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Resumo 
 

Entre o fim do século XVIII e ao longo da primeira metade do 

XIX a África Centro-oriental contribuiu, de forma significativa, com 

mão-de-obra escrava para o desenvolvimento do capitalismo 

mundial. A maior parte dos africanos daí procedentes, vindos com 

destino ao Brasil, concentrou-se nas áreas cafeeiras da região 

sudeste, onde no final do século XVIII desenvolveu-se o núcleo 

cafeicultor inicial da capitania e, posteriormente, província de São 

Paulo. Durante as três primeiras décadas do século XIX, com a 

introdução maciça de escravos e o deslanche da produção cafeeira, a 

região do Vale do Paraíba paulista se transformou em uma típica zona 

de plantation cuja importância econômica se estendeu até o final da 

escravidão.  

O objeto central deste trabalho são os africanos oriundos da 

costa Centro-oriental. Por meio de um estudo demográfico 

procuramos rastrear estes indivíduos nas fazendas cafeeiras de 

Bananal buscando examinar como se deu a inserção destes africanos 

nas senzalas da região. Utilizamos diferentes fontes documentais do 

período, tais como: inventários post-mortem de proprietários da 

região, registros eclesiásticos de casamentos escravos e relatos de 

viajantes.  
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Abstract 
 

 

Between the late eighteenth century and throughout the first 

half of the nineteenth century East-Central Africa contributed 

significantly to supply slave labor to the development of world 

capitalism. Most Africans coming from there to Brazil was leaded to 

the coffee areas in the southeast, where, in the late eighteenth 

century, developed the initial core of coffee production of the 

captaincy, and the province, of São Paulo. During the first three 

decades of the nineteenth century, with the massive introduction of 

slaves and the growth of coffee production, the Paraíba Valley turned 

into a typical plantation zone, whose economic importance persisted 

until the end of slavery. 

The central object of this work are Africans slaves from the 

central-eastern coast. Through a demographic study we tried to trace 

theses individuals in the coffee farms of Bananal, we try to examine 

how was the inclusion of Africans in the slave plantations of the 

region. We use different documentary sources of the period, such as 

postmortem inventories of slave owners of the region, church records 

of marriages and travelers‟ accounts. 
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Introdução 

 

 Entre outubro de 2005 e setembro de 2006 desenvolvi minha 

pesquisa de Iniciação Científica intitulada Café e Escravidão no 

Caminho Novo da Piedade: Famílias escravas nas grandes fazendas 

cafeeiras de Bananal (1850-1888) sob orientação da professora Drª. 

Maria Cristina Cortez Wissenbach.1 O estudo focalizou as famílias 

escravas que viveram em uma imensa plantation cafeeira do 

município de Bananal em meados do século XIX. Para isto, foi 

realizado um estudo demográfico que identificou a estrutura do grupo 

escravo analisado, bem como apontou suas características. A 

hipótese de estabilidade entre os grupos familiares cativos foi 

averiguada por meio do cruzamento de documentos produzidos em 

momentos distintos e referentes à mesma escravaria pertencente a 

um grande fazendeiro da região, tais como inventários post-mortem 

referentes às suas propriedades, a lista da matrícula geral de 

escravos de 1872 e os registros paroquiais de casamentos. 

 Em julho de 2007 ingressei no programa de Pós-graduação em 

História Social (USP), novamente orientada pela professora Maria 

Cristina Wissenbach, com um projeto de mestrado cujo objetivo era 

continuar a análise demográfica centrada nas famílias escravas do 

Vale do Paraíba paulista. Por meio de um recorte documental mais 

amplo e com as balizas cronológicas alargadas, a intenção era 

aprofundar a compreensão da família escrava na região do Vale do 

Paraíba paulista analisando formação, ampliação e características dos 

                                                 
1 O projeto de pesquisa esteve inserido em um grupo maior, de seis pesquisas de Iniciação 
Científica que analisaram temas complementares em um mesmo recorte espacial e histórico. 
A ênfase do trabalho foi possibilitar aos alunos de graduação a prática da pesquisa histórica, 

enfatizando os ganhos da atividade coletiva e também da pesquisa documental. Três 
professores do Departamento de História - Profa. Dra. Maria Cristina Cortez Wissenbach, 
Prof. Dr. Carlos de Almeida Prado Bacellar e Prof. Dr. Rafael de Bivar Marquese - 
desenvolveram a prática da co-orientação, visando à troca de diferentes referenciais teóricos 
e metodológicos, especialmente no campo da escravidão em perspectiva atlântica, já que os 
mesmos integram a linha de pesquisa Escravidão e História Atlântica instituída no programa 
de pós-graduação em História Social da FFLCH (USP) em 2004. MAGALHÃLES, J. P.; 

