerais desde o início da colonização e, conforme mencionado anteriormente, muito 

utilizada nas instâncias jurídicas como forma de acusação contra escravos negros, mulatos, 

pardos e livres de cor. O Alferes Antônio Fernandes Vieira, procurador de João da Fonseca 

Silva, lançou mão da acusação de que o coartado era “vadio, de maus costumes e não sujeito 

ao trabalho”. Assim fez pedido de prisão, argumentando que diante daquela situação, não se 

esperava “mais do que fuga” da parte de Antônio. A acusação de vadiagem foi então um forte 

artifício para desonrar e tornar uma o escravo em processo de libertação sujeito a retornar à 

escravidão. 

As acusações contra Antônio foram contestadas pelo seu procurador, que apelou para 

o argumento de ser o coartado um homem miserável e desvalido. Em primeiro lugar, rebate a 

informação sobre o afastamento e diz que o coartado logo se dirigiu para a companhia de José 

Lopes da Silva, conforme exigia a sua senhora em testamento. No entanto, passados poucos 

meses, o testamenteiro o mandou chamar em sua casa, onde ficou servindo-o por quatro ou 

cinco meses. Durante esse tempo, Antônio fazia trabalhos de cozinha, carregava água, 

enviava recados e viajava a pedido de João da Fonseca Silva. O procurador ainda argumentou 

que todo o tempo em que havia se empregado dessas funções deveria ser contabilizado em 

jornais e o valor ser abatido no montante da alforria. 

Para além das questões de distanciamento e de pagamento, o procurador de Antônio 

crioulo fez algumas considerações acerca da escravidão. Esses argumentos são expostos em 

artigos apresentados à justiça para contrariar as razões do autor do processo. Trata-se de 

críticas à escravidão e contestações em conformidade com decisões régias e revisões jurídicas 

introduzidas no Império português na segunda metade do século XVIII. Dentre os principais 

234 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 250, Auto 6197. 
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argumentos, afirma “ser a escravidão contra o Direito natural” e a liberdade uma condição 

protegida pela lei. A libertação, naquela situação, era comparada a uma causa pública, 

protegida pelo Estado em prol da humanidade. A liberdade da vida civil era garantida por 

“sagradas leis” e “princípios comuns do Direito público”.   

As “regras gerais do Direito a favor da liberdade”, duas passagens das Ordenações 

Filipinas e dois alvarás régios foram argumentos citados em outra ação de redução ao 

cativeiro, ocorrida em 1814.235 Januário Lopes foi coartado em testamento do seu senhor, o 

Doutor Luiz de Lopes Matos; na ocasião do falecimento, em 03 de janeiro de 1804, passou a 

valer o processo de coartação. No entanto, até o ano de 1814, conforme informaram em juízo 

as testamenteiras de seu senhor falecido, Dona Francisca Maria da Anunciação e Dona Tereza 

Jesus de Maria, nada havia sido repassado do valor de cinquenta oitavas de ouro, referentes à 

sua avaliação. A falta de pagamento foi então o principal motivo explorado nos argumentos 

do procurador das testamenteiras.  

O título 11 das Ordenações Filipinas diz “que ninguém seja constrangido de vender 

seu herdamento ou coisas que tiver, contra a sua vontade”. Já o título 42, mesmo Livro 4º fala 

de uma prática em que mulheres e homens se casavam e eram obrigados a morar em outras 

“terras”. As mulheres eram chamadas adscritícias e assim preferiam não se casar a viver sob 

tal submissão, que era vista pelas Ordenações como uma espécie de cativeiro, “o qual é contra 

o direito natural”.  Uma passagem determina que “ninguém no Reino deveria servir à a certo 

“gênero de servidão, sem embargo de quaisquer Leis e Ordenações, que em contrário haja”.  

Para valorizar ainda mais os argumentos a favor da liberdade, os alvará de 30 de 

julho de 1609 e 16 de janeiro de 1773 foram mencionados. O primeiro tratava da questão dos 

gentios nos domínios portugueses, da proibição da escravidão dos locais, que anteriormente 

era justificada pela guerra justa, mas depois de haver abusos quanto a esse procedimento, a 

proibição foi declarada.  

 
(...) declaro todos os gentios daquelas partes do Brasil por livres, conforme 
a Direito, e seu nascimento natural, assim os que já forem batizados, e 
reduzidos à nossa Santa Fé Católica, como os que ainda viverem como 
gentios, conforme a seus ritos, e cerimônias; os quais todos serão tratados, e 
havidos por pessoas livres, como são; e não serão constrangidos a serviço, 
nem a coisa alguma, contra sua livre vontade; e as pessoas, que deles se 
servirem nas suas fazendas, lhes pagarão seu trabalho, assim, e de maneira, 

235 ACSM, Ação Cível, 1o Ofício, Códice 378, Auto 8244. Ordenações Filipinas, Livro Quarto, título 11, título 
42 e dois alvarás régios de 30 de julho de 1609 e de 16 de janeiro de 1773. 
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que são obrigados a pagar a todas as mais pessoas livres, de que se servem. 
(grifo nosso).236 

 

O alvará não somente exigia que os indígenas deixassem de ser capturados com a 

violência que era de costume e também deixasse de ser explorada sua força de trabalho. 

Mesmo que fossem domesticados, deveria ser preservada a liberdade.  

 
E mando ao Governador do Estado do Brasil e aos das três Capitanias de S. 
Vicente, Porto Santo, e Rio de Janeiro, o cumpram, e executem, sem 
apelação, nem agravo, sem admitirem embargos de qualquer qualidade que 
sejam; e os que contra forma desta Lei trouxerem gentios da serra, ou se 
servirem deles, como cativos, ou os venderem, incorrerão nas penas, que 
por Direito comum, e Ordenações, incorrem os que cativam e vendem 
pessoas livres: e por esta revogo todas as Leis, Regimentos, e Provisões, 
que até agora são feitas, e passadas por mim, e pelos Reis meus 
antecessores, sobre a liberdade dos gentios do Estado do Brasil. (grifo 
nosso). 
 
 

 Já o segundo alvará trata da escravidão de africanos e seus descendentes na América 

portuguesa, mas sim em Portugal. A lei determinava que os descendentes de escravos fossem 

libertados e que deixassem de carregar nas suas inscrições o rótulo de liberto. Assim, assim 

poderiam ter garantias dos ofícios e benefícios que a Coroa dispunha aos seus vassalos e que, até 

aquele momento, excluía aqueles que apresentavam alguma referência ao passado de um parente 

que teria vivido em regime de escravidão. Em uma passagem fica estabelecida a liberdade a 

pessoas que descendiam da escravidão até a terceira geração. 

 

(...) que, porém aqueles, cuja escravidão vier das bisavós, fiquem livres e 
desembargados, posto que as mães e avós tenham vivido em cativeiro; que 
quanto ao futuro, todos os que nascerem do dia da publicação desta lei em 
diante, nasçam por benefício dela inteiramente livres, posto que as mães e 
avós hajam sido escravas; e que todos os sobreditos por efeito desta minha 
paternal e pia providência libertados fiquem hábeis para todos os ofícios, 
honras, e dignidades, sem a nota distintiva de libertos, que a superstição 
dos romanos estabeleceu nos seus costumes e que a união cristã e a 
sociedade civil faz hoje intolerável no meu Reino, como o tem sido em 
todos os outros da Europa. (Grifo nosso). 

 

Não eram os escravos em processo de libertação ou libertos que usavam esses 

argumentos legais, mas sim os seus procuradores, geralmente nas passagens denominadas 

236 Alvará de 30 de julho de 1609, Alvará de 16 de janeiro de 1773. Disponível em: 
<http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=94&id_obra=63&pagina=801>. Acesso em: 23 
maio 2011. 
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“adindos” em que escreviam artigos que justificavam seus pedidos e acrescentavam 

explicações para os casos. 

A defesa de Luiz Leite Pires, citado no capítulo anterior, também se valeu das 

reformas pombalinas concernentes à escravidão, apresentados por parte do seu procurador: “a 

favor da Liberdade são muitas coisas outorgadas contra as Regras Gerais, como se pondera na 

Ordenação do Livro 4º Título 11 parágrafo 4º, por ser a liberdade de Direito Natural conforme 

a Ordenação do Livro 4º título 42 e Lembrou a Lei de 5 de Junho de 1755”.237  O procurador 

igualmente citou serem maiores as razões a favor da liberdade do que as do cativeiro, 

lembrando o alvará de 16 de janeiro de 1773.238 Portanto, leis que favoreceram indígenas e os 

escravos de Portugal se fizeram presentes nas ações de liberdade em Mariana.  

Luiz Leite Pires era morador em São Sebastião e foi escravo de Domingos Leite, que 

fez venda de seus bens a Estevão Gonçalves Cruz. Esse senhor que o coartou parece ter logo 

falecido, deixando como herdeiro e testamenteiro José Martins Cruz. Nessa ocasião, Luiz 

ficou coartado em vinte oitavas de ouro, mas seguiu efetuando os depósitos especificados até 

que o herdeiro do seu antigo senhor se ausentou para Portugal. Luiz então passou a viver em 

sua liberdade por “oito ou nove” anos quando teve que comprovar sua condição na justiça. 

Isso se deu em virtude de uma denúncia feita por um casal, Antônio Gonçalves e sua mulher, 

que argumentavam que o mesmo pertencia à herança de José Martins. Mas, ao que tudo 

indica, Luiz conseguiu manter sua liberdade, pois as acusações pareciam infundadas, uma vez 

que o antigo senhor não era falecido, e sim vivia casado na região para onde havia se 

ausentado.239   

Mesmo que esses sujeitos passassem anos vivendo como libertos, não havia 

nenhuma lei que garantisse a permanência dessa condição perante a justiça. Se um senhor ou 

testamenteiro recorresse aos meios legais argumentando ter direito à posse de um ex-escravo, 

estavam dadas as circunstâncias para a abertura de um processo.240 A partir desses casos é 

237 Para se restituir aos índios do Pará e Maranhão a liberdade de suas pessoas e bens. Disponível em: 
<http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=105&id_obra=73&pagina=506>. Acesso em: 25 
maio 2013. 
238 A transcrição dessa passagem ficou comprometida por estar faltando pedaço da página. Somente é possível 
ler o conteúdo que se encontra à margem direita, onde é possível ler informações sobre o alvará 1773. 
239 ACSM, Ação Cível, Códice 281, Auto 6876, 1795.  
240 Por todo período colonial, somente o alvará de 10 de março de 1682 previa a prescrição da escravidão para 
um cativo que se encontrasse por 5 anos ou mais vivendo em liberdade incerta, mas ainda assim, se aplicava a 
escravos que viviam em quilombos, mais especificamente a Palmares. Trata-se da seguinte afirmação: “por não 
ser conveniente ao Governo político do dito meu Estado do Brasil, que, por mais do dito tempo, esteja incerta a 
liberdade nos que a possuem, não devendo o descuido ou negligência dele aproveitar os senhores”. GRINBERG, 
Keila. “Reescravização, direitos e justiças no Brasil do século XIX”. In: LARA, Sílvia Hunold e MENDONÇA, 
Joseli Maria Nunes. (Org.) Direitos e justiças no Brasil: ensaios de história social. Campinas, SP: Editora da 
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possível perceber que a ausência de uma carta de alforria sempre denotou a incerteza sobre a 

verdadeira condição social de uma pessoa de cor na colônia. Ainda que fosse reconhecida 

como tal, isso não impediu que os vínculos criados com terceiros deixassem de expressar um 

caráter de subordinação e tentativa de dominação.  

As tentativas de reescravização foram mais frequentes com aqueles libertos que não 

tinham suas alforrias registradas em cartório. Em contrapartida, a presença de um registro de 

liberdade tampouco impediu esse tipo de situação. Mesmo estando em posse de uma carta de 

liberdade, alguns libertos tiveram problemas com herdeiros de seus antigos senhores que 

pretendiam conduzi-los ao cativeiro por insatisfação quanto à distribuição de heranças 

recebidas. 

 

 

A primeira parte desse trabalho revela dados importantes sobre a vida dos libertos 

na América portuguesa. No início do século XVIII, a Coroa estabeleceu na colônia uma série 

de medidas pautadas em critérios protorraciais, aplicadas em forma de bandos ou cartas 

régias, e que buscavam conter a população de egressos do cativeiro e seus descendentes, por 

serem constantemente associados aos escravos e à desordem social. As leis cindiam a 

sociedade entre brancos e africanos (e seus descendentes), e mal faziam distinção entre 

libertos e escravos. Isso deu margem a interpretações de que a alforria não modificava 

significativamente a vida daqueles que alcançavam a liberdade.   

A passagem da condição de escravo a vassalo foi marcada pela ascensão 

econômica de ex-escravos e seus descendentes, mas ainda pela inserção desses homens em 

em irmandades e milícias, que embora continuassem cindindo a população entre pretos, 

pardos e brancos, foram espaços de atuação de dos ex-escravos e seus descendentes. A 

ocupação de cargos nessas congregações gerava certa distinção em relação às demais pessoas 

de mesma condição social. Em se tratando das milícias, embora a maior parte não recebesse 

soldos, acabavam obtendo certos privilégios como isenções de impostos. Mas mais importante 

que isso foi a atuação que alguns tiveram dentro dessas ordens religiosas ou corpos militares, 

quando passaram a demandar coletivamente por melhorias relativas aos ex-escravos, ou 

mesmo pedidos individuais de promoção pessoal. Geralmente baseavam seus argumentos em 

leis vigentes na metrópole, que pretendiam abolir gradualmente a escravidão e habilitar os 

descendentes de escravos. 

Unicamp, 2006, p. 111. Cf. NEQUETE, Lenine. O escravo na jurisprudência brasileira: magistratura e 
ideologia no Segundo Reinado. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 1998.   
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Mas a mudança de status trazia capacidade civil ao liberto, como o acesso à 

propriedade e herança, direito à mobilidade e constituição de família. Ainda mais significativo 

era o poder de enunciação. Não menos importantes que as atuações em irmandades e milícias, 

foram os atos de comparecimento à justiça, como mostrado no caso de Mariana, para obter 

das autoridades locais a consolidação de direitos comuns na época colonial, como o acesso à 

liberdade e propriedade. A maior parte das causas de liberdade era aceita pelas autoridades em 

conformidade com práticas costumeiras presentes na colônia, como a falta de pagamento das 

alforrias, pedidos de reavaliação do valor, e maus tratos. Mas também foram baseadas em um 

artigo previsto nas Ordenações Filipinas, sobre a revogação da alforria por ingratidão. 

O quadro que se via na América portuguesa sobre a população de egressos do 

cativeiro era de homens inseridos na sociedade e atuantes, fosse próximos às esferas de poder 

local, exercendo alguma atividade ligada à administração portuguesa na América, ou mesmo 

nas instâncias jurídicas, demandando sobre assuntos de interesse particular, como aqueles 

ligados às prerrogativas adquiridas após a alforria, como a garantia à liberdade, mobilidade e 

propriedade. Portanto, tratava-se de uma série de experiências acumuladas por parcela dos ex-

escravos e seus descendentes, que os distanciava da ideia unilateral de marginalidade, tão 

empregada pelas autoridades coloniais, e que seduziu tantos historiadores que se 

embrenharam na pesquisa de correspondências trocadas entre as autoridades coloniais e 

metropolitanas. O que se percebe por meio dos estudos das irmandades, milícias e ações 

cíveis é parte da população de libertos, na passagem do século XVIII para o XIX, formava um 

segmento de sujeitos ativos economicamente, socialmente e até mesmo politicamente. 
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PARTE 2 
 Estado Nacional: De escravo a cidadão (1822 – 1840) 

 
 

Capítulo 3: Liberto Cidadão 
 

3.1.As Assembleias Constituintes e a concessão de direitos aos libertos 

 

A adoção de uma Constituição esteve dentre as principais medidas adotadas após a 

independência do Brasil. Esse processo já estava em andamento em Portugal desde 1821, em 

consequência da revolução que pôs fim ao regime absolutista e adotou um sistema liberal, 

representativo e constitucional.241 A definição constitucional de cidadania e o quadro jurídico 

dos libertos no período pós-emancipação são os pontos de reflexão desse capítulo, em 

especial como a cidadania concedida em 1824 resultou em uma construção política e social 

que remete a décadas anteriores à emancipação do Brasil.  

O constitucionalismo moderno está associado aos movimentos de formação dos 

Estados Nacionais na passagem do século XVIII para o XIX, que foram desencadeados por 

renovações políticas desencadeadas pelas revoluções atlânticas – Independência dos Estados 

Unidos e Revolução Francesa. A partir do setecentos, correntes de pensamento passaram a 

contestar o absolutismo na Europa, bem como o sistema de privilégios e a interferência da 

Igreja Católica sobre os assuntos do Estado. Os pensadores coevos deixaram de explanar 

aspectos relativos ao homem por meio da religião e adotaram explicações pautadas na razão. 

A valorização da noção de direitos naturais e inerentes à pessoa em detrimento da atribuição 

divina e os movimentos de contestação do poder absolutista se afirmaram e deram origem a 

novos padrões de organização política, inspirados nas aspirações humanistas e nos direitos 

tradicionais da nação. A Constituição foi então um código de normas que servia como 

instrumento a ser seguido pelo monarca e seus súditos, a partir de um novo modo de governo, 

inspirado em um pacto social, pautado em direitos e deveres.242 

241 BERBEL, Márcia Regina. A nação como artefato: deputados do Brasil nas cortes portuguesas (1821-1822). 
São Paulo: Hucitec, Fapesp, 1999. ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do império: questão nacional e 
questão colonial na crise do Antigo Regime português. Porto: Edições Afrontamento, 1993. 
242 NEVES, Lúcia M. de Bastos Pereira das; NEVES, Guilherme Pereira das. “Constituição”. In: JÚNIOR, João 
Feres. Org. Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, pp.69-
70. 
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Na América, esse movimento ganhou contornos de luta contra o sistema 

colonial.243 Além dos propósitos de ordenação e controle político e social, a Constituição foi 

assumida pelas antigas colônias como declaração de liberdade e legitimação do seu poder. As 

novas nações americanas adotaram modelos constitucionais logo que se tornaram 

independentes do domínio das potências europeias, entre as décadas de 1770 e 1820. 

Primeiro, as Treze Colônias da América do Norte, em seguida, as colônias espanholas e 

francesas, e por fim, a América portuguesa.244  

Após a emancipação de Portugal, o Império do Brasil, enquanto Estado soberano, 

adotou sua própria Constituição em 1824. As leis fundamentais que compunham o texto 

foram estabelecidas com base em experiências constituintes dos impérios norte-americano, 

francês, espanhol e português. De modo geral, as Constituições falavam sobre a liberdade, 

descreviam os princípios fundamentais e objetivos humanistas, direitos e deveres que eram 

dirigidos aos indivíduos que compunham o corpo de uma nação. 

O governo permaneceu sob o regime monárquico, hereditário e constitucional no 

Brasil independente. O território brasileiro foi dividido em províncias que eram governadas 

por presidentes indicados pelo Imperador. A nobreza continuou existindo, mas foram extintos 

os títulos hereditários; esses homens geralmente eram agraciados pelo reconhecimento de 

serviços prestados à Coroa, e parte deles participou ativamente na base de representação 

política como Senadores, que escolhiam membros do Conselho do Estado, ministros e chefes 

dos partidos políticos. Abaixo desse cargo vinham os de membros da Câmara dos Deputados, 

convocados primeiramente em 1823 para compor a Assembleia Constituinte do Império do 

Brasil que votariam no projeto de Constituição.  

Dentre os vários pontos foram discutidos na Constituinte de 1823, a delimitação de 

poderes foi uma importante pauta. Era preciso estabelecer naquele momento as atribuições 

relativas ao imperador e o limite de sua atuação; da mesma forma, era preciso delimitar o 

papel da própria Constituinte.245 Não menos importante e complexo foi a definição da 

cidadania, tendo em vista o contexto social vigente do início do Império. As principais 

243 COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 9a Edição. São Paulo: Editora 
Unesp, 2010, p.137. Na sessão de instalação da Assembleia Constituinte, em 3 de maio de 1823, o Imperador fez 
um discurso intitulado “Dignos Representantes da Nação Brasileira”, direcionado aos presentes, “Representantes 
de quase todas a Províncias”, que ele, pela primeira vez, mostrava o Brasil ao mundo como Império livre. Diário 
da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil (1823). Edição fac-similar. Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2003, pp. 15-19. 
244 COSTA, op. cit., p.154. 
245 Ibidem, p.140. 
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mudanças propostas pelas ideias liberais visavam o progresso da economia, e a busca da 

igualdade social por meio de concessão de direitos civis.246 A dificuldade foi então decidir 

sobre a implantação de um código civil em uma sociedade composta por um enorme 

contingente de escravos, uma vez que,  de acordo com a teoria liberal, somente cidadãos livres 

deveriam dispor plenamente desses direitos.247  

A abertura à concessão de direitos a ex-escravos e seus descendentes foi um 

fenômeno que marcou várias porções do mundo atlântico na passagem do século XVIII para o 

XIX. Essas conquistas também foram resultado das revoltas ocorridas nas colônias dos 

domínios europeus. Por parte da população escrava, buscava-se a liberdade, a melhoria das 

condições de trabalhos a que estavam submetidos, a mitigação de castigos, dentre outros. Por 

parte dos livres e libertos, a luta girava em torno do reconhecimento e da igualdade de direitos 

perante seus pares e perante os brancos.  

Os critérios de concessão de cidadania foram pautados em questões de ordem 

religiosa, censitária, e, em especial, racial. Decisões diferentes foram adotadas nos impérios 

europeus e posteriormente em suas colônias emancipadas, mas de modo geral, grande parte da 

população não obteve direitos políticos.248 As decisões relativas a essa pauta foram tomadas 

por representantes dos reinos europeus, e, em alguns casos, como a participação direta de 

membros americanos nas Cortes europeias. Critérios de inclusão e exclusão foram utilizados 

no contexto de implantação das Constituições, de atribuição de direitos civis e políticos.  

No Império inglês, houve a ausência de representação americana e a participação 

eleitoral esteve restrita à “maioria dos súditos da coroa”. A propriedade e renda foram 

critérios definidores do direito ao voto.249 Já nas colônias inglesas emancipadas, a 

representação política ficou a cargo dos estados, o que gerou grande variação regional de 

status entre as unidades federativas. Mas em fins do período colonial e as primeiras décadas 

do século XIX, “criou-se um corpo de leis relativamente uniforme que incorporou uma 

246 GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo de Antonio 
Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p.28. 
247 Rafael Marquese faz uma explanação sobre o tema e mostra que estudiosos do Brasil e Estados Unidos 
dividem opiniões sobre a tese de incompatibilidade entre o liberalismo e escravidão no contexto de formação dos 
Estados Nacionais. O autor adota a visão de compatibilidade e busca mostrar como os proprietários de escravos 
passaram a administrar seus escravos com base nas premissas pautadas no discurso liberal nessas nações, no 
século XIX. MARQUESE, Rafael de Bivar. “Governo dos escravos e ordem nacional: Brasil e Estados Unidos, 
1820-1860”. In: JANCSÓ, István. (org.) Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec, Editora 
Inijuí, Fapesp, 2003, pp.251-265.  
248 GRINBERG, op. cit., p. 112. 
249 Ibidem, p. 112. 
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ideologia abertamente racista”. Libertações foram proibidas e ainda houve um esforço em 

controlar a população e escravos e negros livres.250 

 Em 1789, ano de eclosão da Revolução Francesa, uma das pautas de discussão da 

Assembleia Nacional Constituinte era a concessão de cidadania aos descendentes libertos em 

sua porção americana. O império francês aceitou a representação americana e chegou a 

conceder às assembleias coloniais a decisão sobre o assunto. No entanto, a concessão de 

direitos políticos foi garantida apenas aos franceses brancos que fossem do sexo masculino e 

com domicílio estabelecido. Além disso, também deveriam ter idade de 30 anos ou mais e 

contribuir mensalmente pagando impostos ao Tesouro Nacional.251 Isso gerou conflitos e fez 

desse o caso foi mais notório, pois o resultado do processo na colônia francesa desencadeou 

uma grande revolução, a de São Domingos.252  

A revolta na colônia francesa teve início quando se tornaram agravantes as disputas 

entre a população não branca, detentora de poder econômico e a elite local. À medida que 

negros e mulatos livres começaram a intervir nas questões políticas, houve uma reação das 

elites locais e das classes senhorias em torno da manipulação das regras vigentes.253 Quanto 

mais crescia a exclusão desses setores, maiores eram as pressões por eles exercidas. Dessa 

forma, configurou-se uma crise nos primeiros anos da década de 1790, que levou ao fim da 

escravidão em 1794. 

As Cortes de Cádis, reunidas entre 1810 e 1814, receberam deputados americanos e o 

tema causou grande dissidência entre esses e os espanhóis.254 Mas, de forma geral, as decisões 

tenderam a adotar regras mais rígidas no que tange à concessão de direitos aos descendentes 

de africanos. Sendo assim, eles foram praticamente excluídos dessa prerrogativa, pelo 

conteúdo dos artigos 22 e 29.255 Nesses dois tópicos há determinação que a carta de cidadão 

deveria ser atribuída somente aos “oriundos da África” que apresentassem virtude, reputação 

e merecimento. Isso implicava prestação de serviços à Pátria ou mesmo distinção perante 

250 BERBEL, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A ausência da raça: escravidão, cidadania e 
ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembléia Constituinte do Rio de Janeiro (1821-1824). In: 
SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das Graças. (Org.). Território, conflito e identidade. 
Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília, DF: CAPES, 2007, pp.64-66. 
251 GRINBERG, O fiador dos brasileiros, p. 112. 
252 DUBOIS, Laurent. Avengersos the New World. The Story of the Haitian Revolution. Cambridge, Ma: Belknap 
Press/Harvard University Press, 2004. 
253 BLACKBURN, Robin. A queda do escravismo colonial: 1776-1848. Tradução de Maria Beatriz Medina. Rio 
de Janeiro: Record, 2002; GARRIGUS, John D. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue. 
New-York: Palgrave-Macmillan, 2006. 
254 BERBEL, Márcia Regina. “A Constituição Espanhola no Mundo Luso-americano (1820-1823)”.  Revista de 
Indias, vol. LXVIII, núm. 242, 2008, p.226. 
255 BERBEL; MARQUESE, op. cit., p.66. 
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outras pessoas da mesma condição, dada sua dedicação e talento na área profissional e boa 

conduta. Outro requisito importante era a filiação legítima, derivada do casamento de pais 

livres que fossem residentes nos domínios da Espanha, e que vivessem de sua própria renda e 

indústria.256 

 A realidade apresentada pela população da colônia portuguesa americana foi um 

fator importante nas decisões acerca da concessão de cidadania. Em 1821, as discussões em 

Lisboa já estavam em andamento. A Constituição de Cádis, tomada como base para seus 

trabalhos, fora encaminhada para as autoridades da colônia procederem à organização da 

escolha dos representantes provinciais. O ex-governador das Minas, Manuel Francisco 

Zacarias de Portugal e Castro, examinou os papéis e chamou a atenção para o conteúdo dos 

artigos 28 e 29. Em um notável documento, examinado pioneiramente por Ana Rosa Cloclet 

da Silva, Portugal e Castro manifestava sua preocupação com a possibilidade de aplicação 

dessas regras no Brasil, atentando para a importância da inclusão dos pardos na 

“representação Nacional”.  

Várias razões apontadas no documento justificavam a concessão da cidadania aos 

pardos. O peso demográfico era uma delas: eles compunham metade da população da 

Capitania ao lado dos brancos e portugueses. A estabilidade econômica que adquiriram era 

igualmente importante, pois não faltavam às suas obrigações para com os cofres da Coroa:  

 

Os pardos se acham estabelecidos, uns com propriedade e bens de raiz e 
escravos, outros com fundos próprios negociando, e outros com escravos 
empregados na mineração e lavoura concorrendo com impostos e tributos 
para as despesas do Estado, Dízimos, Quintos, Décima Siza [?] e outros 
com impostos (...).257 

 

Também foram muitos os pardos “elevados a consideração da Política e pelos seus 

serviços nos Corpos e Regimentos Milicianos, onde são Oficiais e Oficiais superiores, e por 

outros empregos estão gozando de grandes privilégios e isenções”, ou seja, de prerrogativas 

de um cidadão. Esses motivos são expostos como reconhecimento do papel que esses homens 

256 BERBEL, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A escravidão nas experiências constitucionais 
ibéricas, 1810-1824.” In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles; BITTENCOURT Vera Lúcia Nagib e COSTA, 
Wilma Peres (Org.). Soberania e Conflito: configurações do Estado Nacional no Brasil do século XIX. São 
Paulo: Hucitec: Fapesp, 2010, p.87.  
257 APM, fundo Secretaria de Governo (SG), Avulsos, cx. 121, PAC. 22, fls. 1-2. Apud, SILVA, Ana Rosa 
Cloclet da. “Identidades políticas e a emergência do Estado Nacional: o caso mineiro”. JANCSÓ, István. (Org.) 
Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec, Fapesp, 2005, pp.548-549. 
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já desempenhavam em prol da Nação. Não satisfazê-los seria uma completa desconsideração 

com as qualidades que apresentavam até aquele momento. 

 
Seria animar escandalosas intrigas declarando-se pardo o que já pretende ser 
branco, e muitas vezes é reputado tal, pela distância que se acha do tronco 
Africano; e de injuriar-se muitas vezes o mesmo branco [pondo-o] na 
necessidade de mostrar a legitimidade e qualidade de seus passados; e seria 
finalmente excitar o desgosto de uma grande parte ou a maior da Província, 
aumentar a indisposição e desconfiança de serem desprezados pelos brancos, 
e promover a união a outros desgostosos, e com ela ameaçarem a segurança 
Pública com desordens perigosas sempre ao Estado e de incerto efeito [...].258 

 

A ausência do critério racial procurou evitar possíveis conflitos pelo fato da 

sociedade ser formada, até aquele momento, por um índice massivo de descendentes de 

escravos, portanto, pardos e mulatos livres. A missiva do ex-governador expõe isso de forma 

clara. Mas agitações que poderiam surgir não têm relação direta com a associação dessas 

pessoas à marginalidade, como muito se atribuiu à população de libertos na época colonial, 

mas sim às conquistas que muitos deles haviam obtido até aquele momento. Embora fosse 

predominante a participação dos libertos e seus descendentes em atividades ligadas às áreas 

rurais ou em centros urbanos do mundo colonial e imperial, alguns desses homens já haviam 

adquirido mecanismos para manifestar suas queixas. Sendo assim, a preocupação girava em 

torno de possíveis agitações desencadeadas por aqueles que haviam se inserido em alguma 

instância de representação de poder, como irmandades, milícias, e ofícios públicos. 

Os deputados se reuniram entre os anos de 1821 e 1822. Os assuntos relativos à 

escravidão e tráfico foram discutidos nas Cortes de Lisboa nas sessões de 2 de agosto de 1821 

e 09 de janeiro de 1822, mas depois foram retirados da pauta. No que tange aos direitos 

relativos aos africanos e descendentes de escravos, no primeiro momento, foram pensados 

com base nos artigos 22 e 29 da Constituição de Cádis, que indicavam medidas totalmente 

restritivas. Mas logo esses pontos foram suprimidos e o tema foi discutido quando se falou do 

processo eleitoral, nas sessões de 17 de abril de 1822 e de 13 de agosto. Por fim, não houve 

nenhuma menção que caracterizasse a distinção entre livres e escravos, pois a população 

negra e mulata livre foi incluída no primeiro nível das eleições.259 

Em vista do que foi discutido em relação ao quadro societário de Mariana na 

transição do século XVIII para o XIX, assunto a ser retomado na segunda parte deste capítulo 

258 APM, fundo Secretaria de Governo (SG), Avulsos, cx. 121, PAC. 22, fls. 1-2. Apud, SILVA, “Identidades 
políticas e a emergência do Estado Nacional”, pp.548-549.  
259 BERBEL; MARQUESE, “A escravidão nas experiências constitucionais ibéricas”, p.101. 
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3, vale a pena repisar um terreno já frequentado pela historiografia, reexaminando os debates 

parlamentares de Lisboa (1821-1822) e Rio de Janeiro (1823) à luz das práticas de acesso à 

justiça examinadas ao longo desta tese.    

Na sessão de 17 de abril de 1822, foram abordados aspectos antagônicos acerca da 

concessão de votos aos ex-escravos. A introdução dos libertos na pauta teve início depois que 

muitos deputados se pronunciaram sobre o direito de voto ser concedido apenas àqueles que 

sabiam ler e escrever. O deputado Francisco Vilella Barbosa fez uma sugestão: 

Aqui marca-se um prazo, um tempo certo; depois do qual, aquele que não 
souber ler e escrever fica excluído daquele direito. Se depois desse prazo 
assas suficiente não estão habilitados, queixem-se de si, e não da 
determinação. A respeito do Brasil informarei ao ilustre deputado, o senhor 
Fernandes Thomaz, que a instrução de ler e escrever está lá mais adiantada: 
quase todos os libertos, e mesmo muitos escravos sabem ler e escrever.260  

 

Após essa discussão, entrou na pauta uma proposta feita pelo deputado português 

Inocêncio António de Miranda: “que os libertos e seus filhos não tivessem o direito de 

votar.”261 As formas como a escravidão e a alforria foram concebidas pelos deputados que se 

manifestaram durante a discussão gerou uma divergência sobre o tema discutido. Os 

princípios liberais pautaram algumas das opiniões presentes nesses discursos.  

O deputado Peixoto se manifestou que os libertos deveriam ser admitidos, uma vez 

que o direito era permitido aos cidadãos naturalizados. Também manifestou a importância 

dessa prerrogativa a alguém que havia alcançado a liberdade: “depois que pela sua indústria, 

ou pela benevolência de um pai benigno conseguiram a liberdade, não pode haver motivo 

justo, pelo qual haja de ser-lhe denegada em parte a qualidade de cidadão; e muito menos aos 

seus descendentes”. Manifestou ainda que concordava com um tratamento dispensado aos 

libertos sem diferenças com relação a outros cidadãos, uma vez que apresentassem as 

qualidades que a lei exigia.262 

O deputado do Rio de Janeiro Custódio Gonçalves Ledo também se mostrou 

favorável à atribuição do direito de voto aos libertos, com base em aspectos da realidade da 

América portuguesa, onde, segundo ele, havia muitos deles interessavam à sociedade, por 

terem “ramos de indústria” e por possuírem famílias. Ao contrário do que Miranda havia 

afirmado, a alforria era uma recompensa pela generosidade e dedicação ao senhor. Sendo 

260 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa de 1821 e 1822, sessão de 17 de abril de 
1822.  
261 Ibidem, p.838. 
262 Ibidem, p.838. 
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assim, a cidadania não poderia ser negada a um escravo que havia servido de bom exemplo, 

que havia agido nos moldes que os senhores e as autoridades esperavam. A negação desse 

direito seria uma injustiça e tenderia a agravar mais ainda “o mal da escravidão”, pois “um 

homem que nasceu escravo injustamente, que já viu seu pai escravo, seu avô, e a sua geração 

escrava, chega finalmente a ser liberto, tem um ramo de indústria e comércio, este homem só 

porque foi escravo injustamente, há de ser privado do sagrado direito de votar. Certamente 

não.” 263 

A condenação da escravidão também esteve presente em outras falas,  

os homens nascem todos iguais e todos livres. O ser escravizado é uma 
desgraça, e o ser filho de escravo ou liberto é um acidente. Punir uma 
desgraça, ou um acidente com uma pena tão rigorosa, como a privação de 
um dos mais preciosos direitos do cidadão, o de concorrer para a eleição dos 
seus representantes, não é próprio de um povo livre. Longe de nós 
semelhante ideia! Não confundamos o crime com a desgraça. O crime 
merece castigo, a desgraça compaixão.264 

 

O deputado da Bahia José Lino dos Santos Coutinho mencionou que os libertos 

deveriam votar, pois a carta de liberdade automaticamente os atribuía direitos de cidadão 

como a qualquer outro homem. Ainda fez uma menção importante, que diz respeito aos 

postos que haviam alcançado no Antigo Regime e da necessidade de serem mantidos na 

ordem constitucional. 

O sistema antigo não fazia distinção de libertos para os elevar a grandes 
dignidades. Temos libertos que são capitães de milícias, outros coronéis, etc. 
Ora, se o sistema antigo não fazia exclusão dos libertos, como há de fazê-la 
o sistema liberal e constitucional? Demais, a condenação que essa indicação 
passa sobre os libertos, parece-me igual à que nós sofremos pela culpa de 
Adão.265 

 

Argumentos inspirados na experiência dos libertos na América portuguesa também 

estiveram presentes nas falas dos políticos que atuaram nas Cortes de 1821. Alguns 

retomavam a ideia da utilidade que esses homens tinham naquele território, outros 

acreditavam nos prejuízos que seriam causados em se negar direitos a homens que já 

desfrutavam de certas prerrogativas. As práticas examinadas nos capítulos anteriores pareciam 

encontrar eco nos discursos parlamentares. O deputado português José Vaz Correia de Seabra 

foi o primeiro a se manifestar a favor da concessão de direito de voto:  

263 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, p.838. 
264 Ibidem, p.839. 
265 Ibidem, p. 839. 
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Esta indicação deve ser rejeitada, porque vai escandalizar classes numerosas 
no Brasil, e legalizar prejuízos que obstam à prosperidade daquele país, e 
que é necessário trabalhar pelos desterrar: e portanto eu convido o Congresso 
a que nem mesmo discuta esta indicação. 

 

Nesse sentido, deputado Inocêncio António de Miranda Miranda reforçou a ideia 

apresentada anteriormente pelo deputado Vilela. Ele não acreditava na qualificação de um 

liberto para o exercício da cidadania portuguesa. Sua fala se fundamentava na forma como 

interpretava a libertação, associando-a a uma revolta contra o senhor, a uma forma de negação 

da escravidão: 

 

É impossível que um escravo que ainda está marcado com o ferrete da 
servidão, possa ter os mesmo sentimentos que outro qualquer homem livre. 
Há muita diferença entre um estrangeiro e um escravo; o escravo não vem 
dos pais livres, como o estrangeiro que se naturaliza: o escravo está sempre 
debaixo do jugo de seu senhor, e por seguinte para ser verdadeiramente livre 
há de se revoltar contra o senhor, desobedecendo-lhe se ele quiser obrigá-lo 
a votar em qualquer. Custa-me por isso a crer que ele tenha a mesma nobreza 
de sentimentos que tem outro cidadão português. 

 

Francisco Vilela Barbosa, do Rio de Janeiro, defendia o direito de voto aos filhos de 

libertos, mas o mesmo não pensava em relação aos pais, pois acreditava que eles não 

possuíam sentimentos “generosos, francos e livres” para poder escolher os representantes da 

nação uma vez que haviam sido escravos. “A escravidão ordinariamente abate o espírito mais 

forte. Todavia não duvido que haja algumas exceções: mas de certo entre os escravos 

Africanos não se hão se achar epítetos.”  

Não menos importante que a alforria era o contingente de egressos do cativeiro que 

ocupava espaços na sociedade desde as reformas pombalinas, prática que permaneceu até o 

contexto de formação dos Estados nacionais. Parte significativa desses homens estava inserida 

em milícias ou mesmo já havia se inserido em algum tipo de cargo público. Para defender o 

direito de cidadania aos libertos, o deputado Marcos Antônio de Sousa evocou as reformas 

ilustradas dirigidas a essa categoria na segunda metade do século XVIII. Para ele, a exclusão 

iria 

 

fazer um grande cisma no Brasil, aonde um terço da sua população consta de 
libertos, e entre eles há homens de muita inteireza e probidade: por isso não 
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devem ser excluídos de modo algum. Nós não estamos no caso de admitir 
todas as coisas do direito romano; e além disso existem em seu vigor as leis 
do Sr. D. José, pelas quais era concedido aos libertos servirem aos cargos 
públicos: o Marques de Pombal conheceu que esta medida era necessária 
para o Brasil, para bem da qual se deviam empregar estes homens. Não 
devemos pois estabelecer princípios de tanta restrição, que certamente nada 
convém, e hão de produzir muita intriga. Nós o que devemos fazer é unir 
todos os cidadãos, constituir uma boa sociedade, e não provocar discórdia, 
que é de que poderia servir esta indicação. 

 

O Senhor Pinto França também se manifestou a favor do direito de voto aos libertos e 

evoca os princípios liberais, afirmando que o escravos não tinha culpa em nascer naquela condição, e 

se chegava à condição de cidadão, “deve gozar de tudo assim como todos os mais cidadãos.  

 

O senhor Sarmento votou contra a emenda: Posto que não tenha a maior 
experiência do Brasil, não posso deixar de me opor à emenda. Os motivos 
porque se concedem as cartas de alforria; geralmente falando, ou são 
motivos da utilidade pública, ou de honra para a humanidade. Os escravos 
conseguem as suas manumissões ou pelo ganho de sua indústria, e nesse 
caso vêm a ser cidadãos úteis, pela prova que já deram de amor ao trabalho; 
ou pelo espírito de humanidade e generosidade de seus antigos senhores, e 
nesse caso vêm para a sociedade civil depois de terem sido testemunhas de 
bons exemplos. Eu não digo que os nossos libertos estejam nas 
circunstâncias dos de Roma, de cuja classe saíram nomes tão respeitáveis, e 
que foram muitas vezes o ornamento daquele estado, todavia, é uma falta de 
liberdade excluir o sangue africano daqueles direitos  que se concedem ao 
europeu, ao americano, e ao asiático (...). 

 

Fernandes Thomas completou que não poderia votar a favor da exclusão dos libertos, 

uma vez que “os ilustres Deputados do Brasil que vieram de lá dizem que periga a segurança 

dele.”então Miranda tirou a sua indicação, uma vez que os Deputados do Brasil “julgaram  

que ela convinha  para o bem daquela parte da monarquia. Depois de todas as falas dos outros 

deputados, estava convencido da necessidade dela. Após votação, ficou decidido que os 

libertos poderiam votar.  

A fala do deputado Souza partilha a mesma ideia que as autoridades coloniais tinham 

acerca da importância da inserção desse grupo, da sua utilidade em função da representação 

demográfica, da contribuição ao fisco, dentre outras. Lembrou que eles “eram úteis porque 

eram produtivos, porque zelavam pela segurança, e pela administração dos negócios 

públicos.” Portanto, a mesma ideia de utilidade que contribuiu para políticas administrativas 
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de inserção dos libertos no mundo colonial, serviu de defesa para a concessão de cidadania no 

contexto do Império.266 

Na assembleia do dia 13 de agosto de 1822, o tema referente aos libertos voltou à 

pauta de discussão, mas dessa vez o tema central era quem seriam os cidadãos portugueses. 

Os primeiros debates giraram em torno do caso dos estrangeiros e a proposta inicial tendia a 

favorecer àqueles que estabelecessem domicílio no reino e os que obtivessem naturalização. 

Como se tratava de uma lei fundamental que, a princípio, também prevaleceria na América, os 

deputados que representavam a colônia argumentaram sobre a questão do liberto e dos 

descendentes de escravos. No primeiro momento, foi mencionada a dificuldade da aplicação 

da definição sugerida no território colonial devido à grande diversidade dos povos que ali 

existia.  

Cipriano Barata advertiu para o uso da palavra “português”. Acreditava que deveria 

ser substituída por “indivíduo”, para se evitar “danos” e “grande ciúme” aos brasileiros, pois 

“no Brasil temos Portugueses brancos europeus, e Portugueses brancos brasileiros: temos 

mulatos que são filhos de todos aqueles Portugueses com as mulheres pretas, ou estas sejam 

crioulas do país ou sejam da Costa da Mina, de Angola, etc.” Havia, portanto, uma parcela 

considerável da população gerada a partir desses homens com mulheres africanas ou crioulas. 

Lembrou essas misturas que geraram mulatos, cabras, caboclos, mamelucos, mestiços, que 

compunham grande parte da população brasileira. Essa população deveria ser considerada 

quanto às decisões relativas à cidadania, pois “a falta de cuidado nesses artigos” poderia 

“fazer grande mal; porque toda a gente de cor do Brasil clamaria que lhe queriam tirar os 

direitos de cidadão e de voto”. Em função disso, ele insistia “que a palavra português, no 

Brasil é equívoca.” Ainda referiu-se aos seus habitantes como defensores da Constituição 

livre, homens de mesma religião, homens que falam a mesma língua e que obedecem o 

mesmo Rei.  

Quando fez referência aos libertos, o deputado Cipriano Barata afirmou que eles e 

seus filhos não deveriam ser excluídos do direito e votar. No entanto, aquele definição 

colocada assim o faria, pois contemplaria apenas aos filhos legítimos de portugueses, os 

ilegítimos não seriam considerados: 

266 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, pp.138-139. Sessão de 17 de abril, 
BERBEL; MARQUESE, “A ausência da raça”, pp. 69-70. SOUZA, Laura de Mello e. “Da utilidade dos vadios”. 
In: Desclassificados do Ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2a Edição, 
1986, pp.51-90. 
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ilegítimos de mães portuguesas nascidos no Reino Unido; parece-me que os 
filhos de portugueses de todas as castas, com a gente preta da Costa da Mina 
que não é território português, ficam perdendo o preciosos direito de 
cidadão, com o qual se perde o direito de votar, e outras muitas vantagens, e 
o mesmo digo dos crioulos filhos dos pretos da Costa da Mina, e dos filhos 
dos índios e mulatos, e cabras com a dita gente. Desde agora declaro que 
para o Brasil é melhor dividir os cidadãos em ativos e passivos (...). Os 
mulatos, Sr. Presidente, cabras e crioulos; os índios e mamelucos, e mestiços 
são gentes todas nossas, são portugueses e cidadãos muito honrados e 
valorosos: eles todo o tempo provaram quanto peso tem aquele país fazendo 
a defesa dele e concorrendo para seu engrandecimento, já na agricultura, no 
comércio e nas artes. Nós temos visto grandes heróis em todas aquelas raças: 
pondo de parte sido quanto fizeram para livrar as províncias dos assaltos de 
muitos indignos senhores do país nossos adversários (...).267  

 

Por fim, propôs que no texto relativo aos cidadãos fosse acrescentadas outras 

informações e alterado para: “são cidadãos portugueses, todos os filhos de portugueses, ou de 

brasileiros, ainda que ilegítimos, de qualquer cor ou qualidade, nascidos no reino do Brasil, e 

mesmo todos os crioulos e os libertos”. O deputado Cirpiano Barata seguiu seu argumento 

citando vários exemplos de homens e mulheres de descendência africana que eram 

conhecidos por seus grandes feitos para a Coroa portuguesa na época colonial, dentre eles o 

preto Henrique Dias. Em sua intenção de mostrar a importância daqueles homens para a 

nação, fez algumas considerações: 

 

Pergunto qual será mais estimável cidadão, o mulato ou preto bem educado e 
bem conduzido, sabendo ler e escrever, sabendo latim, francês, inglês, 
filosofia, etc.; ou um português branco ignorante, e de mau comportamento? 
Creio que será o mulato ou preto. Quem merecerá mais atenção da 
sociedade? Um mulato ou um negro honrado que professa uma arte, ou 
ofício útil, que possui propriedades urbanas ou rústicas, ou o europeu branco 
peralvilho, bêbado e sem vergonha; ou algum miserável da rale de cor alva? 
Creio que ninguém deixará de preferir o mulato ou o negro, ou qualquer que 
seja a variação de cor. Por consequência é necessário compreender a todos 
no Brasil como cidadãos. Eu desejo que o soberano Congresso fique na 
inteligência de que no ato adicional se devem fazer muitas adições, ou 
diminuições saudáveis ao reino do Brasil, e por isso úteis à nação, o 
contrário, há de descontentar e excitar aqueles povos à desobediência e à 
revolta, sem que depois possam aplicar eficazes remédios.268  

 

Esse deputado queria, de modo geral, apontar as diferenças do Brasil e seus povos, e 

apelava para que suas considerações fossem consideradas, pois, em suas palavras, “os 

267 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, p.139. 
268 Ibidem, p.139. 
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Brasilianos que sabem do espírito particular e público daqueles povos, de seus desejos, suas 

inclinações, sua defesa, sua tendência, seus costumes, sua política, etc.” Desse modo, exigia 

mais atenção a tudo que fosse resolvido sobre o Brasil “e de nenhum efeito todo e qualquer 

artigo ou artigos que se opuserem aos direitos e à propriedade daquele hemisfério”. Em 

função disso, foi definido que seria cidadão todo o escravo que alcançasse a carta de alforria 

seria considerado cidadão português.  