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Café e Escravidão no Caminho Novo da Piedade: 
Famílias escravas nas grandes fazendas cafeeiras de Bananal (1850-1888). Relatório Final de 
Iniciação Científica. CNPq/ setembro, 2006. 
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grupos familiares cativos de outras fazendas de Bananal entre 1830 e 

1888.  

 Entre fevereiro e março de 2008 os objetivos atuais da pesquisa 

foram redefinidos após a leitura do ensaio programático do 

historiador Edward A. Alpers.2 Em Moçambiques in Brazil: Another 

Dimension of the Africa Diaspora in the Atlantic World, o autor cita o 

intenso debate estabelecido entre os estudiosos da diáspora africana 

atinente ao peso e importância da África Ocidental versus África 

Centro-Ocidental na formação identitária da sociedade brasileira. Por 

meio de exemplos diversificados, Alpers reflete sobre a formação da 

identidade diaspórica dos moçambiques desde o período colonial até a 

abolição da escravidão, enfatizando sua análise na documentação do 

século XIX. Por fim, destaca a ausência de estudos históricos acerca 

da expressiva presença dos africanos centro-orientais no Brasil, 

especialmente no Sudeste escravista do Oitocentos. A partir desta 

lacuna historiográfica, e tendo em vista o expressivo aumento do 

volume do tráfico da contracosta para o Sudeste brasileiro, optei por 

mudar os rumos da investigação para tentar verificar e compreender 

a presença destes afro-orientais no Vale do Paraíba, uma vez que, o 

estudo demográfico que realizei na Iniciação Científica já havia 

indicado que estes africanos foram arrolados com frequência na 

documentação primária de Bananal. 

  

 Entre 1816 e 1822 o naturalista Auguste Saint-Hilaire viajou 

por diversos estados do centro-sul do Brasil. Durante sua passagem 

pelo Vale do Paraíba, o francês assistiu e registrou em suas 

anotações de viagem um momento de sociabilidade entre os cativos 

que viviam na região: 

 

                                                 
2 ALPERS, Edward A. Moçambiques in Brazil: Another Dimension of the Africa Diaspora in the 
Atlantic World. CURTO, José C.; SOULODRE-LA FRANCE, Renée (ed). York University: African 
World Press, 2005. 
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Excitados, talvez, pelo exemplo dos selvagens, os 
negros da habitação pediram ao senhor permissão para 

dançar por sua vez; foi-lhes concedido, e nós não 
tardamos a ir vê-los entregarem-se a esse prazer. Os 
negros crioulos dançavam batuques, enquanto um 

deles tocava uma espécie de tambor de basco […] Em 
outro ângulo do terreiro, alguns negros de Moçambique 

formavam uma roda no meio da qual se assentavam 
dois ou três músicos que batiam compassadamente em 
pequenos tambores de pouca sonoridade. Os 

dançarinos acompanhavam-nos com seus cantos; 
saltavam girando no mesmo sentido, e a cada volta 

seus movimentos mais se animavam. Com os jarretes 
vergados, punhos fechados, o ante-braço em posição 

vertical, avançavam um após o outro, remexendo os 
pés, e dando a todos os membros uma espécie de 
agitação convulsiva que devia ser extremamente 

fatigante para homens que tinham trabalhado o dia 
todo. Um tal estado violento, porém, contribuía para 

esse esquecimento de si mesmo, que faz toda a 
felicidade da raça africana, e foi com grande pesar que 
viram chegar o instante marcado para seu repouso.3 

  

O trecho é significativo na medida em que nos permite enfocar 

aspectos importantes do cotidiano das fazendas vale-paraibanas, pois 

o relato historiciza um espaço de autonomia dos escravos - aos quais 

era permitido que se reunissem para tocar, cantar e dançar ao fim da 

longa jornada de trabalho. O documento também informa que 

naquela noite haviam batuques separados no terreiro (ver IMAGEM 

4); indicando a existência de ao menos dois grupos distintos na(s) 

senzala(s) da propriedade visitada pelo francês: os crioulos e os 

africanos moçambiques.  