Mais tarde, quando o assunto foi a eleição dos deputados, os discursos se voltaram à 

elegibilidade dos libertos. O deputado Vilela Barbosa acabou propondo que os libertos fossem 

inelegíveis.  Não acreditava que os libertos pudessem ser eleitos para deputados, pois haviam 

saído “de uma classe miserável”, muito embora não tivessem culpa dessa “infeliz sorte”. Pelo 

fato de se ocuparem nos “serviços de seus senhores”, não tinham a possibilidade de adquirir 

“conhecimentos e instrução necessária para o desempenho difícil do lugar de representante da 

Nação.” Por outro lado, o político propôs que os filhos desse fossem considerados cidadãos, 

pois eram “nascidos livres”, educados na liberdade e assim propícios a “sentimentos briosos e 

liberais” que exigiam aquele tipo de função.  

 Entre os que contrapunham a elegibilidade, falaram os deputados José Feliciano 

Fernandes Pinheiro, de São Paulo e o pernambucano Manuel do Nascimento Castro e Silva. O 

primeiro salientou as principais diferenças entre direitos civis e políticos e considerou que um 

liberto, depois de uma transição tão rápida do cativeiro para a liberdade, não poderia 

desempenhar atividades de tamanha consideração. Aos libertos caberia apenas o direito de 

cidadãos passivos, ou seja, o direito de votar, mas não poderiam ser indicados em uma 

votação, isso caberia apenas às gerações futuras: 

 
Parecia-me, pois que o indivíduo apenas liberto entrasse logo nos 
direitos de cidadão ativo; mas que nos direitos e privilégios políticos, 
que consistem em ser membro das diversas autoridades nacionais, em 
concorrer a eleição, e em ser elegível, só pudesse entrar depois de 
longos anos, como opina um grande político: disse privilégios, porque 
não são a emanação do direito natural; mas uma simples delegação do 
corpo social.269 

 

Em seguida, Castro e Silva justificou a sua posição baseando seus argumentos nos 

exemplos das nações estrangeiras.  

269 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, p.770. 
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Não se presuma que me fascina a distinção de cor, que olho como 
mero acidente, quando intervém o merecimento; e se alguém me taxar 
aqui de ideias pouco liberais, faça-me antes a justiça de capacitar-se 
que só me levam as considerações, pelas quais na América 
setentrional, principalmente nos estados da Carolina e da Virgínia, 
desse país da liberdade, donde foram desterrados todos os prejuízos, 
muitos libertos, aliás ricos proprietários e cultivadores, não são 
admitidos nem chamados ao Congresso, nem às assembleias 
particulares dos Estados, nem às assembleias primárias, nem às 
eleitorais, nem aos corpos representativos, etc. Argumento e comparo 
com o exemplo da Grã-Bretanha, onde segundo nos refere Blackstone: 
o filho de pai estrangeiro naturalizado não goza logo do pleno 
exercício dos direitos políticos; é só o neto o que a lei olha como 
inteiramente incorporado à Nação, e invente sem reserva em todas as 
prerrogativas de cidadão inglês.”270 

 

Por outro lado, outros deputados fizeram defesas consistentes e tocaram novamente 

na questão da utilidade e importância que muitos desses homens já haviam adquirido no reino 

e na América portuguesa. Em seus argumentos, buscaram mostrar que as experiências de 

alguns certamente os tornava aptos a assumir uma carreira pública. o deputado Domingos da 

Conceição defendeu o direito político para os libertos por meio do reconhecimento das 

habilidades que muitos desenvolviam com os anos que se passavam após a obtenção da 

liberdade. Diante de suas trajetórias sociais, seria uma injustiça negar-lhes qualquer direito. 

De certo modo, parecia querer sensibilizar seus colegas sobre o assunto: 

 

Eu conheço do Brasil homens que infelizmente nasceram escravos, e 
que hoje são homens dignos, e de representação naquele Reino: 
conheço que têm patentes militares, e dignamente as desempenham. E 
perguntarei aos ilustres Preopinantes, se eles tivessem nascido 
escravos, e depois de quarenta ou cinquenta anos comandassem um 
regimento como coronéis ou brigadeiros, ou uma companhia, debaixo 
de título de capitães, e sendo já hoje considerados como cidadãos, se 
gostariam que os inibíssemos de serem eleitos Deputados em Cortes, 
só porque tiveram a desgraça de nascer escravos? Eu oponho-me a 
semelhante exclusão servil e aterradora; e aprovo que tendo estes 
homens talentos e virtudes, tenham direito a ser Deputados da Nação 
Portuguesa .271 

 

270 Diário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, p.770. 
271 Ibidem, p.770. 
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O deputado Segurado ainda lembrou que muitos haviam conquistado a liberdade em 

pia batismal, e assim nunca teriam vivenciado o regime da escravidão, mas como homens 

livres, cresceram e tiveram acesso à instrução. Defendendo esses mesmos propósitos, o 

deputado Vilela admitia a exclusão apenas aos libertos africanos, e não aos nascidos na 

América portuguesa. 

O Sr. Franzini disse que não havia motivo para se excluir os libertos, desde que eles 

concorressem para “as qualidades que a lei exige”. Para ele havia muito libertos com boa 

educação, dispensada por seus senhores, e que concorriam para “os requisitos da lei”. Já o 

deputado Segurado também era adepto dessa opinião, pois afirmava ter conhecido muitos 

libertos capacitados para tal função. Argumentou que no Brasil havia muitos libertos de pia 

batismal, pessoas que nunca haviam vivenciado a experiência do cativeiro, mas mesmo assim, 

havia libertos mais hábeis que esse que nasceram livres: “eu conheço bastantes vigários, 

coronéis, empregados públicos, etc. muito capazes”. O deputado Pinto França disse que não 

poderia fazer “distinção de cores”, ou distinção de merecimento do branco, negro, pardo, pois 

considerava que todo o cidadão que detivesse as condições exigidas não poderia ser privado 

desse direito.   

Castelo Branco não se mostrou favorável, mas considerava a matéria importante de 

ser discutida, apelando para os princípios liberais e de humanidade. Manoel Antônio de 

Carvalho colocou a questão de maneira muito prática, e atribuiu a eleição ou não de um 

liberto ao seu merecimento: “se esse homem que é liberto tiver virtudes, eles o elegerão, e se 

não as tiver, eles não o hão de eleger.” Já Fernandes Thomaz defendeu a elegibilidade 

baseado no critério da nacionalidade, somente aqueles nascidos no território português teriam 

esse direito. 

O texto final da Constituição de 1822, não adotou critérios raciais como forma de 

exclusão. A definição de cidadania da primeira experiência constitucional portuguesa optou 

pela manutenção da escravidão e pela concessão de direitos aos libertos nascidos no Brasil e 

na África. A nacionalidade e a capacidade intelectual foram os fatores definidores da 

cidadania em Portugal.272 A divisão entre as opiniões caracterizou os discursos dos deputados 

em Lisboa, mas é possível afirmar que os deputados brasileiros foram muito importantes nas 

decisões que envolviam os ex-escravos. Eles elucidaram realidades da América portuguesa, 

como a marcante heterogeneidade entre os libertos e seus descendentes nos trópicos, mas 

também a posição que muitos deles haviam conquistado na época colonial, sobretudo, após as 

272 BERBEL; MARQUESE, “A ausência da raça”, p.73. 
                                                 



139 
 

reformas pombalinas. Alertaram ainda para a necessidade da manutenção de direitos 

adquiridos no período anterior. Se na época do Antigo Regime eles galgaram espaços na 

esfera política, ocupando postos importantes nas milícias e administrativos, conforme 

afirmara, na monarquia constitucional, pautada nos princípios liberais, a cidadania não 

poderia ser negada a esses homens.  

As práticas correntes do chão escravista da América portuguesa, que envolviam a 

participação ativa de ex-escravos e descendentes em múltiplas instâncias do aparato de poder 

e do aparato judicial, condicionaram o que foi dito e deliberado em Lisboa. Os libertos de 

Mariana pareciam atravessar o Atlântico. No sentido reverso, as Cortes de Lisboa informaram 

diretamente a experiência constitucional do Brasil Império. Alguns deputados americanos que 

participaram dessas sessões também atuaram nos debates políticos ocorridos no Brasil após a 

emancipação da América portuguesa. Menções importantes foram feitas sobre a cidadania e 

os critérios que deveriam ser adotados para incluir residentes do Brasil ao corpo da nação. A 

mesma importância foi dada às atribuições que cada um deles teria. 273  

Em sessão do dia 23 de setembro de 1823, os discursos de políticos de diferentes 

regiões do Brasil foram proferidos no sentido de aprovar ou rejeitar as propostas de concessão 

do título de “cidadão” às categorias que se estendiam dos homens livres e libertos aos 

estrangeiros, naturalizados ou não. Os motivos de controvérsias eram relativos aos pontos do 

Projeto que se referiam à definição de “brasileiros” e a quem atribuir direitos civis e políticos. 

Tratava-se do artigo quinto, intitulado “Dos membros da sociedade do Império do Brasil”. A 

proposta era incluir nessa categoria homens livres habitantes e nascidos no Brasil, os 

portugueses residentes antes de 12 de outubro, os naturalizados, os filhos de estrangeiros que 

273 Essa discussão foi feita em trabalhos recentes que têm como base de análise os textos parlamentares, que são 
registros decorrentes das discussões promovidas pela Assembleia Constituinte do Rio de Janeiro em 1823. 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2009. Análises mais voltadas à questão da cidadania e escravidão podem ser lidas em: MATTOS, Hebe Maria. 
Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2000; RODRIGUES, Jaime. 
O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850). 
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, CECULT, 2000; GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros, pp.109-
115; SLEMIAN, Andréa. "Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos primórdios do 
constitucionalismo no Brasil (1823-1824)". In: JANCSÓ, Ístvan. (org.) Independência: história e historiografia. 
São Paulo : Hucitec / Fapesp, 2005, pp. 829-849; BERBEL, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A 
ausência da raça: escravidão, cidadania e ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembleia 
Constituinte do Rio de Janeiro (1821-1824). In: SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das 
Graças. (Org.). Território, conflito e identidade. Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília, DF: CAPES, 2007, 
pp.63-88; BERBEL, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A escravidão nas experiências 
constitucionais ibéricas, 1810-1824.” In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles; BITTENCOURT, Vera Lúcia 
Nagib e COSTA, Wilma Peres (Org.). Soberania e Conflito: configurações do Estado Nacional no Brasil do 
século XIX. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2010, pp.78-117;  
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prestavam serviços pela nação, aqueles que tivessem empregos, bens de raiz, comércio, 

indústria ou agricultura, e por fim, os escravos que obtivessem carta de alforria.274  

O ponto contestado pelos deputados foi a utilização do termo “membros”. Uma 

proposta previa a substituição desse vocábulo por “cidadãos”. A justificativa para tal alteração 

foi pautada na formação da sociedade brasileira, caracterizada pela heterogeneidade. Dessa 

argumentação surgiu a necessidade de definir melhor o que era e a quem se destinava a 

atribuição de direito cívico e político naquele contexto.  

A definição dos “brasileiros” gerou desdobramentos e então foi proposta uma 

diferenciação entre os cidadãos, que seriam passivos ou ativos. Os primeiros disporiam de 

direitos civis e os segundos desses e dos políticos. A adoção desses padrões tinha inspiração 

nos revolucionários franceses. Cidadãos passivos e ativos possuíam direitos civis, mas os 

políticos estavam reservados apenas aos segundos. A participação no jogo eleitoral estava 

diretamente relacionada ao atendimento de determinações censitárias, de condições mínimas 

exigidas, geralmente relativas à receita que esses homens dispunham. Os direitos civis foram 

então definidos como prerrogativas reservadas a indivíduos que pertenciam àquela nação e 

que eram protegidos pela lei. Esses teriam pleno gozo de prerrogativas como liberdade 

individual, segurança pessoal e de propriedade. Já os direitos políticos eram restritos àqueles 

que fariam as escolhas dos dirigentes do país e que poderiam ser elegíveis.275  

Sobre a diferença entre brasileiro e cidadão brasileiro, o deputado Francisco Jê 

Acaiaba de Montezuma, da Bahia, era favorável à separação de cidadãos ativos e passivos, 

pois considerava que, “ser brasileiro, é ser Membro da Sociedade Brasílica: portanto todo o 

Brasileiro é Cidadão Brasileiro: convém sim dar à uns mais direitos, e deveres que a outros 

(...).” O deputado Manoel José de Sousa França, do Rio de Janeiro, reiterou a necessidade da 

diferenciação, tendo em vista a qualidade da população, como “os filhos dos negros, crioulos 

cativos, são nascidos no Território do Brasil, mas todavia não são Cidadãos Brasileiros. Para 

ele, “brasileiro é o que nasce no Brasil, e Cidadão Brasileiro é aquele que tem direitos 

cívicos.”  

Os deputados França e Montezuma deram exemplos dos índios, que mesmo tendo 

nascido em território brasileiro não eram cidadãos, pois não abraçavam a causa da civilização 

porque estavam “fora do grêmio da sociedade”. Já no caso dos “crioulos cativos”, que eram 

considerados coisa e propriedade de outrem, não haveriam de ser chamados de brasileiros “no 

sentido próprio”, pois seriam apenas considerados habitantes do Brasil. Essa ideia voltou a ser 

274 BERBEL; MARQUESE. “A ausência da raça”, p. 74. 
275 Ibidem, p. 75. 
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mencionada nos debates da Sessão de 24 de setembro de 1823, quando então foi discutida a 

emenda que propunha serem cidadãos “todos os homens livres nascidos no Império do 

Brasil.” Também se falou sobre a necessidade de diferenciar quem era “brasileiro” e “cidadão 

brasileiro”. Na verdade, não houve muito consenso a respeito dessa classificação, mas sim 

uma tendência geral que o “brasileiro” fosse o indivíduo dotado de direitos civis, como 

propriedade, segurança e liberdade pessoal; enquanto o cidadão, além desses, também poderia 

usufruir direitos políticos.  

O deputado França manifestou-se novamente sobre o assunto, lembrando que “o 

termo cidadão é característico que torna o indivíduo acondicionado de certos Direitos 

Políticos que não podem ser comuns a outros quaisquer indivíduos, posto que Brasileiros 

sejam”. Os escravos nascidos no Brasil seriam, sem dúvida, brasileiros, mas eles não 

poderiam ser considerados como “Membros civis da Sociedade Brasileira” e detentores de 

“Direitos Políticos do Cidadão Brasileiro”. Esse era o estatuto jurídico do escravo na época 

colonial, desprovido de direitos civis e considerado como um menor. Assim como no Antigo 

Regime, todo escravo era considerado vassalo do soberano, mas o estatuto jurídico o tornava 

um membro submetido a outro vassalo, o seu senhor, e isento de qualquer prerrogativa 

garantida pela legislação. No contexto da monarquia portuguesa o escravo permaneceu como 

súdito, vassalo, mas não receberia atributos de um cidadão.276 

Seguindo o exemplo das Cortes portuguesas, alguns deputados brasileiros 

concordavam com a exclusão dos escravos da categoria de cidadão. Embora a população 

fosse composta por parcela considerável de africanos e crioulos nessa condição civil, aqueles 

que viviam sob o jugo da escravidão não poderiam gozar dos mesmos direitos que os livres. 

Não obstante, o escravo nascido no Brasil e depois alforriado, teria direito à cidadania.  

Na sessão do dia 27 de setembro, o tema da cidadania voltou a ser discutida. Dentre 

outras propostas, foi colocada a de que seria cidadão todo escravo que obtivesse a carta de 

alforria. Mas essas discussões giraram em torno de duas propostas que foram apresentadas em 

plenário. A primeira, pautada no critério vigente na colônia, tratava da utilidade desses 

homens na sociedade. Previa a cidadania plena somente àqueles já estabelecidos e que 

possuíssem emprego ou ofício. A segunda, pensada a partir da naturalidade, excluía os 

276 Salvo casos constantes de pedido de intermediação dessa relação dos escravos ao soberano, conforme 
verificamos na historiografia, e da criação de regras que remediavam possíveis abusos existentes nessas relações. 
RUSSELL-WOOD, A. J. R. “‘Acts of Grace’: Portuguese Monarchs and Their Subjacts of African Descent in 
Eighteenth-Century Brazil.” Journal of Latin América Studies, v.32, nº.2, Maio de 2000, pp. 307-332. 
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estrangeiros desse direito. Cidadãos seriam apenas os escravos libertados que tivessem 

nascido no Brasil, o que portanto excluía os africanos.277  

As manifestações a favor do reconhecimento dos libertos como cidadãos foram 

justificadas por temor a sublevações, ou por apreço àqueles homens que conseguiam atingir a 

emancipação de forma legal. Em 30 de setembro de 1823, o deputado de Pernambuco, 

Francisco Muniz Tavares, lembrou os acontecimentos de São Domingos, e defendeu a 

aprovação do artigo sem maiores discussões, com o objetivo de evitar agitações.278 Em suas 

palavras, “os discursos de célebres oradores da Assembleia Constituinte da França 

produziram os desgraçados sucessos de São Domingos”. No Brasil, por sua vez, as decisões 

deveriam ser tomadas pelos deputados da Assembleia Constituinte com base no “zelo” e “a 

favor da humanidade”. As ideias deveriam ser expostas “com o intuito de excitar a compaixão 

(...) sobre essa raça de homens, que tão infelizes são só porque a Natureza os criou tostados.” 

Sua fala prosseguiu no sentido de levar os políticos a pensarem no papel que os libertos 

ocuparam na época colonial, tendo em vista os diferentes postos e funções alcançadas: “no 

antigo sistema apenas um escravo alcançava a sua Carta de Alforria, podia subir aos Postos 

Militares nos seus Corpos, e tinha ingresso no sagrado Ministério Sacerdotal, sem que se 

indagasse se era ou não nascido no Brasil.” 279 

Em vista das colocações que seguiram nas Constituintes de Lisboa e do Rio de 

Janeiro, é correto afirmar que houve entre os políticos uma tendência em sugerir a integração 

dos libertos na sociedade e a atribuição de cidadania quando se tratava dos crioulos. Mas 

também surgiram em ambas alguns argumentos sobre a necessidade de melhor tratamento 

dispensado aos libertos. 280 Venâncio Henrique de Resende, de Pernambuco, justificou sua 

posição favorável à cidadania por meio de argumentos relacionando o exercício da cidadania 

e ao emprego nas ordens militares. Lembrou o caso da Inglaterra, onde o cidadão poderia 

frequentar o parlamento se fosse soldado, se lutasse em defesa da Pátria; por sua vez, quem 

não podia ir ao parlamento, também não estava autorizado a ser soldado. Esse mesmo sentido 

deveria ser dado ao caso do Brasil, onde até os escravos serviam às milícias.  

 

 

277 BERBEL; MARQUESE, “A ausência da raça”, p.77.  
278 SLEMIAN, Seriam todos cidadãos?”, p. 845. 
279 Diário da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil - 1823. Ed. Fac-similar. Brasília: 
Senado federal, Conselho Editorial, 2003, p.133. 
280 SLEMIAN, op. cit., p.846. 
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(...) os escravos desde que se forravam, sentavam praça no Corpo 
competente, e ocupavam Postos Militares: nem se diga que era desde então 
que eles ficavam sendo Cidadãos; porque ocupar os postos  não dá direitos 
de Cidadãos; mas suponhamos. Como, pois queremos nós agora tirar aos 
Libertos direitos que eles sempre gozaram no tempo do Despotismo mesmo? 
Pois então porque estão em um sistema de Governo Liberal, hão de os 
Libertos ficar de pior condição do que estavam no tempo do Governo 
Despótico? 

 

Resende ainda salientou que não era conveniente conservar como estrangeira uma 

classe tão numerosa no Brasil como a de libertos. O sentido dado à nacionalidade, religião e 

utilidade foram os pontos que marcaram a fala do deputado pernambucano Manoel Caetano 

de Almeida Albuquerque. Não concordava que pelo “simples fato” de obter carta de alforria 

pudesse se tornar cidadão: 

Como é possível que um homem sem Pátria, sem virtudes, sem costumes, 
arrancado, por meio de um comércio odioso, do seu território, e trazido para 
o Brasil, possa por um simples fato, pela vontade do seu Senhor, adquirir de 
repente na nossa sociedade, direitos tão relevantes? Se os Europeus, nascidos 
em Países civilizados, tendo costumes, boa educação, e virtudes, não podem 
sem obter Carta de naturalização, entrar no gozo dos Direitos de Cidadão 
Brasileiro, e lhes é mister para obterem essa mesma naturalização que eles 
professem a Religião Cristã, segundo o Projeto, como o escravo africano 
destituído de todas as qualidades pode ser de melhor condição? (...) Embora 
pertençam os escravos, que obtiverem Carta de Alforria, à Família 
Brasileira; mas não se lhe dê o título de Cidadão, senão quando ele se 
fizerem dignos de o ter. 

 

Costa Barros concordou e completou que “tenham pois algum ofício, algum gênero 

de vida de que se sustentem, e sejam admitidos; mas sem essa circunstância eu me oporei a 

que sejam a que sejam recebidos como cidadãos entre nós.281 Mas, Silva Lisboa tocou em um 

ponto importante, ao mencionar que os libertos adquiriam “Liberdade Civil”, portanto, não 

deveriam ser privados “pelo lugar de nascimento, e pelo préstimo, e ofício”. Os direitos 

cívicos lhes garantiam o pertencimento a uma pátria, a uma cidade ou vila, e à sujeição ao 

”império da Lei” e não mais a pessoa alguma, ou à “vontade de ninguém”. Sendo assim, “uma 

vez que adquiriram a qualidade de pessoa civil, merecem igual proteção da Lei, e não podem 

ser obstáculo arrendar e comprar terras, exercer qualquer indústria, adquirir prédio,entrar em 

estudos públicos, alistar-se na Milícia e Marinha do Império.”282  Afirmou, que embora 

ouvisse que a filantropia poderia ser perigosa e compatível com a “segurança do Brasil”, 

acreditava que ela produzia bons efeitos, ao mitigar “o rigor do sistema de escravidão”. 

281 Diário da Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, p. 134. 
282 Ibidem, p. 135. 
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Lembrou das reformas ilustradas do  reinado de D. José I, ao criar os alvará de 19 de setembro 

de 1761 e de 16 de janeiro de 1773, e afirmou que, embora não tivesse efeito na colônia, o 

propósito daquele rei não era produzir desigualdades entre os libertos do reino e os da 

América. Por isso, aquele que obtivesse o título de liberdade logo restabelecia o “direito 

natural” e a qualidade de livre, deveria ser cidadão, mesmo que fosse africano, pois, com a 

mudança de status era de se presumir que eram “industriosos e subordinados” e que 

continuariam  “com dobrada diligência em suas indústrias úteis, pela certeza de se 

apropriarem o inteiro fruto de seu trabalho”.  Em sua opinião, os crioulos  seriam os mais 

beneficiados, pois eram predominantes entre a população de libertos. 

Em se tratando das considerações feitas acerca dos libertos considerados como 

vadios, Costa Barros acreditava que seria uma situação resolvida pela polícia e isso não 

deveria interferir na Constituição. Mas, com relação à cidadania estar associada à posse e 

propriedades, acreditava ser uma regra inviável, uma vez que “até a maior parte dos brancos 

nascidos no Brasil não seriam Cidadãos Brasileiros.” A propriedade dos homens úteis estava 

“nos seus braços e na força do corpo”. A partir dessa decisão, os escravos olhariam para a 

“Augusta Assembleia com a devida confidência, na esperança de que velará sobre a sua sorte 

e melhora de condição, tendo em vista o bem geral, quanto a humanidade inspira, e a Política 

pode conceder.” 

O padre José Martiniano Pereira de Alencar, do Ceará, tinha opinião contrária; sua 

fala ocorreu no sentido de considerar os esforços enfrentados por um escravo na busca pela 

liberdade. Ainda defendeu que a todos fosse concedido o título de cidadão, e não somente 

àqueles que possuíssem ofício ou propriedade. Considerou essa proposta injusta, contraditória 

e impolítica, pois acreditava que cidadãos brasileiros deveriam ser “todos os habitantes do 

território do Brasil”. No entanto, concordava que algumas restrições deveriam ser feitas, como 

no caso dos escravos, pois não poderiam introduzir na sociedade “um bando de homens, que 

saídos do cativeiro, mal poderiam guiar-se por princípios de bem entendida liberdade.” Mas 

os libertos nascidos no Brasil deveriam ser cidadãos brasileiros, pois não eram estrangeiros, 

não pertenciam a outra pátria que não fosse o Brasil, não professavam outra religião que não 

fosse a seguida pelos brasileiros. Também não concordava com a concessão apenas àqueles 

que ocupavam algum ofício ou emprego, pois a alforria implicava que ele havia trabalhado 

“toda a sua vida”.  

O deputado Costa Barros, por sua vez, manifestou-se contrariamente à cidadania aos 

africanos, pois para ele tratava-se de “negros boçais, sem ofício, nem benefício” e não 
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tratavam, para ele, de homens “dignos dessa honrosa prerrogativa”. Do contrário, os 

considerava como “membros danosos à Sociedade à qual vem servir de peso quando lhe não 

causam males.” Sendo assim, sugeriu que aquela proposta fosse válida apenas àqueles que 

tivessem emprego ou ofício.  

Da mesma forma que ocorreu em Lisboa, os critérios raciais ficaram fora da 

discussão sobre a definição de cidadania dessa nova nação. Mas, pensando na composição 

social da província que representava a de Minas Gerais, o deputado João Severiano Maciel da 

Costa atentou para a importância que deveria ser dada à população que descendia da 

escravidão. João Severiano Maciel da Costa colocou obstáculos à concessão de cidadania para 

os africanos. Ele não admitia que esses homens fossem habilitados a fazer parte do “grêmio 

da família brasileira”. Também não era adepto à ideia de compensação pela triste experiência 

do tráfico. Associou a situação dos africanos a uma relação de troca entre senhores e escravos, 

de proteção e sustento em detrimento da exploração do trabalho. Seu intento era validar a 

cidadania apenas àqueles que oferecessem estabilidade à nação.283 Da mesma forma 

manifestou-se Pedro José da Costa Barros, favorável à concessão apenas àqueles “que 

tivessem emprego ou ofício”. Cabe lembrar sua fala: “eu creio que todo Cidadão é obrigado a 

trabalhar, até para conveniência geral da sociedade; o ocioso, o homem que não tem emprego, nem 

modo de vida algum, também não tem virtudes sociais, e sem estas nenhum indivíduo convém à 

sociedade.”284  

Manuel José de Sousa França, deputado do Rio de Janeiro, não concordava que os 

ex-escravos fossem considerados “cidadãos brasileiros”.  Admitia a concessão desse título 

apenas aos libertos crioulos, ou seja, os nascidos no Brasil. Ele recordou que a emenda por ele 

mencionada restringia “o foro de cidadão aos libertos crioulos somente”, mas o fizera por 

filantropia. Era interessado na proteção de que necessitavam “como pessoas miseráveis que 

são em regra”, mas não estava de acordo com a inserção dos africanos ao corpo de cidadãos 

do Império do Brasil. Lembrou também que a Constituição portuguesa, que procedeu nesse 

sentido, era aplicada àquela localidade e suas “possessões na Costa da África”, mas no caso 

do Brasil, deveria se pensar apenas na circunscrição do país. E completou que sua ideia era 

pautada em ideias políticas, pois acreditava que  

 

283 Nas palavras de Andréa Slemian, esse político “propunha que a admissão dos libertos à condição de cidadão 
fosse pensada como condições que pudessem ‘afiançar sua adesão e afeição ao país e a sua propriedade e 
segurança’”. SLEMIAN, “Seriam todos cidadãos?”, p. 844. 
284 Ibidem, pp. 844-845.  
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A felicidade do Homem nas Sociedades cultas não consiste em haver 
Direitos que a Natureza lhe negou, fazendo o nascer em outra parte do 
Mundo; ela deriva de Leis protetoras da sua segurança individual, e do 
exercício e fruição da sua indústria, quando as mesmas leis, por força do 
Governo, são as que imperam, e não a inconstância de um arbítrio opressor. 

 

Manuel Caetano de Oliveira e Albuquerque também admitiu esse argumento. Em 

sua fala, acrescentou que direitos tão relevantes não poderiam ser concedidos a homens que 

passaram por situações tão odiosas como a experiência do tráfico negreiro.285 Ainda atribuiu a 

eles a pecha de homens “sem Pátria, sem virtudes, sem costumes”.  

Não obstante a contestações de alguns deputados, a última decisão tomada em 

sessão do dia 30 de setembro, foi favorável ao conteúdo já existente no Projeto de 

Constituição para o Império do Brasil,286 que definia como “cidadãos brasileiros todos os 

escravos que obtivessem carta de alforria”. Os libertos estavam excluídos das eleições 

secundárias, mas não havia nenhuma referência ou restrição aos seus filhos.  

O texto final da Constituição Brasileira seguiu os padrões da Portuguesa e eles 

podem ser considerados mais inclusivos em relação às outras sociedades escravistas do Novo 

Mundo.287 A de Lisboa, por sua vez, tomou medidas favoráveis aos libertos por influência 

direta dos deputados americanos que atuaram como membros da casa. Como previsto, esses 

políticos apenas colocaram em questão as práticas correntes na América portuguesa e as 

implicações que decorreriam de uma possível exclusão. 

O esforço das autoridades em função de controlar a população escrava e seus 

descendentes foi comum, e critérios protorraciais sempre estiveram presentes na legislação 

colonial. No contexto do império e de adoção da cidadania, outras formas de exclusão foram 

criadas e assim foi reforçada a clivagem entre brasileiros e africanos. Formas de inclusão e 

exclusão criadas no mundo ocidental, nem sempre eram pautados em critérios relativos à cor, 

pois até aquele momento, não havia um conceito bem definido de raça, algo que só ocorre na 

segunda metade do século XIX.288 

O sentido atribuído ao termo raça não sofre alterações nos dicionários entre os 

séculos XVIII e XIX. Basicamente, o vocábulo recebe três definições, mas somente uma tem 

285 SLEMIAN, “Seriam todos cidadãos?”, p. 844. 
286 Diante da incompatibilidade de interesses entre metrópole portuguesa e suas colônias, houve a aprovação de 
uma Assembleia Constituinte em junho de 1822. 
287  BERBEL; MARQUESE, “A ausência da raça”, p.72. 
288 HOFBAUER, Andreas. Uma história de branqueamento ou o negro em questão. São Paulo: Unesp, 2006, 
p.15. 

                                                 



147 
 

relação direta com a legislação portuguesa. A primeira é casta, mas a explicação desse termo 

se limita a raça de animais como cão ou cavalo, e a defini como boa ou rude.289 A segunda 

definição indica que ter “raça” significava ter sangue mouro ou judeu.290 Essa referência tem 

relação direta com a legislação portuguesa dos séculos XV ao XVIII - as Ordenações 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. As últimas prevaleceram no Brasil até a criação do 

primeiro código civil em 1916.  

Os critérios de inclusão e exclusão foram construídos historicamente. Até o século 

XVII, eles eram mais voltados a uma relação de pertencimento ou conversão ou não à religião 

cristã. Também pode ser dito que as práticas jurídicas geralmente diferenciam a sociedade em 

menor grau pela dicotomia “homens livres” e “escravos”, em detrimento da dicotomia 

“homens de bem” e “pessoas subservientes”. Determinadas proibições e penas por delitos 

nunca eram aplicadas a nobres, burgueses e comerciantes ricos. Somente depois desse período 

que a noção de raça passou a ter um sentido mais voltado à diferenciação de grupos humanos 

segundo classificações pautadas na cor da pele.291 

De todo modo, sempre houve uma associação negativa à cor da pele escura. Até o 

final das cruzadas, a cor preta era símbolo de algo condenável, associado ao mal. Ao longo da 

Idade Média, foi construída “uma ligação entre imoralidade, culpa, escravidão e cor negra,” 

associada a muçulmanos, judeus e cristãos. Mais tarde, foi que surgiu referência mais direta à 

escravidão. 292  

A primeira forma de exclusão formal de caráter moral e religioso foi introduzida 

com base na ideia de boa linhagem, definindo formalmente “leis de pureza de sangue”.  Isso 

serviu para afastar todos os que tivessem ancestrais judeus ou mouros de determinadas 

289 Embora o vocábulo ‘casta’ não fosse de uso corrente na América portuguesa, sabemos que esse termo era 
usual nas colônias espanholas. BARCELÓ, Joseph Maria Fradera. “A cultura de castas e a formação do cidadão 
moderno (um ensaio sobre a particularidade do Império Espanhol).” In: BERBEL, Márcia; OLIVEIRA, Cecília 
Helena Salles de. A experiência constitucional de Cádis: Espanha, Portugal e Brasil. São Paulo: Alameda, 2012, 
pp.77-108. 
290 A terceira definição não tem nenhuma relação com o assunto em questão, trata-se de um procedimento de 
abertura feito em cascos de cavalos. BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, 
architectonico, bellico, botanico ...autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos e 
offerecido a El Rey de Portugal D. João V. Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728, 10 
v.; SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portugueza - recompilado dos vocabularios impressos ate 
agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por ANTONIO DE MORAES 
SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-
br/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/ra%C3%A7a > . Acesso em: 4 fev. 2013. 
291 HOFBAUER, Uma história de branqueamento, p.83-84. 
292 Ao tratar da legislação portuguesa relativa à escravidão, Sílvia Lara mostra em que ordem de sentido os 
termos escravo, servo, mouro e negro aparecem nas Ordenações, Afonsinas, Manuelinas e Filipinas. RIBEIRO, 
Sílvia Lara. “Do mouro cativo ao escravo negro: continuidade ou ruptura?”. Anais do Museu Paulista, Tomo 
XXX, São Paulo, 1980-1981, pp.375-398. HOFBAUER, op. cit., p.97. 
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funções, mas principalmente da ocupação de cargos públicos. No Brasil colônia, a norma 

também se aplicou aos libertos e descendentes de escravos.  

De modo geral, a imposição de critérios de inclusão e exclusão, baseada em 

fundamentos religiosos e morais, foi perdendo força a partir do século XVII. Com a 

emergência do Estado Moderno, consolidação de uma burguesia mercantil e consequente 

secularização da fé, novos critérios para a classificação foram adotados. Aspectos “físico-

naturais” passaram então a “determinar as características de um indivíduo, de um povo, de 

uma nação.” 293 

No século XVIII começaram a ser elucidadas algumas tentativas de explicação da 

divisão entre os seres humanos ligadas por meio da ciência. No entanto, não se tratava ainda 

de uma noção “racializada” do outro e de distinções entre raças superiores ou inferiores, como 

entra em voga no século XIX, mas sim na substituição de explicações pautadas em um ideário 

biológico em detrimento das explicações de ordem divina.294 

Métodos mais elaborados para delimitar diferentes raças entre os seres humanos é 

um evento que aparece a partir do século XIX. As diferenças que anteriormente eram 

explicadas por contextos geográficos e climáticos, passam a ser justificadas por um conjunto 

de fatores biológicos, e que geram concepções evolucionistas sobre os seres humanos. A 

constituição física e mental é considerada como forma de classificação dos diferentes 

povos.295  

O pensamento brasileiro começou a ser influenciado pelo racismo científico moderno 

somente em fins do século XIX e início do XX. Durante o período colonial até o início do 

século XIX não existia um modelo de classificação que denotasse especificamente um 

conceito de raça. São observados critérios protorraciais nas experiências dos brasileiros 

quanto à classificação pela cor. Até mesmo nos censos, percebe-se que as classificações são 

mais voltadas à visão do recenseador sobre a organização social do que propriamente uma 

elaboração mais criteriosa dos sentidos.296  

Os termos indicativos de rótulos protorraciais não estavam presentes nas discussões 

ocorridas em Lisboa e depois no Rio de Janeiro. Em nenhum momento se tocou em exclusão 

com base nos vocábulos, ou como era denominado no período, na “qualidade”. Mas alguns 

293HOFBAUER, Uma história de branqueamento, p.99. 
294 MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 
2000, pp12-13. Entre os estudiosos dedicados ao assunto, estavam médicos e biólogos. Podemos citar, dentre 
outros, o médico François Bernier e o botânico Carl Line. HOFBAUER, Uma história de branqueamento, 
pp.103-120. 
295 HOFBAUER, op. cit., p.124. 
296 HENDRIK, Kraay. Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: Bahia, 1790-1850. 
Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Hucitec, 2011, pp.43-44. 

                                                 



149 
 

discursos proferidos lembraram ideias de inferioridade e incapacidade atribuídas aos escravos 

e seus descendentes. Desde os primórdios da colonização portuguesa na América houve 

restrições direcionadas a escravos e seus descendentes, com base nessas qualidades, mas a 

exclusão no contexto de formação do Estado Nacional ficou a cargo na nacionalidade. 

Os termos indicativos da “qualidade” eram “preto”, “pardo”, “crioulo”, “cabra” 

dentre outros, e designavam as pessoas nos registros documentais. No século XVIII, também 

poderia ser referida como “calidade”, que indicava “acidente natural ou propriedade de uma 

coisa”. Também poderia ser “prenda do corpo, como a beleza, ou da alma, como a ciência e a 

virtude”. Mas parecia estar mais associado à estimação, nobreza, a referência a “um homem 

de qualidade”, do que a uma espécie de diferenciação entre as pessoas.297  

Retomando o termo com a grafia “qualidade”, a explicação começa se referindo às 

diversas acepções que tem a palavra nas escolas dos filósofos.  

 
 (...) toma-se por aquela razão, que determina a própria essência da coisa; e 
assim o que os lógicos chamam de diferença, é chamado dos mesmos 
Qualidade essencial;  quando a qualidade determina algum ente 
exteriormente, e fora da essência, então chama Qualidade acidental.298  
 

Embora nenhuma menção tenha sido feita baseada em critérios protorraciais, que 

indicavam a qualidade de uma pessoa, houve referência no que diz respeito à virtude. Para ser 

cidadão, um homem precisaria ter virtude, e para ter virtude era preciso ter boa “qualidade”. 

Era a partir dessa boa “qualidade”, especificada nas relações de habitantes e nos censos 

populacionais, que se definia quem eram os cidadãos votantes nas eleições paroquiais. Essa 

classificação tem relação direta com a nacionalidade, referência primeira para a garantia da 

cidadania na Constituição. Para ser cidadão, o antigo vassalo não poderia apresentar a 

qualidade denominada como “preto”, que era o mesmo que africano ou estrangeiro. Em se 

tratando da definição de cidadão para os descendentes de africanos, a Constituição de 1824 

anota homem nascido no Brasil com as qualidades como “crioulo”, “pardo” ou “cabra”.  O 

homem “preto” era o mesmo que africano ou estrangeiro, portanto, excluído dessa 

prerrogativa. O fato de possuir virtude parecia estar diretamente ligado com o pertencimento à 

nação, com origem e condições censitárias colocadas em questão. 

Até o século XVIII, a ideia de nação, ou a nacionalidade, está associada ao 

pertencimento a “um território ou a uma comunidade”, a uma convergência a um local de 

297 BLUTEAU, Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatômico ... Disponível em: 
<http://www.brasiliana.usp.br/pt-br/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/ra%C3%A7a >. Acesso em: 10 fev. 2013. 
298 Ibidem. 
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nascimento. No final desse século, com o advento das revoluções liberais, o termo toma 

outras conotações, pois passa a “evocar uma realidade política” com contornos 

revolucionários e tendo como base leis gerais criadas por uma assembleia. Mas a obediência a 

essas leis “não é o suficiente”, o seu “cimento agregador é a virtude.”299 

A adoção do critério da naturalidade tendeu a favorecer descendentes de africanos 

desde o período colonial.  Os índices relativos às manumissões no Brasil colonial mostram 

que havia uma prática de favorecimento de grupos de pardos, crioulos e mulatos em relação 

aos africanos. No decorrer do setecentos, parte deles pôde gozar de posições e cargos que 

eram restritos a homens livres, mas que na ausência desses, os espaços foram abertos a 

libertos e homens livres de cor que apresentavam atributos condizentes com determinadas 

atividades. Após 1750, com as reformas pombalinas, parte daqueles já inseridos em 

irmandades e milícias passou a demandar posições garantidas aos de mesma condição social 

residentes no reino. Formou-se assim, uma parcela de homens nascidos na América 

portuguesa e detentores de prerrogativas por ocuparem posições de destaque na sociedade. No 

contexto de formação do Império do Brasil, a nacionalidade foi fator determinante na 

concessão de cidadania, válida para crioulos, pardos, cabras e mulatos nascidos no Brasil, os 

africanos, portanto, estavam excluídos dessa prerrogativa. 

O pertencimento ou não à nação, em se tratando dos escravos nascidos no Brasil e 

alforriados, também passava pela questão de capacitação pessoal. A liberdade associada à 

contribuição da renda pública e geração de renda pessoal transformava libertos nascidos na 

América Portuguesa em cidadãos. No contexto da colônia, queixas em torno de certos 

privilégios, da honra e da reputação já estavam em jogo nos momentos em que esse setor da 

população demandava prerrogativas ao rei; no império, esses valores foram, de certo modo, 

legitimados pela Constituição. Estiveram presentes nos discursos dos deputados algumas 

menções honrosas a homens de boa virtude e que viviam de sua indústria, mesmos 

argumentos utilizados nas missivas encaminhadas ao Conselho Ultramarino. Essa ideia de 

utilidade, portanto, se remete às décadas anteriores, período em que uma série de pessoas da 

colônia, que foram escravas ou que delas descendiam, já estavam inseridas socialmente e 

economicamente, desfrutando de direitos cívicos, como mobilidade família e propriedade.  

A inclusão dos libertos foi parcial no Império do Brasil. A cidadania atribuída 

somente aos nascidos no território, de alguma forma, guarda relações com a segurança da 

299 HESPANHA, António Manuel. “Problemas de organização política entre Antigo Regime e Liberalismo.” In: 
JANCSÓ, István. (org.) Brasil: formação do Estado e da nação. São Paulo: Hucitec, Editora Unijuí, Fapesp, 
2003, p. 99. 
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nação, uma vez que estabeleceu uma clivagem entre esses e os africanos. Marquese e Berbel 

consideram que a cidadania “deu suporte considerável à escravidão do império do Brasil”. 

Primeiro, porque garantiu a segurança interna ao clivar negros e mulatos nascidos no Brasil e 

os africanos. Segundo, porque forneceu argumentos para a expansão do comércio 

transatlântico de cativos.300 

A Constituição continuou produzindo critérios de desigualdade, ao inserir parte dos 

“brasileiros” na vida política, mas também excluindo das prerrogativas políticas os africanos e 

parcela daqueles que já dispunham de certos privilégios civis, como família, propriedade, 

acesso à justiça. A cidadania, de alguma forma, favoreceu àqueles que estavam envolvidos em 

atividades públicas ou mesmo que dispunham de posição de maior vantagem se comparado à 

grande maioria que vivia em função da própria sobrevivência. Os políticos que ajudaram a 

definir a cidadania, de alguma forma,  

 
(...) guiaram-se por uma leitura particular dos eventos de São Domingos, das 
demais experiências revolucionárias do período e do próprio passado 
escravista da América portuguesa: diante da dinâmica da alforria, do papel 
social dos libertos e afro-descendentes e das demandas expressas no 
processo de independência, sabiam que, por aqui, era impossível criar 
critérios de exclusão política unicamente com base na herança de sangue 
africano, sob o risco de botar a perder todo o edifício escravista brasileiro.301 

 

A maior parte dos libertos vivia alheia às questões políticas naquele período, e talvez 

nem se importasse com a mudança da sua condição de vassalo para cidadão, gerada a partir da 

promulgação da Constituição. As libertas, por exemplo, bastante presentes nas ações cíveis 

examinadas na primeira parte da tese, estavam – como de resto todas as mulheres – excluídas 

do campo de cidadãos.302  Por outro lado, também houve quem se envolvesse em conflitos 

300 BERBEL; MARQUESE, “A ausência da raça”. 
301 A experiência de São Domingos teve uma grande repercussão no Mundo Atlântico e passou a ser lembrada 
nos debates das Assembleias Legislativas dos impérios francês, inglês, espanhol e português. Eram assuntos 
importantes as pautas acerca da escravidão, tráfico e concessão de cidadania aos descendentes de africanos301. 
Após a experiência nas Cortes de Lisboa, representantes políticos de diferentes províncias do Império do Brasil 
polemizaram as discussões da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 1823. Nas décadas seguintes, 
continuaram defendendo seus pontos de vista sobre esses assuntos por meio de discursos proferidos oralmente ou 
elaborados em representações. BERBEL; MARQUESE, op. cit., p.63-88. A inovação do trabalho de Marquese e 
Berbel foi considerar a desagregação do Império português e a definição de cidadania contida na Constituição de 
Lisboa de 1822, como marcos fundamentais para as discussões ocorridas no Rio de Janeiro em 1823. Nesse 
trabalho, eles procuraram compreender como a ausência de critérios raciais contribuiu para a manutenção de 
hierarquias sociais e raciais. Concluíram que a Constituição de 1824 “relacionou-se a uma política de longo 
prazo para a expansão do escravismo, indicando suas articulações com a defesa do tráfico negreiro para o 
Império do Brasil entre as décadas de 1820 e 1840. MARQUESE, BERBEL, op. cit., pp.82-84. 
302 Keila Grinberg, considerou que a Constituição não alterou a condição dos libertos, pois eles teriam 
continuado próximos à condição de escravos. GRINBERG, O fiador dos brasileiros. 
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relacionados à independência e nos diversos confrontos que ocorreram nas primeiras décadas 

do Império.303 A população liberta, dentre outras coisas, foi marcada por uma grande 

heterogeneidade. Haviam homens e mulheres inseridos nas mais diversas funções na 

economia e também em atividades ligadas à Coroa portuguesa e depois Monarquia brasileira. 

Em relação às constantes e incessantes críticas quanto à melhoria ou não da condição 

dos escravos após a emancipação, é importante deixar claro que não se pode comparar a 

condição de escravo à de um liberto na Colônia e nem no Império. É lícito dizer que a 

legislação colonial os tenha comparado aos escravos em vários alvarás e decretos dirigidos à 

América portuguesa. No entanto, as prerrogativas de um liberto eram costumeiras nesse 

período e mais tarde elas foram legitimadas com a Constituição de 1824.  O liberalismo 

vigente no Império ainda equiparou os crioulos alforriados aos livres, na medida em que suas 

capacidades pessoais os qualificavam para as eleições primárias, prerrogativa jamais 

concedida a um escravo.  

Ainda que os africanos tenham sido excluídos do corpo de cidadãos com base na 

naturalidade e que no âmbito civil isso tenha gerado uma clivagem entre esses e os libertos 

crioulos, é correto dizer que isso ajudou a reforçar a prática de favorecimento dos nascidos no 

território desde a época colonial. No Império, o campo de expectativas em torno da alforria e 

da concessão de direitos foi dilatado; o que anteriormente era regido pelo costume, depois 

passou a ser pautado nas leis fundamentais.304  

A proposta liberal de cidadania no Império do Brasil dividiu a população em não 

cidadãos, cidadãos completos e cidadãos incompletos.305 Em se tratando de escravos nascidos 

no Brasil e seus descendentes, a ocupação se restringia apenas às duas primeiras categorias. 

Os escravos e estrangeiros não naturalizados não eram cidadãos, pois não alcançavam os 

direitos civis. Os libertos poderiam apenas ser cidadãos incompletos, pois adquiriam direitos 

civis, conforme assinalou José Murilo de Carvalho,  

 
(...) direitos relativos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a 
lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de 
manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade 
do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade 

303 DANTAS, Mônica Duarte. Revoltas, Motins, Revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século 
XIX. São Paulo: Alameda, 2011. 
304 Conforme abordou Andrea Slemian, esse formato de constituição acabou produzindo novas formas de 
desigualdade além daquelas já existentes e que foram vigentes na colônia. Ao se romper com a ideia de 
estamento do Antigo Regime, a população conviveu com maiores oportunidades de mobilidade de classe que, 
por sua vez, geraram novas formas de desigualdade social. SLEMIAN, "Seriam todos cidadãos?” pp. 829-849.  
305 CARVALHO, Cidadania no Brasil, pp.9-10. 
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competente e de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo 
legal regular.306   

 

Já os direitos políticos têm relação com o direito de votar e ser votado. Nesse caso, 

os libertos se classificavam como cidadãos incompletos, pois apenas possuíam a prerrogativa 

de votar em eleições primárias, jamais seriam eleitos. Isso fez com que a cidadania não fosse 

acessada por todos, e sendo assim, pensada a partir de dois pontos que devem ser lembrados e 

reconsiderados. O primeiro se refere ao seu surgimento, tendo sido considerada por 

pesquisadores uma cidadania a partir da classe dominante, “de cima para baixo”, e 

favorecendo em menor grau as minorias sobre as vantagens da lei. Em se tratando da 

Constituição Brasileira, ela excluiu muitos da cidadania plena e permitiu apenas aos cidadãos 

ativos a prerrogativa de eleger e ser eleito, o que implica fazer parte de uma minoria que 

ditaria as leis.  

Outra questão importante diz respeito à concessão de direitos. Ao que tudo indica, o 

caso do Brasil não se diferenciou daquele proposto por Marshall, conforme expõe Carvalho. 

Quando observamos a vida dos libertos, percebemos que eles já dispunham de prerrogativas 

civis e buscavam mesmo em tempos coloniais minimizar as formas de exclusão a que estavam 

sujeitos. Com a Constituição de 1824 essas prerrogativas foram legitimadas e os libertos 

obtiveram acesso aos direitos políticos. Portanto, o processo de construção da cidadania para 

os libertos e seus descendentes é algo que se remete ao século XVIII, às formas como 

passaram a acessar os meios jurídicos e garantir privilégios. Por um lado, a cidadania foi 

concedida, mas por outro também foi conquistada. Todo o discurso que abriu defesa para a 

concessão de direitos era pautado em fatores recorrentes no século XVIII. 

Diante desse quadro de concessão de direitos e deveres a que estariam sujeitos os ex-

escravos e seus descendentes, é importante buscar conhecer como era composta a população e 

a quem recairia as prerrogativas disponibilizadas a partir da outorga da Primeira Constituição 

do Império. No caso de Mariana, dispomos de uma Relação de Habitantes do ano de 1819, 

que nos permite visualizar um quadro mais amplo dos moradores da área urbana e uma 

identificação aproximada de potenciais cidadãos passivos e ativos da cidade nos primeiros 

anos da época imperial.  

 

306 CARVALHO, Cidadania no Brasil, p.9. 
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3.2.Aspectos demográficos da cidade de Mariana em fins da época colonial 

 

Em 1819, à véspera do início das experiências constitucionais luso-brasileiras, a 

população da cidade de Mariana contava com aproximadamente 2.050 habitantes. A partir de 

uma análise da descrição feita desses moradores do núcleo urbano307, temos um quadro geral 

da composição daquela sociedade nos anteriores à Independência do Brasil. O oficial 

responsável por esse censo se preocupou em anotar por fogo os nomes das pessoas, qualidade, 

emprego, estado, idade e estabelecimento. Em primeiro lugar vinha a descrição do chefe de 

domicílio, em seguida o cônjuge, filhos ou outros parentes, escravos e agregados. Dados 

gerais podem ser vistos na tabela abaixo: 

 

 
Tabela 2 - População de Mariana em 1819 - condição jurídica e sexo 
 

Condição Jurídica Homens Mulheres Total % 
Livres 555 731 1.286 62,7 

Escravos 445 307 752 36,7 
Forros 4 8 12 0,6 
Total 1.004 1.046 2.050  

Fonte: AHCMM, Relação de Habitantes de Mariana, 1819, Códice 651.308 
 
 

Em primeiro lugar é necessário destacar que a população livre é predominante na 

cidade, somando 1.286 pessoas. A população escrava era composta por 752 pessoas,  e apenas 

12 são indicadas como ex-escravos na relação de habitantes de Mariana em 1819. A maior 

parte da população, porém, é descrita como branca, parda, crioulo e cabra. A lista apresenta 

números reduzidos de descrições de pessoas com o indicativo de ex-escravo, que naquele 

período eram descritos como “liberto” ou “forro”. O mais indicado nos documentos coevos 

era “forro”. No entanto, não é provável que em uma sociedade composta predominantemente 

por pardos e crioulos, que ultrapassava 2.000 habitantes, a soma de libertos chegasse apenas à 

casa de dez moradores apenas. É possível que outras pessoas indicadas como livres e que 

307 Embora as ações cíveis tratem de todo o Termo de Mariana, a análise sobre a população se restringe apenas 
ao núcleo urbano. Não há listas de habitantes para todas as localidades encontradas nos registros cartoriais e as 
datas daquelas existentes possuem datas diferenciadas, algumas entre os anos de 1819 e 1822, outras são 
respectivas à década de 1830.  
308 A feitura dessa lista foi em obediência à ordem de 4 de maio de 1819, o seu maior objetivo era levantamento 
da população e consequentemente do recolhimento de fundos para despesas urgentes da Coroa portuguesa na 
metrópole. Os dados da tabela são parte de trabalhos publicados e ainda complementados com informações de 
nosso interesse. A totalização dos dados foi retirada do trabalho de MAGALHÃES, Sônia Maria de. A mesa de 
Mariana: produção e consumo de alimentos em Minas Gerais (1750-1850). São Paulo: Anablume/Fapesp, 2004, 
p.62. 
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possuíam algum rótulo protorracial fossem libertas e não tenham sido assim descritas na 

listagem desse oficial.309 

No que tange às atividades de ordem religiosa na cidade de Mariana, há indicativos 

de diminuição dos libertos. Entre 1731 e 1752, 73 registros de casamentos envolvendo 

cônjuges libertos são encontrados; já entre 1830 e 1841, foram registrados apenas 24 

casamentos de pessoas que indicavam essa condição social. Não há informações para 1819, 

mas em 1820, somaram 6 matrimônios, em 1821, há apenas 1, em 1824, somam 4, em 1825, 

2, e, em 1832, 1833 e 1841 não houve nenhuma indicação.310  

Vários indícios de que os libertos representassem um percentual maior que 0,6% do 

contingente populacional em 1819 são encontrados na relação de habitantes, como o casal de 

pretos, Francisco Lopes angola e sua mulher Tereza angola, ambos com 44 anos, ou a viúva 

Tereza Álvares Angola, preta, de 31 anos. A descrição de africanos sem a referência à 

condição de liberto é muito frequente entre os agregados, como Antônio angola preto, solteiro 

de 31 anos, que vivia com as irmãs Inácia Matildes e Ana de 46 e 47 anos, Maria de Souza 

angola, mulher preta, solteira, de 59 anos, os agregados Ana Soares, preta mina de 60 anos e 

Francisco preto angola - salvo engano do escrivão, esse agregado tinha 92 anos de idade. 

Também apareciam como chefes de domicílio, como o casal Antônio e Antônia mina, pretos, 

ele com 62 anos e ela um ano mais velha, que viviam na cidade com dois escravos angola, 

João e Sebastião, ambos solteiros e com 32 anos de idade. Esses, dentre outros tantos registros 

encontrados, referem-se a pessoas que jamais poderiam ser nascidos livres, uma vez que suas 

qualidades indicavam a origem africana. Eles apareciam, sobretudo, entre os pretos agregados 

e sem qualquer menção que à condição de libertos.311 

Considerando a população apenas pela condição social, percebemos que não há uma 

grande diferença entre a população de homens e mulheres, pois elas excedem em apenas 38 

do total apresentado. No caso das forras, mesmo que o indicativo seja diminuto, elas 

309 O oficial responsável pelo censo de 1819 provavelmente não se deteve nessa observação, geralmente 
especificada com mais cuidado nos registros paroquiais. Por algum motivo que desconhecemos, o Capitão do 
Distrito, Inácio José Rodrigues Duarte não se preocupou com essa descrição ao levantar as informações sobre os 
habitantes naquele período. O levantamento teve início em 04 de maio e terminou em 3 de agosto de 1819. 
310 LEWKOWICZ, Ida. Vida em Família: caminhos da igualdade em Minas Gerais (séculos XVIII e XIX). Tese 
(Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 1992, p.192. LEWKOWIKZ, Ida. “Espaço Urbano, família e domicílio (Mariana no início do século 
XIX).”. Termo de Mariana: história e documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp.87-
97. 
311 O tráfico de africanos para o Brasil foi proibido a partir 1830, e desde então, todos os africanos apreendidos 
em navios ou aportados em território brasileiro foram considerados livres. Antes dessa data, os africanos 
recebiam duas denominações relativas à condição social, que eram escravo ou liberto. MAMIGONIAN, Beatriz 
G. “O direito de ser africano livre”. In: LARA, Silvia. H. e MENDONÇA, Joseli M. N., Direitos e Justiças no 
Brasil: Ensaios de História Social. Campinas: Ed. Unicamp, 2006, p. 131.  
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representam o dobro da indicação em detrimento dos homens. O número de mulheres só é 

menor quando se trata dos escravos. Esse segmento da população continuava representativo, 

mas esse quadro muda se olharmos pelos indicativos de rótulos raciais, utilizados para a 

diferenciação das pessoas no Brasil, desde a Colônia, que foram escravos ou que eram 

descendentes de alguém que viveu nessa condição.  

Não é possível saber ao certo os números de libertos que vivia em Mariana no início 

do século XIX. As listas de habitantes de que dispomos não apresentam números reduzidos de 

descrições de pessoas com o indicativo de ex-escravo, que naquele período eram 

denominados como “liberto” ou “forro”. O mais indicado nos documentos coevos era “forro”.  

 
 
 

Tabela 3 - População de Mariana em 1819 - por qualidade 
 

Qualidade Homens Mulheres Total % 
Brancos 193 191 384 18,5 
Pretos 213 98 311 15,2 
Pardos 279 418 697 34,0 
Crioulos 231 301 532 26,0 
Cabra 53 59 112 5,5 
Índio 1 1 2 0,1 

Fonte: AHCMM, Relação de Habitantes de Mariana, 1819.312 
 
 

Essa tabela mostra um quadro significativo dos habitantes de Mariana às vésperas da 

Independência. A descrição de pessoas com algum indicativo de ascendência africana como 

preto, pardo, crioulo e cabra é predominante, elas perfazem pouco mais de 80% da população 

geral na cidade. Embora tenhamos um número reduzido de libertos no censo, apenas 4 

homens e possíveis cidadãos passivos, todos os outros indicados como livres e ao mesmo 

tempo classificados como pardos, crioulos ou cabras, poderiam, potencialmente, ser 

312 Em princípio, os dados foram retirados do trabalho de Sônia Magalhães, mas percebemos que essa autora 
incluiu em uma única categoria várias qualidades apresentadas no documento, como pretos, crioulos e cabras, no 
sentido de representar a população de cor e descendentes de escravos. Tendo em vista os pressupostos de Hebe 
Mattos e o significado atribuído a cada uma dessas categorias nas épocas colonial e imperial, fizemos nova 
contagem dos dados a partir da fonte original. Nas palavras de Hebe Mattos, a categoria “pardo” é típica do final 
do período colonial e tem uma significação muito mais abrangente do que a nação de “mulato” (este, sim, um 
termo de época diretamente ligado à mestiçagem) ou mestiço que muitas vezes lhe é associada. Na verdade, 
durante todo o período colonial, e mesmo até bem avançado o século XIX, os termos “negro” e “preto” foram 
usados exclusivamente para designar escravos e forros. Em muitas áreas e períodos, “preto” foi sinônimo de 
africano, e os índios escravizados eram chamados de “negros da terra”. “Pardo” foi inicialmente utilizado para 
designar a cor mais clara de alguns escravos, especialmente sinalizando para a ascendência europeia de alguns 
deles, mas ampliou sua significação quando se teve que dar conta de uma crescente população para a qual não 
mais era cabível a classificação de “preto” ou de “crioulo”, na medida em que estas tendiam a congelar 
socialmente a condição de escravo. MATTOS, Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico, p.16.. 
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classificados como tais. Subtraindo-se os pretos, que representavam os africanos e, 

consequentemente, excluídos de antemão, podiam vislumbrar o eventual acesso excluídos de 

antemão, 563 homens, que poderiam ser livres ou escravos, podiam vislumbrar o eventual 

acesso à categoria de cidadão passivo.  

Sendo assim e lembrando que nossa Constituição privilegiou os nascidos em 

território nacional, havia uma margem de 56,0% homens “potencialmente” qualificados para 

compor o quadro dos cidadãos brasileiros que votariam nas primeiras eleições, se até 1824 

alcançassem a liberdade e possuíssem renda e idade que os habilitasse para isso. Somando os 

brancos e homens de cor, esse percentual sobe para 75,3%. Claro que essa margem seria 

impossível, tendo em vista que os índices de alforria jamais chegariam a 100% Desse modo, 

se desconsiderarmos os escravos, que somam 445 homens, esse percentual cai para 30,9% de 

cidadãos brancos e não brancos. 

De todo modo, o que se percebe é um grande número de população de cor em 

Mariana para as quatro primeiras décadas do século XIX. Em 1809, quando a população 

somava 3.249 habitantes, 47% eram escravos. Em 1819, os dois índices diminuem, são 

registrados 2.050 habitantes, sendo que 36,7% eram escravos. O número de fogos, 

consequentemente, passou de 656 para 341 domicílios. No primeiro período, a população 

livre somava 2.481 e a escrava, 1.170; no segundo, 1.286 e 752. Em 1831, ocorre um 

considerável aumento: 2.959 habitantes. O número de mulheres sempre foi superior ao dos 

homens em todas as datas especificadas.313 

Com relação aos chefes de domicílios, quase não havia diferenças entre os gêneros, 

os homens representavam 49%, as mulheres 51%. As solteiras eram predominantes, 

compunham 32%, em segundo lugar vinham os homens casados, 23%, os solteiros, 21%, 

depois as mulheres viúvas, 17%, e apenas 2% das mulheres casadas estavam à frente dos 

fogos de habitantes. Os outros 5% eram homens viúvos. Quanto à qualidade, os pardos 

compunham 42%, depois os brancos com 38%, crioulos 13%, preto 4% e cabra 3%.314  

Entre população livre do ano de 1819, ainda há 310 agregados e 34 expostos.315 Eles 

estavam distribuídos entre 136 fogos, 40%, enquanto que aqueles com presença de escravos 

somavam 173, 51%, sendo a maior parte deles detentores de 1 a 5 escravos. Poucos excediam 

esse valor, como a residência dos herdeiros de Domingos Pires, cujos administradores, o 

313 LEWKOWICZ, Vida em família, pp.64-65. 
314 DAMASCENO, Nicole de Oliveira Alves. Estruturas domiciliares da cidade de Mariana: análise da lista de 
habitantes do distrito de Mariana de 1819. Disponível em: <http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/26.pdf>. Acesso 
em: 04 fev. 2013. 
315 MAGALHÃES, A mesa de Mariana, p.62. 
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Alferes Antônio Domingues Chaves e Antônio Fernandes Barroso, geriam a vida de 69 

escravos. 

Os libertos que viviam na cidade de Mariana em 1819 são descritos como chefes de 

domicílios ou agregados em residências de terceiros. Rosa preta forra era solteira, tinha 61 

anos de idade e morava com dois filhos, Maria parda, de 42 anos e José crioulo, jornaleiro, de 

32 anos. Tereza crioula forra também não era casada e aos de 31 anos vivia com os filhos 

Marciano e Ana, ambos crioulos, o primeiro com 16 e a segunda com 10 anos. 

Duas libertas crioulas constam na lista de escravos da parda Maria Rosa, solteira, de 

55 anos. Entre seus escravos, que somam 5, constam Paula forra, crioula, solteira, de 27 anos 

e Domingas forra, com as mesmas características, mas com idade de 43 anos. Margarida 

cabra, solteira, de 21 anos também foi listada entre os escravos de Dona Maria Angélica, 

mulher branca, de 62 anos, viúva e proprietária de uma estalagem na cidade. Essa senhora 

tinha como agregada Marcelina, parda forra e solteira. João angola preto forro também foi 

listado junto com os escravos do Reverendo de Antônio Joaquim Flores, de 61 anos. 

Três agregadas da casa dos herdeiros de Domingos Pires, o maior proprietário de 

escravos na cidade de Mariana citado anteriormente, também eram forras, Clara Ribeira, 

Joana e Maria. Todas eram pardas e solteiras, suas idades eram, respectivamente, 26, 10 e 18. 

A última era surda e muda. Já Graciana parda forra, de apenas 2 anos de idade era agregada 

do Ajudante João Gonçalves Gomide, homem branco, de 53 anos, mineiro, casado com Dona 

Antônia, também branca e de 56 anos de idade. Graciana provavelmente iria crescer com esse 

casal e seus sete filhos, três homens e quatro mulheres, com idades entre 15 e 31 anos, dois 

deles ourives e um escrivão. Na residência também havia 6 escravos, 5 adultos, solteiros, com 

idades entre 21 e 44 anos, e uma criança de apenas três meses. A pequena liberta 

provavelmente foi alforriada em pia batismal e possivelmente era filha de um dos escravos da 

casa. 

A população de libertos apresentada nessa relação de habitantes mostra um perfil de 

pessoas que não dispunham da prerrogativa do voto, como as mulheres. Também havia 

homens agregados, que somente iriam dispor dessa prerrogativa, caso tivessem renda 

suficiente para votar nas eleições primárias. Não temos outras referências da população liberta 

da cidade de Mariana para os anos posteriores, sendo assim, não é possível saber se as 

proporções se mantiveram ou não. Ainda assim, não é possível saber se essas informações são 

condizentes com a realidade, uma vez que o oficial responsável pelo censo pode ter suprimido 

a informação da condição jurídica de muitos pardos, pretos e cabras que aparecem em sua 

descrição. 
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Essa população denominada como parda, crioula e cabra da cidade de Mariana em 

1819 era numericamente e visualmente negra. Grande parte dessas pessoas se ocupava dos 

setores de prestação de serviços, como carpinteiro, carapina, alfaiate, sapateiro, sineiro, 

seleiro, caixeiro, pedreiro, carcereiro, mineiro, jornaleiro, lenheiro, ferrador, ourives e 

porteiro. Também havia proprietários de estalagem, de vendas, vendedores ambulantes de 

toucinho, açougueiro, mascate, músico, negociante, fazedor de esteiras, carcereiro e quem se 

dedicava ao negócio de panelas. Mas as profissões mais importantes que os pardos ocupavam 

eram funções ligadas diretamente à administração local, como advogado, solicitador de 

causas, escrivão de órfãos, meirinho, alcaide, capitão e alferes.  

Na cidade de Mariana, os ofícios mecânicos são ocupados predominantemente pelos 

pardos, já nas áreas rurais, como São Caetano e Furquim, a indicação de qualidade não é 

destacada pelo recenseador, ela aparece juntamente com a descrição do nome. Em São 

Caetano, sobretudo, as pessoas sem indicativo de origem protorracial também ocupavam essas 

funções ligadas a ofícios mecânicos. Essas áreas rurais eram compostas por sítios e fazendas, 

onde predominavam atividades que envolviam o cultivo da terra e produção de bens de 

consumo. Havia grande investimento em escravaria, mas o mesmo não pode ser dito para 

ferramentas e instrumentos.316 

Em 1819, os supostos brancos de São Caetano poderiam ser desde fazendeiro, 

negociante, professor, até mineiro, ourives, sapateiro, carapina, criador, ferreiro, cravador, 

alfaiate, ourives, lavrador, jornaleiro, tropeiro e caixeiro. Já as pessoas com indicativo 

protorracial eram ferreiro, tropeiro, [correiro], lavrador, carapina. Já em Furquim, em 1835, 

além dessas ocupações, aparece ainda uma presença massiva de mulheres desenvolvendo 

atividades ligadas à produção de tecidos. Nessa localidade também há escravos 

desempenhando funções como as de [hortaleiro]317, boiadeiro, tocador de burros e cozinheira. 

316 São Caetano e Furquim eram paróquias predominantemente agrícolas na primeira metade do século XIX, e o 
grande alcance de suas produções girava em torno de bens como milho, arroz e feijão. As atividades pastoris 
também vão ocupando os espaços deixados pela agricultura e mineração. “Em Mariana, os inventários post-
mortem do século XVIII registram um número crescente de gado nas unidades produtivas, constituindo-se, mais 
propriamente, uma produção agropecuária.” A média de animais nas unidades produtivas passa de 7,8 em 1750 
para 23,3 em 1850.  ANDRADE, Francisco Eduardo. “Espaço econômico agrário e exteriorização colonial: 
Mariana das Gerais nos séculos XVIII e XIX”. Termo de Mariana: história de documentação. Mariana: 
Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp.116-118.  
317 A grafia provavelmente está incorreta, o que se encontra nos dicionários para o período é a hortelão, o que 
cultiva horta.  SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portugueza - recompilado dos vocabularios 
impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por ANTONIO DE 
MORAES SILVA. Lisboa: TypographiaLacerdina, 1813. Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/pt-
br/dicionario/1%2C2%2C3%2C4/ra%C3%A7a>. Acesso em: 21 mar. 2013. 

                                                 



160 
 

Conforme descrição do recenseador Manoel Matias Braga, não havia ali fábricas de 

mineração, o que predominava eram engenhos de bois, que somavam 16, e 6 de água.318 

A produção de algodão foi tomando proporções consideráveis no decorrer do século 

XVIII na região. Nas primeiras décadas do século XIX essa produção se consolida e algumas 

regiões produzem para o mercado. Essa atividade agrega, sobretudo, as mulheres de 

determinadas regiões do Termo de Mariana. Furquim e São Caetano e Catas Altas do Mato 

Dentro apresentam consideráveis indicativos da presença feminina nas relações de habitantes. 

O trabalho feminino também é considerável na área urbana, mas é predominante nas ditas 

paróquias e na área têxtil, empenham os serviços de costureiras, fiandeiras e tecedeiras, 

rendeiras.319 

A aguardente foi produzida em grande escala no Termo de Mariana. No final do 

século XVIII, a fabricação passou de 8.348 barris para 11.409, no período de 1782 para 1792. 

A concentração dos engenhos de cana ficava na região de Ponte Nova e Paulo Moreira, que 

“juntas detinham 45% dos engenhos marianenses.”320 Em alguns distritos como Furquim e 

São Caetano, as atividades predominantes são aquelas voltadas para a produção de bens de 

consumo desde o século XVIII.321 

Embora a maioria dos descendentes de escravos ocupassem cargos voltados à 

economia local na cidade de Mariana, em 1819, havia aqueles que geriam postos importantes 

naquela sociedade. Esses homens estavam inseridos na vida pública e tratavam diretamente 

com autoridades e, em alguns casos, faziam parte do poder local. De certo modo, eram desses 

homens que os deputados em 1823 falavam quando defendiam a concessão de cidadania a 

libertos e descendentes de escravos. Se a parte deles ocupava funções ligadas à ordem 

econômica local e assim tornavam-se úteis ao tesouro do Estado, havia uma minoria na cidade 

de Mariana, vinculada à administração local. Esses pardos já ocupavam funções nas esferas 

administrativas e não poderiam ser excluídos da cidadania no Império do Brasil.  

Um deles era Lucindo Pereira dos Passos, pardo, com 40 anos de idade em 1819, era 

advogado e casado com Joana Michaela, mulher também parda e dez anos mais nova que o 

esposo. O casal vivia com quatro filhos, quatro escravos e uma agregada. Os filhos de 

Lucindo são uns dos únicos descendentes de pardos que não apresentam a mesma qualidade 

dos pais, apenas é feita menção dos seus nomes e idades. São eles: Maria, Lucindo, Matildes e 

Casemiro, com idades, respectivamente, 7, 5, 3 e 1 ano. Dos quatro escravos, três eram 

318 AHCMM, Relação de Habitantes de 1819, Códice 651. 
319 ANDRADE, “Espaço econômico agrário e exteriorização colonial”, p.124.  
320 Ibidem, pp.122-123. 
321 MAGALHÃES, A mesa de Mariana, pp.62-63; LEWKOWICZ, Vida em família, pp.64-65. 
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crioulos, José, solteiro, com 18 anos, Maria, com 5 anos e Eva com 10. Havia ainda uma 

africana, Tereza angola, preta, solteira, com 15 anos de idade, e uma agregada parda, 

Valeriana, com 16 anos de idade.  

Lucindo ocupava cargo público como advogado e protagonizou diversas defesas nos 

auditórios da cidade de Mariana, representando homens e mulheres em diferentes causas. A 

profissão lhe rendeu posses que somavam em 1850, na ocasião de sua morte, 11.463$890, 

relativos a moradas de casas, chácara e escravos, esse patrimônio amealhado nas três décadas 

que se seguiram ao recenseamento de 1819. Nesse período a família também cresceu, pois o 

casal teve outra filha chamada Delfina. Na data do óbito de Lucindo, seus filhos já eram 

adultos, o de mesmo nome tornou-se também advogado, Casemiro ordenou-se padre e Maria, 

Matildes e Delfina se casaram. A última encontrava-se demente e sob a curadoria de sua mãe 

Joana Michaela.322 O número de escravos dobrou e, ao que tudo indica, apenas um 

permaneceu com a família do advogado pardo durante as três décadas que se passaram. Trata-

se de José, que em 1819 foi registrado com 18 anos na lista de habitantes, e que no inventário 

aparece com 50 anos.  

Lucindo Pereira dos Passos faleceu ainda deixando “uma morada de casas de 

sobrado” defronte a Igreja do Carmo, com uma horta que se unia à Cadeia, uma chácara no 

Bucão, com bananeiras, rancho e pasto fechado com cafezais. Também possuía em poder de 

seu filho Lucindo, uma morada de casa na Rua Nova e um escravo africano de nome Primo. 

Em poder do padre Casemiro “havia entre outras coisas, 10 livros” e “uma morada de casas na 

ladeira que vai para a Rua Direita”. A filha Matildes estava em posse de um sobrado na Rua 

Direita, uma escrava crioula, “fujona”, de nome Maria do Carmo e sua cria de apenas 1 ano e 

três meses. Com Maria, uma morada de casa na rua da Olaria e uma escrava africana, 

“maluca”. Por fim, Delfina, tinha o usufruto de “uma morada de casas de sobrado” na Rua 

Nova, outra morada de casas “baixa”, na mesma rua e dois escravos, Sabino e Luzia. 

A profissão tornou Lucindo adepto da leitura, aos 71 anos possuía em seu poder 48 

livros. Além de advogado, ele também acumulou o cargo de capitão, pois assim foi 

mencionado em seu inventário e em ações cíveis na cidade.323 Em uma delas, foi procurador 

de Patrícia Maria das Neves, crioula, que, no ano de 1833, precisou comparecer à justiça de 

322 ACSM, Inventário, Lucindo Pereira dos Passos, 2º ofício, Códice 27, Auto 666.  
323 Era mais comum em Mariana a que os juízes portassem patentes militares. Entre 1711 e 1888, apenas 1,1% 
dos advogados eram também portadores de patentes. Isso era mais comum entre desembargadores e juízes. 
ANTUNES, Álvaro de Araújo; SILVEIRA, Marco Antônio. “Reparação de desamparo: o exercício da justiça 
através das notificações, (Mariana, Minas Gerais, 1711-1888)”. Topoi, v. 13, n. 25, jul./dez. 2012, p. 40. 
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Mariana para defender a sua liberdade, depois de ser citada em uma ação de redução ao 

cativeiro, movida pelas irmãs Maria Claudina, Francisca de Paula e Germana da Silva.324  

A ascendência africana não foi impedimento para a ordenação do filho de Lucindo, 

Lucindo Ferreira dos Passoa Júnior, que provavelmente desistiu dessa função para tornar-se 

advogado como o pai. Em seu processo De Genere não há nenhuma indicação de ascendência 

africana. Os avós paternos e maternos eram naturais de Mariana, Manoel Pereira dos Passos e 

Rosa Maria Rodrigues, e o Tenente Inácio Ferreira de Mesquita e Maria Benta da 

Conceição.325 

O advogado era um oficial autorizado a apadrinhar causas e defender pessoas “contra 

o rigor dos juízes.” As Ordenações Filipinas previam alguns requisitos para a ocupação desse 

cargo. Em primeiro lugar, deveria ter, pelo menos, oito anos de estudo para poder exercer sua 

profissão. Em sua atuação não poderia defender nenhuma causa que fosse contrária às 

Ordenações do Reino. Era obrigatória a sua presença nas audiências em que havia sido 

requerido por uma das partes por meio de procuração. Outra obrigação era “dar os feitos no 

tempo preterido da Lei”.  No que se refere aos documentos que teria acesso nas causas, tinha a 

permissão para fazer observações como julgador, mas não poderia escrever “razão que 

escandalize”. 326 

Um procurador respondia por todos os atos judiciais. Nas procurações existentes nas 

ações, os autores ou réus dos processos atribuíam aos advogados plenos poderes de 

representação, como mostra a procuração da mesma Patrícia crioula em sua ação: 

 

(...) mandado geral e especial quão bastante de Direito,se requer para que em 
nome dela outorgante, como se presente estivesse em pessoa com toda a 
livre e geral administração de seus bens, possam procurar, requerer, alegar, 
mostrar e defender todo o seu Direito e Justiça em todas as suas causas e 
demandas cíveis e crimes movidas, e por mover em que ela outorgante se 
haja de ser autora ou ré assim no juízo secular como Eclesiástico pondo em 
[arrecadação] tudo aquilo que se vê , for e lhe pertencer por qualquer título 
ou razão que seja dinheiros dos cofres de ausentes, e órfãos, e da fazenda 
pública, e outros quaisquer Tribunais que seja tomado contas a quem lhas 
devam dar finalizadas, liquidá-las, citando a todas as pessoas que devam ser, 
ae dívidas lhe dever, e contra a lhes oferecer petições, citações, documentos, 
libelos, execuções, e outros quaisquer gêneros de artigos e os das partes 
adversas, contestar, contrariar, reconvir, replicar, triplicar e assinar provas, 

324 ACSM, Ação Cível, Segundo Ofício, Códice 246, Auto 6125. 
325 AEAM, Genere 2932 – Ano 1825 – Mariana – Arm. 15 – Pasta 1110. Segundo Roberto Guedes, a mobilidade 
social teria no Antigo Regime, um movimento geracional, favorecendo, portanto, os pardos, que eram era a 
terceira geração de descendentes de africanos; a primeira era “preta” e a segunda, “crioulo”. GUEDES, Roberto. 
Egressos do cativeiro, pp.88-93. 
326 BLUTEAU, Vocabulario portuguez, e latino. 
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produzir testemunhas, vir jurar as das partes, contraditá-las querendo, 
ouvirem sentenças e despachos, e nas dadas a seu favor aceitar, consentir, e 
fazer dar a sua dívida, execução, e as dos contrários, ou de outros quaisquer 
despachos, pedir vista, apelar, agravar, embargar, e tudo seguir ou renunciar 
até a maior alçada do Supremo Tribunal, jurar na alma dela outorgante, 
qualquer lícito juramento de calúnia decisório e supletório, e o fazer a quem 
convir, e deixar na alma de quem lhe parecer, por suspeições, e nomear a 
penhora os bens dos executados, fazê-los rematar e neles lançar para seu 
pagamento por adjudicação, e tomar dos mesmos posse, requerendo 
protestos e contra protestos, sequestros, embargos, desembargos, 
habilitações, seguranças, justificações, Inventários, partilhas, prisões, 
consentir em solturas, fazer desistências de causas, e ações e trespasses e 
termos de amigáveis composições; assinar todos os termos e autos judiciais e 
extrajudiciais, e artigos de libelos, onde precisos e necessários forem e 
confissões de dívidas, e de artigos de habilitações, tendo para isso 
informação, dando pagas, e quitações públicas, ou rasas como pedidas 
(...).327 
 
 

Outro advogado pardo e morador na cidade de Mariana era Antônio Rodrigues 

Ferreira das Chagas. No ano de 1819, ele era um homem solteiro aos 60 anos de idade. Vivia 

em sua residência na companhia de dois escravos crioulos, Miguel e Mariana, com idades 

bem díspares, o primeiro com 30 anos e a segunda com 64. Também era um homem de 

posses, mas, ao que tudo indica, seu patrimônio contou com uma herança no valor de 

22:189$084, dividido com o irmão, o Padre Marcelino Rodrigues Ferreira. O pai, Paulo 

Rodrigues Ferreira era português e natural do Arcebispado de Braga. Declarou em vida que 

era solteiro, mas por sua “miséria” teve dois filhos com Ana da Costa Munis, mulher 

provavelmente parda, mas não denominada dessa forma no registro cartorial.328 

A ascendência africana do advogado Antônio Rodrigues Ferreira das Chagas é 

constatada a partir do processo De Genere do irmão Marcelino Rodrigues Ferreira. Eles eram 

netos da africana Quitéria dos Santos da Costa da Mina e o pai era incógnito. Tratava-se, 

portanto, da segunda geração de descendentes diretos de uma escrava. Já os avós paternos 

eram João Fernandes e Maria Gonçalves, eram portugueses, naturais do arcebispado de 

Braga.329 

José Francisco de Almeida também era pardo, advogado e casado, mas não consta na 

lista de habitantes de 1819 o nome de sua mulher, que provavelmente era moradora em outra 

cidade. Vivia em sua residência com três escravos e dois agregados. Entre os cativos escravos 

havia um casal de crioulos, Antônio e Anastácia, ele tinha 40 e ela 35 anos. O outro escravo 

327 ACSM, Ação Cível, Segundo Ofício, Códice 246, Auto 6125. 
328 ACSM, Inventário, 2º Ofício, Códice 145, Auto 3050, Ano 1801. 
329 AEAM, Genere 1684, Marcelino Rodrigues Ferreira, Ano: 1795, Mariana, Armário: 10, Pasta 1684. 
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era pardo e solteiro, de nome Domiciano. Também morava em sua residência dois agregados 

crioulo, Vicente, de 11 anos e André, de 50.  

No censo de 1819, os pardos aparecem também ocupando cargos ligados à Câmara 

de Mariana. Como José Mariano da Cruz, pardo, escrivão de Órfãos, de 36 anos, casado com 

Faustina [Placencia], de 28 anos. Esse casal possuía dois filhos pardos, Guilherme, de 10 anos 

e Maria de 12. Na casa havia 5 escravos e 3 agregados. Quatro desses escravos eram crioulos 

e um africano, Angola. Joaquina, solteira, de 19 anos, Manoel, africano, 42 anos, Joana 

crioula, de apenas 6 anos e o casal de crioulos com idades bem avançadas, Clemente, com 62 

e Francisca com 60. Entre os agregados havia uma mãe com seu filho, Emerenciana, crioula 

de 20 anos, e Egídio, de apenas 2. O terceiro agregado era um exposto, de apenas 2 meses de 

idade. As funções de José Mariano da Cruz junto à Câmara eram, basicamente, “cuidar dos 

órfãos, de seus bens e rendas”. Implicava trabalho exercido juntamente com o Juiz de Órfãos 

da cidade, organizando livros que teriam informações sobre os órfãos, como nome, “filiação, 

idade, local de moradia, com quem mora, tutor e curador, bem como o inventário de seus bens 

móveis e de raiz e o estado em que se encontram.” Cuidava também de parte dos inventários 

desses órfãos, assentando “fianças, fiadores e as autorias, declarando se estas são 

testamentárias, legítimas ou dativas” e escrevendo os arrendamentos, contratos e soldadas 

feitos pelo juiz dos Órfãos”. Ainda tinha a função de “guardar uma das três chaves da arca do 

dinheiro dos órfãos.”330 

Francisco Machado da Luz era capitão e carpinteiro. Em 1819, aos 58 anos de idade, 

ele se encontrava casado com Jacinta Ponciana, de 46 anos. Ambos pardos e sem filhos, 

residiam na mesma moradia com ouras 16 pessoas, entre elas um irmão de Jacinta, chamado 

Manoel Joaquim e sua esposa, chamada Simplícia Maria. Esse segundo casal era mais jovem, 

Manuel possuía 19 anos e Simplícia 22, eram pais de uma menina de apenas dois meses de 

idade. Os outros moradores da casa eram escravos, 10 pertencentes ao primeiro casal e 3 ao 

segundo. Francisco possuía 8 escravos homens e 2 mulheres. Já os de Manoel Joaquim e 

Simplícia Maria possuíam um escravo adulto, de 30 anos e duas crianças escravas, uma de 7 e 

outra de apenas 1 ano. 

A função de capitão estava atrelada a uma Companhia de Ordenança no contexto de 

uma cidade, vila ou conselho. Deveria ser uma pessoa de conhecida e boa referência, pois a 

ocupação do cargo passava por aprovação dos oficiais da Câmara por meio de eleição. Após a 

indicação do melhor colocado, havia um juramento de fidelidade ao rei e obediência ao 

330 SALGADO, Graça. (Coordenação) Fiscais e meirinhos: a administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985, p.266. 
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capitão mor, a quem ainda juraria não usar seus subordinados em causa própria ou de 

conhecidos seus. Dois objetos eram obrigatórios em sua função, a bandeira da ordenança e o 

tambor, instrumentos utilizados em ocasiões oficiais. Era subordinado a ele o alferes da 

mesma companhia, a quem passaria a bandeira e tambor, caso tivesse impedimento forte de 

cumprir com sua obrigação em algum evento.331 

O Alferes Manoel da Silva Soares pardo possuía uma venda na cidade. Ele tinha 56 

anos de idade e sua esposa, Ana Maria, 47. Suas filhas Candida, Angela e Ana eram solteiras 

e tinham respectivamente, 25, 24 e 22 anos. O casal era proprietário de 8 escravos com idades 

entre 47 e 7 anos, três homens e 5 mulheres. Viviam com a família uma agregada agregada de 

40 anos e uma exposta de apenas 2. Alferes era o mesmo que cavaleiro, um oficial militar que 

levava as insígnias de uma Companhia de Ordenança nos atos oficiais de aclamação ao rei.332 

O pardo solicitador, João Pinto de Souza, casado com a parda Maria Caetana, tinha 

quatro filhos pardos, Gabriela, Inocêncio, Teodoro e Romana. Gabriela era a mais velha, tinha 

14 anos, os outros nasceram alguns anos depois, tinham 8, 7 e 6 anos. Os pais tinham 47 e 39 

anos. Essa família possuía duas escravas africanas, Josefa Rebolo, com 20 e Rosa Angola com 

17 anos. Tinha como função “cuidar dos bens dos resíduos, demandar testamentos, por parte 

dos resíduos, requerer ao provedor da comarca a execução das sentenças dadas, em favor dos 

resíduos”.333  

O meirinho, José Luis Marques, aos 48 anos, casado com Ana, pais de 7 filhos, 

também considerados pardos na relação dos habitantes de Mariana em 1819. O primeiro era 

José, porteiro, de 20 anos. Maria e Maximiano tinham 18 anos. Os outros eram mais novos, 

[Bruniqueles], com 14, Cândido, Rita e Manoel, com, respectivamente, 12, 10 e 7 anos. A sua 

função era prender, citar, penhorar e executar mandados judiciais. Acreditamos que José 

trabalhava para a Câmara de Mariana, mas essa função também estava atrelada a outras 

autoridades leigas e eclesiásticas, como ouvidores, corregedores, provedores e vigários 

gerais.334 

O pardo João Gonçalves Vilaça era alcaide no ano de 1819, solteiro e tinha 39 

anos. Vivia em companhia de 4 mulheres, também solteiras e pardas, Ana Maria, Joana, Rita 

e Tereza, com 45, 40, 22 e 24 anos de idade. Seus escravos eram africanos e mais velhos, 

Valentim mina tinha 55 anos e Joana angola 40. Vilaça era oficial de justiça e se incumbia do 

cumprimento das determinações judiciais.  Havia dois tipos de alcaide, mor e pequeno. O 

331BLUTEAU, Vocabulario portuguez, e latino, áulico... . 
332SILVA, Diccionario da língua portugueza... . 
333 SALGADO, Fiscais e meirinhos, p.142. 
334SILVA, op. cit.. 
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alcaide pequeno, obviamente, era subordinado ao alcaide mor, que tinha funções mais amplas 

como a responsabilidade pela defesa das vilas e cidades, indicação de alcaide menor por lista 

tríplice que seria aos juízes e vereadores das Câmaras, guarda e disciplina da cadeia, 

arrecadação sobre as despesas dos presos. Mais tarde também foram atribuídas a esse oficial a 

responsabilidade de “servir de capitão-mor do lugar onde residir”, e por fim, de indicar, 

juntamente com os oficiais da Câmara, pessoas para os postos de sargento-mor, capitão-de-

companhia.  

Já o alcaide pequeno tinha como requisito “ser homem bom” e ser casado na 

cidade, vila ou lugar. Suas responsabilidades eram: policiar dia e noite as cidades e vilas que 

lhe coubessem vigiar, acompanhando por um tabelião indicado pelo Conselho, prender por 

mandado dos juízes ou em flagrante delito, trazer os presos à audiências perante o juiz e 

fiscalizar a atuação dos almotacés com relação a carnes e pescado.335 Depois foram 

acrescentadas outras funções como “fazer as execuções, penhoras e demais diligências 

necessárias à arrecadação da fazenda dos defuntos, caso assim o determine o provedor dos 

Defuntos e Ausentes” 336 e “executar as diligências ordenadas pelos intendentes [do ouro]”.337  

O pardo viúvo Caetano Coelho Martins vivia de sua arte de Cirurgião Mor, aos 61 

anos. Era pai de duas filhas solteiras e pardas, Maria, com 28 anos e Cândida com 23. Possuía 

6 escravos com idades entre 28 e 15 anos, dois homens e quatro mulheres. Vivia ainda em sua 

residência uma família de parentes e agregados, eram seu o genro e esposa, também pardos, 

José Maria e Engracia, com 24 e 20. Em 1819, portanto, era Caetano Coelho que exercia na 

cidade a Arte de Cirurgia, cuidando das pessoas que adquiriam “chagas” e “feridas”.338 

Todas essas atividades representavam distinção a quem as ocupasse. Eram cargos 

de responsabilidade, e anteriormente proibidos a escravos e seus descendentes, com base no 

estatuto de pureza de sangue. Na época colonial, os súditos que faziam parte do Império 

português eram os católicos e aqueles que aderiam à religião por meio do batismo. Em 

princípio, conforme já foi mencionado anteriormente, a escravização e a exclusão de 

indivíduos se davam mais em função do acesso ou não à religião do que pelas suas 

características protorraciais. Ao longo do século XVIII, contudo, na tentativa de conter os 

conflitos que os dirigentes da Coroa portuguesa na Colônia tanto mencionavam em 

correspondências enviadas à Metrópole, foram sendo criados mecanismos de controle da 

população gerada a partir do cativeiro. A ocupação de cargos públicos por descendentes de 

335 SALGADO, Fiscais e meirinhos, pp.137-8. 
336 Ibidem, p.152. 
337 Ibidem, p.362. 
338BLUTEAU, Vocabulario portuguez, e latino, áulico... . 
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escravos foi em tese, desde o início do século XVIII, uma condição proibida, mas em 

momentos específicos essa concessão foi autorizada. 

No que tange à restrição de judeus, mouros e indígenas a cargos públicos e 

eclesiásticos na colônia, mudanças significativas ocorreram no período pombalino, embora 

nenhuma medida fosse alterada em se tratando dos descendentes de escravos.339 Não obstante, 

a lista de habitantes de Mariana possui dados muito representativos de que essa determinação 

legal deixou de fazer parte da prática social nas cidades coloniais brasileiras. No início do 

século XIX, essa população não somente já havia tomado proporções impossíveis de não 

serem notadas, como ainda ganhou espaço nos mais diversos setores, inclusive o público. 

Naquele momento, as desigualdades giravam mais em torno da detenção ou não de 

poder econômico e influência política, do que em função da cor da pele. Essa mesma ótica 

esteve presente nos discursos dos deputados que atuaram na Assembleia Constituinte de 1823, 

no Rio de Janeiro. Ao adotarem medidas liberais para a construção do Império brasileiro, 

priorizaram aquilo que na prática social já estava em jogo - a participação de descendentes de 

africanos nas esferas públicas. Embora essa decisão fosse contestada por alguns dos políticos, 

em princípio, o que predominou foi a determinação de transformar crioulos e pardos em 

cidadãos brasileiros.  

Comprova-se que ocorreu nesse período aquilo que Hebe Mattos chamou de 

“emergência de uma população de ‘pardos livres’”. Tratava-se de indivíduos de ascendência 

africana que se encontravam distantes “da experiência mais direta do cativeiro” por algumas 

gerações. Em suas palavras, “a expressão pardo livre sinalizará para a ascendência escrava 

africana, assim como a designação cristão novo antes sinalizara para a ascendência 

judaica.”340 Mesmo carregando esse estigma, parte dessa população conseguiu alcançar 

postos na sociedade que seus antepassados jamais poderiam atingir. O advogado Antônio 

Rodrigues Ferreira das Chagas é o exemplo que conseguimos localizar: homem pardo e neto 

de uma africana da Costa da Mina, ele representava a segunda geração de descendentes de 

africanos. 

Homens como Lucindo Pereira dos Passos, Antônio Rodrigues Ferreira das Chagas, 

José Francisco de Almeida, José Mariano da Cruz, Francisco Machado da Luz, Manoel da 

Silva Soares, João Pinto de Souza, José Luis Marques, João Gonçalves Vilaça e Caetano 

Coelho Martins, pardos e ligados ao poder local, cujas trajetórias de vida encontravam 

339 MATTOS, Escravidão e cidadania no Brasil Monárquico, p. 14. 
340 Ibidem, pp. 17-18.  
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equivalentes em outros quadrantes do Brasil, foram claramente lembradas pelos discursos a 

favor da concessão de cidadania em 1823.  

Em outra instância, eram também os libertos, pardos, crioulos, cabras livres e 

descendentes de escravos, que estavam inseridos na economia ou que acessavam a justiça e se 

mostravam em permanente inserção da ordem estabelecida, impetrando ou mesmo 

respondendo por algum delito de ordem civil. Essas ações cotidianas fizeram com que, em 

1823, fossem lembrados por serem condizente com a renda da Coroa e com a boa ordem 

local. 

 

 

3.3.As transformações das instâncias de poder e o lugar do liberto após 1824 

 

A partir das mudanças políticas ocorridas no Império, é possível visualizar o papel 

do ex-escravo no novo contexto. As principais alterações ocorridas na vida dos libertos 

nascidos no Brasil dizem respeito à formalização de direitos concernentes à esfera política, 

privada e militar. Entre esses, a concessão de prerrogativas políticas é o principal ponto de 

inflexão, pois o direito à propriedade e a inserção em serviços militares eram práticas 

recorrentes no mundo colonial. 

Em primeiro lugar, o liberto passava a fazer parte de uma “nação livre e 

independente”, cujo governo era regido pela “monarquia hereditária, constitucional e 

representativa”. Uma dinastia, cujo Imperador era D. Pedro I, “defensor perpétuo do Brasil”, e 

cuja religião a Católica Apostólica Romana ainda estava no cerne da administração, ocupando 

espaços e desempenhando funções importantes na esfera civil, que somente em décadas 

posteriores seriam desvinculadas do governo.341  

Os poderes no Império foram divididos em quatro: Legislativo, Moderador, 

Executivo e Judicial. A principal função era garantir os direitos dos cidadãos. O Imperador e a 

Assembleia Geral eram os representantes da nação.342 O Poder Legislativo ficava a cargo dos 

dois, sendo a Assembleia composta por duas câmaras, a dos deputados e dos senadores.343 A 

Câmara dos Deputados era eletiva e temporária, cabia à sua responsabilidade demandar sobre 

questões relativas aos impostos, recrutamentos e escolha de nova dinastia. Além disso, 

também cuidava da avaliação da administração da casa, impedindo abusos de gestões 

341 Constituição de 1824, Título Primeiro, Do Império do Brasil, seu Território, Governo, Dinastia e Religião.  
342 Ibidem, Título Terceiro, Dos Poderes e da Representação Nacional. 
343 Ibidem, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo I, Do Ramos do Poder Legislativo e suas atribuições. 
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anteriores, e de “acusação de Ministros de Estado e Conselheiros”.344 Já o Senado, era 

composto por “membros vitalícios” e “organizado por eleição provincial”. 345 

Havia requisitos para ser deputado ou senador. A primeira condição era ser 

cidadão brasileiro e estar em pleno gozo dos direitos políticos. No caso dos senadores, ainda 

era determinação obrigatória ter idade de quarenta anos ou mais, “ser pessoa de saber, 

capacidade e virtudes, com preferência os que tiverem feito serviços à Pátria”, ter rendimento 

anual de oitocentos mil réis, provenientes de “bens, indústria, comércio ou empregos”.346  

Os deputados e senadores trabalhavam em conjunto. “A proposição, oposição e 

aprovação dos Projetos de Lei” competiam “a cada uma das Câmaras”. Os projetos aprovados 

pela Câmara dos Deputados deveriam ser encaminhados ao Senado, e depois de aprovados, 

enviados para a sanção do Imperador.347 

Abaixo dos cargos do Legislativo estavam os Conselhos Gerais de província. Eles 

tinham a função de zelar pelos interesses particulares, propondo, discutindo e deliberando em 

razão dos interesses locais. As regiões geralmente conformavam os mesmos limites das 

antigas Capitanias. Os Conselhos eram compostos por “vinte e um membros nas províncias 

mais populosas”, como a de Minas Gerais; aquelas menores tinham treze representantes. Os 

membros também seriam escolhidos por eleições, em conformidade com as mesmas que 

elegiam outros representantes da Nação. Os principais requisitos para ser membro de um 

Conselho eram “idade de vinte e cinco anos, probidade e descente subsistência”; as resoluções 

dos conselhos de Província “eram remetidas diretamente ao Poder Executivo, pelo intermédio 

do Presidente da Província”. 348 

O Poder Moderador era basicamente exercido pelo Imperador. Era ele quem 

sancionava as resoluções e decretos da Assembleia Geral, transformando-os em força de lei. 