 Esta pesquisa tem como objeto o estabelecimento de africanos 

centro-orientais, os “moçambiques” como força de trabalho escrava 

na sociedade brasileira na primeira metade do século XIX. O objetivo 

central é rastrear estes africanos em diferentes fontes do período, 

tais como: relatos de viajantes, inventários post-mortem de 

cafeicultores e documentos ligados às instituições eclesiásticas, nos 

quais foram registrados casamentos de escravos.  

                                                 
3SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Trad. 
Vivaldi Moreira. Belo Horizonte. Editora Itatiaia, 2000, p31. 
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Por meio da localização destes cativos na documentação 

procuramos traçar as características demográficas dos escravizados e 

embarcados na contracosta africana e verificar sua importância 

numérica nas senzalas das plantations do Vale do Paraíba. A análise 

das redes parentais estabelecidas pelos cativos possibilita examinar 

tanto a inserção destes africanos nas comunidades escravas já 

existentes como as redes sociais por eles criadas e mantidas ao longo 

dos anos de cativeiro. 

O presente estudo está estruturado em três capítulos. No 

primeiro, tratamos da intensificação do tráfico de escravos que, nas 

primeiras décadas do século XIX, constituiu-se no elemento de 

ligação entre os territórios afro-oriental e paulista, considerando a 

correspondência entre a crescente demanda de escravos no Vale e a 

importância da contracosta africana no suprimento de mão-de-obra 

cativa. Procuramos demonstrar que tal tendência de intensificação 

alterou significativamente as dinâmicas sócio-econômicas das duas 

pontas deste comércio. 

Para compreender as dinâmicas sociais estabelecidas pelos 

escravizados da contracosta africana no Vale do Paraíba paulista, 

realizamos, no segundo capítulo, um exercício de reflexão, de caráter 

mais teórico, acerca da constituição de identidades diaspóricas no 

contexto da escravidão brasileira. Partimos do aporte teórico 

fornecido pelos estudos sobre etnicidade realizados por Barth e, a 

seguir, com vistas a estabelecer a relação entre suas teorias e os 

dados obtidos pela documentação, fazemos uma breve revisão da 

historiografia que se dedicou ao tema das identidades escravas no 

Brasil. 

No terceiro capítulo rastreamos os afro-orientais no Vale do 

Paraíba.  Revisamos a historiografia especializada na família escrava 

e ressaltamos padrões familiares encontrados em diferentes épocas e 

lugares do escravismo brasileiro. A partir da demografia histórica, 

mostramos a constituição das redes parentais entre os moçambiques. 
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Por fim, verticalizamos algumas análises no intuito de compreender 

melhor como estes africanos estavam inseridos nas senzalas 

valeparaíbanas.  
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Capítulo 1: Destinos índicos, Destinos atlânticos 

 

As redes comerciais oceaníndicas 
 

O tema da escravidão na costa Centro-oriental africana ganha 

relevo para o historiador da escravidão nas Américas a partir de 

meados do século XVIII, quando a exportação de escravizados desta 

região para o comércio transatlântico adquire contornos sistemáticos. 

No entanto, o comércio de escravos a partir dos portos de 

Moçambique para diferentes destinos no mundo Índico precedeu, de 

longa data, o tráfico transoceânico. Desde pelo menos o século X – 

início de um período de notável prosperidade das cidades 

muçulmanas da costa – o comércio internacional de escravos afro-

orientais acontecia regularmente, mesmo que em proporções e 

volume muito menores, e não foi interrompido até finais do século 

XIX. 