O Imperador tinha poderes absolutos para suspender as propostas de projetos que recebia, 

tanto dos Conselhos, como das Assembleias. Essas estavam totalmente submetidas ao seu 

poder, podendo ser convocadas por ele, ou mesmo suspensas. Era função do Imperador 

344 Constituição de 1824, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo II, Da Câmara dos Deputados. 
345 Ibidem, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo III, Do Senado. 
346 Ibidem, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo III, Do Senado, Artigo 45. 
347 Ibidem, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo IV, Da Proposição, discussão, sanção e Promulgação 
de Leis. 
348 Ibidem, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo V, Dos Conselhos Gerais de Província e suas 
atribuições. 
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nomear e demitir Ministros do Estado, Magistrados, além de conceder anistia e perdoar penas 

impostas a réus condenados por sentenças.349 

O Imperador também era chefe do Poder Executivo, mas eram os Ministros de 

Estado que o exerciam. Esses Ministros tinham várias atribuições, como nomeações em 

instâncias eclesiásticas, magistrados, forças de terra e mar, embaixadores, agentes 

diplomáticos, dentre outros. Faziam alianças ofensivas e defensivas acerca do comércio, 

concediam “cartas de naturalização em forma de Lei”, concediam “títulos, honras, ordens 

militares e distinções em recompensa de serviços feitos ao Estado”. Cuidavam da segurança 

interna do Estado e podiam declarar guerra ou paz.350  

Outras duas instâncias faziam parte do Poder Executivo, o Ministério e o Conselho 

de Estado. O primeiro previa a criação de várias secretarias, que cuidariam dos negócios do 

Estado. Os Ministros teriam que agir de acordo com uma lei que tornaria específica a natureza 

dos delitos de que teria que cuidar e a forma que deveria agir contra os mesmos, tais como 

“traição”, “suborno”, “abuso de poder”, “falta de observância da Lei”, ou “qualquer 

dissipação dos bens públicos”.351 Já o Conselho de Estado era “composto por Conselheiros 

vitalícios, nomeados pelo Imperador”. A principal função dos conselheiros, que não 

excederiam o número de dez indicações, era de: 

 

ouvir todos os negócios graves e medidas gerais da pública Administração; 
principalmente sobre a declaração da Guerra, ajustes de paz, negociações 
com as Nações Estrangeiras, assim como em todas as ocasiões em que o 
Imperador se proponha exercer qualquer das atribuições próprias do Poder 
Moderador (...)352 

 

Mudanças significativas ocorreram na passagem da Colônia para o Império. 

Divisão de poderes e maior participação dos súditos na vida pública, ainda que restrita a uma 

parcela ínfima da sociedade brasileira que teria acesso pleno aos direitos que a nova nação 

concebia. As formas de exclusão política e social desse contexto têm associação direta, não 

somente com a ocupação de cargos privilegiados, como ocorria na época colonial, mas agora 

voltada ao exercício do direito político, à escolha de membros pertencentes às instâncias de 

poder supracitadas.  Nessa nova fase de organização do Estado, cargos eram indicados pelo 

349 Constituição de 1824, Título Quinto, Do Imperador, Capítulo I, Do Poder Moderador. 
350 Ibidem, Título Quinto, Do Poder Executivo, Capítulo II. 
351 Ibidem, Título Quinto, Do Poder Legislativo, Capítulo VI, Do Ministério.  
352 Ibidem, Título Quinto, Do Poder Legislativo, Capítulo VII, Do Conselho de Estado. 
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Imperador, mas a grande novidade foram as eleições indiretas, que representavam o exercício 

da cidadania.  

O liberto então estava submetido a uma nova forma de governo monárquico. Para 

compreender o seu papel nos novos moldes políticos do Império é preciso compreender as 

instâncias de poder a que estavam diretamente submetidos. Nesse sentido, falamos então do 

Poder Judicial e das instâncias administrativas sujeitas aos setores diretamente ligados ao 

Imperador.  

O Poder Judicial era exercido por Juízes e Tribunais de Justiça. Esses deveriam 

obedecer as leis vigentes até aqueles período e ao Código Criminal. Embora a criação do 

Código Civil estivesse prevista na Constituição, durante todo o Império, a justiça baseou-se 

nas Ordenações Filipinas para tratar de causas cíveis, e somente em 1830 promulgou-se o 

Código Criminal.353 Os Juízes de Direito seriam responsáveis por essas causas. Seus cargos 

eram perpétuos, somente o Imperador teria o papel de suspendê-lo, em caso de 

irregularidades; ainda assim, depois de ouvidos pelo Conselho de Estado. A Constituição 

também previa a criação de relações nas províncias, locais onde seriam julgadas as causas 

crimes e cíveis que não tinham resolução no foro local.  

A primeira instância da justiça ficava a cargo dos Juízes de Direito, porém, as 

causas somente chegariam às suas mãos após uma tentativa de reconciliação entre as partes 

envolvidas. Para isso, a Constituição previa a criação do Juizado de Paz, membros eletivos 

nos mesmos moldes dos vereadores das Câmaras. Esses Juízes de Paz teriam suas atuações 

reguladas por lei. Somente em caso de impossibilidade de uma conciliação é que então seria 

aberto um processo.354 

Os Juízes de Direito eram subordinados ao Presidente de Província, membro 

nomeado pelo Imperador. Suas funções também seriam reguladas por lei. Abaixo desses 

presidentes, estariam os membros que compunham as Câmaras Municipais. As funções dos 

vereadores ficaram mais voltadas ao setor econômico no período imperial, e deveriam ser 

pautadas diretamente em instruções regulamentas pela legislação. Consta na Constituição que 

“o exercício de suas funções municipais, formação de suas Posturas policiais, aplicação das 

353 Consta na Constituição: “Organizar-se-á quanto antes um Código Civil e Criminal, fundado em bases sólidas 
da Justiça e Equidade.” Constituição de 1824, Título Sexto, Do Poder Judicial, Capítulo único, Dos Juízes de 
Tribunal de Justiça. 
354 Ibidem, Título Sexto, Do Poder Judicial, Capítulo único, Dos Juízes de Tribunal de Justiça. 
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suas rendas, e todas as particularidades e úteis atribuições serão decretadas por uma Lei 

Regulamentar.”355 

A atuação do liberto dentro dessa nova forma de governo tinha lugar no exercício 

das eleições. Eles poderiam participar da escolha de membros que escolheriam os Deputados, 

Senadores e os Membros dos Conselhos Gerais das Províncias, “elegendo a massa de 

Cidadãos ativos em Assembleias Paroquiais os Eleitores de Província, e estes os 

Representantes da Nação, e Província.”356 

As eleições ocorriam em duas etapas. Na primeira votavam nas eleições paroquiais 

os “cidadãos brasileiros, que estão em pleno gozo de seus direitos políticos”. Isso incluía os 

libertos nascidos no Brasil, desde que fossem maiores de 25 anos de idade e que possuíssem 

renda anual de pelo menos 100 mil réis.357 Essa eleição ocorria nas paróquias e eram 

escolhidos os eleitores das províncias, que seriam votantes nas eleições secundárias e que 

elegeriam os deputados. Aqueles que não dispunham dessas condições eram proibidos de 

votar nas “Assembleias Gerais de Paróquia”, também não poderiam “ser Membros, nem votar 

na nomeação de alguma autoridade eletiva nacional, ou local”.  

Na segunda etapa havia três restrições que excluíam eleitores que participavam da 

Assembleia Paroquial. A primeira àqueles que não possuíam renda mínima anual de 200 mil 

réis, a segunda os libertos, e a terceira “os criminosos pronunciados em querela ou devassa”. 

Portanto, mesmo que o ex-escravo possuísse renda anual exigida, não poderia ser elegido para 

as eleições secundárias. Noutras palavras, não poderia ser eleito para participar da votação 

que elegeria os deputados e senadores. O que mais chama a atenção é que o liberto sofria essa 

restrição juntamente com os criminosos. A candidatura aos cargos relativos às eleições 

secundárias estava atrelada a exigências de ordem religiosa e censitária. O interessado deveria 

ser católico e possuir uma renda anual mínima de 400 mil réis. 

Os libertos, portanto, jamais exerceriam sua cidadania na escolha de representantes 

de províncias. Seu poder de voto ficaria restrito às esferas locais da administração do Estado. 

A abertura à cidadania plena somente seria exercida às gerações que descenderiam dos 

355 Constituição de 1824, Título Sétimo, Da Administração e Economia das Províncias, Capíitulo I, Da 
Administração e Capítulo II, Das Câmaras. 
356 Ibidem, Título Quarto, Do Poder Legislativo, Capítulo VI, Das Eleições. 
357 Hebe Mattos considera que 50% da população de homens livres participava das eleições primárias no Brasil 
Império. Ainda afirma que “boa parte desse eleitorado era formada por ex-escravos e seus descendentes”. 
MATTOS, Hebe. “Prefácio”. In: COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. Além da 
escravidão: investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Tradução de Maria 
Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p.23. 
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libertos, caso atendessem as regras exigidas aos cargos mencionados. Embora a Constituição 

tenha sido pautada em critérios de igualdade, ainda havia condições que impediam que ex-

escravos se tornassem, ou mesmo escolhessem membros de assembleias que decidiriam os 

rumos da Nação. Quanto mais distante da experiência do cativeiro, maiores as chances de 

atuação na vida política. 

Dentro de um único artigo que compõe o oitavo e último título da Constituição, 

são descritos direitos relativos ao cidadão brasileiro. Eles passam pela questão da liberdade 

individual, privacidade, dever fiscal, propriedade, educação, dentre outros.358 Em primeiro 

lugar, determinava que qualquer atitude do cidadão fosse pautada nas leis fundamentais do 

Império, e somente em função delas seria obrigado ou deixaria de fazer alguma coisa. 

Relativos à privacidade, constam a garantia à religião, circulação e segurança. Ao 

cidadão era permitida a movimentação dentro dos limites do território da Nação e mesmo fora 

dela, desde que levasse “consigo seus pertences” e que não provocasse “prejuízos a terceiros”. 

A segurança abrangia as extensões das casas, consideradas “asilos invioláveis”. As cartas 

também tinham inviolabilidade assegurada pela Constituição. 

No que tange às prisões, algumas mudanças ocorreram a partir do Império, pois 

passaram a ser feitas somente em flagrante ou com “ordem escrita da autoridade legítima.” A 

fiança foi introduzida e consta que mesmo  

 

(...) com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão, ou nela 
conservado estando preso, se prestar fiança idônea, nos casos em que a Lei 
admite: e em geral nos crimes, que não tiverem maior pena, do que a de seis 
meses de prisão, ou desterro para fora da Comarca, poderá o réu livrar-se 
solto.359 

 

 Aos presos seriam garantidas “cadeias limpas, bem arejadas, havendo diversas 

casas para separação dos réus, conforme suas circunstâncias e natureza de seus crimes.” A 

resolução dos casos por sentença somente ocorreria se fosse conduzida por autoridade 

competente. Em tese, a lei deveria ser “igual para todos, quer proteja, quer castigue, o 

recompensará em proporção dos merecimentos de cada um.” Em se tratando de uma 

358 O Artigo 179 especificava “a inviolabilidade dos Direitos Civis, políticos dos cidadãos Brasileiros, que tem por 
base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, (...).” Constituição de 1824, Título Oitavo, Das 
Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos.  

359 Ibidem. Título Oitavo, Das Disposições Gerais e Garantias dos Direitos Civis e Políticos, Artigo 179, 
Parágrafo VIII. 
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sociedade escravista, outra determinação foi importante, a proibição de “açoites, a tortura, a 

marca de ferro quente, e todas as mais penas cruéis”. 

 Relativos aos trabalhos foram determinados alguns pontos como a admissão aos 

cargos públicos, militares, desde que o cidadão tivesse talentos e virtudes para ocupá-los. 

Quanto à esfera pública, também eram garantidas “recompensas conferidas pelos serviços 

feitos ao Estado, quer Civis, quer Militares.” Afora os mencionados, ficavam abolidos os 

privilégios. Todo gênero de “trabalho”, “cultura”, “indústria” ou “comércio” passou a ser 

reconhecido. A proibição somente seria válida em casos que as atividades gerassem prejuízos 

aos “costumes públicos”, “segurança”, e “saúde dos cidadãos”. As “corporações de ofício, 

seus juízes, escrivães, e mestres” foram abolidas e “os inventores” passariam a ter 

“propriedade sobre as suas descobertas, ou das suas produções.” Às ocupações também estava 

atrelado o dever fiscal, pois consta na passagem do artigo que “ninguém será isento de 

contribuir para as despesas do Estado em proporção dos seus haveres.” 

A instrução primária era garantia aos cidadãos, mas também previa a criação de 

colégios e universidades, que ensinariam “os elementos das Ciências, Belas Letras e Artes”. 

Foi garantido a “todo cidadão”, independente de ter conhecimento ou não “das Letras”, o 

direito de enunciação por meio de cartas missivas ao Poder Executivo e Legislativo, contendo 

suas queixas. Além dessa via, a imprensa também tornou-se um importante meio de 

manifestação das insatisfações. Publicada ou não, a opinião dos membros do Estado passaria a 

ser ouvida para a correção de possíveis abusos. 

Esses princípios foram pautados na igualdade entre os cidadãos, aplicados a todos 

sem diferenciação. Mas, quando se referia ao plano político, houve restrições aos libertos, 

conforme mencionado anteriormente. No que tange ao direito civil de liberdade, nenhuma 

garantia foi dada no sentido de manter a posse de sua liberdade. Somente com a promulgação 

do Código Criminal de 1830 essa determinação foi afirmada. A partir dessa data, foi proibida 

a revogação da alforria e determinado como crime “reduzir à escravidão pessoa livre, que se 

encontrasse em posse da sua liberdade”. A pena prevista para quem agisse de forma contrária 

a essa determinação era de “de prisão por três a nove anos, e de multa correspondente à terça 

parte do tempo” que a pessoa fosse mantida em cativeiro injusto.”360 Algumas menções feitas 

na Constituição foram retomadas no código de 1830 como crime e especificadas também as 

penas devidas. 

360 Código Criminal de 1830, Parte Terceira, Dos Crimes Particulares, Título I, Dos crimes contra a liberdade 
individual. 
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Tais mudanças, portanto, fizeram com que os libertos brasileiros passassem a ter 

acesso direto ao voto, propriedade e participação nas milícias. O que anteriormente era 

concedido na colônia pelo costume, foi considerado direito garantido no Império com a 

adoção da lei fundamental que passou a reger o Estado Nacional. Cabe lembrar que, em 

primeiro lugar, foram considerados cidadãos brasileiros os escravos nascidos no Brasil e 

alforriados.361 Todos os homens que apresentavam essa condição eram considerados cidadãos 

passivos, ou seja, teriam plenos direitos cívicos. Já os direitos políticos, eram de outra ordem. 

A cidadania então era garantida à parcela de libertos e essa prerrogativa seria excluída apenas 

em casos específicos, como naturalização ou vínculo empregatício em país estrangeiro, 

pensão ou condecoração de outro governo, sem autorização prévia do Imperador, ou ainda 

para quem fosse banido por motivo de sentença judicial.362  

O Império trouxe a cidadania, mas a esfera da representação política ficou restrita 

a condições censitárias. As eleições para o legislativo eram determinadas na Constituição 

como indiretas. Os direitos políticos seriam suspensos em casos de incapacidade física ou 

moral, ou por sentença condenatória, prisão, ou degredo. O período terminaria, portanto, no 

final da execução de uma sentença.363 

Outra prerrogativa dos libertos no Império do Brasil dizia respeito à força militar, 

que estava submetida ao Poder Executivo. O Capítulo VIII do Título 5 da Constituição 

descreve seis artigos sobre as milícias da nação brasileira. O Artigo 145 é o primeiro e 

determina que “todos os Brasileiros são obrigados a pegar em armas para sustentar a 

Independência e integridade do Império, e defendê-lo dos seus inimigos externos ou 

internos”. Os outros determinavam que a Assembleia Geral fosse responsável pela designação 

da Força Militar da nação, mantendo-a obediente e respeitando os participantes a uma 

autoridade legítima. Também é garantida a segurança e defesa do Império a partir da 

formação da Força Armada de Mar e Terra e uma Ordenança especial para regular a 

“Organização do Exército do Brasil, suas Promoções, Soldos e Disciplina, assim como da 

Força Naval”. Aos oficiais do Exército era assegurado o direito às suas patentes, salvo 

impedimento “por Sentença proferida por juiz competente”. 

A organização militar do Brasil Imperial herdou em grande medida a estrutura da 

época colonial, trazida da metrópole portuguesa. As forças militares ficaram a cargo do 

361 Constituição de 1824, Título Segundo, Artigo 6 - Dos Cidadãos Brasileiros. 
362 Ibidem, Título Segundo, Dos Cidadãos Brasileiros, Artigo 7 – Perde os direitos de Cidadão Brasileiro, citar 
fonte. 
363 Ibidem, Título Segundo, Dos Cidadãos Brasileiros, Artigo 8 – Suspende-se o exercício dos direitos políticos. 
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Exército para defesa interna e externa do território, utilizando o exercício dos cidadãos 

brasileiros por meio de recrutamentos ou alistamentos voluntários. Os soldados continuaram 

realizando múltiplas funções, como as de natureza policial, zelando pela manutenção da 

ordem e intermediando os conflitos nas cidades, vilas e suas proximidades.364  

O recrutamento foi uma questão complexa desde a época da colonização. Naquele 

período, os critérios de cor e condição social eram definitivos para a inserção em tropas de 

linha, ordenanças e milícias. Em princípio, as tropas de linha aceitavam somente homens 

brancos, mas ocasiões eventuais promoveram a admissão de pardos. No decorrer do século 

XVIII, surgiram companhias de milícias que incluíam pretos e pardos, livres e libertos. Essa 

redefinição dos recrutamentos na América portuguesa tinha relação com as necessidades 

locais, que faziam da atividade militar uma tarefa difícil e perigosa para os soldados. 

Na segunda metade do século XVIII foi intensificada a demanda por prestação de 

serviço militar, sobretudo nos anos 1760, quando destacamentos de milicianos foram enviados 

para outras regiões do sul, época em que Portugal travou uma disputa acirrada com os 

castelhanos em defesa do território. Posteriormente, isso ocorreu em função do deslocamento 

da família real portuguesa para o Rio de Janeiro e a necessidade de policiamento da nova sede 

do Império. Nesse período, algumas capitanias foram submetidas a censos que indicariam os 

membros para compor tropas que deveriam se dirigir para regiões em conflito, embora esse 

não fosse um objetivo declarado. Desde então, a Capitania de Minas Gerais relutou em 

cumprir determinadas ordens sobre os arrolamentos populacionais, principalmente as 

Câmaras de Mariana, Caeté e Vila do Príncipe.365  

Em 10 de julho de 1822, foram criadas instruções informando sobre o modo como 

deveria ser feito o recrutamento para os corpos de primeira linha do Rio de Janeiro. Em 1826, 

elas foram estendidas para todo o Brasil. Essas ordens previam a convocação de “todos os 

homens brancos solteiros e ainda pardos libertos de idade de 18 a 35 anos, que não tiverem a 

seu favor as exceções de que logo se tratará”. Essa atividade renderia um abono de 60 mil réis 

diários, contando a partir do primeiro dia de saída dos locais de residência seus distritos até o 

dia do regresso. 366  

A Constituição de 1824 determinava que o “brasileiro” deveria servir ao exército 

do Império, e nessa categoria se incluíam todos os nascidos no Brasil, indígenas, livres e 

364 MENDES, Fábio Faria. Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial. Belo Horizonte: 
Argvmentum, 2010, p.44. 
365 Ibidem, p.28-29. 
366 KRAAY, Política racial, Estado e Forças Armadas, pp.98-99. 
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libertos. Esse era um dever que o cidadão tinha com a Nação. Os escravos e estrangeiros não 

estavam inclusos, mas problemas com o recrutamento fizeram com que algumas concessões 

fossem realizadas em períodos de ameaças ao território. As más condições a que estavam 

submetidos os homens que serviam aos corpos militares ainda contribuíram para engrossar as 

fileiras do recrutamento de não-brancos. Os pretos continuaram sendo excluídos das tropas de 

linha, mas após a promulgação da Constituição de 1824, essa prática passou a ser pautada no 

critério da nacionalidade.  

No que tange à segurança pública, uma mudança significativa ocorreu no Brasil no 

período da Regência. As milícias e ordenações foram dissolvidas e em agosto de 1831 foi 

organizada a Guarda Nacional, subordinada ao Ministro da Justiça. A inserção de pardos 

libertos foi legitimada por documentação oficial em 1822, mas os escravos não eram 

admitidos de modo formal. Apenas em momentos de conflito e em que a segurança do 

território nacional encontrava-se em risco é que esses recrutamentos foram permitidos. A 

demanda por recrutas levou escravos a servir como soldados e em troca teriam a alforria como 

prêmio.367  

A convocação de homens para o serviço militar chegou a ocorrer por meio do 

“recrutamento forçado”, mas havia mecanismos legais de isenção. Em tese,  

 

Exércitos profissionais serão, em circunstâncias normais, 
predominantemente formados por voluntários, enquanto exércitos de 
“cidadãos-soldados” de termo curto são predominantemente abastecidos de 
homens por alguma modalidade de serviço obrigatório. Inúmeras 
combinações intermediárias podem ser estabelecidas, de acordo com a 
duração do serviço, a forma de alistamento e as modalidades de isenção.368 

 

Exército e Armada preenchiam então suas fileiras com “mercenários estrangeiros”, 

“voluntários”, “reengajamento de veteranos”, “recrutamento forçado”, “destacamentos” das 

milícias e da Guarda Nacional e, em momentos críticos, pela manumissão de escravos para o 

serviço do exército. As recompensas não funcionavam como atrativos ao “voluntariado”, pois 

367 Esse é o principal tema do livro de Gabriel Aladrén, que investigou as alforrias e a inserção social dos libertos 
no sul do país no período de formação do Estado Nacional. O autor verificou que houve uma mudança nos 
recrutamentos, que passou a contar com escravos e seus descendentes para reforçar as tropas de segunda linha 
que deveriam combater nas primeiras décadas da época imperial. ALADRÉN, Gabriel. Liberdades negras nas 
paragens do sul: alforria e ascensão social de libertos em Porto Alegre, 1800-1835. Rio de Janeiro:Editora 
FGV, 2009. Tema também central do trabalho de Hendrik Kraay, sobre a Bahia. KRAAY, Política racial, estado 
e forças armandas. 
368 MENDES, Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial, pp.36-37.  
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os soldos eram baixos e os voluntários enfrentavam disciplina severa, privações e maus tratos. 

A vocação e o gosto pela aventura são os maiores indicativos para o ingresso espontâneo. 369 

Havia a possibilidade de isenção e geralmente acontecia para impedir o prejuízo 

aos núcleos familiares daqueles homens responsáveis pelo provimento das casas, fossem 

maridos, irmãos de órfãos ou filhos únicos de pais lavradores. Também estavam nessa 

condição homens de bom comportamento e que ocupavam funções fixas, relativas à dinâmica 

econômica, como os comerciantes, feitores, administradores de fazendas, oficiais fabris, 

estudantes, marinheiros, dentre outros. Contudo, a manutenção da ordem econômica foi um 

fator determinante na definição de isenção do serviço militar.370  

A manumissão para escravos que servissem ao exército em épocas de conflito de 

defesa do território, por sua vez, gerou mobilidade social para aqueles nascidos no Brasil. Era 

uma mudança direta da condição de cidadão brasileiro. Embora as estatísticas oficiais não 

permitam alcançar dados mais precisos sobre essa participação, sabe-se que muitos escravos 

conseguiram a liberdade após servirem ao exército. Durante a Guerra do Paraguai, a prática 

de alforriar escravos “da nação” foi comum. Foi também nesse contexto que as ordens 

religiosas concorreram para o favorecimento de alforrias apontando alguns de seus membros. 

De todo modo, a participação nas guerras implicava ganhos de direitos, passagem direta da 

situação de sujeição a um senhor a cidadão com direito civis garantidos. 371 

No contexto das Guerras Cisplatinas, escravos chegaram a fugir do domínio de 

seus senhores, na região sul do Brasil, para poderem alistar-se e receber o prêmio da alforria. 

Homens libertos, pretos e pardos, também entravam nas fileiras da Guarda Nacional em busca 

de retribuições que pudessem garantir a melhoria das suas condições de vida.372 Em se 

tratando de listagens de recrutamentos de Minas Gerais, não é possível encontrar rótulos 

raciais mais específicos como os descritos pelos sulistas da época imperial. Na década de 

1830, por exemplo, as categorias geralmente usadas para representar a cor estavam ausentes 

das descrições dos recrutados, e termos como trigueiro e moreno, menos usuais até então, 

369 MENDES, Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial, p.47-49. 
370 Esse documento determinava como última instrução listagens de homens que pudessem servir para a Segunda 
linha e para as Ordenanças. Disponível em: 

 <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_chibata/images/exposicao/2_situacao/L_BR_1822.pdf>. Acesso 
em: 06 fev. 2013. Cf. MENDES, Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial, p.32. 
371 MENDES, op. cit., p.37. ALADRÉN, Liberdades negras nas paragens do sul. 
372 Ibidem. 
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passam a aparecer com mais frequência. 373 As taxas mais elevadas de recrutamento eram 

encontradas nas províncias de Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em Minas Gerais, foram 

mais significativas em 1835, 1837, 1842 e 1843, exatamente em um período marcado por 

rebeliões em várias regiões do império, que causaram aumento das convocações. 374  

Esse período que compreende as primeiras décadas do Império foi, sem dúvida, 

um momento de politização para parte de homens forros e descendentes de escravos. Esse 

processo de politização teve início na Colônia, quando esses segmentos estiveram envolvidos 

nas milícias em defesa da Coroa. Depois, no Império do Brasil, servindo à Guarda Nacional, 

continuaram pegando em armas e acumulando experiências e aprendizados conferidos pela 

atividade militar. Além disso, viram muitas mudanças que, de alguma forma, não deixaram de 

afetar o seu cotidiano.  

Alterações significativas antecederam a Carta Constitucional. A primeira foi no 

judiciário, a partir da vigência do alvará de 10 de maio de 1808, que determinou como última 

instância do poder a Relação do Rio de Janeiro. Em seguida foram criadas duas relações, uma 

no Maranhão e outra em Pernambuco. A Constituição da Casa de Suplicação do Brasil 

estruturou novo quadro e o surgimento de novos cargos, como os de coregedores, chanceleres, 

desembargadores, juízes, ouvidores e promotores. As outras instâncias não sofreram 

alterações estruturais, permanecendo as estruturas das Relações, Ouvidorias de Comarcas, 

instâncias locais com Juízes de Fora, Ordinários e de Órfãos, e demais funcionários que agiam 

nas cidades e seus termos.375 

As mudanças mais significativas, porém, foram percebidas após a Independência, 

com uma série de medidas tomadas para a remodelação do Estado. Buscando organizar o 

funcionamento da justiça, foi criado o Juizado de Paz em todas as freguesias e capelas filiais, 

com a lei de 15 de outubro de 1827. Anos depois vieram o Código Criminal, em 16 de 

dezembro de 1830 e o Código do Processo Criminal em 29 de novembro de 1832. Para dar 

suporte a essas determinações, foi preciso criar um amplo esquema de atribuição de funções 

aos setores envolvidos com a aplicação da justiça.  

373 Fábio Faria Mendes trabalhou com documentos de São João Del Rei de 1836. Entre 166 recrutas e voluntários, 
70,2% “classificados por termos que julgamos equivalentes a pardos, 29% de brancos e apenas 1,8% de negros. 
Média de idade, 24,6 anos, mas foram declaradas de 18 a 42 anos. As profissões eram jornaleiros e oficiais 
(pedreiros, carpinteiros, seleiros, alfaiates, sapateiros e ourives). O restante eram presos liberados ou que fugiram 
antes de ir para o exército. MENDES, Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial, pp.45-46. 
374 Ibidem, p.51-53. 
375 VELLASCO, Ivan. As seduções da Ordem: violência, criminalidade e administração da justiça. Minas 
Gerais, século 19. Bauru/São Paulo, EDUSC/ANPOCS, 2004, pp.94-95. 
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O Juizado de Paz trazia alterações diretas na estrutura jurídica imperial, pois as 

regiões de menor concentração populacional, pertencentes às jurisdições dos principais 

centros, passaram a ser administradas por um Juiz de Paz. Esse oficial era eleito no âmbito 

paroquial e acumulava amplos poderes de ação jurídica, administrativa e policial. 

Desempenhava funções antes executadas por Juízes de Vintena, Almotacés, e Juízes 

Ordinários, mas também procedimentos relativos ao julgamento de demandas menores, como 

termos de prisão, formação de culpa e exame de corpo de delito. Após a vigência do Código 

Criminal outras funções foram implementadas, dentre elas, a feitura do recenseamento da 

Província e convocação de eleições da Guarda Nacional, em 1831. O cargo de Juiz de Paz 

configurou-se a maior autoridade do campo de atuação dos distritos e freguesias e assim foi 

alvo de grandes disputas entre a elite política local.376 

Aos Juízes de Paz foram redobradas as funções judiciárias e policiais. A 

autonomia a eles atribuída provocou conflitos entre as instâncias da justiça e administração, 

em várias circunstâncias. A atuação dessa nova autoridade fragmentou o sistema 

administrativo imperial e assim provocou diferentes interpretações da lei. Ao mesmo tempo, 

estimulou o reforço de representação dos interesses da localidade onde atuava em nome do 

governo central. Esses juízes eram conhecedores profundos dos assuntos da freguesia e, de 

certo modo, deveriam ser exemplos das qualidades morais dos habitantes e das redes de 

obrigação a que se encontravam vinculados.377 

A criação do Juizado de Paz foi prevista na Constituição, e acabou gerando muitos 

conflitos na ocasião de sua implantação. Por um lado, era uma política do Estado de organizar 

o poder judiciário em diversas regiões onde havia maior concentração de população no 

interior da Nação. Cada freguesia teria um Juiz de Paz que ali resolveria vários conflitos e 

questões de ordem social. Por outro, o seu funcionamento foi marcado por muitos conflitos 

em torno de reclamações por abuso de poder e por relações políticas que acabaram 

privilegiando grupos locais na execução desse posto. 

Apenas a criação do Juizado de Paz foi mencionada na Constituição, o seu 

funcionamento e outras normas relativas à escolha dos cidadãos que executariam a função de 

juiz foram reguladas somente em 1828, por meio de um decreto. A prerrogativa de voto 

concedida aos libertos foi prevista no Artigo Artigo 3º, e diz que “têm voto na eleição dos 

376 VELASCO, As seduções da Ordem, p.100-101. 
377 MENDES, Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial, p.86. 
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Vereadores, os que têm voto na nomeação dos eleitores de paróquia, na conformidade da 

Constituição, artigos 91 e 92.” 378 

As assembleias paroquiais eram as assembleias primárias, em que votavam cidadãos 

brasileiros e estrangeiros naturalizados. Lembrando que os libertos nascidos no Brasil que 

possuíssem renda e idade especificadas na Constituição eram cidadãos brasileiros e poderiam 

votar nessas eleições. A novidade é que os libertos poderiam ser vereadores a partir de 1828, 

pois o Artigo 4º previa que eram habilitados à ocupação do cargo todos os que votassem nas 

assembleias primárias. O Artigo 4º dizia que “Podem ser Vereadores, todos os que podem 

votar nas assembleias paroquiais, tendo dois anos de domicílio dentro do termo.” Portanto, o 

liberto fosse nascido no Brasil, detentor de renda era cidadão brasileiro, exercia seu voto na 

eleição paroquial e poderia ser Vereador e Juiz de Paz.  

As eleições para vereador e Juiz de Paz deveriam ocorrer de quatro em quatro 

anos e quinze dias antes de acontecer, deveria ser informada, por anexação em portas da igreja 

e suas filiais, uma “lista geral de todas as pessoas, da mesma paróquia, que o direito de votar, 

tendo para esse fim recebido as listas parciais dos outros Juízes de Paz, que houverem nos 

diferentes distritos, em que a sua paróquia estiver dividida.”379 Aqueles que obtivessem maior 

número de votos seriam os vereadores. A presidência da Câmara de Vereadores seria 

encarregada àquele mais votado dentre os eleitos. No Império, as Câmaras passariam a 

exercer funções “meramente administrativas”. Haveria sete vereadores e um secretário.  

Os libertos que até a Independência da América portuguesa já negociavam, 

moviam ações, ocupavam cargos militares, e dentre outras atividades, passaram, após a 

Constituição, a dividir os pleitos com demais brasileiros, em vilas, cidades ou freguesias. As 

instruções que constam na Lei de 1º de outubro de 1828 retratam como deveria acontecer esse 

processo eleitoral, e de alguma forma é possível compreender o sentido que o ato de eleger 

um político teria na vida de um ex-escravo. 

Art. 7º Reunidos os cidadãos no dia decretado, e nos lugares, que se 
designarem, depois que se tiver formado a mesa, na conformidade das 
instruções, que regulam as assembleias paroquiais para a eleição dos 
membros das Câmaras Legislativas, cada um dos votantes entregará ao 

378Constituição de 1824.  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-
1828.htm>. Acesso em: 04 março 2013. 
379 Lei de 1º de Outubro de 1828.  “Dá nova forma às Câmaras Municipais, marca suas atribuições, e o processo 
para sua eleição, e dos juízes de Paz.” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm>. Acesso em: 12 fev. 2013. 
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Presidente uma cédula, que contenha o numero de nomes de pessoas 
elegíveis, correspondente ao dos Vereadores, que se houverem de eleger, e 
que será assinada no verso, ou pelo mesmo votante ou por outro a seu rogo, e 
fechada com um rotulo, dizendo - Vereadores para a Câmara da cidade de.... 
ou vila de.... -: imediata, e sucessivamente entregará outra cédula, que 
contenha os nomes de duas pessoas elegíveis, uma para Juiz de Paz, outra 
para Suplente do distrito, onde estes houverem de servir, e será do mesmo 
modo assinada, e fechada com rotulo, dizendo - Juiz de Paz, e Suplente da 
paróquia de.... ou da capela de.... -. 

 

Esse seria um momento de interação entre os cidadãos livres, libertos e 

autoridades em âmbito local para a escolha dos votantes que iriam eleger os representantes da 

monarquia constitucional. Ainda que um número pequeno de libertos tivesse acesso a esse 

exercício político, é correto afirmar que essa experiência abria novos espaços para a 

politização na vida dessas pessoas. Era uma interferência direta, ainda que realizada de quatro 

em quatro anos, e, certamente aqueles envolvidos estavam cientes das penas dispostas a quem 

não exercesse cumprisse o compromisso com o Estado na ocasião de uma eleição, 

Art. 8º Os que não puderem ir pessoalmente por impedimento grave, 
mandarão as cédulas em carta fechada ao Presidente da assembleia 
declarando o motivo por que não comparecem. 

Art. 9º Todo o cidadão com direito de votar que não concorrer pessoalmente 
a dar a sua cédula, ou não a mandar, sem legitimo impedimento participado 
ao Presidente da assembleia paroquial; e aquele cujo impedimento for 
declarado improcedente pela mesa da dita assembleia, a quem compete o 
juízo a tal respeito, será condenado em 10$000 para as obras publicas; e o 
pagamento será promovido pelo Procurador da Câmara perante o Juiz de Paz 
respectivo, debaixo da sua responsabilidade. Para este fim a mesa remeterá à 
Câmara respectiva a relação dos multados. 

Art. 10. Recebidas as cédulas dos votantes, a mesa remeterá fechadas, as que 
respeitam aos Vereadores, com ofício, em que se declare o numero delas, á 
respectiva Câmara, a qual, logo que houver recebido as de todas as paróquias 
do seu termo, as apurará a portas abertas em o dia que deverá designar, e 
fazer público por editais. 

Art. 11. A mesa com os assistentes, antes de se dissolver, procederá ao 
exame, e apuração dos votos para Juízes de Paz, e seus Suplentes, separando 
as cédulas, segundo os distritos de cada um dos votantes, e declarará, depois 
de apurados os votos, os que saírem eleitos pela maioria para os mesmos 
distritos; participando a eleição por ofício á respectiva Câmara. 

 



183 
 

Enquanto oficial da justiça, o Juiz de Paz agia como conciliador de demandas e 

conflitos locais. O Artigo 161 da Constituição de 1824 estabelecia uma tentativa de 

reconciliação obrigatória, determinava que “sem se fazer constar, que se tem intentado o meio 

de reconciliação, não se começará Processo algum”. As questões não resolvidas por ele 

prosseguiam para a principal cidade de sua jurisdição, onde então seriam decididas por um 

juiz de fora ou ordinário.  

A transferência de gestão dos casos para essas autoridades citadinas foram alteradas 

em 1830, quando os cargos de ouvidores, juízes de fora e ordinários foram extintos para dar 

lugar aos de juiz de direito, juiz municipal e promotor público. Os três cargos exigiam 

formação em Direito, as nomeações eram distintas, sendo a do juiz de direito feita pelo 

imperador e as de juiz municipal e promotor público por uma indicação de lista tríplice feita 

por oficiais da Câmara Municipal.380    

A atividade dos juízes de paz expandiu a atuação da justiça em âmbito regional, 

resolvendo pequenas demandas nas localidades mais distantes das cidades e direcionando 

casos mais complexos para a instância superior de sua jurisdição. Nesse sentido, proporcionou 

à população localizada em pontos mais afastados do centro de poder o recurso direto à justiça 

para a resolução de determinados casos, ampliando, por sua vez, o controle exercido pelo 

poder público.  

O procedimento de uma ação impetrada no Juizado de Paz seguia os mesmos moldes 

daquelas iniciadas em Mariana. Uma petição era entregue a um oficial da justiça da localidade 

para ser avaliada pelo Juiz de Paz. Em caso de aceitação, prosseguiam os procedimentos para 

que a reconciliação fosse realizada, como citação das partes, nomeação de procuradores, etc.  

Em uma reconciliação fazia-se primeiro o reconhecimento das partes envolvidas e 

em seguida eram referenciadas as suas motivações e intentos. Tratava-se de uma descrição 

pormenorizada da natureza da reclamação e das pessoas de alguma forma envolvidas. 

Também eram referidas as justificativas e documentos que fundamentavam a reclamação e a 

solicitação da resolução. Era a exposição pública dos anseios gerados a partir de alguma 

negociação não realizada, contrato firmado e não legitimado. Nas descrições ficavam claras as 

intenções em se fazer valer condições que se apresentavam como prerrogativas incontestáveis.  

A parte oposta haveria de expor uma resposta às colocações feitas, que poderia ser de 

aceitação ou não dos fatos. Em caso de aceitação, ou negociação, a reconciliação se 

380 Velasco aponta para a facilidade com que grupos dominantes se mantinham no controle do exercício dos 
cargos de juiz de paz, uma vez que dispunham de mecanismos de controle do processo eleitoral e seus 
resultados. VELASCO, As seduções da ordem, p.130. 

                                                 



184 
 

considerava encerrada a partir do parecer do juiz de Paz e da aplicação da pena. Em caso de 

negação, o juiz ainda procurava todos “os meios pacíficos a seu alcance” para que a 

reconciliação se consumasse. Na impossibilidade de se obter um acordo, dava-se por 

encerrada a reconciliação e a demanda era enviada para a instância superior, que era o 

Conselho Municipal. Um acordo só seria válido se fosse feito “amigavelmente”, do contrário, 

o Juiz de Paz a encaminhava ao juízo competente a julgamentos.  

O arcabouço jurídico da Colônia forneceu as bases para o funcionamento da justiça 

Imperial. As Ordenações Filipinas, leis extraordinárias, decretos e alvarás fundamentavam a 

aceitação de uma demanda e conduziam os caminhos que levavam à sentença e execução das 

punições. Embora o objetivo nem sempre fosse obtido ao se impetrar uma ação em juízo de 

paz e posteriormente, o simples fato de tornar pública uma causa denotava o interesse em 

efetivar direitos formalmente garantidos. 

Ainda há divergências na historiografia quanto à conquista de direitos relacionados 

aos libertos, após a promulgação da Constituição de 1824. Pesquisadores afirmam que a 

condição dos ex-escravos ainda continuou muito próxima da situação dos cativos. Isso faz 

sentido se pensarmos que a confirmação da liberdade se manteve vinculada a uma carta de 

alforria, ou até mesmo ao reconhecimento costumeiro. Dessa forma, qualquer liberto 

permanecia sob a o risco de ser confundido com um escravo fugido, por exemplo.381 Por outro 

lado, ao pensarmos no setor político, é possível dizer que ocorreram importantes 

transformações. 

Quando Andréa Slemian fala da questão do voto, considera que mesmo o ex-escravo 

não conseguindo participar de todas as etapas das eleições, tinha o direito de votar nas 

eleições primárias “como todos os outros membros da sociedade”. Essa nova situação seria 

determinante na vida desses sujeitos, uma vez que havia um distanciamento da experiência do 

cativeiro e, ao mesmo tempo, uma aproximação da condição dos homens livres. Assim, as 

prerrogativas que eram recorrentes no universo dos cidadãos ainda poderiam fazer parte do 

seu horizonte de expectativas. Para a autora, é nesse sentido que o liberalismo brasileiro os 

inseriu na sociedade, fosse por temor de suas ações, ou pela simples necessidade de absorção 

de uma população já representativa e que tendia a crescer.382 

No contexto das discussões constitucionais, o ex-escravo nascido no Brasil daria 

um salto para a condição de cidadão. Em outras palavras, seria a passagem da condição de 

381 CASTRO, Hebe Maria Matos de. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.35. CUNHA, Manoela Carneiro da. Negros, estrangeiros: os escravos 
libertos e sua volta à África. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.57. 
382 SLEMIAN, “Seriam todos cidadãos”?, p.25. 
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propriedade para a de indivíduo que dispunha de direitos de cidadania, ainda que alguns deles, 

como a do voto, estivesse atrelada a quem alcançasse melhores condições materiais ao longo 

da sua trajetória de vida.  

Na passagem da Colônia para Império do Brasil, houve mudanças que atingiram 

diretamente a vida de parte dos libertos. Embora no período colonial, critérios proto-raciais 

servissem como mecanismos de exclusão de negros e seus descendentes, por outro lado, 

também houve o favorecimento daqueles nascidos no Brasil. Prova disso foi a predominância 

de alforrias de escravos crioulos e pardos concedidas em âmbito privado, e, posteriormente, as 

aberturas de privilégios na vida pública, como em milícias e irmandades leigas.  

No Império, houve uma formalização de atitudes que anteriormente eram 

costumeiras. A Constituição concedeu cidadania aos libertos brasileiros, pois seguiu a política 

de preservação da ordem social por meio do favorecimento desses mesmos homens, que por 

sua vez, já haviam adquirido lugar nas esferas políticas locais. Os escravos nascidos no Brasil 

e alforriados passaram da condição de simples vassalos a cidadãos. Foram formalizadas as 

prerrogativas cíveis, e as políticas foram abertas com base em determinadas condições, 

relativas a requisitos censitários. Esses, por sua vez, eram condicionados à capacidade 

individual. Sob esse prisma, a proposta de inclusão funciona também como mecanismo de 

exclusão, na medida em que tolhe a concessão de cidadania àqueles que não atendiam a tais 

critérios vigentes e aos africanos. 

A questão, porém, é muito mais ampla, pois, levando em consideração as práticas 

sociais e a atuação desses setores na passagem da Colônia para o Império, há uma clivagem 

entre africanos e brasileiros. Em tese, os africanos poderiam ser reescravizados, mas os 

libertos brasileiros, considerados cidadãos, não.  

Dentro do contexto dos antigos e novos impérios escravistas que surgiram após as 

revoluções liberais, a constituição brasileira foi, sem dúvida a mais inclusiva. Outros impérios 

deixaram de incluir ex-escravos e descendentes justificando a escolha por determinações de 

ordem racial. Para a realidade social da nação, parte considerável dos libertos nascidos no 

Brasil teria acesso aos direitos civis, mas os políticos eram limitados. No Brasil, o africano foi 

tratado politicamente de forma diferenciada, mas direitos civis faziam parte do seu cotidiano, 

atribuições relativas à igreja, como nascimento, casamentos, eram costumeiramente aceitas e 

mantidas na passagem da colônia para o império. 
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As mudanças políticas ocorridas afetaram diretamente o cotidiano da população das 

cidades e freguesias.  A prática política passou a fazer parte da vida dos brasileiros na época 

da nação independente. A população começou a acompanhar todos os procedimentos relativos 

às eleições, desde os mais prévios como organização das mesas, preparação das listas de 

votantes, indicações dos candidatos, até os momentos finais do processo eleitoral. Esses 

procedimentos certamente geraram uma atmosfera pertinente à cidadania nas regiões em que 

ocorreram.  

No que tange aos libertos, embora tivessem direitos limitados, não é correto dizer 

que no Antigo Regime ou mesmo no período após a independência da América portuguesa, a 

sua condição não se distinguia muito daquela em que viviam os escravos. E, se tratando dos 

direitos civis, eles foram legitimados a partir da Constituição de 1824, mas já eram práticas 

correntes desde a época colonial. Em se tratando das prerrogativas políticas, a situação 

tornou-se bem diferente do contexto do Antigo Regime. O campo de atuação política até 

poderia ser limitado por questões de naturalidade e censitárias, mas, por outro lado, houve 

abertura na participação da escolha de membros responsáveis pelo governo local e de pessoas 

que escolheriam os representantes de outras instâncias do poder imperial. Formas distintas de 

incorporação dos libertos marcaram o Império do Brasil. Os africanos passaram da condição 

de vassalos a estrangeiros; e os libertos nascidos no território nacional, de vassalos a cidadãos 

passivos, se atendessem aos atributos exigidos nas leis. 
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Capítulo 4: Prática Política e Jurídica dos Libertos no Império 

 

Nas duas décadas posteriores à Independência, o Brasil passou por mudanças 

significativas. A primeira delas foi a dissolução da Assembleia Constituinte pelo Imperador 

em 1823, antes mesmo da conclusão do texto da Constituição. Sete anos mais tarde, D. Pedro 

I abdicou o cargo, dando início ao período da Regência, entre 1831 e 1840, marcado por 

importantes reformas institucionais e por graves revoltas provinciais. 

Esse capítulo pretende explorar - por meio do estudo das ações cíveis de Mariana - 

em que sentido as transformações institucionais promovidas pela passagem da colônia para o 

império, influenciaram as atitudes cotidianas dos libertos. Algumas dessas ações serão 

examinadas com maiores detalhes. Posteriormente, será feita uma análise dessas ocorrências 

em relação àquelas do Antigo Regime, destacando-se as principais modificações sofridas na 

passagem de um período a outro. Com isso, pretendemos compreender a legitimação dos 

direitos e as mobilizações em torno das garantias concedidas concedidos a partir da vigência 

da Constituição. 

Minas Gerais era a capitania com o maior contingente de escravos no fim do período 

colonial.383 A economia caracterizada pela produção de gêneros de consumo voltados para a 

subsistência local das últimas décadas do século XVIII e as primeiras do XIX sustentava a 

posição da região como uma das maiores zonas escravistas do Brasil. Na segunda década do 

oitocentos, Minas ainda apresentava um dos maiores índices de população cativa, seguida 

pela Bahia e Maranhão.384 Em algumas regiões houve mudanças na passagem de uma época 

para a outra, como o local de concentração. Na colônia, os escravos eram empregados 

predominantemente nas áreas urbanas, enquanto que, na época imperial, foram deslocados em 

grande número para as áreas rurais.385 

 

 

383 Em 1819, Minas Gerais possuía 168.543 escravos, a Bahia, 147.263, e Rio de Janeiro, 146.060. MARCÍLIO, 
Maria Luiza. “A população do Brasil colonial”. In: BETHEL, Leslie. (Org.) América Latina Colonial. Tradução 
de Mary Amazonas Leite de Barros e Magda Lopes. 1a Edição. São Paulo: Editora da USP; Brasília, 
DF:Fundação Alexandre de Gusmão, 2004, p.338.  
384 MARTINS, Roberto Borges. Growing in silence: the slave economy of nineteenth-century Minas Gerais 
(Brazil). Tese (Doutorado) - Vanderbilt University, Nashville, 1980; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. 
Alterações nas unidades produtivas mineiras: Mariana, 1750-1850. Dissertação (Mestrado em História) - 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994, p.104. 
385 ALMEIDA, op. cit., pp.102-106.  
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4.1.Os cidadãos libertos no Termo de Mariana 

 

O Termo de Mariana representa bem esse quadro de deslocamento de parte da 

população de escravos para as regiões rurais, principalmente em se tratando da primeira 

década do século XIX. Em 1804, a cidade abrigou uma população de escravos que não 

ultrapassou o percentual de 27,28%, enquanto que em distritos como Senhora dos Remédios 

ele era de 26,18%, Abre Campo 65,91%, e os outros pertencentes à região da Zona da Mata 

Mineira, como Furquim e Gama, com taxas superiores a 44%.386 Calcula-se que, na década de 

1830, entre a cidade e suas jurisdições viviam 57.693 habitantes, sendo 37.020 livres e 20.673 

escravos.387 

Nesse cenário de herança fortemente escravista e palco de antigas disputas entre 

autoridades locais e o soberano, foram sentidas as primeiras mudanças decorrentes da 

vigência do constitucionalismo. De início, elas afetaram as Câmaras Municipais, que, a partir 

daquele momento, foram gradualmente perdendo sua autonomia para o poder provincial. Os 

oficiais que atuavam nesses órgãos foram subordinados a uma instância superior de poder e 

não mais puderam gerir assuntos jurisdicionais; suas funções se restringiram apenas à 

administração local.  

No que tange à Justiça, no primeiro momento, as Câmaras foram privadas de 

nomeação de alguns cargos, como os de Juiz Ordinário, Vintena e Almotacé, mas, por outro 

lado, ocorreu a criação do juizado de paz. Esses cargos administrativos herdados da Colônia 

não foram extintos, porém muitas de suas funções foram atribuídas à nova figura do Juiz de 

Paz. A partir de 1827, cada freguesia pertencente ao Termo de Mariana passou a ser 

administrada por esse oficial, o que gerou grandes alterações no cotidiano dessas localidades e 

na vida de seus moradores. A partir de 1832, com a promulgação do Código Criminal, foram 

abolidos os cargos de juízes coloniais e o funcionamento da justiça na cidade ficou a cargo do 

Juiz de Direito e Municipal. 388  

O arcabouço jurídico no período Regencial era formado pelas Ordenações Filipinas, 

Constituição de 1824 e Código Criminal, além dos aditamentos. A atuação da justiça em 

âmbito regional difundiu leis e viabilizou a um número maior de pessoas a possibilidade de 

resolução de suas contendas por meio da intermediação das autoridades locais. As petições 

386 ALMEIDA, Alterações nas unidades produtivas mineiras, p.106. 
387 ANDRADE, Francisco Eduardo de. Roceiros e fazendeiros: hierarquia na agricultura de Mariana da primeira 
metade do século XIX. Revista do LPH, Mariana, N.7, 1997, p.109. 
388 FLORY, Thomas H. El juez de paz e el jurado en el Brasil imperial, 1808-1871: Control social y estabilidad 
política en el nuevo Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 1986, pp.175-180. 
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apresentadas nos juizados de paz e nos auditórios da cidade de Mariana continuaram a ser 

imbuídas de justificativas legais.  

Após a outorga da Constituição, o cotidiano da população permaneceu ligado aos 

costumes vigentes no período colonial, como prática da fé católica, associação às irmandades, 

constituição de família e acesso a posses e à justiça. Agora, porém, essas prerrogativas 

deixavam de ser costumeiras e passaram a ser garantidas pela lei fundamental que regeu o 

Império. A principal mudança na passagem do período colonial ao imperial foi a mudança da 

condição de súdito, sujeito de deveres, a cidadão, sujeito de direitos e deveres.389 Um dos 

deveres do cidadão era o exercício político, cujos rituais periódicos movimentavam parte dos 

moradores da cidade e das localidades onde havia juizados de paz, para a escolha daqueles 

que elegeriam senadores e deputados, além de ocupantes de cargos públicos, regionais e 

locais.  

No que nos propomos a analisar, interessam em especial, as mudanças ocorridas na 

esfera judicial, verificáveis por meio das ações cíveis lavradas no Termo de Mariana entre 

1821 e 1840. Portanto, mudanças de ordem civil, mas que se relacionam com as alterações 

políticas ocorridas a partir da outorga da Constituição e que igualmente se relacionam com a 

vida dos libertos após a Independência. 

Importante destacar que essas alterações serão sempre pautadas nos direitos 

constitucionais abordados no capítulo anterior, mas nesse momento, vamos nos restringir aos 

direitos civis. Buscaremos perceber, a partir da análise das ações cíveis, em que medida foram 

garantidos a liberdade individual - direito de ir e vir, o direito à propriedade e o direito à 

segurança individual.  

  
 

389 ZATTAR, Neuza Benedita da Silva. O cidadão liberto na constituição imperial: um jogo enunciativo entre o 
legal e o real. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade de 
Campinas, Campinas, 2007, p.18. 
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Gráfico 8 – Ações cíveis envolvendo libertos e escravos entre 1780 e 1840 

 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

As ações cíveis impetradas nos auditórios da cidade de Mariana são mostradas no 

gráfico acima. Ocorre uma queda gradual ao longo das décadas, de 64 para 19 entre a 

primeira e a última. É importante perceber que as ações diminuem antes mesmo da criação 

dos Juizados de Paz, propostos na Constituição de 1824 e regulamentados em 1827.390 A 

partir desse momento, muitas demandas deixaram de chegar até a sede do Termo de Mariana 

e passaram a ser resolvidas nas próprias freguesias. 

 

 

390 Álvaro Antunes e Marco Antônio Silveira também fizeram levantamento das ações cíveis de Mariana, mas 
agruparam os dados de acordo com os as mudanças políticas que interferiram no judiciário colonial e imperial. 
Mostraram números respectivos às datas de 1711-1750, 1751-1808, 1809-1830, 1831-1850, 1851-1888. 
Consideram que o pico do número de ações ocorreu no período nesse período da Independência, e depois 
ocorreu uma diminuição em função “dos impactos das mudanças institucionais e legais ocorridas na década de 
1830.” ANTUNES, Álvaro de Araújo; SILVEIRA, Marco Antônio. “Reparação de desamparo: o exercício da 
justiça através das notificações, (Mariana, Minas Gerais, 1711-1888)”. Topoi, v. 13, n. 25, jul./dez. 2012, p. 32.  
Nossos dados, porém, indicam que ações envolvendo os libertos, tanto como autores ou réus dos processos, 
começam a diminuir na década de 1810. 
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Gráfico 9 – Principais localidades das ações cíveis entre 1821 e 1840 

 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

 

Mariana concentrou maior número de ações para todo o período, seguida de sete 

distritos com registro de ocorrências. Trata-se de locais situados nas proximidades da cidade, 

se considerada a extensão do território pertencente ao termo em fins do século XVIII. Entre as 

décadas de 1780 e 1820, os litígios se concentraram na região de maior atividade mineradora. 

Isso pode ser visto também na Tabela 4: 
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Tabela 4 - Localidades em que foram iniciadas as ações cíveis, 1780-1840. 

 

Localidade Número de ações de 
1780-1820 

Número de ações de 
1820-1840 

Distância 
(km)391 

Mariana 44 10 - 
Sumidouro 16 - 10,7 
Passagem 12 1 9,2 
Piranga 12 - 110,0 

Catas Altas 11 1 51,0 
Inficionado 10 2 43,4 

Bento Rodrigues 7 - 26,4 
Antônio Pereira 6 1 13,4 

São Caetano 3 5 21,9 
Furquim 3 1 27,3 
Itaverava 2 - 80,2 
Xopotó 2 - 96,8 

Vila Rica 1 - 11,7 
Camargos 1 1 19,1 

Ouro Branco 1 - 45,3 
Barra Longa 1 1 63,2 
Ponte Nova 1 1 69,8 

Barreto 1 - 74,7 
Espera 1 1 83,1 
Queluz - 1 87,3 

Aplicação de Xopotó - 1 96,8 
Bacalhau 1 1 99,5 
Calambau 1 - 112,00 
Brás Pires - 1 119,00 

Paulo Moreira - 1 124,00 
São Miguel e Almas - 1 149,0 
São José do Barroso - 1 155,0 

Ubá 1 - 177,00 
Pomba - 1 212,0 

Campanha da Princesa 1 - 389,0 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

 

 

 

 

 

 

391 Referência de distância fornecida pelo Google Maps.   
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A Tabela 4 mostra as localidades em que foram iniciadas as ações cíveis no final do 

século XVIII e início do XIX, e também um referencial da distância em relação à cidade. Os 

dados indicam que no final do período colonial o acesso à justiça era mais favorecido às 

pessoas que viviam em Mariana e seu entorno. As freguesias mais próximas eram aquelas que 

haviam se destacado pelo desenvolvimento da atividade mineradora no século XVIII, como 

Sumidouro, Passagem, Catas Altas, Inficionado Bento Rodrigues e Antônio Pereira. Também 

aquelas voltadas às atividades de engenho, lavras e roças, como São Caetano, Furquim e 

demais localidades que foram responsáveis pela produção de gêneros de consumo para os 

moradores da região. O distrito de Piranga é a única exceção, pois encaminhou 12 ações para 

os auditórios de cidade, mesmo estando mais distante.392 

Já nas décadas seguintes, entre 1821 e 1840, os litígios diminuíram 

consideravelmente na cidade de Mariana e em suas proximidades. Não obstante, os casos de 

conflitos remetidos aos auditórios marianenses continuaram tendo origem em freguesias 

pertencentes à região hoje conhecida como Zona da Mata mineira.393 Localidades de maior 

desenvolvimento do setor agrícola como Ponte Nova, Bacalhau, Paulo Moreira, Brás Pires, 

São José do Xopotó, Tapera, São Miguel e Almas são algumas delas. Nessa região, as 

fazendas que foram instaladas investiram em escravos, benfeitorias e utensílios necessários à 

produção de aguardente, farinha, rapadura, açúcar, dentre outros produtos de consumo.394 

Os juizados de paz, criados a partir de 1827, concederam autonomia para o 

julgamento de casos menores nas próprias freguesias, já aqueles que eram encaminhados para 

a cidade de Mariana exigiam maiores procedimentos da justiça, como os relativos a assuntos 

que envolviam a questão da alforria. Na passagem do século XVIII para o XIX, portantoe, 

embora o número de ações referentes à Mariana e regiões próximas tenha diminuído, essas 

localidades continuaram encaminhando casos para serem julgados pelas autoridades locais. 

Pessoas que antes não acessavam a justiça para resolver conflitos de ordem cotidiana 

392 Essa localidade teve a exploração aurífera iniciada na última década do século XVIII, mas o arraial foi 
fundado apenas em 1704. No setecentos, foi a freguesia com maior número de habitantes; até o ano de 1750, 
importantes arraiais da região estiveram subordinados à sua jurisdição, como Barra do Bacalhau, Nossa Senhora 
de Oliveira, São José do Xopotó, São Caetano do Xopotó e Bacalhau. PIRES, Maria do Carmo. “Em testemunho 
da verdade”: Juízes de Vintena e poder local na Comarca de Vila rica (1736-1808). Tese (Doutorado em 
História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2005, p.107. 
393 Antunes e Silveira também observaram em seus levantamentos que, no século XIX, as ações se referem mais 
às regiões rurais e distantes do Termo de Mariana, expressando um aumento das atividades ligadas às atividades 
agropastoris. Além disso, essas ações tratam de questões relativas aos impasses ocorridos entre moradores, 
envolvendo animais e posse de terra, no âmbito dessas propriedades. ANTUNES; SILVEIRA, “Reparação de 
desamparo”, p.35. 
394 ANDRADE, Francisco Eduardo de. A enxada complexa: roceiros e fazendeiros em Minas Gerais na primeira 
metade do século XIX. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1994, p.218. 
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puderam, a partir da atuação desse oficial, recorrer ao poder do Estado fixado em sua 

localidade ou nas proximidades, para garantir acordos, propriedades, formalizar cobranças, 

etc. O Juiz de Paz promovia uma negociação por meio da reconciliação entre as partes 

envolvidas, e apenas mandava para a cidade casos que exigiam julgamento de maior 

proporção. 

 

 

Gráfico 10 – Tipos de ações cíveis, 1821-1840 

 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

 

O gráfico mostra a oscilação dos processos que chegavam à cidade de Mariana entre 

1780 e 1840. As de alma são as mais frequentes nas duas últimas décadas do século XVIII, 

praticamente desaparecendo no século XIX. Crédito e cobrança também diminuem 

notavelmente, enquanto as de liberdade tomam proporção muito maior. Ainda que os dados 

pareçam reduzidos, os números e mudanças apresentadas são representativas para o contexto 

em questão. No século XVIII e início do XIX, os libertos foram pouco representativos como 

autores das ações; eles estiveram envolvidos nos delitos predominantemente como praticantes 

de atos que infringiam as leis ou os costumes locais. Entre 1780 e 1840, contudo, as ações de 

liberdade crescem de forma constante nos auditórios de Mariana. Momento de grandes 

transformações políticas e de restrição das alforrias. 
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Gráfico 11 – Principais ações cíveis no início do império 

 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

 

A diminuição de casos relativos à questões de natureza econômica guardam relações 

com a atuação dos Juízes de Paz nas duas últimas décadas, mas também podem ser 

compreendidas pelo processo de diversificação econômica verificado em Minas Gerais. Entre 

os anos 1820 e 1850, caracterizou-se na região uma “economia mercantil de subsistência”, 

baseada na mão de obra escrava. Houve, portanto, uma diversificada produção voltada ao 

abastecimento, que no primeiro momento buscava atender ao mercado local, mas que foi 

sendo cada vez mais endereçada a mercados distantes.395 Esse processo gerou maior 

circulação de recursos e estabilidade da economia regional, o que certamente diminuiu os 

conflitos relativos às cobranças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

395 ALMEIDA, Alterações nas unidades produtivas mineiras, p.95. 
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Gráfico 12 – Relação de forros envolvidos nas ações cíveis, 1780-1840 

 

 
Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

 

A participação dos libertos nos litígios continua pequena no período de 1821 a 1840. 

O envolvimento dos ex-escravos como réus também diminui consideravelmente, pois está 

associado à queda dos casos de cobranças, alma e crédito. Na década de 1830, nenhum forro 

responde por processos dessa natureza nos auditórios de Mariana. Ocorre nesse período, 

porém, um aumento dos casos em que coartados recorrem à justiça com o objetivo de garantir 

a manutenção de suas coartações ou comprovação das liberdades. Essa tendência adquire 

força a partir da década de 1801 e quase dobra na passagem da década de 1830 para a de 

1840. Conflitos dessa natureza somente eram resolvidos no juizado de paz quando esse oficial 

conseguia intermediar uma conciliação entre as partes; do contrário, a ação seguia em direção 

à cidade de Mariana para ser julgada da forma que competia ao Juiz Municipal.  
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4.2.Legitimação de direitos 

 

Entre 1820 e 1840, apenas dois libertos foram autores de ações judiciais em Mariana: 

Izabel Maria Tereza preta forra396 e Joaquim Teixeira Santana crioulo forro397. Moradora de 

Xopotó, freguesia próxima ao distrito de Ponte Nova, Izabel Maria Tereza preta forra viu 

minar o seu intento de se tornar proprietária de escravos ou ter a posse de mais um escravo no 

ano de 1821. Nos meses de janeiro e março do ano de 1818, ela passou quantias em dinheiro a 

Francisco Ferreira da Rocha, morador em Mariana, para pagar o valor de “um moleque” 

procedente do Rio de Janeiro. O valor era de cinquenta e três mil e quatrocentos réis, segundo 

bilhetes de crédito anexados ao processo. Essa quantia equivalia à metade ou terça parte do 

custo total de um escravo em meia idade e em boas condições.398  

A liberta obteve o pagamento por ordem judicial, mas era apenas uma quantia 

referente apenas à metade do valor que ela havia passado a Francisco. Em juízo, ele 

argumentou que era casado e na ocasião em que recebera a soma em dinheiro das mãos de 

Izabel, sua esposa ainda era viva. Desse modo, posses, valores acumulados em moeda 

corrente, mas também as dívidas ficavam pertencendo a ele e sua esposa Francisca Dias 

Ladeira. A dívida foi reconhecida por ele em juízo, mas, naquele momento, não poderia ser 

saldada, pois Francisco encontrava-se viúvo, e em posse de bens da meação. Todas as posses, 

mas também as dívidas seriam divididos com aos filhos de sua falecida esposa. Não consta, 

porém, nenhuma informação sobre citação dos herdeiros. Em 25 de outubro de 1822 foi 

registrado o pagamento. 

Trata-se, portanto, de uma situação cotidiana, que poderia ocorrer na cidade desde os 

tempos coloniais. Assim como as ações relativas a cobranças vistas no período anterior à 

Constituição, não havia nenhuma menção a leis durante todo o processo. Os procedimentos 

com ações de cobranças eram simples e nunca pautados nas Ordenações Filipinas, embora 

houvesse artigos específicos para transações de mercado, companhias ou contratos. Tratava-

se, basicamente, do comparecimento do réu citado, reconhecimento de uma dívida e 

consequente condenação. Quando o citado não comparecia e nem mandava procurador, a 

condenação geralmente ocorria à sua revelia. 

Outra situação foi a vivida por Joaquim Teixeira Santana crioulo forro, morador na 

freguesia de São Miguel e Almas de Arrepiados. Ele afirmava ser  

396 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 491, Auto 16565. 
397 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 299, Auto 7202. 
398 BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-1888. Tradução 
de Beatriz Sidou. Bauru, SP: Edusc, 2004, p. 272. 
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senhor e possuidor de umas terras de cultura onde trabalha há oito anos para 
nove anos sitas na mesma freguesia no lugar chamado cabeceiras do córrego 
fundo, e estando [aí] morando, e tendo plantadas várias árvores frutíferas 
como cafés, laranjeiras, bananeiras. 

 

Em uma petição que entregou à justiça de Mariana no dia 29 de março de 1832, 

Joaquim afirmou ter sido agredido, expulso de casa junto com sua mãe e jurado de morte por 

nove pessoas, um homem chamado Alexandre e seus comparsas, no mês de novembro de 

1831. Eles se apoderaram de sua casa e iniciaram alguns ataques que levaram à destruição de 

suas plantações, como cafeeiros e árvores frutíferas. Tratava-se de pessoas pertencentes a uma 

mesma família e dois de seus escravos:  

 

Alexandre Pereira da Silva, homem branco e seu genro José Antônio homem 
pardo, e seu enteado José Manoel Pires, homem pardo, e os escravos do 
mesmo Alexandre quais Domingos crioulo, Venâncio pardo e João moleque 
e um Francisco pardo escravo de Joana de Tal, irmã do mesmo. 
 

Em segunda petição, o autor pedia à justiça que fizesse auto de corpo de delito, para 

dar querela aos seus agressores. Em momento algum é feita citação de artigos das Ordenações 

Filipinas, da Constituição ou do Código Criminal. Mas em um excerto consta “porque quer o 

suplicante vindicar a sua ofensa pelos meios que a lei permite”, e isso mostra que, de alguma 

forma, estavam subtendidos alguns delitos previstos na legislação. Essas infrações seriam: a 

violação dos direitos à propriedade e à liberdade individual, referentes à Constituição, e ainda 

ameaça, referente ao Código Criminal. Não tratava mais de um costume, mas de delitos 

previstos por lei e passíveis a punições. 

Toda aquela agressão fora registrada pelo tabelião e Juiz de Paz da localidade, 

quando foi feito auto do corpo de delito. Algumas pessoas também chegaram a testemunhar 

os estragos causados nas terras do liberto. As testemunhas eram moradores de Arrepiados, que 

viviam de roça ou outras profissões exercidas na mesma localidade. Manoel Teixeira da 

Costa, homem branco, casado, de 48 anos, confirmou ter sido Joaquim atacado e depois sua 

casa ocupada por Alexandre e sua família. Manuel teve contato com o enteado de José 

Manoel Pires, que afirmou ter o seu padrasto participado daquela agressão em novembro do 

ano anterior. Logo que soube do ocorrido dirigiu-se à dita casa, onde pôde ver as 

consequências da violência e a ocupação de Alexandre. Ele afirmou não ter visto nenhuma 

plantação no local, apenas as covas das árvores que antes ali existiam. 
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As testemunhas do autor foram João Manoel da Silva, pardo solteiro, de 19 anos, que 

vivia de seu ofício de ferrador, Domingos Francisco Xavier, homem pardo de 60 anos, José da 

Silva Pinto, homem pardo, casado, de 36 anos, e Francisco de Assis das Chagas, pardo, 

solteiro, de 21 anos. Essas testemunhas afirmaram ter ido ao local, onde puderam ver as 

“covas” e plantações pertencentes à casa ocupada pelo agressor todas destroçadas. Na 

residência, contudo, não viram nenhuma danificação, apenas alguns trastes do ofensor. José 

da Silva Pinto e Francisco de Assis confirmaram ter visto Alexandre entrar na casa de 

Joaquim com sua família depois de expulsá-lo e ali permanecer vivendo. José da Silva ainda 

afirmou ter conversado com o genro de Alexandre, que confirmou os acontecimentos relativos 

à agressão seguida de posse de propriedade.  

Mas as afirmações de Joaquim Gomes crioulo forro, de 19 anos, e Brás Gomes, 

crioulo de 16 anos, eram as mais persuasivas, pois disseram ter presenciado o momento da 

agressão. Joaquim acrescentou que todos chegaram armados, uns de espingardas, facas e 

outros de foices. Brás completou que, além de armados, todos chegaram “fazendo falas 

aterradoras a Joaquim e sua mãe, que saísse dali para fora senão iriam perder a vida, e estes 

com medo de perder a vida saíram deixando a sua casa”.  

Infelizmente a ação não prossegue, impossibilitando o conhecimento da motivação 

do agressor, os depoimentos das testemunhas da parte contrária e da solução dada pelos 

oficiais da justiça de Mariana a Joaquim Teixeira de Santana, crioulo forro, sobre o pedido de 

manutenção de propriedade. Mas nota-se características muito específicas das relações 

pessoais vigentes no período. Em primeiro lugar, é notória a influência que Alexandre exercia 

sobre os homens considerados como seus comparsas, que eram pessoas do círculo familiar e 

escravos. Apenas o réu era um homem branco, seu genro e seu enteado eram homens pardos; 

entre os escravos havia pardos e um crioulo. Isso mostra o pequeno círculo de poder e a 

incitação de escravos nas causas de senhores contra seus desafetos. O autor, por sua vez, 

garantiu-se com a indicação de várias testemunhas que eram residentes na freguesia ou 

proximidades. Eram eles, um homem branco, quatro pardos, dois crioulos, sendo um ex-

escravo.  

O caso de Maria Izabel, que empenhou certa quantia referente para a compra de um 

escravo que nunca chegou ao seu poder era comum aos problemas cotidianos enfrentados por 

livres e libertos que faziam negócios e não o recebiam a parte que lhes cabia a contento. Essa 

situação, que era constante nos tempos coloniais, passou a ser menos comum nos auditórios 

marianenses na época do Império. Quanto à resolução do caso, a única alteração foi a 

instância de acesso do interessado em resolver esse tipo de demanda por meio da justiça. O 
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Juizado de Paz previa a reconciliação entre as partes, mas em Conselho Municipal, o 

procedimento seguia as mesmas práticas formais herdadas da Colônia. Em nenhum dos casos 

foi feita menção à legislação vigente ou relativa à prerrogativa da propriedade por parte dos 

libertos. Como se trata de um direito já concebido na época colonial, o procurador dos libertos 

não precisou reforçar seus argumentos com base no código de leis disponíveis no Império do 

Brasil. De todo modo, a esfera jurídica permaneceu como instância mediadora dos conflitos e 

local onde os libertos puderam defender suas posses ou propriedades, e garantir seus direitos 

adquiridos.  

Pedido de reconhecimento de paternidade também foi pauta de demanda judicial em 

Mariana na época imperial. Em 23 de setembro de 1824, ocorreu a primeira audiência sobre o 

conteúdo de uma petição que Manoel José da Costa entregou aos oficiais de justiça, dando 

início a uma demanda que não tem desfecho nos auditórios de Mariana. Na petição, 

apresentada por seu procurador Lucindo Pereira dos Passos399, não há informações sobre a 

motivação daquela queixa, seu principal conteúdo era um pedido de carta precatória para a 

citação dos réus, “João da Costa e outros herdeiros de Joaquim Martins da Costa”, que se 

achavam no “Termo da Cidade Imperial do Ouro Preto”.400 

No dia 25 de setembro de 1824, o procurador Lucindo Pereira dos Passos adicionou à 

ação um documento que tinha como objetivo de informar à justiça a causa daquela citação. 

Nesse papel constava um resumo da vida do liberto Manoel, iniciando pela explicação do 

vínculo sanguíneo que possuía com Joaquim Martins da Costa e seus filhos.  

Em 1769, Joaquim Martins da Costa era morador “no lugar da Piranguinha, 

Freguesia de Queluz, Comarca de São João Del Rei”. Nesse mesmo local era morador José 

Rodrigues da Fonte, proprietário de uma escrava crioula chamada Rosa, com quem Joaquim 

“passou a ter” “tratos ilícitos”. Dessa relação, Manoel foi concebido e batizado na paróquia da 

Freguesia de Queluz, no dia 10 de julho de 1770. A paternidade nunca foi contestada por 

Joaquim, homem solteiro, que sempre o tratou “por filho natural, brindando-o e fazendo todos 

os carinhos próprios de Pai, procurando enfim, como tal, todos os meios de o libertar”. 

As tentativas de libertação foram muitas. Várias investidas foram feitas em vão 

quando o filho ainda estava em poder de José da Fonte. Tempos depois, Rosa e Manoel foram 

vendidos para José de Crasto Fernandes. José Martins, mais uma vez, tentou comprar a 

liberdade do filho, mas esse novo senhor nunca ordenou a libertação. Mesmo com a morte de 

399 Nota-se que esse advogado é o mesmo homem pardo identificado na Relação de Habitantes de Mariana do 
ano de 1819. 
400 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 369, Auto 9661. 
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Fernandes, e passando Manoel para a posse da viúva e herdeira, o pai do escravo não teve 

sucesso em sua intenção de concorrer com a alforria do seu rebento. A nova senhora, por sua 

vez, também acabou falecendo, sucedendo então à posse o seu sobrinho, o Capitão Antônio 

Vieira da Silva, que finalmente alforriou Manoel.  

Na ocasião da conquista da liberdade, o pai de Manoel era casado com Ana de Tal e 

desse matrimônio nasceram 8 filhos. Em determinada ocasião, Manoel esteve com Joaquim e 

seus filhos, que o trataram como irmão. Mas, tempos depois, vindo esse a falecer, abintestado, 

os filhos e irmãos de Manoel não aceitaram partilhar com ele os bens. Eram eles: Pedro, João, 

Manoel, Antônio, Emeria casada com José da Costa, Justina com José de Tal, Ana com João 

da Costa e Jacinta com João José. 

Argumentando ter igual direito, “visto que ao tempo da morte do Pai comum era 

livre e capaz da sucessão”, Manoel recorreu a juízo, objetivando o reconhecimento do direito 

de herança. Em artigo afirmou provar:  

 

que Joaquim Martins nunca teve Nobreza alguma até falecer, nem 
parentesco com a mãe do autor, e sendo este pessoa livre e capaz de herdar 
ao tempo em que acabou de viver o Pai comum, é sem dúvida sucessor do 
mesmo e deve ser contemplado nos bens que dele ficaram com os réus seus 
irmãos citados para a presente ação. 
 
que nestes termos e nos de Direito há de ser o autor declarado filho natural 
de Joaquim Martins e seu herdeiro, e os réus condenados a darem-lhe 
partilha e quinhão nos bens do mesmo com todas as pronunciações e 
protestos necessários de se haverem jornais, e rendimentos, visto negarem-se 
ao que [de justiça] se lhes tem pedido, sem contendas judiciais, e bem assim 
nas custas dos autos; e vai junta a certidão que refiro. 

 

Não é possível saber se Manoel alcançou o objetivo de mostrar que também teria 

direito à herança do pai, pois nenhuma informação foi registrada após a apresentação dos 

artigos. Mas ele anexou ao processo um documento importante, o certificado da certidão de 

batismo em que contava ser filho de Joaquim Martins: 

 

Certifico que no Livro quinto dos Batizados desta freguesia de Queluz a 
folha 191 verso, se encontra o assento seguinte = Aos dez dias do mês de 
julho de 1770 na Capela da Senhora da Glória, filial desta Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição do Campo dos Carijós, batizou e pôs os santos óleos o 
Reverendo Bartolomeu Afonso de Souza, Capelão da dita a Manoel 
inocente, nascido a seis do dito mês; filho natural de Rosa crioula, escrava de 
José Rodrigues da [Fonte]: foram padrinhos Teodósia da Cunha, e seu filho 
Manoel Correia desta freguesia, e para constar fiz este assento = O 
Coadjuntor Domingos Barboza = Não continha mais o dito assento, o que 
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me reporto. O referido é verdade, o que afirmo [in fid.] [Parrel.]. Real Vila 
de Queluz, 5 de setembro de 1824. O vigário [Tadeu Pereira Brandão] 

 

Seria importante observar o procedimento da justiça nesses casos de reivindicação de 

herança na época imperial, pois, sabemos que, no período colonial, houve tentativa de impedir 

a garantia desse direito por meio de alvará, logo nas primeiras décadas do setecentos. No 

decorrer do processo, contudo, não há nenhuma referência às leis do Império. A Constituição, 

promulgada seis meses antes, não foi mencionada. Ainda assim, o procurador não deixou de 

assinalar a “capacidade” de herança do seu constituinte, tendo em vista que era liberto na 

ocasião da morte do pai. Mas é provável que o pedido de Manoel tenha sido atendido, uma 

vez que conseguiu comprovar seus argumentos a partir da apresentação da certidão de 

batismo, no contexto em que o direito de propriedade era garantia dos cidadãos.  

Os conflitos de natureza econômica eram os mais frequentes no período colonial e 

levaram muitos libertos aos auditórios de Mariana. Na época imperial, conforme mostram os 

Gráficos 10 e 11, essas ações simplesmente desapareceram, por um lado, em razão da atuação 

do juizado de paz, por outro, pela estabilização da economia.  

O caso mais significativo respondido por um ex-escravo nesse período foi o de Luiz 

de Souza Benevides, preto forro que, em 1825, teve sua casa embargada no Inficionado após 

o pedido feito à justiça pelo Sargento João Manoel Pereira. 

A motivação dessa cobrança foi uma dívida contraída e não saldada em tempo. O 

Sargento João soube que Luiz venderia a casa, então resolveu embargá-la, uma vez que esse 

era o único patrimônio do liberto. O sargento não só acionou a justiça, como também 

apresentou testemunhas que valorizaram seu argumento em função de punir Luiz. O primeiro 

foi Umbelino José Magalhães, homem branco, morador em Mariana, de idade de vinte e 

quatro anos e que vivia em companhia de sua mãe. A outra testemunha foi Luiz Brandão, 

homem branco, morador no Inficionado, de 41 anos e que vivia de negócio. Eles afirmaram 

que era pública a dívida contraída pelo liberto e que a casa, que era seu único bem, era de 

pouco valor e “muito ridícula”, além de não possuir “mais bens de qualidade alguma”. 401  

O embargo foi despachado em 12 de março de 1825, quando 

 
(...) o escrivão, em companhia do juiz de vintena, em virtude do mandado e 
seu despacho, fez embargo de uma morada de casas térreas, coberta de 
telhas, com seu quintal cercado de pedras e várias plantas, árvores de 
espinho, partem de um lado com Antônio Luiz Brandão e por outro lado com 
a Capela do Rosário e tudo bem embargado na forma da Lei e logo o dito 

401 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 299, Auto 7210. 
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Juiz depositou as referidas casas embargadas em mão e poder do furriel 
Antônio Luiz Brandão, que delas tome conta e entregue, e se obrigou as leis 
de fiel depositário e eu escrivão o notifiquei para que não disponha sem 
especial ordem de justiça pena da lei e como e tudo se obrigou a assinasse 
com o dito juiz e comigo, João Alves Xavier Vieira, escrivão de vintena que 
escrevi e assinei. 

 

Os conflitos de natureza econômica não faziam nenhuma menção a direitos ou à 

ordem constitucional. Embora fossem restritos, os processos existentes continuavam a ser 

tratados pelas autoridades locais com os mesmos procedimentos previstos para a época 

colonial. Desde que a dívida fosse comprovada ou assumida, o devedor logo seria condenado 

a cumprir com a obrigação de executar o pagamento.   

Outro ponto que pode ser abordado é a qualidade das pessoas envolvidas nas ações 

cíveis entre 1780 e 1840.  

 

 

Tabela 5 – Autores e réus libertos envolvidos nas ações de cobrança por gênero e 
qualidade, 1780-1820. 

 
Ação de Cobrança - 1780-1820 

 Homem Mulher  

Qualidade Autor Réu Autora Ré Total 
Preto 1 19 5 24 49 
Pardo 1 7 - 4 12 

Crioulo - 24 4 10 38 
Cabra - - - - 0 
Total 2 50 9 38 99 

Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 
 

Em relação às ações de cobrança para esse período, podemos dizer que os libertos 

eram predominantemente réus. A diferença entre homens e mulheres é pequena, mas se 

observarmos as condições em que aparecem, é possível dizer que as mulheres entravam mais 

com processos na justiça que os homens, e, ao mesmo tempo, eram menos processadas que 

eles. Em se tratando da qualidade, nota-se que as africanas e os crioulos respondem mais pelas 

ações.  

Uma situação rara se mostra em alguns casos ocorridos no período colonial, quando 

os réus confessam não serem devedores da dívida pedida. Como o de Clara Correia crioula 

forra, moradora no Inficionado, que em 1780 entrou com um litígio para cobrar Manoel da 

Silva a quantia de três oitavas de ouro referentes a remédios que por ele pagou em uma botica. 
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O réu compareceu na mesma audiência em que foi citado e fez juramentos aos Santos 

Evangelhos que nada devia à autora. Em virtude disso, ele foi absolvido da ação e a autora 

condenada a pagar as “custas” do processo.402 Em 1785, foi Cipriana Gomes preta forra, que 

cobrou em juízo a quantia de uma oitava e três quartos de ouro de empréstimo. Nesse caso foi 

o procurador do réu que jurou não ser lícita a dívida.403 

Outro caso diferente dos demais foi a cobrança feita pelo Alferes Domingos José 

Rodrigues ao preto forro José Gonçalves da Mata. Tratava-se de uma dívida de quatro vinténs 

de ouro procedidas compra de gados. José apresentou como fiador a José Antônio de Freitas e 

assim teve encerramento a demanda contra ele movida.404 Por fim, 60 condenações 

envolvendo ações de cobranças foram feitas nos auditórios de Mariana no final do período 

colonial. 

Na época imperial, conforme já havíamos observado por meio dos gráficos, os 

processos relativos às cobranças diminuem expressivamente. 

 

Tabela 6 - Autores e réus envolvidos nas ações de cobrança por gênero e qualidade, 
1821-1840. 

 

Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 
 

Quatro homens e uma mulher participaram dos processos. Ou seja, apenas 5 ações 

foram encontradas para todo o período. Entre 1821 e 1840, três casos de cobrança não 

apresentam desfecho, um réu jurou a dívida e foi condenado, e em outro a ré desistiu da ação. 

Essa diminuição, conforme mencionado anteriormente, tem relação com a mudança no 

processo de julgamento dos casos. A partir da criação dos juizados de paz, muitos deles 

passaram a ser resolvidos nas próprias freguesias e não mais encaminhadas à cidade e sede do 

402 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 616, Auto 23854. 
403 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 246, Auto 6132. 
404 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 347, Auto 8740. 
 

Ação de Cobrança - 1821-1840 

 Homem Mulher Total 

Qualidade Autor Réu Autora Ré  
Preto 1 1 1 - 3 
Pardo - 1 - - 1 

Crioulo 1 - - - 1 
Cabra - - - - 0 
Total 2 2 1 0 5 
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termo de Mariana. No entanto, as mudanças mais significativas ocorreram com os processos 

relativos à questão da liberdade. 

 

 

4.3.A Constituição na vida dos libertos: brasileiros e africanos 

 

As ações que envolviam as alforrias dizem muito sobre as mudanças e permanências 

de algumas das características do sistema escravista nas primeiras décadas do século XIX. 

Podem ser observados aspectos acerca das relações entre os senhores e seus escravos, das 

modalidades de libertação e dos principais conflitos que envolviam esse processo.  

O principal motivo que gerou demandas entre as décadas de 1820 e 1840 tinha 

relação com promessas de alforrias não consolidadas, e, respectivamente, com o 

procedimento dos herdeiros de senhores falecidos com os escravos libertados em testamento. 

As reclamações, iniciadas nos juizados de paz e depois enviadas à cidade de Mariana, 

tratavam de descrever uma situação de cativeiro injusto. Sete casos serão examinados. Alguns 

deles possuem semelhanças no que se refere ao motivo que levou à abertura da ação, como a 

promessa de alforria.  

Manoel crioulo havia sido escravo de Manoel Moreira da Silva, mas, por ocasião da 

morte desse senhor, ele passou a servir ao herdeiro, Anacleto Moreira da Silva. Com esse 

proprietário, a liberdade foi negociada na condição de prestar serviço por quatro anos e depois 

receber a carta de alforria. Decorrido o tempo, Manoel ainda permanecia em cativeiro, mas 

agora “em rigorosa prisão e injúria por mandato de Ana Joaquina viúva daquele finado 

Anacleto Moreira”. 405 

Era comum que a posse dos escravos fosse sucedida por cônjuges ou herdeiros que 

não cumpriam os acordos que os antigos senhores haviam firmado com seus escravos. Parte 

das libertações prometidas ou concedidas em testamentos não chegou a ser efetivada. Após a 

Independência e a aprovação da Constituição, as intenções ou promessas tomaram proporções 

mais significativas na vida dessas pessoas. Os escravos em processo de libertação viram 

nessas situações um direito garantido. Diante disso, Manoel fez requerimento em função de 

ser “aliviado da prisão para na sua presença expor o seu Direito, pedindo primeiro a citação da 

sobredita viúva Ana Joaquina para reconciliação na forma da Lei”. O seu pedido foi atendido 

e a reconciliação ocorreu em 27 de setembro de 1830.  

405 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 474, Auto 15570. 
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Ana Joaquina Vieira compareceu e expôs em juízo a sua condição. Primeiro 

informou que não poderia “abrir mão” do escravo Manoel, depois disse que todas as coisas 

que ele argumentava não eram procedentes. Afirmou não ser verdadeira a alegação de compra 

da liberdade. Seu falecido marido realmente havia comprado Manoel e o enviado para 

Cantagalo, com a função de trabalhar por quatro anos e pagar o seu valor referente a 

quatrocentos e oitenta réis, embora o escravo não tenha cumprido o trato. Ele não foi 

“constante no serviço”, trabalhou por onze meses, mas no período restante se “distraiu” aos 

seus compromissos, “vadiou todo o mais tempo”. Portanto, a viúva argumentava que o 

descumprimento das condições acordadas com o falecido marido não dava ao escravo a 

prerrogativa à sua liberdade. Informou ainda que em nada era obrigado  

 
o defunto nem seus sucessores nenhum contrato condicional vale antes de 
verificada a condição o mesmo senhor experimentado da vadiação mandou 
recolher a casa o autor requererá em conclusão que lavrado o termo com esta 
resposta o Meritíssimo Senhor Juiz de Paz haja de mandar que o Autor volte 
aos serviços da escravidão e que tendo meios use dela legitimamente citadas 
todas as partes ouvido este requerimento pelo mesmo Juiz de Paz deferisse 
que o Autor Manoel crioulo seguisse os direitos que lhe compete e que 
continuasse no serviço de sua escravidão e tudo mais na forma do 
requerimento da Ré Anna Joaquina e de como assim o disse e deferiu (...). 
 
 

Diante disso, Manoel remeteu outra correspondência ao Juiz de Paz, informando que 

Ana Joaquina nunca havia questionado aquele contrato firmado com seu falecido marido. 

Naquela ocasião, contudo, “iludida por perversos conselheiros”, passou não somente a resistir 

ao acordo, como ainda colocar “o suplicante em rigorosa prisão, carregada de uma grossa 

corrente de ferro no pescoço, o que muito o tem atormentado e mal tratado com infração 

repreensível da Constituição do Império”. Referia-se, portanto, ao Artigo 178 da Constituição, 

parágrafo 19, que abolia “açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais penas 

cruéis.”  

Em última disposição, o curador de Manoel, Lucindo Pereira dos Passos, ainda 

mencionou que:  
 

Nestas fomentáveis e tristes circunstâncias se vale o suplicante da piedosa 
[proteção] de Vossa Excelência para que como defensor da liberdade em 
observância da lei de 20 de outubro de 1823, artigo 24, parágrafo 10, haja 
de se compadecer do suplicante desvalido, e digno de toda a comiseração, 
mandando que o Juiz de Paz respectivo informado da verdade do exposto, 
ponha o suplicante em liberdade, tanto da pessoa, como da rigorosa e dura 
prisão em que está (...). (grifo nosso) 
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O procurador Lucindo, pardo e cidadão ativo, lançou mão de uma lei que se referia 

às normas gerais do início do Império, que dariam “nova forma aos Governos das Províncias, 

criando para cada uma delas um Presidente e Conselho”. Esses presidentes deveriam cumprir 

os encargos administrativos especificados no artigo 24, que era dividido em 16 parágrafos; o 

de número 14 falava sobre a incumbência de “cuidar em promover o bom tratamento dos 

escravos, e propor arbítrios para facilitar a sua lenta emancipação.”406 Esse dispositivo 

antiescravista estava firmado no teor geral do projeto de constituição que foi enunciado a 

plenário em 1823, e que realmente previa em um dos seus artigos (o de número 254) a 

“emancipação lenta dos negros”. Como se sabe, a Assembleia Constituinte não chegou a 

discuti-lo, haja vista que foi encerrada por D. Pedro I antes que os deputados pudessem 

debater o artigo. Seja como for, sua lembrança pelo procurador de Manoel, 7 anos depois, 

indica que a potência antiescravista presente na fundação do Império do Brasil – logo logo 

soterrada pela Constituição outorgada de 1824 – apareceu na justiça de Mariana, em uma ação 

de liberdade. Lucindo, já cidadão, parecia estar testando, em 1830, os limites da ordem 

constitucional para garantir a liberdade de seu cliente, um escravo em processo de libertação – 

e eventual cidadão passivo, já que era crioulo.407 

Depois disso, foi até nomeado um fiador para depositar o valor referente ao escravo, 

enquanto o caso fosse julgado, mas o processo não teve sequência. Embora não haja como 

saber o desdobramento desse litígio, trata-se de um escravo que foi comprado não em função 

de servir ao seu senhor, mas para trabalhar para terceiros. Durante esse período, o serviço 

prestado concorreria para a conquista da liberdade. Mas, segundo a herdeira de seu patrono, 

os serviços não foram devidamente cumpridos, por sua vez, a alforria não poderia ser 

alcançada.  

406 Coleção das Leis do Império do Brasil. Parte I. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1887. Leis da Assembleia 
Geral e Constituinte do Império. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-F_80.pdf>. Acesso em: 15 
ago. 2012. Na sessão de 20 de setembro de 1823 há menção aos escravos quando se fala sobre uma emenda que 
previa a divisão das Províncias do Império em Comarcas, e, consequentemente, das Comarcas em Municípios e 
Povoações. Essa divisão, por sua vez, estaria associada à adoção de um critério de contagem da população e era 
importante definir se os escravos seriam considerados nessa soma. A proposta do Deputado Nicolau Pereira de 
Campos Vergueiro era de “contar-se a escravatura pelo terço do seu número, não como cidadãos, mas como 
braços, que fazem a origem da nossa maior riqueza, que é preciso entrar em linha de conta, provindo de homens 
e não de coisas”. Portanto, não era uma discussão que referia-se diretamente à defesa da liberdade. Diário da 
Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil, 1823. Edição Fac-similar, Brasília: Senado 
Federal, Conselho Editorial, 2003, pp.61-71. As leis do Império com essa data se referem a promulgação e 
revogação de decretos, exclusividade na deputação, sociedades secretas, promulgação de leis e às novas formas 
de organização dos governos das províncias. Coleção de Leis do Império do Brasil - 1833, p.51, v.1. (Publicação 
Original). Disponível em: <http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-
F_80.pdf>. Acesso em: 8 maio 2012). 
407 BERBEL, Márcia, MARQUESE, Rafael de Bivar & PARRON, Tâmis. Escravidão e política: Brasil e Cuba, 
c. 1790-1850. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2010, pp.168-172. 
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O quadro que se apresenta é de uma grande contradição entre o que foi dito pelo 

coartado e pela herdeira e viúva do seu último senhor. Afora tal oposição, fica evidente uma 

situação que começa a aparecer após a Independência, a utilização da legislação como 

garantia de direitos. Ele não se portou como um homem já liberto, mas denunciou a 

indignação contra um ato previsto na referida Lei de 20 de outubro de 1823, que previa o bom 

tratamento dos escravos e a lenta emancipação. Possivelmente, em uma iniciativa que coube 

ao seu procurador, Lucindo Pereira dos Passos, esse tipo de defesa contra agressões e maus 

tratos passou a ser cada vez mais constante nos auditórios da cidade de Mariana. 

O segundo caso, de Benta crioula e seus filhos, não chegou a ter desdobramento no 

juízo municipal. Nesta instância, quem recorreu foi Camilo Ferreira Torres, pessoa que se 

dizia senhor e possuidor dos mesmos por título de compra apresentado em audiência do dia 17 

de fevereiro de 1840, em Mariana. Na ocasião, o autor do processo anexou à petição o “papel 

de venda” dos supostos escravos feita pelos herdeiros de Maria Lopes de Oliveira e uma ata 

de reconciliação entre os mesmos, ocorrida em Barra Longa, em 04 de novembro de 1830. 

Portanto, no juizado de paz desse distrito, Benta e seus filhos buscaram comprovar suas 

liberdades. Já no juizado Municipal, o comprador foi quem tentou reaver o prejuízo de sua 

propriedade, uma vez que havia comprado escravos vendidos por seus herdeiros da senhora 

que supostamente os alforriou.408  

O papel de venda tinha data de 11 de abril de 1830 e informava que, entre poucos 

bens que ficaram da herança de Maria Lopes de Oliveira, estavam Benta crioula e os filhos 

que havia gestado.409 Assim foi feita entrega pelo “preço e quantia de seiscentos mil réis 

recebendo à vista cento e vinte oitavas” e a quantia restante seria feita a quitação em seis 

anos.  