Os estudiosos afirmam que os primeiros contatos de 

comerciantes árabes com o litoral malgaxe datam do fim do primeiro 

milênio e no século XI já havia um expressivo tráfico de escravos 

entre Mogadixo e Pemba.4 Fontes árabes dos séculos XII e XIII 

referem-se à cidade de Quíloa como principal entreposto de uma 

grande rede que ligava cidades da costa oriental ao comércio 

internacional de ouro, marfim e alguns escravos provenientes da 

região do Zambeze.5 Como destaca o africanista Alberto da Costa e 

Silva: 

                                                 
4 MEDEIROS, Eduardo. As etapas da escravatura no norte de Moçambique. Maputo: Arquivo 
Histórico de Moçambique / Núcleo Editorial da Universidade Eduardo Mondlane, 1988. p.11-
12; NEWITT, Malyn. História de Moçambique. Lisboa: Publicações Europa-América, 1997. p. 
23-32; CARVALHO, Sol (coord.). História de Moçambique: primeiras sociedades sedentárias e 
impacto dos mercadores (200/300-1886). Maputo: Departamento de História da 
Universidade Eduardo Mondlane, 1988, p.57-60. 
5 Quíloa fez parte do itinerário do viajante árabe Ibn Batuta, que relatou, entre outras coisas, 
a existência de imponentes palácios e mesquitas aí construídas para refletir a importância 
das famílias reinantes apud NEWITT, op. cit., p. 29. Em meados do século XII, o geógrafo 



16 

 

 
Sofala, Angoche, Moçambique, Quíloa, Mafia, 

Zanzibar, Pemba, Mombaça, Gedi, Manda, Lamu, 
Pate, Faza, Brava, Merca, Mogadixo e as outras 

cidades-estados integravam-se na grande rede 
comercial do Índico, dominada por muçulmanos, e 

eram servidas regularmente por navios que as 

ligavam às Comores, a Madagáscar, a Socotorá, a 
Meca, ao Iêmen, a Omã, à Pérsia, à Índia, ao 

Ceilão, à Indonésia e, indiretamente, à China.6 
 

A partir de meados do século XII se desenvolveu na região do 

rio Zambeze um comércio mais regular de ouro e marfim, que 

constituiriam os principais produtos de exportação dos 

estabelecimentos islâmicos situados entre a cidade de Sofala e a Ilha 

de Moçambique.7 Neste comércio havia demandas secundárias, 

porém, importantes: chifres de rinoceronte, cascos de tartaruga e 

alguns escravos que eram trocados por grãos e tecidos indianos, 

porcelana chinesa e contas de vidro provenientes da Índia e de 

Veneza.8 Uma fonte portuguesa do século XVI dá a medida da 

importância de bens de luxo e prestígio entre as sociedades africanas 

da costa oriental:  

 
[...] tecidos e contas para os cafres são como a 

pimenta em Flandres e como o trigo para nós porque 
sem estas mercadorias não podem viver e delas fazem 

seus tesouros [...].9 

 

A historiografia especializada na região é unânime em afirmar 

que, ainda que longe de constituírem um dos principais produtos, os 

escravos eram constantes nas transações comerciais efetuadas na 

                                                                                                                                               
Al‟Idrisi evoca a captura de negros em Zanzibar e a chegada de cativos ao mar de Oman, 

provenientes da costa oriental africana, apud, Medeiros, loc. cit. 
6 SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p.616. 
7 MEDEIROS, op.cit., p.12. 
8 Cf. ALPERS, Edward. Gujarat and the Trade of East Africa, c. 1500-1800.  The International 
Journal of African Historical Studies. Boston: Boston University African Studies Center, 1976, 
Vol. 9, n°. 1, p. 22-44. 
9 Carta de d. António da Silveira para el-rei, Documentos sobre os portugueses em 
Moçambique e na África Central (1497-1840) [doravante DPMAC]. Vol. V., p.563, apud, 
ALPERS, ibidem, p. 24. 
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parte oriental do continente africano durante este período. Da região 

entre os rios Lúrio e Rovuma (localizados ao norte da Ilha de 

Moçambique) eram conduzidos cativos para Quíloa, cidade que havia 

se transformado em importante centro do comércio negreiro. De 

acordo com o historiador Eduardo Medeiros, os cativos eram 

embarcados em direção à grande ilha de Madagascar e às Comores, 

onde chegavam barcos provenientes do Mar Vermelho à procura de 

escravos junto dos comerciantes muçulmanos ali fixados. 

Escravizados foram também exportados diretamente para regiões 

mais distantes do mundo oceaníndico, tendo como destino os portos 

do Mar Arábico, do Golfo Pérsico, da Índia e do Ceilão.10 

A movimentação comercial e o grande número de cidades na 

contracosta indicam a prosperidade da região desde meados do 

século XIII até a chegada dos portugueses no final do Quatrocentos. 

Provavelmente foi durante este período que a língua e cultura suaílis 

se expandiram ao longo da faixa costeira da atual Tanzânia e norte 

de Moçambique.11 

A progressiva conversão ao Islã das populações costeiras, que, 

entre Pebane e Memba passaram a ser designadas ou a designarem-

se por „macas‟, levou o processo de escravização para o comércio 

internacional a ser feito em terras cada vez mais afastadas do mar, à 

medida em que se interiorizavam as fronteiras dos territórios ditos 

„pagãos‟. Uma vez que o Islã apenas admitia a escravização de não-

muçulmanos, o resultado da islamização não foi o desaparecimento 

do tráfico, mas sim o alongamento das distâncias percorridas pelos 

                                                 
10 MEDEIROS, op. cit., p.13 
11 A origem dos povos suaílis é controversa; de acordo com alguns arqueólogos e 
historiadores, os suaílis foram grupos emigrados da Pérsia e Península Arábica em direção ao 

continente africano a partir da segunda metade do primeiro milênio. Estabeleceram-se nas 
cidades costeiras, envolvendo-se ativamente no comércio da região ao longo do milênio 
seguinte. A partir do século XII, com a expansão comercial e o contato com diferentes 
agentes do mundo índico estes povos adotaram como religião o Islã. No entanto, um forte 
vínculo cultural com as populações do hinterland é evidenciado na língua suaíli que, apesar 
de ter incorporado extensivamente palavras árabes, possui estrutura e léxico bantu. Nos 
séculos XVIII e XIX, os suaílis foram agentes ativos no deslanche do comércio de escravos. 

Para uma revisão crítica do debate sobre a origem dos povos suaílis no flanco oriental 
africano ver, por exemplo, SPEAR, Thomas. Early Swahili History Reconsidered. The 
International Journal of African Historical Studies, Vol. 33, n°. 2 (2000), p. 257- 290. 
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negociantes sempre que recuavam os limites dos países „bárbaros‟, 

ou „macuas‟, no vocabulário da época. Deste modo, se até o século 

XV os africanos enviados para o exterior na condição de escravos 

eram originários das terras e ilhas do litoral, a partir de então muitos 

dos cativos eram provenientes de terras cada vez mais avançadas no 

interior e seguiam em direção à Índia ao Oriente Próximo através do 

Iêmen e do Golfo Pérsico.12 

Às vésperas do século XVI, a florescente dinâmica comercial 

das urbes costeiras impressionou os portugueses que nelas 

chegaram, uma vez que ali constataram a vitalidade do comércio a 

longa distância, bem como a presença cosmopolita dos seus agentes. 

Novamente Alberto da Costa e Silva nos ajuda a dimensionar e 

compreender os motivos da surpresa lusitana: 

 

[...] Quando menos esperavam deram com portos 
cheios de velas, com povoações de pedra e cal, as 

casas pintadas de branco e com vários andares e 
terraços, casas que lembravam não só as do Algarve, 

da Andaluzia e das costas do Marrocos, mas também as 
que os navegadores haviam deixado em suas diferentes 
terrinhas em Portugal. [...] Além disso, tiveram por 

abundantes, nesses portos da África Índica, o ouro, a 
prata, as pérolas, os aljôfares, as pedras preciosas, o 

marfim, o âmbar, o almíscar, a púrpura, as sedas, os 
damascos, os linhos, os veludos, os algodões coloridos, 
o cravo, a pimenta, o gengibre, a noz-moscada, o 

cominho, os vidros, as lacas, as faianças e as 
porcelanas. Desses portos saíam e entravam todos os 

dias, numerosos barcos. Alguns muito grandes em 
mãos de marinheiros hábeis, que se regiam pela 

bússola e por quadrantes e cartas de marear.13 

 