Porém, na reconciliação do dia 04 de novembro de 1830, Benta e seus filhos pediam 

aos herdeiros de sua antiga senhora que desistissem das enormes violências que vinham sendo 

praticadas contra os mesmos, pois estavam sendo “perturbados em sua liberdade por Camilo 

Ferreira Torres, que os detinha em cativeiro sem título junto, nem causa válida, nem ela podia 

reduzir à escravidão pessoas que desde seu nascimento estiveram na posse da mesma 

liberdade.” Portanto, pediam providências quanto à atitude de pessoas para que não os 

408 ACSM, Ação Cível, Códice 375, Auto 8213. 
409 Os herdeiros eram: “José Martins Cordeiro, Maria Lopes e seus filhos Joaquim José [?] Josefa Maria, esta 
casada com Joaquim Batista e Ana por cabeça de seu marido e Pai Romão Martins Cordeiro, Mariana Dias e 
seus filhos José Antônio e Eleutéria e Maria por cabeça de seu Marido e Pai Pedro Martins Cordeiro e como 
herdeiros de nossos Irmãos cunhados e Tios já falecidos Antônio Cordeiro e Josefa Cordeira e todos Herdeiros 
de nossa Mãe, sogra e avó Maria Lopes de Oliveira”. ACSM, Ação Cível, Códice 375, Auto 8213. 
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mantivessem “por mais tempo em seu poder pessoas livres” e nem atentasse “a Liberdade de 

Cidadãos Brasileiros Livres”. 

Após a entrega da petição de Camilo Ferreira Torres no Juízo Municipal, Benta e 

seus filhos foram citados, mas não compareceram nas audiências dos dias 24 e 27 de fevereiro 

de 1840. Somente em 11 de março, por meio do curador, o Advogado Fortunato Rafael 

Arcanjo, eles apresentaram uma petição, argumentando serem livres, e mais cinco 

documentos que comprovavam o seu conteúdo, como carta de liberdade e procedimentos que 

tramitaram no Juizado de Paz. Benta buscava a comprovação da liberdade, e pretendia 

mostrar que estava usufruindo da sua alforria recebida em 08 de setembro de 1816 por meio 

título de passado por sua senhora, Maria Lopes Cordeira. Nos anos que se seguiram ela teve 

seis filhos, José, em 1818, Leonarda, em 1822, Cassiano, em 1825, Antônio, em 1828, 

Manoel, em 1834, Maria Francisca, em 1837, e Zeferino, em 1838.  

Em outra petição, Benta informou que era forra e que “pessoas mal intencionadas” 

pretendiam escravizá-la “com violências das leis fundamentais do Império”, e para que 

pudesse viver “sem sustos” em qualquer parte que lhe conviesse, implorava a proteção do Juiz 

Municipal. Em seguida, apresentou a carta de alforria e um parecer do Juiz de Paz. Nesse 

documento, o oficial se eximia da capacidade de resolver o caso, pois a ele caberia apenas a 

reconciliação entre as partes e não julgar se  os solicitantes eram libertos ou não. Ordenou 

apenas que a “Preta Benta crioula” e seus filhos fossem recolhidos por “José Antônio de 

Freitas para este requerer seu direito e justiça”. Ou seja, determinou o depósito para que eles 

pudessem cuidar da garantia da posse de suas liberdades.   

Essa ação também não teve prosseguimento no juízo Municipal. Nesse caso, 

contudo, tratava-se de uma liberta que se encontrava em posse da sua liberdade por meio de 

carta passada pela sua falecida senhora, embora o documento tenha sido desconsiderado pelos 

herdeiros. No primeiro momento, é interessante perceber que essa liberta reconhecia que a sua 

condição e dos filhos era de cidadãos brasileiros. Sendo, portanto, livres e cidadãos, nada 

poderia atentar contra eles. Esse estatuto era previsto na Constituição, no Título II, Dos 

Cidadãos Brasileiros, Artigo 6º, São Cidadãos Brasileiros, Parágrafo Primeiro, que assim 

definia “os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai 

seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua nação”.  

Trata-se de uma cidadania não em termos políticos, mas associada à nacionalidade e 

à proteção que o Estado agora garantia. Ao direito e garantia da liberdade. No entanto, não foi 

mencionado o código criminal, isto é, o artigo relativo ao crime “contra a liberdade 



210 
 

individual”, que seria “reduzir à escravidão a pessoa livre, que se achar em posse de sua 

liberdade”. 

Conforme o direito romano, a escravidão seguia o ventre, somente filhos de mães 

escravas ou coartadas permaneceriam na escravidão. Embora não saibamos o destino dado a 

essa família, é provável que com a apresentação da carta de alforria com data anterior ao 

nascimento dos filhos, Benta tenha os eximido da condição de servidão. Portanto, conforme 

anunciou em juízo, não poderiam pessoas livres permanecer em poder de terceiros.  

A ausência desse registro de liberdade, contudo, continuou causando transtornos à 

vida de pessoas que se libertavam sob alguma condição. Conforme exposto anteriormente, as 

liberdades prometidas e não consolidadas foram as maiores causas de processos envolvendo a 

comprovação da alforria. Tratava-se de libertações acordadas e não legitimadas em papel. 

Coartados eram os mais prejudicados nessa situação. 

Terceiro caso: em 08 de julho de 1830, o advogado Mateus Teixeira da Silva 

apresentou uma petição em nome e como curador de João escravo de Dona Maria Dias, para 

pedir a “liberdade prometida”. Nesse documento, João afirmou que, em agosto de 1828, a 

senhora, “solenemente prometeu libertá-lo pela quantia de duzentos mil réis à face de 

testemunhas, aceitando logo a mesma conta certa quantia que o suplicante tinha em poder do 

Guarda-mor Vidal José Gonçalves”. Porém, procurando mais tarde o papel de liberdade 

prometido, a senhora colocou em dúvida todo o acordo firmado, e não quis lhe passar a dita 

carta. Pedia então que, por ser pessoa miserável, fosse-lhe nomeado um curador “para estar 

em juízo, e fazer procuração, passando-se-lhe mandado para ser depositado para poder tratar 

de sua causa e outro para ser citada a suplicada para todo o expedido.”410 

João teve como curador nomeado o próprio Teixeira e a citação da ré ocorreu em 07 

de julho de 1830. Antes de recorrer ao juizado Municipal, João acessou a instância local. Em 

22 de maio de 1830, ele entregou uma petição ao juizado de paz de São Caetano do Chopotó. 

Nesse documento constava que, recusando a senhora de passar a carta de liberdade prometida 

pelo preço de duzentos mil réis, ele 

se constrangido a recorrer a Justiça, como de fato o fez, requerendo que a 
senhora fosse com vênia citada para Reconciliação: porém, esta lhe foi 
denegada primeira e segunda vez pelos motivos expedidos nos mesmos 
despachos. Portanto, recorreu o suplicante ao Excelentíssimo Presidente da 
Província e ao Conselho do Governo, que então estava reunido em exercício 
e precedendo informação do senhor Juiz de Paz, obteve uma Portaria do 
Excelentíssimo Presidente, em que mostra que o Juiz de Paz deve, segundo a 
Lei, prestar-se a Reconciliação. 

 

410 ACSM, Ação Cível, Códice 281, Auto 6869. 
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Nessa mesma petição, como de praxe, foi pedida a nomeação de um curador, e que a 

senhora fosse notificada. Em 12 de maio de 1830, o Reverendo Justiniano Pereira foi 

nomeado para representar João em juízo e no mesmo dia Dona Maria Francisca Dias foi 

citada. A Reconciliação aconteceu dez dias depois, em 22 de maio do mesmo ano. As partes 

então foram ouvidas e primeiro foram dispostos os argumentos do suposto escravo “por 

intermédio de seu Curador, o Padre Justiniano da Cunha Pereira”. Além de justificar o pedido 

da carta, ele pretendia mostrar que o papel de venda a Vasco José Cordeiro era “nulo pela Lei, 

e não pode ter efeito enquanto não decidir a lide que está pendente entre a senhora e o 

escravo; é nulo por ser muito posterior àquela promessa de liberdade, e finalmente é nulo 

porque um escravo ladino tem escolha de senhor”. Nesse momento, o procurador se reportou 

à Carta Régia de 20 de março de 1688, que previa, a partir daquela data, que em todas as 

devassas gerais que fossem tiradas no Estado, se indagasse “pelos senhores que com 

crueldade” castigavam seus escravos e que aqueles que o fizessem fossem obrigados a vendê-

los a pessoas que lhe deem bons tratos.”411 Protestava contra a venda a Vasco José Cordeiro, 

“porque é de supor que semelhante venda nas circunstâncias com que se acha o escravo seja 

feita de propósito para atormentá-lo com castigos, e saciarem o ódio e rancor que se tem 

concebido contra ele.” 

Da parte da senhora foi negada a promessa de liberdade. Dona Maria Francisca Dias 

admitiu que falou sobre a coartação, embora não tivesse sido feita estipulação “alguma com 

estes patronos, nem depois com o mesmo escravo”. A sua resposta foi ainda no sentido de 

afirmar que aquele escravo “eram seus pés e mãos”.412 Enfim, o objetivo era esclarecer que 

tudo era apenas “uma conversa que não passou a diante,” e sendo assim, não teria “natureza 

alguma de promessa”. Portanto, a promessa que o escravo alegava, nem mesmo teria sido 

feita em sua presença, mas intermediada por Francisco José Ribeiro, que por ele resolveu 

interceder, “que se intrometeu a falar pelo seu interesse particular, sem que o caso lhe 

tocasse”. 

Dona Maria Francisca reiterou que “em direito civil” uma conversa “não produz 

obrigação alguma”. Nem com o escravo e nem com Francisco chegou a pactuar sobre 

“coartar, forrar, sobre preço, sobre tempo”. Além disso, o Direito também permitia que até 

411 LARA, Silvia Hunold. “Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa”. In: ANDRÉS-
GALLEGO, José (Dir. e Cord.) Nuevas Aportaciones a la Historia Juridicade Iberoamérica. Madrid: Fundación 
Histórica Tavera, 2000. (CD-ROM), p. 198. 
412 Imagem consagrada no trabalho de Antonil. Seria o advogado de Dona Maria um leitor do célebre jesuíta, 
republicado no século XIX? Provavelmente não: podemos ver aqui uma metáfora corrente na boca de senhores 
de escravos. 
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passar o papel e de ser assinado, o senhor poderia desistir e “nenhuma força”, poderia obrigar 

a conceder o título. Independente das razões formais, segundo a senhora, o escravo também 

não merecia nenhum favor pela sua ingratidão com que estava se portando na presença ou sua 

ausência, “chegando a proferir que queria matar a Coruja, querendo com este termo anunciar 

a sua senhora”. Ainda foi lembrado que “segundo a lei, por semelhante expressão, o escravo 

ainda depois de forro, podia ser revogado e reduzido à escravidão”. Por fim, anunciou que o 

escravo já havia sido vendido e em nada poderia mais reconciliar. 

Diante das exposições de João e sua senhora, o Juiz de Paz decidiu enviar o caso para 

juízo competente, pois mesmo procurando “todos os meios pacíficos a seu alcance não foi 

possível reconciliar as partes.” 

Voltando ao Juizado municipal, em 26 de agosto de 1830, outra petição em nome de 

João foi recebida das mãos do seu procurador, Mateus Teixeira da Silva. Nesse documento, 

informava às autoridades que havia chegado à notícia do seu curado que Vasco José Cordeiro 

“obtivera mandado para o prender”. Desse modo, apresentava junto à petição uma procuração 

do Alferes Tomás Rodrigues Milagres, pessoa disposta a afiançá-lo na quantia referida para a 

sua liberdade e os seus jornais, para que “debaixo de fiança” pudesse tratar da sua causa, 

ficando em nenhum efeito o mandado que “obtivera o fantástico comprador”.  

No mesmo dia 26 de agosto, foram apresentados 14 artigos da parte do autor. Desse 

modo, queria provar, além de todas as informações anteriormente citadas sobre a negociação 

da liberdade e a possível venda de sua pessoa, que sempre serviu à sua senhora “com 

prontidão, respeito e amor de servo, por cujos motivos alcançou ter a mesma vontade de o 

libertar”. Atribuía à decisão de sua senhora de não o passar carta de liberdade por ser de “sexo 

fraco” e facilmente dissuadida por “pessoas péssimas estranhas e ambiciosas”. Afirmava ter 

sido a venda forjada, e ainda em conluio dessas pessoas, inclusive do Juiz de Paz, que rejeitou 

sua ação por duas vezes em sua instância e depois mandou citar o seu suposto comprador sem 

que houvesse requerimento para isso. Afirmava ainda ser de pessoa “rústica e miserável, 

morigerado e de verdade e consciência, digno de todas as restituições legais”.  

Em audiência de 25 de outubro de 1830, ofereceu adição ao libelo e pediu que a ré 

fosse apregoada. Assim acatou o ministro. Em 11 de novembro de 1830, findou-se o período 

para a contrariedade; como ela não compareceu, foram pedidos os 20 dias para apresentarem 

testemunhas. No dia 17, o advogado Antônio Fernandes de Souza foi nomeado inquiridor. 

Portanto, a dilação somente ocorreu no ano seguinte; enquanto isso, o advogado do autor 

entrou com petição para que o Padre Justiniano da Cunha Pereira prestasse seu juramento, o 

inquiridor fez juramento e ainda foram pedidos mais dez dias para correr a dilação. No dia 15 
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de março de 1831, os autos das inquirições ocorridas em janeiro, fevereiro e março foram 

apresentados em juízo.  

Entre as cinco testemunhas estavam Francisco Cardoso, homem pardo, solteiro, 

morador na Piranga, carpinteiro, 32 anos; Francisco José Ribeiro, homem branco, casado, 

morador na Freguesia da Piranga, vive de cultura, 43 anos; o Reverendo Justiniano da Cunha 

Pereira, morador na Oliveira, freguesia de Guarapiranga, homem de 32 anos; Casimiro 

Flaviano de Castro, homem branco, solteiro, morador na Aplicação da Oliveira, freguesia de 

Guarapiranga, estudava gramática, de idade de 24 anos; e Silvério de Araújo Camelo, pardo, 

casado, morador na freguesia de Itaberava, vivia de seu ofício de carpinteiro, 27 anos. 

Os artigos expostos pelo autor foram todos confirmados pelas testemunhas. Essas 

pessoas conheciam João e sabiam, “por ver” ou “ser público e notório” que ele havia 

negociado sua liberdade por quantia acertada e afiançada sem o retorno da alforria. O 

reverendo Justiniano, ainda afirmou saber por ser  

 

verdade, público e notório, que o autor, depois de ter adquirido sua liberdade 
continuou a servir a Ré trabalhando em casa de Francisco José Ribeiro para a 
dita sua senhora, sendo que em tempo algum usou ele autor de ingratidão 
contra a Ré sua Senhora, sendo tudo o quando dizem de ingratidão efúgios 
antecipados. 
 
 

Diante do conteúdo apresentado pelo autor, foi esperada para as audiências seguintes 

uma resposta da ré, embora tivesse prevalecido o silêncio por todo o tempo. O curador de 

João acreditou que a ausência de manifestação implicava que o autor estaria “na circunstância 

de obter sua liberdade de forma pedida em seu libelo, fazendo-se justiça do costume atenta a 

natureza da causa”. No dia 21 de março, ela foi apregoada para falar da causa, mas não 

compareceu. O mesmo procedimento foi pedido no dia 11 de abril, quando o procurador do 

autor exigiu ainda que fossem feitos os autos conclusos. A conclusão procedeu no dia 14 e 

favoreceu o autor: 

 
Pretende o Autor pelo seu libelo com assistência do curador que a Ré seja 
obrigada a reconhecê-lo livre da escravidão. O que ido visto [...] dos autos 
como pela [...] do [Autor] se mostre que a Ré lhe prometera a liberdade pelo 
preço de duzentos mil réis, cuja promessa se verificara pela aceitação do 
Autor perante testemunhas e achando-se depositada a quantia dos 200$000 
réis, e a Ré não comparecesse para se opor no que é visto [confessar] 
tacitamente, a condeno a cumprir a promessa, passando ao Autor o título na 
forma pedida, e nas custas; ficando lhe direito salvo para levantar a quantia 
que se acha depositada. 
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A publicação da sentença ocorreu em 25 de abril. Nas duas audiências seguintes foi 

feito requerimento pelo advogado do autor para que a ré fosse intimada na sentença final, e 

também pedido de vista. Na audiência do dia 19 de maio, apresentou-se o advogado Lucindo 

Pereira dos Passos, em nome de Dona Maria Dias, pedido vista para embargar o processo. O 

pardo, cidadão, Lucindo Pereira dos Passos, mudara de lado: de defensor da liberdade, com 

leituras antiescravistas do que se discutia em 1823, passara a defender a permanência da 

escravidão. Nessa ocasião, foram trazidos cinco artigos em que, mais uma vez, ela negava o 

trato, sob o argumento de que não podia de desfazer do escravo, por ser “seus pés e mãos”. 

Ainda lembrava que João não mereceria favor algum, e que por “desenvolturas, se viu 

obrigada a vendê-lo a Vasco José Cordeiro”.  

No dia 26 de maio, o procurador do autor protestou os embargos. Seu principal 

argumento foi mostrar que a matéria apresentada era contraditória, uma vez que tratava do 

embargado como se fosse “seus pés e mãos”, mas ao mesmo tempo, o teria vendido ao seu 

cunhado “sem urgente necessidade”. Ainda mencionou outro ponto até então não tocado até 

aquele momento:  

 

Da certidão que se junta extraída do inventário do marido da embargante se 
vê haverem no monte nove escravos em boa idade, dos quais tendo 
necessidade podia dispor de um, e nunca do embargado a quem tinha dado 
liberdade: mostra-se ser este avaliado em 160$000 réis, e dando a mesma os 
200$000 réis que pedirá a embargante pela sua liberdade, já se vê ter de 
lucro 40$000 réis. 
 
Assim é visto que a liberdade do Embargado não pusesse dúvida pela solene 
promessa da Embargante e mesmo porque lha desejava dar, como deu, por 
conhecer que seu marido o estimava tanto que em seu testamento deixou 
quartada sua mulher Joana crioula, prevendo assim que por este benefício 
dava um motivo para a liberdade do embargado e que com esta ele satisfaria 
o quartamento de sua mulher: A estimação de um escravo só se paga com a 
liberdade a qual lhe deu a embargante como testamenteira e herdeira do seu 
marido. 
Não se pode duvidar da fraqueza do sexo feminino: E porque estava 
conhecido o direito que tinha o embargado da sua liberdade, contra as leis do 
Império concorreu o tal Cordeiro cunhado da Embargante para falsamente 
fabricar a chamada compra que se tal houve, de nenhuma por não constar de 
posse alguma do Embargado, e estão incursos nas penas do Código Capítulo 
2o Artigo 167, título quinto da segunda parte.413 
 
 

413 Referia-se, portanto, ao Capítulo II do Código Criminal, Falsidade, Artigo 167, “Fabricar qualquer escritura, 
papel, ou assinatura falsa, em que não tiver convindo a pessoa, a quem se atribuir, ou de que ela ficar em plena 
ignorância”. 
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Para confirmar as afirmações a respeito do inventário do falecido Furriel Antônio Francisco 

de Souza, que deixou viúva Dona Maria Francisca Dias, foi requerida uma certidão por parte do 

curador do autor. Em cópia do documento datado de 01 de agosto de 1828, constava dois itens, “João 

crioulo carpinteiro de quarenta anos, casado doente, visto e avaliado pelos ditos louvados em 

cento e sessenta mil réis” e “Joana crioula mulher do dito de idade de quarenta anos, quartada 

pelo testador para servir seis anos depois passar-lhe carta, vista e avaliada pelos ditos 

louvados em cento e cinquenta mil réis.” 

O procurador de João procurou impugnar os embargos da ré recebidos no dia 01 de 

setembro de 1831. Anunciou em audiência que “com todo o devido respeito do despacho que 

recebeu dos embargos agravava do mesmo como protesta diz e tomar conhecimento deles a 

primeira vez que subirem aos autos a superior instância”. O agravo assim foi interposto e 

assim, pôde contrariar, reunindo mais 12 artigos. Mais uma vez confirmou a contradição da ré 

sobre a venda de João, a maldade praticada com a suposta venda, mas ainda esclareceu que na 

casa da ré havia mais nove escravos bons, e assim, “nenhuma falta lhe fazia o embargado 

porque lhe ficavam oito com o mesmo Embargado reconhecendo o benefício da Embargante e 

tendo sua mulher no cativeiro nunca deixaria de servir à mesma Embargante.” E concluindo, 

afirmou que contrariava por achar as confissões dadas pelas testemunhas do autor úteis e 

favoráveis. 

O Ministro que presidiu a audiência do dia 03 de outubro aceitou a contrariedade 

oferecida por Mateus Teixeira da Silva. Em 07 de outubro de 1831, Lucindo Pereira dos 

Passos replicou a decisão, criticando a fala do autor quando disse que “escravo ladino tem 

escolha de senhor”. Argumentou ser “um absurdo que até ofende aos [ner]vos que sustentam a 

Constituição e o Império”. Em 18 de outubro o procurador do autor pediu vista e informou 

“triplico por negação deduzido na replicação”. Em audiência do dia 07 de novembro, o 

Ministro negou a tréplica e concedeu ao procurador da ré os dez dias para dilação de vinte 

dias pedida. 

A causa ficou parada até o dia 22 de março de 1832, quando o procurador da ré, 

Lucindo Pereira Passos, declarou ter finalizado e que subissem os autos à conclusão, pois o 

autor havia recebido carta de alforria. Ponto para a liberdade. Os demais procedimentos 

ficaram a cargo de declarações, e sentença, quando o juiz julgou a desistência por parte da ré e 

mandou que recebesse a quantia depositada e pagasse as custas do processo.  

Diante dessa desistência, não há dúvidas acerca da injusta tentativa de manter João 

na condição de escravo. Para essa intenção, Dona Maria Dias movimentou pessoas, como seu 

cunhado, Vasco José Cordeiro, que supostamente teria efetuado a compra do cativo, e o Juiz 
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de Paz do distrito de São Caetano do Chopotó, que teria aceitado o pedido de reconciliação 

somente depois de duas solicitações a ele dirigidas. Em fase de reconciliação, Dona Maria 

Dias apelou até para a tentativa de revogação da liberdade por meio da acusação de ingratidão 

para que nenhuma negociação não fosse realizada.  

Por outro lado, consta nos autos do processo que, diante das negativas do Juizado de 

Paz, esse autor chegou até mesmo a procurar o Presidente da Província para garantir o seu 

direito à liberdade. Para chegar ao Conselho do Governo, contudo, ele esteve sob a proteção 

de uma autoridade eclesiástica, o Padre Justiniano Pereira da Cunha, pessoa que se apresentou 

como curador no juízo do distrito de São Caetano do Chopotó na tentativa de se obter uma 

reconciliação. Portanto, nenhuma demanda ou intenção de obter uma garantia por meio 

judicial era conduzida de forma isolada. Havia sempre nesse jogo de disputas certo interesse 

de quem buscava favorecer uma das partes. Os pequenos favores e auxílios mútuos geravam 

vínculos entre as pessoas de uma mesma sociedade.  

A participação de testemunhas tinha grande contribuição para a definição de algumas 

disputas judiciais. Esse papel geralmente era executado por pessoas de conhecimento ou 

convívio das partes, ou mesmo por desconhecidos que, de alguma forma, presenciaram 

situações importantes e que contribuíam para o julgamento dos delitos. Sabiam por ver, por 

ouvir dizer, por ser público e notório, enfim, sempre tinham alguma informação que 

costumava favorecer a parte que o indicava para ser inquirido.  

Chegamos ao quarto caso. José crioulo é outro escravo que teve promessa de alforria 

feita por seu senhor, Francisco Gonçalves Vieira. A intenção de alforriar foi manifestada na 

presença de várias pessoas, inclusive momentos antes de falecer.414 Em petição entregue ao 

juízo municipal de Mariana, em 04 de novembro de 1831, José, por meio de seu curador, 

Antônio Fernandes de Souza, informou: 

 

Que sendo escravo de Francisco Gonçalves Vieira Monteiro, este em 
sua vida espalhou vozes e disse a muitas pessoas que o havia de forrar, 
e agora, ultimamente, estando próximo a morrer, e em seu perfeito 
juízo declarou e disse à sua filha Maria Vieira, casada com Joaquim 
do Vale, e a outras muitas pessoas, que se achavam presentes: o meu 
escravo José crioulo é forro, que assim o prometi e o faço em 
remuneração dos bons serviços que sempre me fez (...). 

 
 

414 ACSM, Ação Cível, 1o Ofício, Códice 405, Auto 8851. 
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O conteúdo dessa petição foi o mesmo utilizado meses antes no juizado de Paz da 

Capela de São José do Barroso, Freguesia do Pomba, quando tentou com a viúva e filhos 

herdeiros de seu falecido senhor, reconciliar-se. No entanto, as audiências da reconciliação 

não produziram efeito para João. Na primeira, Francisca Rosa, a viúva, não compareceu. Na 

segunda, todos compareceram, mas não houve conciliação entre as partes.  A viúva era meeira 

da herança de seu falecido marido e os seus filhos eram menores de 25 anos, assim também 

como era o escravo João. Dessa forma, o curador dos órfãos, Silvério José Correia, 

argumentou não ter o autor “direito algum e quando tinha deveria requerer no juízo de 

órfãos”. A medida adotada foi desmerecer a investida de João perante a justiça por se tratar de 

uma situação que deveria ser resolvida por outro órgão, responsável pelos órfãos.  

João, na verdade, ainda não era liberto. Nos artigos formulados para serem utilizados 

na inquirição das testemunhas, o curador o definiu como “pessoa livre, como é, sem dever de 

servidão à pessoa alguma, e estando em posse ou quase de sua liberdade.” Ou seja, ele não era 

possuidor de carta, não tinha posse do título de liberdade, apenas teve a seu favor a 

manifestação verbal da intenção de alforria feita por seu senhor na presença de terceiros. Em 

vida, e estando “em seu perfeito juízo”, Francisco Gonçalves Vieira Monteiro “espalhou 

vozes e disse a muitas pessoas que o havia de forrar”. Uma das pessoas que teria escutado tal 

promessa foi a filha do falecido, Maria Vieira, casada com Joaquim do Vale.  

Em outro momento, o curador afirmou que havia mais de um ano que João estava em 

posse de sua liberdade. Portanto, reduzir à escravidão uma pessoa nessas condições era um 

ato “contra a lei”. A conotação de liberdade empregada nessa colocação guarda relações com 

um processo que parte de uma promessa e que se consolida a partir da apresentação de um 

fiador do valor referente à avaliação do escravo. A posse da Carta de Corte, no entendimento 

dessas pessoas, dava ao escravo os mesmos direitos de um escravo que possuía sua Carta de 

alforria. É partindo dessa concepção que é dirigida uma acusação à senhora e outros 

herdeiros, que “clandestinamente”, providenciaram a apreensão e venda do escravo.  

A ação prosseguiu e foram oferecidas cinco testemunhas da parte do autor, todos 

brancos, que afirmavam estar aquele senhor em perfeito juízo quando prometeu libertar seu 

escravo. Antônio Jorge de Barcelos, casado morador na Aplicação do Pinheiro, Freguesia do 

Sumidouro, vivendo de negócio, ouviu Francisco Gonçalves Vieira falar disso na varanda de 

sua casa, no referido distrito. Antônio Lopes de Jesus, casado, morador no distrito de São José 

do Barroso, que vivia de roça aos seus 32 anos, sabia por ouvir dizer a filha do falecido, que 

aquela declaração havia sido feita na hora de sua morte. Joaquim Rodrigues Airão, solteiro, 

morador na Freguesia e Aplicação de Santa Rita do Turvo, que vivia de tropa aos 30 anos, 
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disse que sabia por ouvir “a muitas pessoas de verdade” afirmarem que aquela libertação 

havia procedido em função dos “bons serviços que sempre lhe fez em razão de lhe ter sido 

fiel”.  

Maria Vieira Moreira, a própria filha do falecido senhor, foi testemunha de João. Ela 

também era moradora na Aplicação de São João do Barroso, tinha 19 anos e vivia de roça. 

Afirmou a intenção do seu pai de libertar o escravo,  

 
que assim lhe tinham prometido, e que tendo mandado chamar o Padre 
Antônio Justiniano Gonçalves fontes para lhe passar Carta de Liberdade, e 
como este não veio, ele proferiu aquelas palavras e disse a ela testemunha 
como sua filha, e herdeira, que lhe passasse a carta e que isto fazia em razão 
dos bons serviços feitos o mesmo escravo José lhe tinha feito (...) sabe pelo 
ver e estar presente, que na hora que seu pai proferiu aquelas palavras acima 
referidas, de libertar o escravo José, estava em seu perfeito juízo lhe tinha 
feito juízo, e que ela testemunha sabe que com a liberdade deste escravo não 
causa prejuízo nenhum a terceiro, e nem a ela testemunha sua herdeira, em 
razão de lhe ficarem muitos bens assim móveis como de raiz. 
 
 

Eis aqui a principal testemunha a afirmar os argumentos apresentados por João em 

juízo. Embora fossem pessoas próximas ao falecido e seus herdeiros, Maria era filha e 

herdeira direta, ou seja, uma das pessoas mais interessadas em defender propriedade deixada 

pelo falecido. Nesse caso, contudo, ela preferiu defender a última vontade de seu pai e fazer 

valer a intenção de alforria de um escravo estimado. Outra testemunha, Silvério Gonçalves 

Monteiro, solteiro, morador no distrito de São José do Barroso, homem de 48 anos que vivia 

de roça, apresentou razões para a libertação. Afirmou também ter ouvido do próprio senhor 

“que o escravo seria forro”, e que não houve tempo de passar a carta de liberdade, pois o 

Padre foi chamado, mas como era noite, “só veio no outro dia de manhã e quando chegou, já o 

achou sem fala, razão porque não se passou o dito papel.” 

Embora os réus continuassem negando, a sentença judicial foi favorável a João. Em 

07 de junho de 1834, o procurador do autor pediu conclusão do caso, mas somente dois meses 

depois que o Cidadão Brasileiro e Juiz de Direito interino, o Capitão Júlio de Souza Novaes, 

afirmou: 

 
(...) vistos estes autos [termos] deles se mostra pretender o autor ser 
declarado livre da escravidão porque sendo escravo de Francisco Gonçalves 
Vieira Monteiro este, por vezes, e ainda chegado ao Leito da morte declarou 
perante muitos e sua própria filha Maria, que o mesmo era forro, em 
remuneração aos bons serviços que lhe havia prestado (...). 
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Portanto, conformando-me com as disposições de Direito em casos tais, 
julgo ser o autor pessoa livre de toda a escravidão, e mando que seja por tal 
reconhecido pelos réus sucessores de Francisco Gonçalves Vieira Monteiro, 
aos quais condeno nas custas dos autos. Mariana, 25 de agosto de 1834.  
 

 
 

O juiz não teve dúvidas quanto ao pedido do escravo, mas também ficou explícito 

que a falta de argumento por parte dos réus foi o que favoreceu o autor, uma vez que eles 

apenas negaram e não apresentaram nenhuma prova ou argumento que contrariasse. Não 

satisfeitos com a conclusão, a viúva e o curador dos herdeiros menores anunciaram a intenção 

de interpor uma apelação ao tribunal da Relação.  

Quinto episódio: Manoel Inácio da Silva se encontrava “na posse ou quase de sua 

liberdade” quando recorreu à justiça de Mariana no ano de 1835, com assistência do seu 

curador, o advogado Antônio Fernandes de Souza. Ele argumentou ter negociado sua 

libertação com Tomás José da Silva, seu senhor, que precisava de dinheiro para custear as 

despesas do enterro do seu pai, Francisco José da Silva. Tomás então “contratou” com o 

escravo “de lhe dar o que tivesse, o que lhe levaria em conta quando lhe passasse papel de 

quartamento para sua liberdade”. Assim procedeu, várias quantias foram depositadas em mãos 

desse senhor, como consta em recibos apresentados. Porém, Tomás faleceu antes da feitura 

Carta de Corte, deixando o escravo à mercê da vontade dos herdeiros.  

Esse é mais um caso que demonstra o sentido atribuído a uma promessa seguida de 

pagamentos efetuados. Embora não houvesse título de alforria, esses procedimentos serviram 

de argumentos em defesa da liberdade.  Em juízo foi exposto que aquele escravo queria fazer 

valer seu direito e pagar o restante que faltava ao testamenteiro do seu falecido senhor, Luiz 

Gonçalves Carneiro, pois já se encontrava “no gozo de sua liberdade” havia mais de um 

ano.415 Para justificar o pedido, o curador se referiu ao Artigo 179 da Constituição, que previa 

crime “reduzir à escravidão pessoa livre, que se acha em posse da sua liberdade.” Nas 

palavras do curador, Manoel Inácio era “homem que tem direito adquirido a sua Liberdade, e 

estando em posse ou quase de sua liberdade, e pelo mesmo direito adquirido”. Ainda afirmou 

que “ganhou o autor o direito de liberto que conforme o direito ganham os escravos quartados 

quando contratam com seus senhores.” 

A aproximação da condição de liberto à de coartado fica mais evidente ainda quando 

expõe o curador que o testamenteiro do senhor agiu com dolo e malícia, quando o colocou o 

escravo coartado na meação do falecido senhor. Insistia que, na feitura do inventário, já estava 

415 ACSM, Ação Cível, 1o Ofício, Códice 385, Auto 8420. 
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na “condição de livre”, pois o contrato feito com Tomás era lícito “e permitido por todos os 

direitos”, embora tenha falecido sem que a Carta de Corte fosse passada. O primeiro 

pagamento referente ao valor acordado já formalizava a coartação e dava o direito à referida 

carta.  

Para o curador, considerar como escravo seu constituinte era uma violência, pois 

“negar a uma pessoa de condição livre como é o autor a procedência de sua liberdade que é 

muito favorável em Direito quando é prometida [?] como causa onerosa, como é expresso na 

ordenação Livro Quarto, título 11, parágrafo quarto.” “Que ninguém seja constrangido a 

vender seu herdamento, e coisas que tiver contra a sua vontade”. Seria, portanto, o 

testamenteiro obrigado a cumprir o trato que Manoel Inácio havia feito com Tomás José da 

Silva. 

Manoel Inácio apresentou cinco testemunhas que provavelmente eram conhecidas na 

localidade, como Antônio Teixeira, solteiro, morador em São Caetano, de 30 anos de idade, 

vivia de andar no caminho com besta de mantimento. Dona Ana Micaela da Silva, moradora 

em Mariana, de 56 anos. João Paulo Matildes, casado, morador em São Caetano, de 28 anos e 

que vivia de cobranças. João Gonçalves Vilas Boas, casado, morador em São Caetano, 

ferreiro, de 23 anos e Luiz Pinheiro Lobo, viúvo, morador em São Caetano, ferreiro, de 41 

anos. Era do conhecimento de todos o acordo de coartamento, as parcelas repassadas e os 

recibos que legitimavam tal ajuste. Dona Ana Micaela afirmou ainda que parte daquela 

quantia era ela mesma quem guardava, mas que depois a entregou a Manoel para que fosse 

guardada em outra parte. Isso ocorreu quando a testemunha esteve em companhia de seu filho 

em São Caetano, o vigário Rufino Alves de Mesquita. 

O autor pretendia que o contrato fosse firmado, pois sua ação era “naturalizada pelas 

Leis Pátrias e principais do Direito, conforme as quais é definido que toda a ação nascida 

obrigação e que nenhuma razão em respeito deve embaraçar o cumprimento dela afim disso 

em a Ordenação Livro Primeiro, título 80, parágrafo 11.”  Portanto, se referia à ordem “das 

coisas que são comuns aos tabeliães de notas e aos do judicial”, à obrigação que os oficiais 

tinham de passar “instrumento ou Carta à parte que lho requeres”. Pois tendo adquirido direito 

à sua liberdade não deve jamais ser considerado como cativo tendo a seu benefício todas as 

razões favoráveis recomendadas e celebradas pelas Ordenações, Livro quarto, título 11, 

parágrafo quarto, ou seja, “a favor da liberdade são muitas coisas outorgadas contra as regras 

gerais”. Toda a matéria, portanto, estava provada por documentos e inquirições de 

testemunhas.  
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O procurador do réu, por sua vez, procurou criticar a ação dizendo que “talvez fosse 

a mais extravagante que tinha aparecido no foro da cidade de Mariana”, por ser pedido “um 

título de coartamento que é o mesmo que de liberdade”. Esse procedimento, na sua 

concepção, não procedia, pois o autor não era “senhor” e nem podia ser “considerado patrono 

e proceder para [autuar] a competente vênia recomendada na Ordenação Livro Terceiro, 

Título 9, parágrafo 6”. Essa passagem das Ordenações Filipinas “Dos que não podem ser 

citados por causa de seus ofícios, pessoas, lugares, ou por alguma outra coisa.” O parágrafo 

em questão dizia: 

E se o pai ou patrono for Tutor, Curador, Procurador, ou Feitor de outra 
pessoa, e seu filho, ou liberto em seu próprio nome o quiser citar, e 
demandar por coisa que pertença àquele, cujo Tutor, Curador, Procurador, 
ou Feitor, o pai, ou patrono for não poderá fazer, senão nos casos, em que 
poderia demandar, se o pai ou patrono em seu próprio nome houvesse de ser 
demandado, e impetrada primeiro a dita licença. 
 

  Segundo essa justificativa, ao autor não seria pessoa legítima para chamar o réu a 

juízo, pois contratou a liberdade com Tomás José da Silva, que lhe deu garantias, mas esse era 

filho de um dos herdeiros de Francisco José da Silva e naquele momento da ação, por “não ser 

pessoa hábil para estar por isso em juízo depois daquela sobredita partilha do inventário de 

Francisco José da Silva”. Completou que “a mulher do mesmo réu só teve meação e a outra 

foi dada a seus filhos órfãos.”  

Após a intervenção do advogado dos réus, o Juiz Municipal examinou os autos e os 

favoreceu, a sentença foi cancelada. O procurador do autor ainda tentou provar que a ação era 

legítima. Protestou pelo artigo 167 do código penal , além dos privilégios da Ordenação, livro 

4, título 11, parágrafo 4, título 16, parágrafo 1. Mas o juiz mandou que a sentença fosse 

cumprida. Manoel, por sua vez, apelou para o Tribunal da Relação.  

As pessoas que tinham suas liberdades colocadas à prova temiam serem vendidas ou 

levadas da região em que socialmente eram reconhecidas como libertas ou livres. Sexto caso: 

foi isso que ocorreu com Rita Maria e sua filha Francisca, que foram alforriadas no 

testamento de sua senhora, Dona Maria Luciana, mas tiveram suas liberdades impugnadas 

pelo testamenteiro Manoel Caetano do Couto. Elas temiam a possibilidade de serem levadas 

“para longe” e vendidas como escravas. Em petição que deu início a uma reconciliação no 

juizado de Paz da Guarapiranga, o curador das supostas libertas, Lucindo Pereira dos Passos, 

e que, portanto voltava aqui ao campo de defesa da liberdade, afirmou que aquela atitude era 
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“contra a Lei, e ainda contra o Direito Natural” e que era crime e difamação duas pessoas que 

se encontravam libertas serem tratadas em regime de escravidão. 416 

A conciliação, contudo, não ocorreu porque o testamenteiro da senhora falecida disse 

que não poderia fazer nenhum tipo de ajuste, pois pendia outra causa em juízo relativa ao 

testamento de Dona Maria Luciana. Nessa ação, ela estava sendo colocada debaixo de 

curatela por ser julgada como demente. Dessa forma, o seu testamento provavelmente seria 

cancelado, pois naquele estado em que se encontrava, não estaria em condições de gerir seus 

bens. Se assim fosse comprovado, as autoras perderiam a posse de suas liberdades transferidas 

por meio desse documento.  

A demência da senhora, segundo Manoel Caetano do Couto, passou a ser anunciada 

por agir de forma inconveniente a respeito de ocorrências que envolviam seus escravos. 

Consta que, no ano 1832, parte deles andou praticando roubos e delitos em estadas em dias de 

serviço. Ao invés de serem repreendidos pela senhora, ela agia em sua defesa, os desculpava, 

e “até se zangava com os noticiadores”. O único filho, Francisco José da Rocha, que vivia em 

sua companhia na casa em que morava, também era considerado demente. Portanto, diante 

dessa situação, os familiares, como a filha e o curador das netas, requereram atestado de 

demência, pois “carecia de senso comum, e até libertar escravos, sem causa justa ela estaria 

fazendo”.  

Diante do episódio relativo aos escravos, os familiares conseguiram comprovar a 

demência, quando foi passado “Edital do Estilo”, um afixado na cidade “e outro na paragem 

da residência, inibindo à toda e qualquer pessoa de fazer com ela contratos”. Estando assim 

“debaixo de curatela, não poderia fazer testamento”, como fez em 11 de junho de 1835. 

Aquele documento, portanto, haveria ser julgado nulo, pelo que “é expresso na ordenação, 

Livro 4, título 81, parágrafo 4o”, “das pessoas, a que não é permitido fazer testamento”, sendo 

que, nesse sentido, a proibição se aplicava a uma pessoa tolhida  do direito de administrar 

seus bens. 

Um escrivão declarou que 

 
Dona Maria Luciana Rosa, é Mãe Legítima do dito seu curado, a qual por 
contar mais de oitenta anos de vida, se tem tornado incapaz de reger sua 
pessoa, e bens porque sobre deixar andar dispersos os escravos, cometendo 
crimes, acresce que apesar de ter sucessão legítima, tem pretendido dar 
Liberdade gratuita a todos, ou maior parte deles, sem que haja razão para 
isso e até consta que tem delineado um célebre testamento inteiramente 

416 ACSM, Ação Cível, 2o Ofício, Códice 423, Auto 9178. 
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prejudicial a seu filho curado, do suplicante testamento em fim próprio de 
quem carece de juízo, e senso comum, finalmente ela senão pode governar, 
nem reger seus bens como dirão as testemunhas que tão bem serão 
perguntadas sobre a capacidade do suplicante para ser seu curador e sobre a 
identidade tão bem de ser ele o próprio Curador do herdeiro (...). 
 
 

As testemunhas citadas eram: Francisco de Paula Souza, branco, morador em 

Guarapiranga, vivia de seu ofício de caldeireiro; Manoel Jorge de Barcelos, pardo, solteiro, 

morador na Piranga, carpinteiro de 30 anos; Manoel Antônio de Souza, pardo, casado, 

morador também na Piranga, de 44 anos, e que vivia de serrar madeiras. Todos confirmaram a 

avançada idade de Maria Luciana Rosa e sua demência. Falaram também dos delitos causados 

pelos escravos que andavam dispersos, e que “até a ela mesma furtam gados e os levam ao 

mato, aí os matam e vendem os mantimentos da roça que plantam”, como testemunhou 

Francisco. Manoel atribuiu a isso ao fato de não haver feitor que pudesse administrá-los, 

“deixando-os andar pelas estradas roubando e espancando”. Essa testemunha ainda reforçou 

que Dona Maria comprava mantimentos, o que não seria necessário se seus escravos se 

empregassem ao trabalho.  

Diante da comprovação de demência da senhora e das informações obtidas com a 

inquirição das testemunhas, é provável que Rita Maria e sua filha Francisca tenham perdido a 

alforria concedida em testamento. O contrário somente seria possível se inexistisse a 

enfermidade. De todo modo, cabe lembrar que até mesmo as últimas vontades de um testador 

poderiam ser alteradas por meio de um documento denominado codicilo, mas isso não se 

aplica a esse caso. Também não foi feita nenhuma referência às Ordenações Filipinas ou à 

Constituição em defesa da liberdade. Não dispomos de mais informações sobre o processo. 

Toda sequência de ações que envolviam a questão da liberdade relatada se refere a 

escravos nascidos no Brasil. Embora somente em uma delas tenha havido a menção de 

libertos se reconhecendo como cidadãos brasileiros, todos os homens, desde que fosse 

comprovada a liberdade, estariam inseridos nessa categoria. O mesmo não pode ser dito no 

caso dos africanos, pois o critério basilar de concessão à cidadania no Império do Brasil era a 

nacionalidade. 

A ação de Luiz Angola, sétimo e último caso a ser examinado, é um traslado daquilo 

que tramitou no Juizado de Paz de Paulo Moreira e na cidade de Mariana. Por não ser 

favorecido em seu intento, esse africano fez apelação para o Tribunal da Relação da Corte do 

Rio de Janeiro no ano de 1834. Luiz teve como curador o advogado Antônio Fernandes de 

Souza, que fez pedido de citação de Sebastião José Fernandes para falar de um “libelo cível 



224 
 

de Ação de Liberdade.” Sebastião não era o proprietário de Luiz Angola, mas sim marido da 

mulher que havia herdado os bens do seu senhor antigo senhor, Antônio Gonçalves da Silva. 

O segundo pedido feito em juízo pelo procurador de Luiz Angola era de depósito do 

escravo em poder de uma pessoa idônea e abonada, para que pudesse “tratar do seu Direito”. 

Em 09 de setembro de 1834, ele foi colocado “em mão e poder de Francisco Alves Torres”. 

Logo, Antônio Fernandes de Souza tratou de fornecer as explicações, por meio de artigos, que 

justificavam o pedido de seu constituinte. 

Consta nos autos que Luis Angola serviu ao seu senhor Antônio Gonçalves da Silva 

“com tanto amor e fidelidade”, que passou a ser tratado de forma distinta dos demais cativos, 

tanto que o patrono sempre pronunciava que por sua morte ele seria libertado, não haveria de 

servir a outro senhor, e nem a parente algum. Logo, Antônio Gonçalves foi acometido por 

uma enfermidade e a promessa de liberdade não pôde ser registrada. O estado de saúde 

agravou a ponto de perder a fala, “e pouco antes de a perder, e cair em letargo, chamou pelo 

autor e lhe entregou a chave de uma caixa em que tinha algum dinheiro a guardar.” Mais 

tarde, essa chave foi tomada por um sobrinho de seu senhor, mas voltando do “letargo” a 

pegou novamente. Não demorou muito para que retornasse ao estado inconsciente, vindo 

depois a falecer. Na ocasião da morte, não havia testamento e registro daquilo que sempre 

“assegurava de palavra em favor da liberdade” de Luiz.  

Em juízo, o procurador de Luis demonstrou a ideia que o escravo fazia da forma que 

seria alforriado. A sua liberdade seria fruto de uma doação feita “sem outra contradição que 

há de servi-lo enquanto vivo, ela é válida, e não pode ser revogada jamais e menos pelos 

herdeiros”. Como em vida o senhor jamais havia reclamado dessa doação, não haveria 

motivos algum para que depois de sua morte ela fosse revogada. Além disso, o seu direito era 

o mesmo de outros escravos que os herdeiros de seu senhor concederam a liberdade. Como o 

chamado Francisco, que, no juizado de paz, reconciliou com a mãe e herdeira do falecido 

senhor, Benta Gonçalves da Silva, dele abrindo mão. Nessa mesma instância Luiz tentou 

obter sua alforria, mas a causa foi dada por inválida e a ele foi declarado o direito de buscar 

outros meios e protestar sobre “a pretendida liberdade”.  

Na tentativa de comprovar as informações apresentadas pelo procurador do autor, foi 

apresentado rol de testemunhas e organizada a inquirição. Nove nomes foram indicados, 

homens de idades entre 26 e 80 anos. Todos eram moradores em Paulo Moreira, quatro deles 

viviam de roça, dois de negócio e cultura, havia também um carpinteiro, um oficial de alfaiate 

e um que vivia de “arte de cirurgia”. Joaquim Pereira Leal, além de negociante também era 

oficial de Justiça do Juízo de Paz. Os outros eram Joaquim Pereira da Silva, Manoel de Souza 
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Guerreiro, Marcos da Cruz, Juvêncio da Fraga Lobo, José Felipe Gusmão, casado, Francisco 

de Paula Azevedo, O cirurgião Mor chamava-se João Severino de Souza Guerra, e por fim, 

Teobaldo Antônio de Araújo. 

As informações do autor foram então confirmadas por essas testemunhas. Joaquim 

Pereira Leal disse não ter ouvido da boca de Antônio Gonçalves da Silva que seu escravo 

Luiz seria forro, mas soube por dizer Joaquim da Silva e sua mulher, pessoas, segundo ele, 

“de conceito”. Foi o mesmo casal que lhe informou da enfermidade de Antônio. Ainda ouviu 

do réu, que era casado com a irmã de Antônio, que não se opunha à liberdade dos outros 

escravos, Francisco e José, mas que, em relação a Luiz, não concordava, pois o queria como 

seu escravo. Não reconhecia a assinatura de Antônio nos documentos de liberdade desses dois 

escravos, mas acreditava nas ações religiosas que esse senhor havia praticado em sua vida e o 

julgava “ter sido temente a Deus e desejoso de sua salvação”. Ou seja, atribuiu as intenções de 

libertação escravos a uma atitude de salvação da alma, ato muito praticado por diversos 

proprietários na iminência de morte. 

Joaquim Pereira da Silva falou da “correlação” entre o falecido Antônio Gonçalves e 

seu escravo Luiz, “que este servia e amava muito aquele seu senhor, tanto que tão bem o 

amava e distinguia, entregando-lhe até as cautelas e direções de sua casa”. Ouviu da boca do 

próprio senhor que aquele escravo seria liberto, essa era uma promessa constante e sempre 

sustentada “em algumas convenções que com ele testemunha tinha”. Também não confirmou 

ser fiel o documento passado aos outros escravos sobre suas liberdades, mas, no caso de Luiz, 

ele acreditava ser a intenção verdadeira, e completou que era “pelos atos de franqueza que o 

falecido Antônio Gonçalves usava com o autor”. 

Manoel de Souza Guerreiro enfatizou a estima e distinção com que o senhor Antônio 

tratava seu escravo Luiz, confiando-lhe “cautelas” e “chaves de sua dispensa”. Ouviu-o “uma 

e muitas vezes e publicamente” dizer que “seus escravos, por sua morte, não haviam de servir 

a pessoa alguma e nem mesmo a seus parentes”. Marcos da Cruz, em razão de trabalhar na 

casa de Antônio Gonçalves, via a estima e amor com que Luiz servia ao seu senhor, e da 

mesma forma, a fidelidade com que era considerado por confiar-lhe as chaves da própria casa. 

Confirmou, contudo, que as expressões de “Antônio Gonçalves sobre a liberdade de seus 

escravos sempre nele estiveram firmes”. Juvêncio Fraga Lobo disse ter ido muitas vezes 

àquela casa e ali ter observado o amor e fidelidade que Luiz dispensava ao seu senhor, sendo 

que este assim o confiava as cautelas da casa quando saía.  

Teobaldo Antônio de Araújo afirmou ter conhecido “distintamente” Antônio e 

observou a sua relação com seu escravo, pautada sobretudo na confiança. No momento da 
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inquirição dessa testemunha, apareceu o procurador do réu e foi exigido que ele declarasse se 

teria ouvido Antônio Gonçalves da Silva se queixar em vida sobre furtos que lhe faziam seus 

escravos. Teobaldo respondeu que nunca ouvira tal queixa.  

Todas as testemunhas apelaram para os atributos religiosos de Antônio Gonçalves 

para dizer que a promessa de liberdade era válida, uma vez que era “homem religioso e 

temente a Deus”, portanto, era de se “presumir” que tais compromissos fossem verdadeiros. 

Enfim, acreditavam no poder da palavra para defender o direito de liberdade ao escravo Luis. 

A alforria seria garantida por esse viés, por uma prática muito comum ao cotidiano das 

pessoas desde os tempos coloniais.  

José Felipe de Gusmão foi quem testemunhou de forma mais cabal sobre a intenção 

de alforria.  
Disse que há muitos anos que Antônio Gonçalves mandou chamar a ele 
testemunha em sua casa, lhe disse que era para passar cartas de liberdade a 
todos os seus escravos, e que a fazenda uma do Batheeiro, ao que ele 
testemunha respondeu não ser acertado, e que o melhor era fazer só 
testamento, e nele não só declarar as liberdades dos escravos, mas também a 
doação da sobrinha, e que ele testemunha assim o aconselhava (...). 
 

 

Logo que foram apresentadas as inquirições, houve contestações por parte do réu 

quanto à austeridade das testemunhas do autor. Vários qualificativos foram empregados em 

função de desmerecer essas pessoas e suas respectivas declarações. 

 
Provará que Joaquim Pereira Leal pela sua moralidade tem levado boas 
bordoadas no lugar de Paulo Moreira; é particular amigo de Manoel Alves 
Torres, infiel como se mostrou em processo pelo qual foi criminoso como 
Vintena daquele lugar e além disto, é intrometido escandalosamente 
apresentando-se em quase todas as reconciliações que se fazem sem ser parte 
para espreitar as vidas alheias fingindo-se prático em matérias de 
jurisprudência  
 
Provará que Joaquim Pereira da Silva é homem sem crédito nem conceito da 
amizade de Manoel Alves Torres, capaz de jurar o que este [insinuasse]. 
 
Provará que Manoel de Souza Guerreiro e Marcos da Cruz sobre não 
merecerem conceito andam sempre tomados de bebidas. 
 
Provará que Juvêncio da Fraga Lobo não tem probidade e a pouco 
negociando com Manoel Alves protetor do Autor certa porção de terras se 
travarão de Amizade sendo bem de crer que o mesmo Juvêncio procure a 
recompensa de ser seduzido para o juramento 
 
Provará que João Severiano de Souza Guerra se tem tornado desgraçado 
pelas muitas bebidas de maneira que por vezes tem perdido o tino de um dia 
para o outro achando-se caído pelas ruas e estradas e dirão testemunhas. 
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Provará que Teobaldo Antônio de Araújo é criatura de amizade de Manoel 
Alves sendo este quem o mandou jurar prevendo-se com a sedução do 
costume 
 
Provará que em tais termos e nos de Direito se hão de receber e dar lugar a 
prova para a dúvida desatenção aos juramentos das testemunhas que vão 
contraditadas. 

 

 
Segundo as Ordenações Filipinas, a algumas pessoas não era permitido o ato de 

testemunhar, assim como parentes (pai, mãe e irmãos), escravos, judeu e mouro, indivíduos 

sem memória, menores de quatorze anos, inimigo capital (sujeito que em algum tempo tem ou 

teve algum “feito crime ou cível”), de forma geral, pessoas que apresentassem “inimizade”, 

presos, ou pessoas a quem recaísse alguma acusação legítima.417 Portanto, a amizade não era 

um quesito que impedia o ato de testemunhar. Já as informações relativas ao fato de alguns 

deles “andarem tomados de bebidas” poderia ser considerada uma acusação legítima, caso 

assim entendesse o julgador.  

Em seguida, foram dadas as informações em nome de Sebastião José Fernandes, por 

seu procurador, Lucindo Pereira dos Passos, que voltava assim ao campo da defesa da 

situação de escravidão. Dois a dois. A primeira contestação era em função de negar a 

condição de livre argumentada pelo curador de Luis, uma vez que nunca havia recebido 

liberdade por título. Afinal, Antônio “não tinha firmeza e constância no que tratava”, prometia 

em um dia, em seguida negava. A respeito da enfermidade, foi dito que durou 20 dias, e que o 

estado de saúde era inconstante, às vezes suspendia a fala, mas em outros momentos 

“costumava falar em perfeito juízo”, sendo que, durante todo o processo, o senhor recebeu 

“todos os socorros da Igreja”. Quanto à reconciliação os sucessores do falecido, “nunca 

reconheceram que os escravos Francisco e José tivessem direito às suas liberdades”. Os 

papéis não foram escritos e nem assinados por aquele proprietário. Em se tratando de Luiz, 

nem “semelhante nulo papel” foi apresentado. Embora as chaves tenham sido devolvidas, 

segundo o réu, o autor teria roubado o dinheiro que se encontrava na caixa e levado à casa de 

Manoel Alves Torres, com conversas e “induzindo com promessas de Alforria”. Manoel 

Alves Torres, João de Castro, Jacinto Gomes e José Henriques, por sua vez, eram homens que 

possuíam “estreita amizade” e estavam sustentando juramentos falsos, pela “falta de caráter 

de tais sujeitos”.  

417 Ordenações Filipinas, Livro Terceiro, Título LVI, pp.647-648. 
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Depois de contrariar os argumentos sobre o caso dados pelo autor em juízo, o réu 

ainda apresentou Joaquim Teodoro de Oliveira, presbítero secular, para proferir um 

testemunho. Ele argumentou que “indo visitar a Antônio Gonçalves da Silva, o achei com fala 

com seu perfeito juízo, sem que me constara estivera antes privado da fala e algumas 

conversas tivemos sobre arranjar a ele o seu testamento, e nada mais se passa”.  

Para confirmar essas informações da parte do réu, foram apresentadas oito 

testemunhas. Homens que tinham idades entre 23 e 72 anos, um era morador no Inficionado, 

outro em São Miguel, termo de Itabira, e os demais em Paulo Moreira. Quatro deles viviam de 

roça, um de negócio, outro de tropa, um era carpinteiro e os demais não foi informada a 

ocupação. Três desses homens eram pardos, Martinho José da Silva, Francisco Dias da Costa 

e Manoel Soares. Os outros eram: Francisco Dias da Costa, José Alves Pinto, José Alves de 

Souza, Luiz Coelho Pinto, João Vieira da Rocha. 

Todas as testemunhas do réu afirmaram que tiveram relações estreitas com Antônio 

Gonçalves da Silva, e por esse motivo, chegaram a ouvir ele se queixando dos furtos que 

faziam seus escravos, e que nunca fizera promessa de alforria e da mesma forma, não era 

“firme em sua palavra e contrato”.   

Francisco Dias Costa confirmou em juízo que seu vizinho, Antônio Gonçalves da 

Silva, “suposto estimar os seus escravos, contudo, a resto vivia com desgosto pelos furtos que 

os mesmos lhe faziam”. Disse ainda que, embora houvesse tempo para assinar os papéis de 

liberdade pertencentes dos escravos, assim não o fez e que Sebastião nunca chegou a possuir 

o escravo Luiz, pois antes que a partilha do falecido fosse realizada, esse escravo foi para a 

casa de Manoel Alves Torres. José Alves Pinto alegou ser esse um “homem turbulento e 

vexoso”, e que, embora fosse amigo de Antônio, nunca o ouviu dizer que daria liberdade a 

Luiz. 

 Martinho José da Silva Pardo, foi quem falou que o autor foi para a casa de Manoel 

Alves Torres, homem “naturalmente dado à inquietar e prejudicar a outros sendo por isso 

aborrecido” e que o mesmo Manoel tinha relações com Antônio Pinto, João de Castro, José 

Henriques e Jacinto Gomes, e que este trabalhava na mesma casa do referido Manoel. José 

Alves de Souza informou que não teve relações com o réu, mas que sabia por pessoas de 

conceito que o mesmo era de verdade e boa consciência. 

Na ocasião da inquirição de João Vieira da Rocha, que trabalhou meses na Fazenda 

de Antônio Gonçalves, foi perguntado se o falecido Antônio era pouco persistente e 

“mudável” nas promessas de pagamento quando vencia seu trabalho. “Respondeu que lhe 

tinha pago o seu trabalho e que a falta era só em coisas de negócios, e mais não disse”.  
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Também foram oferecidas testemunhas para falar sobre as contraditas das pessoas 

inquiridas por indicação do autor, todas eram moradoras em Paulo Moreira: Manoel 

Bernardes Couto, pardo, casado, ferreiro de 37 anos; Antônio Sabino do Couto, crioulo forro, 

alfaiate, e Manoel Valadares, pardo solteiro, vive de tropa, de idade 27 anos. Todo se 

posicionaram no sentido de desmerecer as testemunhas que o autor apresentou. Sobre  

Joaquim Pereira Leal, afirmaram que ele tinha sofrido “algumas bordoadas” na localidade em 

que residia. A sua participação no processo era motivada pela amizade que cultivava com 

Manoel Alves Torres, além disso, ainda andava se apresentando em algumas reconciliações 

sem mesmo ter interesse algum. Outros foram acusados de ter relações muito estreitas com 

Torres, e assim terem interesse em participar do processo com o intuito de favorecê-lo, eram 

eles: Juvêncio, homem “capaz e casado”, que além de amigo dirigia negócios entre os dois; 

Teobaldo Antônio de Araújo, que frequentava muito a casa do dito Torres e Joaquim Pereira 

da Silva, de avançada idade e vida pobre, não possuía crédito e nada de seu. Dois foram 

acusados de andarem “tomados de bebidas”, como Manoel de Souza Guerreiro e João 

Severiano de Souza Guerra, que andava caído pelas ruas e estradas. Por fim, Marcos da Cruz, 

foi acusado de não ser “homem de conceito”.  

Perguntados sobre os motivos que Joaquim Pereira Leal havia tomado bordoadas, 

respondeu Manoel Bernardes Couto que era por “maus costumes”, “por ser insultador de 

algumas pessoas”, mas ignorava quem fossem os agressores. Manoel Valadares respondeu 

que isso teria ocorrido na época em que o mesmo era Meirinho. João Severiano, Manoel de 

Souza e Marcos da Cruz foram perguntados se estariam bêbados no momento de suas 

inquirições e se poderiam jurar falso. As testemunhas, porém, ignoravam esse fato, Antônio 

Sabino do Couto afirmou apenas que João Severiano era cirurgião, curava naquela localidade 

e que não seria capaz de falso testemunho, embora Manoel de Souza e Marcos da cruz 

fossem. Já Manoel Valadares, respondeu que, sobre Severiano, “seu conceito (...) era mau, 

pois que contra ele testemunha já havia deposto contra”. Nesse momento, portanto, o 

inquiridor resolveu avaliar as acusação feitas às testemunhas em função de fornecer provas 

mais cabais ao julgador.  

Após a apresentação das informações das partes, compostas de documentos, 

inquirições e contraditas, os procuradores faziam a defesa de seus constituintes. Esse era um 

momento importante de um processo judicial, pois os fatos eram discutidos em correlação 

com os costumes e a legislação vigente.  

O primeiro a apresentar suas razões foi o curador do escravo Luiz. Ele foi 

recuperando cada um dos artigos produzidos na ação e justificando seus argumentos. No 
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início, fez apenas alusão a alguns dos fatos apresentados até aquele momento. Lembrou a 

estima entre o cativo e seu senhor Antônio, a promessa de liberdade declarada publicamente, 

o evento das chaves, a libertação de outros escravos por meio de uma reconciliação, e a 

reputação religiosa do senhor. Nenhuma informação nova foi apresentada, os comentários 

expostos já haviam sido fornecidos anteriormente nos artigos e inquirições. 

Em um segundo momento, o procurador lançou mão de algumas leis para defender 

seu constituinte. Em uma passagem, Antônio Fernandes de Souza se referiu à promessa de 

liberdade como uma forma lícita e ao mesmo tempo defendeu que os herdeiros não poderiam 

revogar a alforria prometida, uma vez que em vida o senhor nunca manifestou tal vontade.  

Embora não tenha citado as Ordenações Filipinas, esse argumento lembra o Título LXIII, 

parágrafo nono do Livro Quarto, uma passagem que diz respeito a uma alforria concedida e 

não a uma promessa, exatamente para proibir que herdeiros revogassem alforrias de escravos 

libertos após a morte de seus patronos. 

Em outro momento, para justificar o fato da alforria não ter produzido documento, 

explicou que o mesmo somente seria concedido após a morte do doador. Citou, então, as 

Ordenações, Livro Terceiro, Título 59, “Das provas que se devem fazer por escrituras 

públicas”, artigo que, no primeiro momento, proibia a produção de um documento que 

legitimasse um contrato simplesmente pela argumentação de testemunhas. Depois, porém, 

esse título foi revogado pelo “alvará de 30 de outubro, e por este se prometeu a prova das 

testemunhas a tais doações e mais contratos que requeriam escritura antes dele (...)”.418 Ainda 

completou que a causa de seu constituinte era, portanto, “justa” e protegida pelos sábios e de 

“direito natural segundo a Ordenação, Livro Quarto, título XI, parágrafo quarto e título LVI, 

porque eram “maiores as razões que defendem a Liberdade do que podem fazer justo cativeiro 

como decidiu o Alvará de 16 de janeiro de 1763” – uma lembrança direta da legislação 

antiescravista pombalina, voltada para Portugal.  

Esse procurador ainda utilizou o Artigo 241 do Código Criminal para condenar a 

contrariedade apresentada pelo réu em função de desqualificar as testemunhas do autor. 

Queria mostrar que aquela estratégia no Império era considerada crime, pois:  

 

O Juiz que encontrar calúnias, ou injúrias, escritas em alegações, ou cotas de 
autos públicos, as mandará riscar a requerimento da parte ofendida, e poderá 
condenar o seu autor, sendo advogado, ou procurador, em suspensão do 
ofício por oito a trinta dias, e em multa de quatro a quarenta mil réis.  

418 Trata-se do Alvará de 30 de outubro de 1793, “Suscitando e confirmando o costume do Brasil acerca do valor 
dos escritos particulares, e provas por testemunhas.” Ordenações Filipinas, Livro Terceiro, pp.736-737. 
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Tratava-se, portanto de sátiras, de falar mal “da vida particular de uns e outros, o que 

não é lícito e portanto requeiro ao Meritíssimo Senhor Julgador mande riscar não somente o 

Artigo dez da contrariedade, como os de contradita”. 

Para defender o direito à liberdade, o procurador Antônio Fernandes de Souza fez 

uma grande explanação acerca de leis sobre a proibição do cativeiro e fim da escravidão. A 

estratégia empregada anos antes por Lucindo Pereira dos Passos era empregada, neste caso, 

por seu oponente. Porém, com uma abrangência bem maior. Em primeiro lugar, Fernandes de 

Souza apontou o alvará de 16 de janeiro de 1763, que aboliu 

 
o cativeiro em Portugal, e lá não resta um só Escravo, e ao Brasil de mãos 
dadas com Inglaterra desde Tratado de 23 de novembro de 1826 está 
resolvido a abolir o Comércio da Escravatura na Costa da África, como se 
praticou no fim de três anos depois do dito tratado conforme o artigo 
primeiro do mesmo e tanto assim que pela Lei de 7 de novembro de 1831 se 
ordenou que todos os Escravos que para o Comércio entrassem no território 
ou Portos do Brasil fossem livres. 
 
 

Queria, portanto, mostrar todas “leis e providências que clamavam contra a 

escravidão e a absolvição do cativeiro”, como o decreto de 14 de outubro de 1823, artigo 24, 

número 10, também citado anteriormente por Lucindo Pereira dos Passos, que ordenava:  

 

Cuidar em promover o bom tratamento dos Escravos e propor árbitros para 
facilitar a sua lenta emancipação. E quando se pode [conseguir] melhor esta 
Resolução da Assembleia e se assenta emancipação do que quando o 
Escravo justifica que seu senhor lhe havia prometido liberdade e não mudou 
de parecer até o instante último de sua vida (...). 
 
Temos mais o artigo 37, parágrafo 1 do Código do Professo recomendando 
ao Promotor Público que denuncie, e acuse os crimes de reduzir a escravidão 
Pessoas Livres, e o Aviso de 13 de Março de 1834 que trata da escravidão, e 
se um e outro não resolve perfeitamente o caso da Liberdade do Autor ao 
menos ajuda a pensar a favor dela expressamente deferida declarada por seu 
senhor. 
 

Portanto, as medidas que vinham sendo tomadas pela Regência para combater o 

tráfico transatlântico de escravos passava a ser mobilizadas em uma ação de liberdade.419 O 

procurador justificou ainda que não houvera tempo para Antônio Gonçalves da Silva fazer seu 

testamento. No entanto, as determinações e vontades do defunto, deveriam ser cumpridas 

419 PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011, pp.121-171. 
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conforme Ordenações, Livro Primeiro, título [22/42], parágrafo oitavo, pois declarou que, por 

sua morte, abriria mão dos seus escravos, como ficou provado para Francisco e José. Portanto,  

 
(...) nenhum homem deve ser Escravo porque a Liberdade é de Direito 
Natural segundo a Ordenação, Livro quarto, já citado o Alvará de 30 de 
julho de 1609 e Leis de 07 de junho de 1755 = É opinião geral de todos os 
Filósofos e Nações mais civilizadas que se acabe com o cativeiro ainda sem 
mediar a vontade e se é assim logo que ela apareça, como esta a todas as 
Luzes, visto em Antônio Gonçalves o Patrono do Réu  a favor deste 
esperasse que seja ele declarado livre de toda a Escravidão e condenado o 
Réu a abrir mão dele para sua liberdade. 
 
 

As razões do procurador do réu, Lucindo Pereira dos Passos, seguiram no sentido de 

comprovar que o principal fundamento do autor era falsamente articulado. Ou seja, ainda que 

tivesse feito um esforço para demonstrar que a vontade do senhor era alforriar o escravo Luiz, 

essa opinião poderia ter mudado momentos antes da ocasião da morte. Atribuiu àquela 

alegação o sentido de puro “paralogismo”, pois não se passavam de “argumentos menos 

fundados”. As testemunhas haviam sido categóricas quando afirmaram que nunca ouviram 

Antônio Gonçalves dizer que queria beneficiar seus escravos. A libertação de outro cativo de 

nome Francisco por meio de conciliação foi atribuída a um ato de “proteção de um Juiz de 

Paz menos escrupuloso, como sabemos por diferentes formas, e que com ameaças aterradoras, 

contra os senhores dos mesmos, pessoas rústicas, ignorantes dos termos de direito”. Por fim, 

acusava Manoel Alves Torres de ser “esse monstro da maldade dado a pleitos injustos ainda 

seduzindo escravos alheios como mostram os autos acrescendo a isto não merecerem fé 

alguma as testemunhas do autor pelos defeitos que se lhes lançaram em rosto pelos Artigos”. 

Após examinar os autos, o juiz proferiu sua sentença favorecendo ao réu. O seu 

julgamento se pautou na ideia de que Antônio Gonçalves Dias teve a intenção de libertar seus 

escravos, mas nos últimos dias andava “desgostoso deles”, sendo assim, não permaneceu até a 

ocorrência da morte  

 

e que apesar de ter sido de repente atacado da moléstia de que faleceu ele, 
contudo deu tempo bastante para dispor por escrito sobre a liberdade do 
autor e se essa fosse a sua última vontade, vistas entretanto as provas dos 
autos, apesar de deporem as testemunhas do autor ter ouvido do falecido 
aquela promessa de o deixar livre, as produzidas pelo réu, em contrário, 
depois que o falecido andava desgostoso do autor em razão de furtos que 
cometia (...) por uma contra parte é muito a favor do Réu a parte da prova do 
Artigo alegado de ter durado o falecido vinte dias ou mais, depois do 
primeiro ataque da moléstia de que faleceu (...) no intervalo da doença o 
falecido teve muitas vezes o seu Juízo em Estado perfeito e tranquilo para 
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fazer quaisquer deposições por estas razões e o mais dos Autor julgo 
improcedente a intenção do Autor, absolvo o réu do pedido e pague o autor 
as custas. Mariana, 25 de janeiro de 1836. Joaquim Fernandes Torres. 

 

 

O autor tentou fazer embargo da sentença após a publicação, mas o réu logo mostrou 

contra embargo, reforçando a argumentação contida nas declarações do próprio juiz para 

justificar a sua decisão sobre o caso. Diante desse quadro, foi feita apelação ao Tribunal da 

Relação do Rio de Janeiro. Entre 1821 e 1840, quatro casos foram enviados a essa instância, 

dois por escravos em processo de libertação que tiveram o retorno à escravidão como 

sentença final das ações e dois por senhores que perderam as causas contra seu ex-escravos. 

 

 

* *   * 

 

 

As petições e os procedimentos da justiça em relação às ações que envolviam a 

questão da liberdade permaneceram os mesmos na passagem do século XVIII para o XIX. A 

liberdade também continuou sendo contestada ou negada por familiares de senhores falecidos 

que decidiram não cumprir com as promessas de alforria. O que parece ter se alterado foi a 

forma como a defesa à liberdade foi tomando sentido de direito após a Constituição de 1824.  

As características dos envolvidos podem ser percebidas nas tabelas abaixo:  

 
 
 
 

Tabela 7 - Autores e réus envolvidos nas ações de liberdade e redução ao cativeiro por 
gênero e qualidade, 1780-1820. 

 
 Homens Mulheres  

Qualidade Autores Réus Autoras Rés Total 
Preto 6 3 4 4 17 
Pardo 1 2 1 1 5 

Crioulo 4 4 7 5 20 
Cabra 1 - 1 1 3 
Total 12 9 13 11 45 

Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 
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Nessa tabela estão inseridos os dados referentes às pessoas envolvidas nas ações de 

liberdade e redução ao cativeiro. Os indicados como autores, eram aqueles que iniciavam 

processos com a intenção de referendar o status de liberto ou a negociação em torno da 

alforria. Os dados mostram que eram 12 homens e 13 mulheres nessa posição, ou seja, autores 

dos processos. Já os réus, eram os que corriam o risco de voltar à condição de escravos ou 

terem seus processos de alforria cancelados. Do mesmo modo, observamos que não há grande 

diferença entre aqueles que foram responder por redução ao cativeiro, pois constam 9 homens 

e 11 mulheres. Um ponto importante de ser observado é que, africanos e crioulos foram os 

que mais estiveram envolvidos nesses tipos de ações, pois contam 17 pretos e 20 crioulos, 

sendo ainda a maioria autores dos processos. Os africanos, mesmo não sendo os mais 

favorecidos nas alforrias ocorridas no Brasil, conforme afirma parte da historiografia, são bem 

significativos nos conflitos que envolviam a liberdade, sobretudo, como autores dos 

processos. 

No que tange ao período colonial, os conflitos relativos à manumissão e que 

chegavam às instâncias jurídicas eram basicamente iniciados por situações conflituosas que 

envolviam falta de pagamento das parcelas da alforria (coartações), revogação da liberdade 

por motivo de ingratidão, ou mesmo por não ser reconhecido o status do liberto, devido à 

ausência da carta ou outro documento que comprovasse a liberdade.  

As coartações foram muito difundidas em Mariana e os processos que envolviam 

essa questão foram resolvidos de diferentes formas, favorecendo ora os coartados, ora os 

senhores. A tendência da justiça era de sentenciar a favor de quem apresentasse provas 

condizentes com os argumentos apresentados. Geralmente cobrava-se pelo valor que coartado 

deixava de pagar, mas outro fator poderia ser somado a isso, a desobediência de alguma 

determinação anunciada nas Cartas de Corte ou em testamentos dos senhores. Dentre elas, 

podemos citar a delimitação do espaço que o coartado poderia transitar, ou condições 

específicas de trabalho previstas até a quitação da última parcela da alforria. Não havia norma 

de tratamento desses casos, a justiça geralmente ia a favor dos senhores que não recebiam os 

valores estabelecidos, ou mesmo garantiam a manutenção do acordo sobre a libertação de 

quem apresentasse fiadores ou condições de pagamentos das dívidas. 

A ausência de normas para o tratamento desses casos levou procuradores a se 

apropriarem de artigos das Ordenações Filipinas que, em princípio, nada diziam a respeito da 

escravidão ou da alforria. Tratava-se de códigos referentes a contratos, compra e venda, e 

companhias, que previam a anulação de uma transação comercial ou desistência de uma das 

partes, caso as determinações previstas no ato do negócio não fosse cumprida por um dos 
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negociantes. A justiça, por sua vez, não fazia nenhuma objeção à utilização desses artifícios 

nos processos. 420   

A revogação por ingratidão era prevista nas Ordenações Filipinas. Na verdade, elas 

eram associadas à doação, e essa seria lícita no caso em que um donatário fosse ingrato com o 

seu doador. Segundo as ordenações Filipinas, as atitudes de ingratidão eram entendidas como 

agressões físicas, verbais ou negligência do escravo perante um senhor necessitado.421 Na 

época colonial, a justiça aceitou pedidos de senhores que queriam revogar libertações 

anunciadas em testamentos, mas isso parecia mais uma legitimação do poder senhorial por 

meio do aval das autoridades locais, tendo em vista a possibilidade de alteração desse 

documento antes da morte. Também houve dúvidas quanto à veracidade dos documentos de 

liberdade apresentados pelos supostos libertos.  

Mesmo se tratando de uma prática costumeira, as ações que envolviam falta de 

pagamento dificilmente eram derrotadas. A justiça sempre tendia a apresentar arrazoados a 

quem comprovasse seus argumentos por meio de documentos válidos, como as Cartas de 

Corte. As condições para a obtenção da liberdade era especificada nesse documento. Em 

casos de dúvidas acerca das informações apresentadas pelas partes, e da veracidade dos 

documentos, a inquirição das testemunhas é que tendia a definir o desfecho das ações.  

Já as ações que envolviam ingratidão eram mais adequadas à legislação, mas, por 

outro lado, o papel de testemunhas tornava-se fundamental na resolução desse tipo de caso.  

Da mesma forma que pessoas ligadas ao cotidiano de um escravo, fosse por vínculo 

sanguíneo ou não, concorriam para a alforria do tipo condicional ou comprada, as libertações 

que ficavam nas mãos das autoridades locais também denotavam um aspecto importante; a 

libertação nem sempre era alcançada de forma solitária. O favorecimento de terceiros era 

importante a quem lutava pela alforria na esfera pública.  

Algumas alterações ocorrem com as ações das primeiras décadas do Império: 

 

420 Explorei o assunto em minha dissertação de mestrado. DIÓRIO, Renata Romualdo. Esses artigos são As 
marcas da liberdade: trajetórias sociais dos libertos de Mariana na segunda metade do século XVIII. 
Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2007, p.156-157. 
421 Ordenações Filipinas, Título LXIII – Das doações de alforria que se pode revogar por causa de ingratidão. 
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Tabela 8 - Autores e réus envolvidos nas ações de liberdade e redução ao cativeiro por 
gênero e qualidade, 1821-1840. 

 
 Homens Mulheres  

Qualidade Autores Réus Autoras Rés Total 
Preto 2 - 1 - 3 
Pardo 3 - 1 - 4 

Crioulo 7 2 7 - 16 
Cabra 1 1 - 2 4 
Total 13 3 9 2 27 

Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 
 

Embora os números sejam reduzidos, essa tabela nos traz dados importantes. Ao 

todo, somam 27 pessoas que tiveram o direito de liberdade ameaçado no Termo de Mariana, 

nas primeiras décadas do Império do Brasil. Do mesmo modo que mostra a Tabela 6 (página 

231), os autores representam escravos em processo de libertação ou ex-escravos que 

recorreram à justiça para manter a negociação da liberdade ou libertos que queriam 

comprovar o status social. A maioria era de nascidos no Brasil, que somavam 19 pessoas, 

sendo 11 homens e 8 mulheres. Já os escravos que tiveram pedidos o acordo de alforria 

revogado na justiça somavam apenas 5 pessoas.  

Conforme observamos nas Tabelas 6 e 7, essas causas tiveram um considerável 

aumento entre os anos de 1821 e 1840. No primeiro período estudado, que abarca 39 anos, 

ocorreram 45 casos, já o segundo, que soma apenas 19 anos, há 27 casos. Ainda assim, 

verificamos que diminuem as causas de redução ao cativeiro, em que os senhores procuram a 

justiça para reescravizar coartados ou libertos tidos como “ingratos”, conforme previam as 

Ordenações Filipinas. Essa diminuição pode ter ocorrido em função da vigência do Código 

Criminal de 1831, que previa prisão por três a nove anos, e de multa correspondente à terça 

parte do tempo, a quem reduzisse à escravidão “pessoa livre e que achava em posse de sua 

liberdade”.  

Além de serem mais representativas para o período, as ações de liberdade também 

eram mais movidas por crioulos, pardos e cabras, do que por pretos, tidos como africanos. 

Isso mostra que o aparato legislativo da época imperial teve impacto direto sobre as relações 

escravistas do Termo de Mariana entre 1821 e 1840. Os argumentos em defesa da alforria 

ganharam novos contornos após a Independência, privilegiando os escravos nascidos no 

Brasil. Da mesma forma que foram privilegiados libertos quanto aos direitos políticos. 
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Consta na historiografia que a população de escravos diminuiu 20% em Minas 

Gerais entre os anos de 1786 e 1817; o que teria levado a um aumento do valor da escravaria. 

No entanto, as mudanças mais significativas com o custo de um cativo ocorreram a partir de 

1817, com acréscimos nas décadas subsequentes, até o ano de 1850, em consequência de 

tratados que Portugal firmou com a Inglaterra e Espanha, relativos à proibição do tráfico.422 É 

provável que as alforrias tenham diminuído desde então, e assim estimulado os escravos a 

acessar a justiça para garantir a liberdade. Nessas ações, os seus procuradores se valeram do 

novo quadro institucional do Império e introduziram argumentos em favor da liberdade que 

tinham relação com o conteúdo antiescravista. No entanto, como a própria trajetória de 

Lucindo Pereira dos Passos demonstrou, o uso desses argumentos não significava a adoção de 

uma plataforma antiescravista. Tratava, antes, de uma estratégia de ocasião, que procurava se 

valer do novo ambiente institucional a favor de seus clientes em processo de libertação. 

Pela perspectiva da conclusão das ações que envolvem a questão da liberdade, não é 

possível perceber grandes diferenças entre os dois períodos, 1780-1820 e 1821-1840.  

 

 

Tabela 9 - Sentenças das Ações de Liberdade e Redução ao Cativeiro - 1780-1840 

 

Período => 1780-1820 (40 anos) 1821-1840 (19 anos) 

Tipos de Sentenças 
 

Redução ao 
Cativeiro 

Ação de 
Liberdade 

Redução ao 
Cativeiro 

Ação de 
Liberdade 

Sem desfecho 10 10 3 12 
A favor da liberdade 2 6 0 4 
A favor da escravidão 6 2 1 5 

Fonte: Arquivo da Casa Setecentista de Mariana, Ações Cíveis, 1o e 2o Ofício. 

 

As ações de redução ao cativeiro, conforme mencionado anteriormente, reportavam-

se mais às coartações; sendo assim, os resultados favoráveis à manutenção da escravidão eram 

frequentes no primeiro período; no segundo, diminuíram consideravelmente. As ações de 

liberdade tiveram um aumento também considerável, tendo em vista que o segundo período 

compreende vinte e um anos a menos que o primeiro. Os dados mostram que as leis do 

Império não pareciam influenciar diretamente nas sentenças, mas quando analisamos os casos, 

percebemos que ela funcionam como importantes mecanismos de defesa da liberdade. 

422 BERGAD, Laird W. Escravidão e História econômica: demografia de Minas Gerais, 1729-1880. Tradução 
de Beatriz Sidou. Bauru, SP: EDUSC, 2004, pp.246-251. 
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Embora o aparato jurídico tendesse a contribuir para a liberdade, e alguns 

procuradores tenham explorado esses artifícios, de modo geral, a Constituição e Processo 

Criminal, não chegaram a garantir a liberdade nesse primeiro momento do Império. Isso não 

implica, porém, que nos anos posteriores esse movimento não tenha tomado força. 

No primeiro momento, não houve mudanças drásticas no que tange aos africanos e 

brasileiros, todos continuaram abrindo demandas cíveis, manifestando seu poder de 

enunciação garantido desde a época colonial. É possível arriscar que o cotidiano dos libertos 

teve maiores alterações no que diz respeito à participação ou não das eleições primárias, pois 

isso mobilizou as pessoas tanto das áreas urbanas como rurais. Os seus interesses giravam em 

torno de suas ocupações, investindo seus recursos em bens de consumo, móveis e imóveis, 

quando fosse possível.423 No entanto, isso não implica que em nada havia alterado e nem 

mesmo que estiveram alheios aos acontecimentos do período. 

Após a concessão de cidadania em 1824, pairam algumas incertezas sobre a 

mobilidade dos libertos. Embora a circulação fosse uma garantia concedida aos cidadãos, a 

Câmara Municipal de Mariana publicou em 30 de setembro de 1831 um edital que previa o 

controle da movimentação da população escrava e forra no Termo da cidade. Tratava-se de 

um aditivo às posturas locais, composto por cinco artigos aprovados pelos vereadores na 6ª 

sessão ordinária de 26 de setembro de 1831. Tal proposta foi apresentada pelo Senhor 

Presidente Fortunato Rafael Arcanjo da Fonseca, e se referia a “cédulas que devem levar os 

escravos quando saírem se seus distritos, e ainda os africanos forros e libertos de qualquer 

cor”. Previa também a publicação de um Edital com os artigos mencionados pelo Senhor 

Presidente na íntegra, que depois de copiados duzentos exemplares, esses seriam 

encaminhados “aos Juízes de Paz e fiscais”, para serem afixados “em todos os Distritos”.  O 

Conselho Geral também deveria receber uma dessas cópias.424  

Embora os artigos tenham sido aprovados, não sabemos se eles foram adicionados às 

Posturas da cidade. Depois de uma aprovação feita por oficiais das Câmaras no período 

imperial, as propostas ainda eram encaminhadas ao Conselho, que então decidiria sobre a 

vigência ou não de alguma determinação municipal.  Isso era previsto pelo Artigo 39 da Lei 

423 CUNHA, Manoela Carneiro da. Negros, estrangeiros: os escravos libertos e sua volta à África. 2ª Edição. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2012, pp.41-42. 
424 AHCMM, códice 214, folha 9v. 
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de 1 de outubro de 1828, que reformulou o funcionamento e determinou novas atribuições às 

Câmara Municipais.425   

Quatro desses artigos se dirigiam a escravos: 

 

1.Nenhum Escravo, cujo Senhor residir nesta Cidade, poderá sair dela sem 
levar consigo uma Cédula do seu respectivo Senhor, que declare seus sinais, 
o motivo da sua saída, e o tempo de sua duração. 
2.O Escravo, que for achado fora da cidade sem a competente cédula, será 
imediatamente preso pelo Juiz de Paz, e posto em custódia, ou conduzido 
para a Cadeia desta cidade, pelo tempo de 3 dias, sofrendo 30 açoites. O 
Apreendedor terá de prêmio 4U rs, eo mesmo senhor pagará de multa para a 
Câmara 2U rs, e querendo comutação dos açoites dará outros 2U RS. 
3.O Escravo cujo senhor morar em arraial, Fazenda ou Prédio rústico não 
poderá sair do Distrito, a que pertencer, sem a Cédula do Artigo 1, que 
poderá ser assinada com a ausência do Senhor, por Feitor ou Administrador 
com a pena apontada do Artigo 2, sendo a custódia qualquer casa, em que 
possa ser metido o Delinquente, até que se satisfação as penas no mesmo 
lugar. 

  

A determinação criada pelo Presidente da Câmara de Mariana em 1831 pode ser 

compreendida como uma atitude de prever possíveis danos aos senhores locais causados por 

fugas, dada a facilidade com que circulavam no Termo. As atas das sessões da Câmara não 

trazem informações suficientes para que possamos fazer assertivas acerca dessa determinação. 

As informações contidas nesses documentos apenas indicam as propostas e sua aprovação, 

não há, na realidade, a descrição de todas as falas e nem mesmo do número de votos acerca 

das propostas.  

A administração local, por meio do Presidente e demais vereadores da Câmara de 

Mariana, provavelmente estava tentando impedir fugas e evasões de escravos do seu Termo. 

Por um lado, essa foi uma preocupação que rondou todo o século XVIII, quando 

manifestações desse tipo eram frequentemente direcionadas à Coroa portuguesa e tinham 

como resposta alvarás e bandos que passaram a fazer parte da legislação colonial, restringindo 

de diversas formas a população escrava e de cor, em geral. No entanto, outro agravante de 

proporções maiores pode ter repercutido na região de forma que originou tal medida. Em 23 

de novembro de 1826, D. Pedro I assinou uma Convenção com o Rei Jorge IV da Grã-

Bretanha, em função de por fim ao comércio de escravos da Costa da África. O Artigo I desse 

425 Lei de 1º de outubro de 1828. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-
1828.htm>. Acesso em: 12 mar. 2013. Na Câmara Municipal de Mariana foi encontrada uma cópia impressa, 
que foi comentada por Andréa Lisly e publicada no Termo de Mariana. As atas da Câmara apenas trazem as 
solicitações e propostas feitas por algum vereador, presidente ou cidadão e a referência à sua aprovação. Não há 
descrição das discussões e nem da votação sobre os pedidos encaminhados às sessões. Termo de Mariana: 
história e documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp, 218-220 
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documento previa que o tráfico de africanos fosse considerado pirataria em três anos, a contar 

a partir da data daquela assinatura.426  

O comércio de africanos a partir de 1830 “foi reorganizado numa base ilegal – e 

altamente lucrativa.”427 As dificuldades de comercialização de escravos iniciadas com a 

vigência dessa Convenção pode ter gerado essa tentativa de controle da circulação de escravos 

no Termo de Mariana. A cautela também valia para possíveis transtornos e despesas geradas a 

partir de prisões de escravos confundidos com fugitivos.  

O Edital, contudo, não se restringe apenas aos escravos. Os libertos também são 

mencionados em dois Artigos: 

 

4.O Africano forro, e ainda qualquer Liberto de qualquer cor será obrigado a 
apresentar ao Juiz de Paz do Distrito por onde transitar, um Passaporte do 
Juiz Criminal, ou de Paz do Distrito próximo, com declaração de seus 
costumes, e o motivo de sua jornada. 
5.O Africano forro, ou o Liberto, de que fala o Artigo 4, que transgredir o 
disposto Artigo antecedente, será preso pelo Juiz de Paz, e posto em custódia 
ou Cadeia por 8 dias, e o dobro na reincidência, e querendo comutação da 
prisão, dará de multa 4Urs, pagando sempre o Apreendedor 2Urs. 

 

Esses artigos nos reportam ao período colonial, quando os africanos e seus 

descendentes livres independente da sua condição econômica, eram sujeitos a restrições por 

acreditarem as autoridades que estavam diretamente associados a vadiagem e marginalidade, 

e sendo assim, eram potencialmente nocivos à ordem local. Em 1831, a partir da aprovação 

desse Edital, os libertos da cidade e seu Termo, mais uma vez, foram colocados em situação 

de igualdade com os escravos. Tal decreto, aprovado seis anos após a outorga da Constituição, 

que transformara escravos alforriados nascidos no Brasil em cidadãos, contrariara 

frontalmente a Carta de 1824, na medida em que restringia e tentava controlar a mobilidade 

dos cidadãos libertos, associando-os automaticamente aos africanos. 

Na Colônia havia uma política baseada em critérios protorraciais que tentou 

restringir alguns aspectos da vida de libertos e livres de cor, associando-os aos escravos. A 

Constituição, por sua vez, silenciou sobre esses critérios na escolha de concessão de 

cidadania, mas acabou cindindo a população africana dos descendentes de escravos nascidos 

em território nacional. Permitiu ainda a transformação de escravos pardos, crioulos e cabras 

em cidadãos. Mesmo assim, em 1831, os vereadores de Mariana decidiram indistintamente 

426 Convenção para a abolição do tráfico de escravos. Disponível em: <http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-
internacionais/bilaterais/1826/convencao-para-a-abolicao-do-trafico-de-escravos/>. Acesso em: 19 mar. 2013. 
427 BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos: a Grã-Bretanha, o Brasil e a questão do 
comércio de escravos, 1807-1869. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2002, p.96. 
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pelo controle da circulação dos moradores libertos e escravos. Naquela localidade, fosse 

africano ou cidadão, o liberto somente poderia deslocar-se nas limitações do Termo depois de 

apresentar-se ao Juiz de Paz e retirar um Passaporte esclarecendo o motivo de seu 

deslocamento. 

A autonomia dos vereadores de Mariana também era lícita, pois a Constituição não 

tocou nessa questão quando descreve as “Disposições gerais e garantias dos direitos civis e 

políticos dos cidadãos”. Refere-se ao deslocamento apenas quando diz respeito à 

possibilidade de saída do Império, conforme o item VI, do Artigo 179. Esse artigo trata da 

“inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, que tem por base a 

liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império”. 

Prevê que “Qualquer pode conservar-se, ou sair do Império, como lhe convenha, levando 

consigo os seus bens, guardados os Regulamentos policiais, e salvo o prejuízo de terceiro.”428 

Como se não bastasse a imposição da circulação, em caso de descumprimento da 

ordem, o liberto ainda seria preso e posto em custódia na cadeia da cidade por 8 dias. Essa 

medida causa estranhamento por se tratar de um período regido por uma Constituição que 

aboliu açoites, torturas e penas cruéis e em um período de vigência do Código Criminal. No 

Termo de Mariana, portanto, um liberto poderia ser submetido à prisão se caso não 

justificasse oficialmente o seu deslocamento. Além da carta de alforria, o liberto ainda 

necessitava de um Passaporte, outro documento que tendia a cercear a sua liberdade de 

movimentação.429 

A região passava por uma série de conturbações sociais no período, tanto nos setores 

das elites e como das camadas mais populares e escravos.430 De alguma forma, parece haver 

relação direta entre esses eventos do governo e a participação de escravos. Disputas entre 

facções políticas locais foram caracterizadas pela presença de escravos aliciados por falsa 

promessa de liberdade. Duas ocorreram em Carrancas, a primeira em julho de 1831, e a 

segunda em 1833. Cabe lembrar que o Edital de Mariana impedindo a circulação de escravos 

e libertos de qualquer cor, foi aprovado pela Câmara Municipal em setembro de 1831.  

428 Constituição de 1824. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>. Acesso em: 24 jan. 2012. 
429 Termo de Mariana, pp.218-220. 
430 De modo geral, o período da Regência foi marcado por muitos conflitos de ordem política e social em 
diferentes regiões das províncias, geradas por mudanças ocorridas com os setores jurídicos e administrativos. 
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Embora pairem dúvidas acerca da veracidade das informações contidas no processo 

que deu origem à investigação dessa rebelião de escravos, sabe-se que o vigário da Freguesia 

de Carrancas foi acusado em 07 de abril de 1831 de ter instigado parte de escravos dos 

poderosos fazendeiros de sua paróquia, após afirmar que por ordem do Imperador eram 

libertos.431 A primeira denúncia foi feita por um escravo pardo de nome Francisco, que tentou 

matar seu senhor e outro vigário do Distrito de Carrancas, o Padre Joaquim Leonel de Paiva. 

Ao ser preso, assumiu a tentativa de assassinato e ainda declarou que depois de concluído o 

seu feito, iria se juntar a outros escravos das fazendas vizinhas, que também fariam o mesmo 

com seus senhores. Disse ainda, que suas motivações eram pautadas nas insinuações do 

vigário Lobo, de que todos os escravos haviam sido libertados. Após reclamações dos locais, 

o vigário foi preso e levado para São João Del Rei. Outros envolvidos foram presos, mas na 

cadeia por alegação de irregularidades na formação da culpa. 

Poucos anos depois, em 1833, durante a Sedição Militar de 22 de março, também 

houve aliciamento de escravos pautados em boatos de liberdade. Nesta ocasião, iniciada por 

uma única pessoa, Francisco Silvério Teixeira. Conhecida como Revolta do Ano da Fumaça, 

essa foi uma a sublevação originada por grupos de oposição à Regência. Aproveitando a 

ausência do presidente moderado do governo do Governo da Província, os restauradores 

tomaram o poder na capital da província no período de dois meses, de abril e maio.432 O 

431 ANDRADE, Marcos Ferreira de. “Entre o cativeiro e a liberdade: o papel desempenhado pelas promessas de 
alforria na revolta dos escravos de Carrancas – Minas Gerais – Brasil (1833)”. Trabalho apresentado no XXXI 
Encontro da Associação Portuguesa de História Econômica e Social, realizado em novembro de 2011, FEUC, 
Coimbra, Portugal. O autor citou informações da “Representação dirigida ao Presidente da Província, pelos 
Juízes de Paz de Carrancas, Curato do Espírito Santo, Curato de São Tomé das Letras e São Bento do Campo 
Belo denunciando o comportamento incitador do Vigário, em abril de 1833.” APM, Seção Provincial, SP PP 
1/18, Caixa 187, Documento 23. 

432 Os estudos mencionam que o poder foi tomado por tropas militares e o povo, liderados pelo brigadeiro 
Manoel Alves Toledo Ribas. O objetivo era colocar no poder o conselheiro Manoel Soares do Couto em 
decorrência da ausência do Presidente da Província. Manuel Inácio de Mello e Souza era moderado e se 
encontrava na cidade de Mariana com o intuito de participar de uma eleição em que seria escolhido um deputado 
para a Assembleia Geral. Acredita-se que pelo motivo da pequena distância entre as cidades de Ouro Preto e 
Mariana, “apenas duas léguas”, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era seu vice-presidente, não foi nomeado 
como substituto. Dentre outros motivos, o movimento foi motivado por revolta às práticas abusivas daquele 
governo.  Entre as manifestações, ocorreram solturas de presos militares. Os revoltosos exigiam a deposição do 
Presidente Mello e Souza e a prisão do seu vice Vasconcelos. SILVA, Wlamir. Liberais e Povo: a construção da 
hegemonia liberal-moderada na província de Minas Gerais (1830-1834). São Paulo: Aderaldo & Rothschild; 
Belo Horizonte, MG; Fapemig, 2009, ver capítulo 7. Ver tb ANDRADE, Francisco Eduardo de. “Poder local e 
herança colonial em Mariana: faces da revolta do Ano da Fumaça” (1833). Termo de Mariana, História e 
Documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp.127-135. Em artigo, Andréa Lisly faz um 
estudo sobre o perfil dos sediciosos, tentando esclarecer melhor quem era ”tropa e povo”. GONÇALVES, 
Andréa Lisly. “ ‘A oligarquia tenebrosa’: um perfil sócio-econômico dos Caramurus mineiros (1831-1838).” 
Disponível em: <http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A047.pdf>. Acesso 
em: 8 março 2012.  
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governo foi transferido para a Vila de São João Del Rei em função de tentar conter os ânimos 

dos revoltosos. Para desviar a atenção dos combatentes que se formavam nessa vila para 

combater os sediciosos de Ouro Preto, Teixeira teria agenciado escravos e os incitado a 

rebeldia contra seus senhores.  

Seus argumentos, segundo informações de testemunhas que falaram oficialmente na 

investigação do caso, eram pautados na ideia de que os caramurus haviam libertado os 

escravo de Ouro Preto e que aquele era o momento disso ocorrer em Carrancas, pois o 

imperador D. Pedro I, já no exílio, teria favorecido a libertação, mas seus opositores o 

impediram de acatar tal medida. Com isso, pretendia distrair a força policial e impedir o 

combate dos revoltosos pela Guarda Nacional. Também foi informado em relatos de pessoas 

que testemunharam que por que ele havia mantido contado com Ventura, o líder de umas das 

mais violentas rebeliões de escravos da época imperial.  

Em meio a esse confronto entre as elites, escravos de regiões onde se concentravam 

grandes fazendas na província se rebelaram. Na ocasião, várias pessoas de uma família foram 

vitimadas. A primeira fazenda atacada foi Campo Alegre, onde mataram um Juiz de Paz do 

distrito de São Tomé das Letras, Gabriel Francisco Junqueira. Ele era representante dos 

liberais moderados e venceu o candidato do imperador eleito nas eleições para deputado no 

ano de 1831, o que causou algumas insatisfações na região. Logo após esse assassinato, os 

escravos se deslocaram para a fazenda Bela Cruz, onde assassinaram brutalmente mais oito 

pessoas da família Junqueira, incluindo duas crianças. Parte do grupo permaneceu no mesmo 

local e outra parte se dirigiu para a fazenda Bom Jardim, onde o escravo Ventura e outros 

líderes foram mortos pelo proprietário e demais escravos de sua confiança. Após investigação 

e julgamento dos fatos, a sentença final foi caracterizada pela maior condenação coletiva à 

pena de morte do Brasil imperial, sendo 16 deles por enforcamento e outros por crime de 

homicídio qualificado.433  

Esses eventos tiveram grande repercussão na província e fizeram com que as 

autoridades locais fechassem ainda mais o cerco contra a rebeldia e fuga dos escravos. Ao que 

tudo indica, não somente no âmbito da província, mas também fora dela. A lei de 10 de junho 

de 1835, que previa pena de morte para escravos assassinos de senhores e familiares, foi 

muito influenciada por esse evento.  

433ANDRADE, “Poder local e herança colonial”. 
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A reorganização do poder Regencial e Provincial parece ter levado os vereadores de 

Mariana, em setembro de 1831 a aprovarem uma resolução que contrariava frontalmente o 

conteúdo da Constituição de 1824. No entanto, esses mesmos movimentos, aparentemente 

contraditórios, marcaram aqueles diretamente envolvidos com as demandas de escravos por 

liberdade. A figura mais saliente nisto foi Lucindo Pereira dos Passos. Ele era pardo, neto de 

ex-escravos e cidadão ativo do Império. Como advogado, atuou em diversas causas nos 

auditórios de Mariana, como as que envolviam julgamentos sobre a liberdade. Lucindo ora 

defendia coartados e libertos, ora defendia os senhores. Porém, nos dois caminhos, ele 

invocou a ordem Constitucional do Império do Brasil.  

Em que pesem todas essas contradições, pode-se afirmar que a independência do 

Brasil e a ordem Constitucional inauguraram um novo tempo para os libertos, ao menos mais 

promissor (com as portas da cidadania sendo abertas) e mais ameaçador (com as 

possibilidades de obtenção de liberdade sendo reduzidas). 
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Considerações Finais 

 

 

Diante dos acontecimentos que marcaram o final do período colonial e início do 

Império do Brasil, relativos à política, escravidão e liberdade, acreditamos ser possível 

responder a pergunta feita no início desse trabalho, sobre o que teria levado os deputados na 

Assembleia Constituinte de 1823 a inserir libertos nascidos no Brasil ao corpo político da 

nação. Do mesmo modo, mas saindo do quadro geral para o particular, podemos apontar as 

principais mudanças iniciadas a partir da outorga da Constituição de 1824 e o seu impacto 

sobre no cotidiano dos libertos da cidade de Mariana nos primeiros anos do Império.  

A passagem do século XVIII para o XIX, como notamos, foi marcada por grandes 

transformações de ordem política e social, como as emancipações das colônias americanas e a 

abertura à concessão de direitos a livres e descendentes de escravos. Esses movimentos 

tiveram início na segunda metade do setecentos na Europa, a partir do rompimento de ideias 

pautadas em crenças da época medieval e adoção de formas de pensamento inspirados em 

princípios da razão e da ciência. Elementos da base absolutista foram colocados em questão, 

como o colonialismo, a hierarquização da sociedade e medidas relativas ao comércio e à 

escravidão. 

 Em se tratando do Império português, houve a adoção de uma série de reformas 

inspiradas por princípios do reformismo ilustrado, como a inserção de segmentos da 

população que anteriormente eram relegados com base nas diferenças de origem étnicas. Esse 

processo teve início com a abolição da distinção entre cristãos velhos e cristãos novos e 

abertura a homens que não eram detentores de linhagem e pureza de sangue a determinados 

negócios do Estado. Essa foi uma estratégia de fazer dos vassalos homens úteis do Estado 

Absolutista. É nesse momento que ganham força as articulações dos libertos e seus 

descendentes da América portuguesa em torno de direitos costumeiramente concebidos.  

Ex-escravos e pardos inseridos em irmandades leigas e milícias passaram a 

manifestar seus anseios em forma de petições encaminhadas ao monarca na segunda metade 

do século XVIII. Em missivas individuais ou coletivas, os libertos buscavam a habilitação e 

reconhecimento entre os demais vassalos.  

Situação paralela às missivas encaminhadas a Portugal por libertos e seus 

descendentes, são as recorrentes ações cíveis impetradas nas instâncias jurídicas locais, que 
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denotam manifestações da interferência direta das ordens do soberano sobre aspectos da vida 

civil. Eram pedidos de reconhecimento de direitos relativos à liberdade, propriedade e 

mobilidade. Essas práticas, que da mesma forma, eram comuns na época colonial, foram 

legitimadas por meio da outorga da Constituição e das demais leis que fundamentais do 

Estado Nacional.  

A definição de cidadania que se adotou no Império do Brasil foi uma medida mais 

inclusiva em relação às demais ex-colônias americanas e seus antigos impérios. O que teria 

conduzido à decisão de inserir os libertos nascidos no Brasil e seus descendentes ao corpo da 

nação do novo Império foi a percepção de alguns dos deputados que se reuniram para propor 

e discutir os artigos da Constituição outorgada em 1824, de que parte desses homens já estava 

inserida na esfera social e engajada na política, fosse demandando coletivamente  ou 

individualmente a partir de irmandades leigas e milícias, ou mesmo fazendo uso da justiça 

local. Essas características estão implícitas nos discursos dos deputados, que buscaram 

apontar a necessidade de serem mantidas determinadas prerrogativas já concebidas a esses 

homens na época colonial.  

As discussões em torno dessa decisão mostram que a nacionalidade foi o principal 

argumento para inclusão e exclusão no corpo social da nação na época imperial. Por um lado, 

ela transformou ex-escravos nascidos no Brasil em cidadãos, mas por outro também excluiu 

africanos da prerrogativa de pertencimento ao corpo político da nação brasileira. A cidadania 

conferida por meio da Constituição, portanto, dissociou o liberto “brasileiro” da condição 

escrava e fez aumentar as expectativas em torno da liberdade.  

O que procuramos demonstrar a partir da observação do espaço que conformava a 

cidade de Mariana é que mudanças significativas ocorreram com as ações cíveis na passagem 

da colônia a Império do Brasil, e que isso tem relação direta com as leis que recaíram sobre os 

ex-escravos e seus descendentes nesse período. Os processos que envolviam cobraças de 

transações comerciais e de valores pendentes com as parcelas da coartação deixaram de ser 

julgados nos auditórios de Mariana, provavelmente por serem conciliados em seu local de 

origem. Já aqueles que chegavam ao juízo municipal, tinham relação direta com promessas de 

alforrias não legitimadas. Na época imperial, os advogados passaram usar com mais 

veemência excertos das Ordenações Filipinas que afirmavam serem maiores as razões a favor 

da liberdade. Do mesmo modo, fizeram com a legislação em vigor, como a Constituição e o 

Código Criminal. Mas acima de tudo, se apropriaram de discursos antiescravistas para 

reforçar o propósito da libertação. 
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Contudo, a passagem da condição de súdito a cidadão foi marcada pela legitimação 

de prerrogativas civis, como direito à liberdade individual, segurança pessoal, segurança de 

propriedade. Essas prerrogativas já faziam parte da realidade dos libertos na época colonial. A 

formalização desses direitos, antes costumeiros, veio a ocorrer com a vigência da Constituição 

de 1824, que transformou libertos nascidos no Brasil em cidadãos passivos, detentores de 

plenos direitos civis e direitos políticos restritos. Embora também fossem gozassem de 

direitos civis na colônia, os africanos foram excluídos dos direitos políticos no Império. O 

critério da nacionalidade impediu que os escravos não nascidos no Brasil fossem considerados 

cidadãos. 
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Fontes: 

 

Ações Cíveis – 1º e 2º Ofício - Arquivo da Casa Setecentista de Mariana 

Cobranças e Ação de alma 

(Códice-Auto/Ano) 

385-10489 (1780), 415-12201 (1780), 454-14367 (1780), 477-15743 (1780), 489-16423 

(1780), 507-17536 (1780), 576-21476 (1780), 576-21490 (1780), 616-23854 (1780), 481-

15962 (1781), 553-20280 (1781), 289-10719 (1782), 301-7255 (1782), 357-9060 (1782), 372-

9831 (1782), 389-10718 (1782), 432-13160 (1782), 447-14033 (1782), 450-14162 (1782), 

372-9836 (1783), 440-13568 (1783), 440-13570 (1783), 453-14326 (1783), 473-15507 

(1783), 487-16327 (1783), 553-20290 (1783), 554-20317 (1783), 600-22881 (1783), 405-

11610 (1784), 552-20188 (1784), 554-20345 (1784), 595-22569 (1784), 415-12187 (1785), 

444-13873 (1785), 474-15570 (1785), 568-21073 (1785), 649-25676 (1785), 408-11798 

(1786), 440, 13564 (1786), 451-14232 (1786), 482-16043 (1786), 513-17866 (1786), 546-

19899 (1786), 600-22878 (1786), 915-32301 (1786), 609-23411 (1787), 289-7027 (1788), 

359-9158 (1788), 555-20373 (1788), 568-21060 (1788), 388-10645 (1789), 395-11059 

(1789), 426-12819 (1789), 444-13874 (1790), 451-142-16 (1790), 455-14395 (1790), 569-

21093 (1790), 585-21998 (1790), 656-26068 (1790), 385-10447 (1791), 385-10472 (1791), 

395-11049 (1791), 477-15734 (1791), 503-17275 (1791), 591-22359 (1791), 347-8740 

(1792), 395-11051 (1792), 410-11893 (1792), 413-12034 (1792), 441-13670 (1792), 520-

20594 (1792), 560-20594 (1792), 591-22358 (1792), 596-22654 (1792), 611-23531 (1792), 

293-7092 (1793), 533-19056 (1793), 355-8923 (1794), 378-10156 (1794), 385-10463 (1794), 

389-10683 (1794), 419-12421 (1794), 500-17057 (1794), 513-17893 (1794), 552-20226 

(1794), 611-23597 (1794), 419-12426 (1795), 367-9585 (1798), 371-8115 (1800), 417-12310 

(1801), 426-12797 (1801), 610-23511 (1805), 512-17787 (1808), 382-10320 (1810), 295-

7118 (1812), 523-18426 (1812), 257-6363 (1816), 464-14984 (1817), 488-16414 (1817), 491-

16565 (1821), 401-11354 (1822), 299-7210 (1825), 397-8672 (1825), 299-7210 (1825), 542-

19611 (1825), 439-9489 (1829), 299-7202 (1832),  
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Ações Cíveis – 1º e 2º Ofício - Arquivo da Casa Setecentista de Mariana 

Redução ao cativeiro e Ação de liberdade  

(Códice-Auto/Ano) 

283-6916 (1782), 244-6097 (1784), 510-17728 (1789), 279-6832 (1790), 262-6457 (1791), 

250-6197 (1795), 281-6876 (1795), 290-7052 (1795), 392-8572 (1795), 656-26065 (1795), 

340-8101 (1799), 354-8883 (1799), 396-11110 (1800), 327-7784 (1804), 329-7844 (1804), 

435-9421 (1804), 438-13485 (1805), 309-7410 (1806), 377-10096 (1806), 393-8602 (1806), 

394-8618 (1806), 423-9006 (1806), 468-10373 (1806), 646-25497 (1806), 276-6790 (1807), 

326-7776 (1807), 295-7134 (1808), 402-8815 (1808), 380-10218 (1809), 420-9137 (1809), 

246-6133 (1810), 291-7056 (1810), 307-7359 (1810), 309-7397 (1810), 413-9018 (1810), 

468-10374 (1812), 299-7214 (1813), 316-7547 (1814), 378-8244 (1814), 419-12398 (1814), 

432-9351 (1814), 311-7447 (1815), 403-8828 (1815), 307-7357 (1818), 276-6787 (1819), 

334-7943 (1819), 380-8335 (1819), 393-8596 (1819), 393-8596 (1819), 415-9056 (1819), 

257-6366 (1821), 436-13382, 420-12493 (1823), 369-9661 (1824), 386-8433 (1824), 423-

9182 (1824), 397-8672 (1825), 289-7030 (1827), 435-9408 (1827), 367-8063 (1828), 246-

6132 (1830), 281-6869 (1830), 393-8599 (1831), 405-8851 (1831), 475-10562 (1831), 385-

8415 (1832), 246-6125 (1833), 280-6864 (1834), 398-8723 (1834), 385-8420 (1835), 310-

7431 (1836), 416-9079 (1836), 305-7327 (1837), 330-7867 (1837), 423-9178 (1837), 317-

7577 (1838), 243-6973 (1839), 405-8854 (1839), 421-9150 (1839), 375-8213 (1840). 
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 <http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/verlivro.php?id_parte=94&id_obra=63&pagina=801>. 

Acesso em: 15 março 2013. 

 

BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico, 
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Constituição Política do Império do Brasil – 1824. Disponível em: 
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17 de abril de 1822. Disponível em: <http://debates.parlamento.pt/?pid=mc>. Acesso em: 14 

out. 2010. 

 

Lei da Boa Razão. Disponível em: <www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/acs_MA_5058>. 

Acesso em: 14 abril 2013. 

 

Lei de 1º de Outubro de 1828. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm>. Acesso em: 12 

fev. 2013. 

 

Ordenações Filipinas, ordenações e leis do reino de Portugal recopiladas por mandato D’el 

Rei D. Felipe, o primeiro, editado por Cândido H. Mendes de Almeida. 5 vol. São Paulo: 

Edição Saraiva, 1960. Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/>. Acesso em: 

2 ago. 2010. 

 

SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da língua portugueza - recompilado dos vocabularios 

impressos ate agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado, por 

ANTONIO DE MORAES SILVA. Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813. 

 

 

Bibliografia: 

 

AGUIAR, Marcos Magalhães de. Vila Rica dos Confrades: A sociabilidade confrarial entre 

negros e mulatos do século XVIII. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993. 

 

______, Marcos Magalhães. Negras Minas Gerais: uma história da diáspora africana no 

Brasil colonial. Tese (Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

 

ALADRÉN, Gabriel. Liberdades Negras nas paragens do sul: alforria e inserção social de 

libertos em Porto Alegre, 1800-1835. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009. 

 

http://debates.parlamento.pt/?pid=mc
http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/acs_MA_5058
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LIM/LIM-1-10-1828.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/


252 
 

ALEXANDRE, Valentim. Os sentidos do império: questão nacional e questão colonial na 

crise do Antigo Regime português. Porto: Edições Afrontamento, 1993. 

 

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Alterações nas atividades produtivas mineiras, 

Mariana, 1750-1800. Dissertação (Mestrado em História) - Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1994. 

 

ANASTASIA, Carla Maria Junho. "Entre Cila e Caribde: as desventuras tributárias dos 

vassalos de Sua Majestade". In: Varia Historia, Belo Horizonte, UFMG, n. 21, Julho de 1999, 

p. 237-243. 

 

______, Carla Maria Junho. Vassalos Rebeldes: violência coletiva nas Minas na primeira 

metade do século XVIII. Belo Horizonte: C/Arte, 1998. 

 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. A enxada complexa: roceiros e fazendeiros em Minas 

Gerais na primeira metade do século XIX. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade 

de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

1994. 

 

______, Francisco Eduardo de. “Roceiros e fazendeiros: hierarquia na agricultura de Mariana 

da primeira metade do século XIX.” Revista do LPH, Mariana, N.7, 1997, pp.108-115. 

 

______, Francisco Eduardo de. “Poder local e herança colonial em Mariana: faces da revolta 

do Ano da Fumaça” (1833). In: Termo de Mariana, História e Documentação. Mariana: 

Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp.127-135. 

 

 

______, Francisco Eduardo. “Espaço econômico agrário e exteriorização colonial: Mariana 

das Gerais nos séculos XVIII e XIX”. In: Termo de Mariana: história de documentação. 

Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp.113-125. 

 

ANDRADE, Marcos Ferreira de. “Entre o cativeiro e a liberdade: o papel desempenhado 

pelas promessas de alforria na revolta dos escravos de Carrancas – Minas Gerais – Brasil 

(1833)”. Trabalho apresentado no XXXI Encontro da Associação Portuguesa de História 



253 
 

Econômica e Social, realizado em novembro de 2011, FEUC, Coimbra, Portugal. Disponível 

em: <http://www4.fe.uc.pt/aphes31/abstract/3f_4_abstract.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2013. 

 

ANTUNES, Álvaro de Araújo; SILVEIRA, Marco Antônio. “Reparação de desamparo: o 

exercício da justiça através da notificações, (Mariana, Minas Gerais, 1711-1888)”. Topoi, 

Revista de História, v. 13, n. 25, jul./dez. 2012, p.25-44. 

 

BARCELÓ, Joseph Maria Fradera. “A cultura de castas e a formação do cidadão moderno 

(um ensaio sobre a particularidade do Império Espanhol).” In: BERBEL, Márcia; OLIVEIRA, 

Cecília Helena Salles de. A experiência constitucional de Cádis: Espanha, Portugal e Brasil. 

São Paulo: Alameda, 2012, pp.77-108. 

 

BERBEL, Márcia Regina. A nação como artefato: deputados do Brasil nas cortes 

portuguesas (1821-1822). São Paulo: Hucitec, Fapesp, 1999. 

 

______, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A ausência da raça: escravidão, 

cidadania e ideologia pró-escravista nas Cortes de Lisboa e na Assembleia Constituinte do 

Rio de Janeiro (1821-1824).” In: SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das 

Graças. (Org.). Território, conflito e identidade. Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília, DF: 

CAPES, 2007, pp.63-88.  

 

______, Márcia Regina. “A Constituição Espanhola no Mundo Luso-americano (1820-

1823)”.  Revista de Indias, vol. LXVIII, núm. 242, 2008, p.226. 

 

______, Márcia Regina; MARQUESE, Rafael de Bivar. “A escravidão nas experiências 

constitucionais ibéricas, 1810-1824.” In: OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles; 

BITTENCOURT Vera Lúcia Nagib e COSTA, Wilma Peres (Org.). Soberania e Conflito: 

configurações do Estado Nacional no Brasil do século XIX. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 

2010, pp.78-117. 

 

______, Márcia Regina. “A Constituição Espanhola no Mundo Luso-americano (1820-

1823)”.  Revista de Indias, vol. LXVIII, núm. 242, 2008, p.225-254. Disponível em: 

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_bcc1812/w/rec/4253.pdf>. Acesso 

em: 23 jan. 2013. 

http://www4.fe.uc.pt/aphes31/abstract/3f_4_abstract.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_bcc1812/w/rec/4253.pdf


254 
 

 

BERGAD, Laird W. Escravidão e História Econômica: demografia de Minas Gerais, 1720-

1880. Tradução de Beatriz Sidou. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2004. 

 

BETHELL, Leslie. A abolição do comércio brasileiro de escravos: a Grã-Bretanha, o Brasil 

e a questão do comércio de escravos, 1807-1869. Brasília: Senado Federal, Conselho 

Editorial, 2002. 

 

BICALHO, Maria Fernanda Baptista. “O que significa ser cidadão nos tempos coloniais”. In: 

ABREU, Martha e SOIHET, Rachel. (Org.) Ensino de história: conceitos, temáticas e 

metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003, pp.139-151. 

 

BLACKBURN, Robin. A queda do escravismo colonial: 1776-1848. Tradução de Maria 

Beatriz Medina. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 

BORGES, Célia Maia. Escravos e libertos nas Irmandades do Rosário: devoção e 

solidariedade em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Juiz de Fora: Editora da UFJF, 2005. 

 

BOSCHI, Caio César. Os leigos e o poder. Irmandades leigas e política colonizadora em 

Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986. 

 

BOXER, Charles R.A idade do ouro no Brasil: dores de crescimento de uma sociedade 

colonial.Tradução de Nair Lacerda, 3a Edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. 

 

CARRARA, Ângelo Alves. Agricultura e pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674-

1807). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 1997, 

 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2003. 

 

CASTRO, Hebe Maria Matos de. Das cores do silêncio: Os significados da liberdade no 

sudeste escravista. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 

 



255 
 

CASTRO, Yeda Pessoa de. Falares africanos na Bahia: um vocabulário afro-brasileiro. Rio 

de Janeiro: Topbooks, 2001. 

 

______, Yeda Pessoa de. A língua Mina-Jeje no Brasil: um falar africano em Ouro Preto do 

século XVIII. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Secretaria de Estado da Cultura, 2002. 

 

CHALHOUB, Sidney. “Precariedade estrutural: o problema da liberdade no Brasil escravista 

(século XIX).” História Social, n. 19, segundo semestre de 2010. Disponível em: 

<http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/315/271>. Acesso em: 25 ago. 

2011. 

 

COOPER, Frederick; HOLT, Thomas C.; SCOTT, Rebecca J. Além da escravidão: 

investigações sobre raça, trabalho e cidadania em sociedades pós-emancipação. Tradução de 

Maria Beatriz de Medina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

 

COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 9a Edição. São 

Paulo: Editora Unesp, 2010.  

 

COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais.  Belo Horizonte: Imprensa Oficial do 

Estado, 1970.  

 

COTTA, Francis Albert. “Os Terços de Homens Pardos e Pretos Libertos: mobilidade social 

via postos militares nas Minas do século XVIII.” Mneme – Revista de Humanidades, v.03, 

n.06, out/Nov de 2002. Disponível em: <http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme>. Acesso em: 

14 mai. 2011. 

 

______, Francis Albert. Negros e Mestiços nas Milícias da América Portuguesa. Belo 

Horizonte: Crisálida, 2010. 

 

CUNHA, Manoela Carneiro da. Negros, estrangeiros, os escravos libertos e sua volta à 

África. São Paulo: Brasiliense, 1985. 

 

DAMASCENO, Nicole de Oliveira Alves. “Estruturas domiciliares da cidade de Mariana: 

análise da lista de habitantes do distrito de Mariana de 1819”. Comunicação apresentada no 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/315/271
http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme


256 
 

III Simpósio ILB – Império e Lugares no Brasil. Itinerários da Pesquisa Histórica: Métodos, 

Fontes e Campos Temáticos. Mariana, 12 a 14 de maio de 2010. Disponível em: 

<http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/26.pdf>. Acesso em: 23 fev. 2013. 

DANTAS, Mônica Duarte. Revoltas, Motins, Revoluções: homens livres pobres e libertos no 

Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda, 2011. 

 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 2a Ed., 

São Paulo: Brasiliense, 1995. 

 

______, Maria Odila L. S.; “Blancos pobres y libertos en la sociedad colonial del Brasil, 

1675-1835”. In: Alfredo Calvo y Alan Kuethe. (Org.). História General de América Latina. 1 

ed. Paris: Ed. Unesco, 2001, v. 3, pp. 443-458.   

 

DIÓRIO, Renata Romualdo. As marcas da liberdade: trajetórias sociais dos libertos de 

Mariana na segunda metade do século XVIII. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

DUBOIS, Laurent. Avengersos the New World. The Story of the Haitian Revolution. 

Cambridge, Ma: Belknap Press/Harvard University Press, 2004. 

 

FALCON, Francisco José Calazans. A época pombalina. Política econômica e monarquia 

ilustrada. 2ª Edição. São Paulo: Editora Ática, 1993. 

 

FARIA, Sheila de Castro. “Mulheres forras – riqueza e estigma social”. Tempo, Rio de 

Janeiro, 2001, nº9, pp. 65-92.  

 

______, Sheila de Castro. “Sinhás pretas: acumulação de pecúlio e transmissão de bens de 

mulheres forras no sudeste escravista (séc. XVIII-XIX)”. In: FRAGOSO, João (Org.). Escrito 

sobre História e Educação: uma homenagem a Maria Ieda Linhares. Rio de Janeiro: 

Mauad/SAPERJ, 2001, pp. 289-329; 

 

______, Sheila de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 

 

http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/26.pdf


257 
 

______, Sheila de Castro. Sinhás Pretas, Damas Mercadoras. As pretas minas nas cidades do 

Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850). Tese apresentada ao Departamento de 

História da Universidade Federal Fluminense, Concurso para Professor Titular em História do 

Brasil, Niterói, 2004. 

 

FIGUEIREDO, Luciano Raposo Figueiredo. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da 

mulher em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio; Brasília, DF: Ednub, 

1993.  

 

FIQUEIRÔA-REGO, João de;  OLIVAL, Fernanda. “Cor da pele, distinções e cargos: 

Portugal e espaços atlânticos portugueses (séculos XVI a XVIII).” Tempo, Rio de Janeiro, no 

30, 2010, pp. 115-145. 

 

FLORY, Thomas H. El juez de paz e el jurado enel Brasil imperial, 1808-1871: Control 

social y estabilidad política enelnuevo Estado. México: Fondo de Cultura Económica, 1986. 

 

FONSECA, Cláudia Damasceno. “Espaço Urbano de Mariana: sua formação e suas 

representações.” Termo de Mariana. História e documentação. Mariana: Imprensa 

Universitária da UFOP, 1998, pp. 27-66. 

 

______, Cláudia Damasceno. Arraiais e Vilas D’El Rei: espaço e poder nas Minas 

Setecentistas. Tradução de Maria Juliana Gambogi Teixeira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2011. 

 

FURTADO, Júnia Ferreira. Chica da Silva e o contratador de diamantes. O outro lado do 

mito. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

 

GARRIGUS, John D. Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue.New-

York: Palgrave-Macmillan, 2006. 

 

 GONÇALVES, Andréa Lisly. “‘A oligarquia tenebrosa’: um perfil sócio-econômico dos 

Caramurus mineiros (1831-1838).” Disponível em:  

<http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A047.pdf>. 

Acesso em: 17 fev. 2013. 

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2006/D06A047.pdf


258 
 

______, Andréa Lisly. As margens da liberdade: estudo sobre a prática de alforrias em 

Minas Gerais colonial e provincial. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011. 

 

GONÇALVES, Jener Cristiano. Justiça e direitos costumeiros: apelos judiciais de escravos, 

forros e livres em Minas Gerais (1716-1819). Dissertação de Mestrado, Belo Horizonte, 

UFMG, 2006. 

 

GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1980. 

 

GRINBERG, Keila. O fiador dos brasileiros. Cidadania, escravidão e direito civil no tempo 

de Antonio Pereira Rebouças. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social 

(Porto Feliz, São Paulo, c.1798-c.1850). Rio de Janeiro: Mauad X Faperj, 2008. 

 

GUIMARÃES, Carlos Magno; REIS, Liana Maria. “Agricultura e escravidão em Minas 

Gerais (1700/1750)”. Revista do Departamento de História.  Belo Horizonte, 

FAFICH/UFMG, nº2, jun. 1986, p.7-33. 

 

HENDRIK, Kraay. Política racial, Estado e Forças Armadas na época da Independência: 

Bahia, 1790-1850.Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Hucitec, 2011. 

 

HERZOG, Tamar. “Communities becoming a nation: Spain and Spanish America in the wake 

of modernity (and thereafter)”.Citizenship Studies, v.11, Nº2, Maio de 2007, pp.151-172. 

 

______, Tamar. “Early Modern Spanish Citizenship: inclusion and exclusion in the old and 

the new world”. In: SMOLENSKI, John & HUMPHREY, Tomas J. (eds.). New world orders: 

violence, sanction, and Autority in the Colonial Americas. Philadelphia: University of 

Penmsylvania Press, 2005, pp. 205-225;  

 

______, Tamar. “Identidades modernas: estado, comunidade e nação no império hispânico”.  

In: JANCSÓ, István. (Org.) Brasil: formação do Estado e da Nação. São Paulo: 

Hucitec/Unijui/FAPESP, 2003, pp. 109-122.  

 



259 
 

HESPANHA, António Manuel. “Problemas de organização política entre Antigo Regime e 

Liberalismo.” In: JANCSÓ, István. (org.) Brasil: formação do Estado e da nação. São Paulo: 

Hucitec, Editora Unijuí, Papesp, 2003, pp. 93-108. 

 

______, António Manuel. As Vésperas do Leviathan: instituições e poder político: Portugal – 

séc.XVII. Almedina: Coimbra, 1994. 

 

HIGGINS, Kathleen J. “Licentious liberty”in a Brasilian gold-mining region: slavery, 

gender, and social control in eigtheenth-century Sabará, Minas Gerais. University Park: The 

Pennsylvania State University Press, 1999. 

 

HOFBAUER, Andreas. Uma história de branqueamento ou o negro em questão. São Paulo: 

Unesp, 2006. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. “Metais e pedras preciosas”. História Geral da Civilização 

Brasileira, A época Colonial, Administração, economia, Sociedade. Tomo 1, V.2, 1ªEdição. 

São Paulo: Difel, 1973. 

 

JANCSÓ, István; KANTOR, Íris (orgs.). Festa: Cultura & Sociabilidade na América 

Portuguesa. São Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp: Imprensa 

Oficial, volume I, 2001. 

 

KARASCH, Mary Catherine. A vida dos escravos no Rio de Janeiro: 1808-1850. São Paulo: 

Companhia da Letras, 2000. 

 

LARA, Sílvia Hunold.  “Do mouro cativo ao escravo negro: continuidade ou ruptura?”. Anais 

do Museu Paulista, Tomo XXX, São Paulo, 1980-1981, pp.375-398. 

 

______, Sílvia Hunold. “Sedas, panos e balangandãs: o traje de senhoras e escravas nas 

cidades do Rio de Janeiro e de Salvador (século XVIII)”. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da 

(Org). Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, pp. 177-191;  

 

______, Sílvia Hunold. Fragmentos Setecentistas. Escravidão, cultura e poder na América 

portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  



260 
 

______, Silvia Hunold. “Legislação sobre escravos africanos na América portuguesa”. In: 

ANDRÉS-GALLEGO, José (Dir. e Cord.) Nuevas Aportaciones a la Historia Juridicade 

Iberoamérica. Madrid: Fundación Histórica Tavera, 2000. (CD-ROM). 

 

LEWKOWICZ, Ida. Vida em Família: caminhos da igualdade em Minas Gerais (séculos 

XVIII e XIX). Tese (Doutoramento em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo,1992.  

 

______, Ida. “Espaço Urbano, família e domicílio (Mariana no início do século XIX).”. 

Termo de Mariana: história e documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 

1998, pp. 87-97. 

 

______, Ida. “Herança e relações familiares: os pretos forros nas Minas Gerais do século 

XVIII”. Revista Brasileira de História, v. 9, nº17, set.88/fev.89, pp. 101-114.  

 

LIMA, Priscila de. De libertos a habilitados. Interpretações populares dos alvarás anti-

escravistas na América portuguesa (1761-1810). Dissertação (Mestrado em História) – 

Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 

 

LIMA Jr., Augusto de. A Capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia, Edusp, 1978. 

 

LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: escravos e senhores – análise da estrutura 

populacional e econômica de alguns centros mineratórios (1718-1804). São Paulo: Publicado 

para o Instituto de Pesquisas Econômicas, 1981. 

 

MAGALHÃES, Sônia Maria de. A mesa de Mariana: produção e consumo de alimentos em 

Minas Gerais (1750-1850). São Paulo: Anablume/Fapesp, 2004. 

 

MAMIGONIAN, Beatriz G. “O direito de ser africano livre”. In: LARA, Silvia. H. e 

MENDONÇA, Joseli M. N., Direitos e Justiças no Brasil: Ensaios de História Social. 

Campinas: Ed. Unicamp, 2006, pp. 129-160. 

 



261 
 

MARANHO, Milena Fernandes. A Opulência Relativizada: significados econômicos e sociais 

dos níveis de vida dos habitantes da região do Planalto do Piratininga, 1648-1682. 

Dissertação de Mestrado, IFCH/Unicamp, Campinas, 2000. 

 

MARCÍLIO, Maria Luiza. “A população do Brasil colonial”. In: BETHEL, Leslie. (Org.) 

América Latina Colonial. Tradução de Mary Amazonas Leite de Barros e Magda Lopes. 1a 

Edição. São Paulo: Editora da USP; Brasília, DF: Fundação Alexandre de Gusmão, 2004, pp. 

311-338.  

 

MARQUESE, Rafael de Bivar. “Governo dos escravos e ordem nacional: Brasil e Estados 

Unidos, 1820-1860”. In: JANCSÓ, István. Brasil: Formação do Estado e da Nação. São 

Paulo: Hucitec, Editora Inijuí, Fapesp, 2003, pp.251-265. 

 

MARTINS, Roberto Borges. Growing in silence: the slave economy of nineteenth-century 

Minas Gerais (Brazil). Tese (Doutorado) - Vanderbilt University, Nashville, 1980. 

 

MARTINS, Tarcísio José. “José Inácio Marçal Coutinho. Preto forro sabido, letra do e 

político.” Disponível em: <http://www.mgquilombo.com.br/site/Artigos/pesquisas-

escolares/jose-inacio-marcal-coutinho.html>. Acesso em: 10 maio 2011. 

 

MATTOS, Hebe Maria. “A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo 

Regime em perspectiva atlântica”. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda e 

GOUVÊA, Maria de Fátima. (Org.) O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial 

portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pp. 141-162. 

 

______, Hebe Maria. Escravidão e Cidadania no Brasil Monárquico. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2000. 

 

MATTOSO, Kátia de Queiroz. Ser escravo no Brasil. 3a Edição, São Paulo: Brasiliense, 

1990. 

 

MAUSS, Marcell. “Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades arcaicas.” 

In: Sociologia e antropologia. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2003, 

pp.185-318. 

http://www.mgquilombo.com.br/site/Artigos/pesquisas-escolares/jose-inacio-marcal-coutinho.html
http://www.mgquilombo.com.br/site/Artigos/pesquisas-escolares/jose-inacio-marcal-coutinho.html


262 
 

MENDES, Fábio Faria. Recrutamento militar e construção do Estado no Brasil Imperial. 

Belo Horizonte: Argvmentum, 2010. 

 

MÓL, Cláudia Cristina. “Entre sedas e baetas: o vestuário das mulheres alforriadas em Vila 

Rica”. Varia História, nº32, julho, 2004, pp. 176-189.  

 

______, Claudia Cristina. Mulheres forras: cotidiano e cultura material em Vila Rica (1750-

1800). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, e Ciências Humanas, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. 

 

MONTI, Carlo G. O processo da alforria; Mariana (1750-1779). Dissertação (Mestrado em 

História) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2001. 

 

NEQUETE, Lenine. O escravo na jurisprudência brasileira: magistratura e ideologia no 

Segundo Reinado. Porto Alegre: Revista dos Tribunais, 1998.   

 

NEVES, Lúcia M. de Bastos Pereira das; NEVES, Guilherme Pereira das. “Constituição”. In: 

JÚNIOR, João Feres. Org. Léxico da História dos conceitos políticos do Brasil. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2009, pp.69-70. 

 

OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de. “Viver e morrer no meio dos seus. Nações e comunidades 

africanas na Bahia do século XIX”. Revista USP, São Paulo (28), dez/fev. 95/96, pp. 175-193. 

 

______, Maria Inês Cortes de. O liberto: o seu mundo e os outros, Salvador, 1790-1890. São 

Paulo: Corrupio, 1988.  

 

OLIVEIRA, Maria Luiza Ferreira de. Entre a Casa e o Armazém: relações sociais e 

experiência da urbanização. São Paulo: Alameda, 2005. 

 

PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia – 1716-1789. Belo 

Horizonte: UFMG, 2001. 

 



263 
 

PARRON, Tâmis. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826-1865. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2011. 

 

PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Confrades do Rosário: sociabilidade e 

identidade étnica em Mariana – Minas Gerais (1745-1820). Dissertação (Mestrado em 

História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2006. 

 

PIRES, Maria do Carmo. Juízes e infratores, O Tribunal Eclesiástico no Bispado de Mariana, 

(1748-1800). São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH/UFMG, Fapemig, 2008.  

 

PIRES, Maria do Carmo. “Em testemunho da verdade”: Juízes de Vintena e poder local na 

Comarca de Vila rica (1736-1808). Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 

 

PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 13a Ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1973. 

 

REIS, João José. “Identidade e diversidade étnicas nas irmandades negras no tempo da 

escravidão.” Tempo, vol. 2, nº3, 1996, 7-33.  

 

REIS, Liana Maria. “Minas armadas. Escravos, armas e política de desarmamento na 

capitania mineira setecentista”. Varia História, Número 31, 2004, pp.184-206. 

 

RIBEIRO, Núbia Braga. Cotidiano e liberdade: um estudo sobre os alforriados em Minas no 

século XVIII. Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. 

 

RODRIGUES, Jaime. O infame comércio: propostas e experiências no final do tráfico de 

africanos para o Brasil (1800-1850). Campinas, SP: Editora da UNICAMP, CECULT, 2000. 

 

RUSSELL-WOOD, A.J.R. “Através de um prisma africano: uma nova abordagem ao estudo 

da diáspora africana no Brasil colonial.” Tempo, 12, 2001, pp. 11-50. 

  



264 
 

 ______, A. J. R. “O governo local na América portuguesa: um estudo de divergência 

cultural”. Revista de História, São Paulo, no109, v.50, 1997, pp. 25-79. 

 

______, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Tradução de Maria Beatriz Medina. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

 

______, A. J. R. ‘Acts of Grace’: Portuguese Monarchs and Their Subjacts of African 

Descent in Eighteenth-Century Brazil. Journal of Latin América Studies, v.32, nº.2, Maio de 

2000, pp. 307-332. 

 

SALDANHA, Antônio Vasconcelos de. As Capitanias do Brasil. Antecedentes, 

desenvolvimento e extinção de um fenômeno atlântico. Lisboa: Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2001. 

 

SALGADO, Graça. Fiscais e meirinhos: A administração no Brasil colonial. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1985. 

 

SANTOS, Beatriz Catão Cruz; FERREIRA, Bernardo. “Cidadão”. In: FERES JÚNIOR, João. 

(Org.). Léxico da História dos Conceitos Políticos do Brasil. Belo Horizonte: Editora UFMG, 

2009, pp. 43-64. 

 

SCARANO, Julita. Devoção e escravidão. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. São Paulo: Nacional-Coleção Brasiliana, 

1976.  

 

SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial. A Suprema Corte da 

Bahia e seus Juízes: 1609-1751. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979.  

 

SIQUEIRA, Lucília. “O ponto em que estamos na historiografia sobre o período de 

rompimento entre Brasil e Portugal.” Almanack Brasiliense, nº03, maio de 2006, pp.81-104. 

 

SILVA Jr., Waldomiro Lourenço da Silva. História, direito e escravidão: a legislação 

escravista no antigo regime Ibero-Americano. São Paulo: Annablume, 2013. 

 



265 
 

SILVA, Ana Rosa Cloclet da. “Identidades políticas e a emergência do Estado Nacional: o 

caso mineiro”. JANCSÓ, István. (Org.) Independência: história e historiografia. São Paulo: 

Hucitec, Fapesp, 2005, pp.513-555. 

 

______, Ana Rosa Cloclet da. “Identidades em construção. O processo de politização das 

identidades coletivas em Minas Gerais, de 1792 a 1831”. Almanack Braziliense, nº01, maio de 

2005, pp. 103-113. 

 

______, Ana Rosa Cloclet da. “1808 e seus impactos no processo de politização das 

identidades coletivas: Minas Gerais (1795-1831)”. Revista de História, USP, no. 159, 

dezembro, 2008, p.189-224. 

 

SILVA, Luiz Geraldo. “Da festa à sedição. Sociabilidades, etnia e controle social na América 

Portuguesa (1776-1814)”. In: JANCSÓ, István; KANTOR, Íris (orgs.). Festa: Cultura & 

Sociabilidade na América Portuguesa. São Paulo: Hucitec: Editora da Universidade de São 

Paulo: Fapesp: Imprensa Oficial, volume I, 2001, pp. 313-335. 

 

SILVA, Luiz Geraldo. “‘Sementes da Sedição:’ etnia, revolta escrava e controle social na 

América portuguesa (1808-1817).  Afro-Ásia, 25-26, (2001), pp.9-60. 

 

______, Luiz Geraldo. ““Esperança de liberdade”. Interpretações populares da abolição 

ilustrada (1773-1774)”. Revista de História, no144, 2001, pp.107-149.  

 

______, Luiz Geraldo. “Gênese das milícias de pardos e pretos na América portuguesa: 

Pernambuco e Minas Gerais, séculos XVII e XVIII.” Revista de História, USP, no prelo. 

 

SILVA, Marilda Santana da Silva. Dignidade e transgressão: mulheres no Tribunal 

Eclesiástico de Minas Gerais (1748-1830). Coleção Tempo e Memória. Campinas: Editora da 

Unicamp, 2001. 

 

SILVA, Wlamir. Liberais e Povo: a construção da hegemonia liberal-moderada na província 

de Minas Gerais (1830-1834). São Paulo: Aderaldo & Rothschild; Belo Horizonte, MG; 

Fapemig, 2009. 

 



266 
 

SILVEIRA, Marco Antônio. “Acumulando forças: lua pela alforria e demandas políticas na 

Capitania de Minas Gerais (1750-1808).” Revista de História (USP), v.158, 2008, pp.131-

158. 

______, Marco Antônio. “Soberania e luta social: negros e mestiços libertos na Capitania de 

Minas Gerais (1709-1763).” In: SILVEIRA, Marco Antônio e CHAVES, Cláudia Maria das 

Graças. (Org.). Território, conflito e identidade. Belo Horizonte: Argvmentvm; Brasília: 

CAPES, 2007, pp. 25-47. 

 

______, Marco Antônio. Silveira, “Narrativas de contestação. Os Capítulos do crioulo José 

Inácio Marçal Coutinho (Minas Gerais, 1755-1765)”. História Social, nº 17, 2009, pp.288-

310. 

 

SLEMIAN, Andréa. "Seriam todos cidadãos? Os impasses na construção da cidadania nos 

primórdios do constitucionalismo no Brasil (1823-1824)". In: JANCSÓ, Ístvan. (org.) 

Independência: história e historiografia. São Paulo: Hucitec / Fapesp, 2005, pp. 829-849. 

 

SOARES, Carlos Eugênio Líbano. Capoeira escrava de outras tradições rebeldes no Rio de 

Janeiro (1808-1850). Unicamp: Ed. Unicamp, 2001.  

 

SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos 

escravos nos Campos dos Goitacases, c.1750 - c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.  

 

SOARES, Marisa de Carvalho. “Política sem cidadania: eleições nas irmandades de homens 

pretos, século XVIII.” In: CAMPOS, Adriana Pereira e CARVALHO; José Murilo de. 

Perspectivas da Cidadania no Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, pp.409-

434. 

 

______, Mariza de Carvalho. “Descobrindo a Guiné no Brasil colonial”. RIHGB, Rio de 

Janeiro, 161(407) 71-94, abr./jun. 2000.  

 

______, Mariza de Carvalho. “A ‘nação’ que se tem e a ‘terra’ de onde se vem: categorias de 

inserção social de africanos no Império português, século XVIII”. Estudos Afro-Asiáticos, 

Ano 26, nº26, 2004, pp. 303-330.  

 



267 
 

SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do ouro: a pobreza mineira no século XVIII. Rio 

de Janeiro: Graal, 1982. 

 

______, Laura de Mello e. Norma e conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. 

Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

 

______, Laura de Mello e. O Sol e a Sombra: política administração na América Portuguesa 

do século XVIII. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  

 

VELLASCO, Ivan. As seduções da Ordem: violência, criminalidade e administração da 

justiça. Minas Gerais, século 19. Bauru/São Paulo, EDUSC/ANPOCS, 2004. 

 

VENÂNCIO, Renato Pinto. “Estrutura do Senado da Câmara”. In: Termo de Mariana, 

História e Documentação. Mariana: Imprensa Universitária da UFOP, 1998, pp. 139-141. 

 

VENÂNCIO, Renato Pinto. “O Alvará português de 1761 e os escravos do Brasil.” In: 

GONÇALVES, Andréa Lisly; ARAÚJO, Valdei Lopes de. Estado, região e sociedade: 

contribuições sobre a história social e política. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2008, pp.33-

48. 

 

VIANA, Larissa. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos na América portuguesa. 

Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007. 

 

WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. Direito e Justiça no Brasil Colonial: o Tribunal 

da Relação do Rio de Janeiro (1751-1808). Rio de Janeiro: Renovar, 2006.  

 

WEHLING, Arno; WEHLING, Maria José. “Despotismo ilustrado e uniformização 

legislativa. O direito comum nos períodos pombalino e pós-pombalino”. Revista Ciências 

Humanas, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, jun. 1997, pp.413-428. 

 

ZATTAR, Neuza Benedita da Silva. O cidadão liberto na constituição imperial: um jogo 

enunciativo entre o legal e o real. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da 

Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 

 



268 
 

 ______, Neuza Benedita da Silva. Os sentidos de liberdade dos escravos na constituição do 

sujeito de enunciação sustentada pelo instrumento da alforria. Dissertação (Mestrado em 

Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, 2000. 

 


	Os libertos e a construção da cidadania em Mariana, 1780-1840.
	Sumário
	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de Abreviaturas
	Lista de Gráficos
	Lista de Tabelas
	Lista de Quadros
	Introdução
	PARTE I Antigo Regime: escravo e vassalo (1780-1822)
	Capítulo 1: Estado colonial e Libertos
	1.1.O Estado português no Termo de Mariana
	1.2.As ordens do soberano
	1.3.O acesso à justiça local
	1.4.As demandas dos libertos

	Capítulo 2: Libertos e a política no Antigo Regime
	2.1.O cidadão e o “bom vassalo” na Mariana colonial
	2.2.Os Libertos e o acesso às mercês
	2.3.Libertos representando libertos: as petições enviadas à Coroa portuguesa
	2.4.O sentido político das demandas judiciais


	PARTE 2 Estado Nacional: De escravo a cidadão (1822 – 1840)
	Capítulo 3: Liberto Cidadão
	3.1.As Assembleias Constituintes e a concessão de direitos aos libertos
	3.2.Aspectos demográficos da cidade de Mariana em fins da época colonial
	3.3.As transformações das instâncias de poder e o lugar do liberto após 1824

	Capítulo 4: Prática Política e Jurídica dos Libertos no Império
	4.1.Os cidadãos libertos no Termo de Mariana
	4.2.Legitimação de direitos
	4.3.A Constituição na vida dos libertos: brasileiros e africanos


	Considerações Finais
	Bibliografia