No século XVI o comércio internacional continuava a penetrar 

cada vez mais no interior. Os primeiros documentos portugueses que 

aludem à expansão marave em direção ao litoral do Índico datam de 

1530.14 Tal expansão tornou possível, pela primeira vez, o 

                                                 
12  MEDEIROS, loc.cit. 
13 SILVA, Alberto da Costa e, op. cit., p. 615. 
14 A chamada Expansão Marave ocorreu entre o final do século XVI e início do XVII e foi 
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funcionamento de uma rota comercial africana desde as terras a 

oeste do rio Chire até as cidades litorâneas de Angoche e Mussoril.15 

Esta rota foi percorrida por um português de nome Gaspar Bocarro 

em 1616 e, a esta altura, alargara-se, estendendo-se do rio Zambeze 

a Quíloa.16 As trocas nessa rota visavam marfim e escravos, além de 

um pequeno volume de ouro, para obtenção de armas de fogo, 

pólvora, tecidos e miçangas.  

A expansão marave levou um grande número de indivíduos - 

chamados posteriormente de lomuès - a buscar refúgio na região 

montanhosa, fértil, salubre e bem irrigada dos Namuli.17 Por seu 

turno, os yao do noroeste da província do Niassa, utilizando rotas 

próprias em direção a Quíloa, Zanzibar, Ibo e Mossoril, organizaram 

uma florescente exportação de marfim e, em menor escala, de 

escravos. Posteriormente, no século XVIII, os yao conduziriam, por 

estas mesmas rotas, milhares de escravos.18 

No início do século XVI, com a chegada e estabelecimento 

português na costa oriental, as relações comerciais pré-estabelecidas 

foram pouco alteradas de imediato.19 No entanto, eventualmente, as 

cidades muçulmanas tiveram seu comércio reduzido, em função de 

perturbações ocorridas devido à presença lusitana, o que ocasionou 

                                                                                                                                               
provocada principalmente em função de conflitos internos a esta população, na luta pela 
hegemonia sobre as rotas comerciais. Os conflitos teriam forçado os Lundu (os Maraves do 
sudeste), espremidos entre os núcleos Phiri e os prazeiros, a emigrarem para o norte, onde 
passaram a ocupar um território que se estende entre a margem esquerda do Zambeze até a 
latitude de Pemba. Cf. PEDRO, Martinho. “Que Império Marave sobre a Macuana? Nova 
interpretação acerca de um dos episódios históricos de um dos povos da África oriental”. 
Síntese. Revista da Faculdade de Ciências Sociais. Maputo: set/2006. p.43-57.  
15 MEDEIROS, op. cit., p.17-18. 
16 NEWITT, op. cit., p.77. 
17 MEDEIROS, loc. cit. 
18RITA-FERREIRA, António. Grupos étnicos e história pré-colonial moçambicana. 
Moçambique: cultural material. Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra, 1986. 
p. 20-31, apud, MEDEIROS, op. cit., p.17-18. 
19Após a viagem de Vasco da Gama, em 1498, os portugueses passaram a utilizar a rota 
oriental com alguma freqüência, acumulando informações sobre as populações litorâneas, 
como atesta a documentação compilada no primeiro volume dos Documentos sobre os 
portugueses em Moçambique e na África Central (1497-1840). No início do século XVI a 
Coroa portuguesa estabeleceu sua primeira feitoria na costa, na cidade de Sofala, em 1506. 
O regimento de 5 de março de 1505, que dispõe sobre a construção da fortaleza, elenca o 
negócio do ouro como uma das intenções da Coroa na região. DPMAC, vol. I, p.178-188. 

Sofala primeiro, Ilha de Moçambique logo a seguir (1507), foram também escolhidos por sua 
localização estratégica, com o objetivo de oferecer uma escala segura aos navios da Carreira 
das Índias. 
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um gradual declínio econômico e cultural destas urbes.20 Em função 

deste declínio, o comércio de escravos para o mar de Omã foi 

substancialmente reduzido. Entretanto, as ilhas Quirimbas e as 

cidades de Zanzibar e Quíloa continuaram a receber contingentes de 

escravizados capturados ao norte do rio Lúrio, que aí eram vendidos a 

outros europeus, americanos, árabes e suaílis. Ao sul do mesmo rio, 

Tete, Sena e a Ilha de Moçambique continuaram a ser abastecidas de 

marfim e escravos, que aí eram comercializados pelos portugueses.21 

Desde o início de sua presença na costa oriental os lusitanos 

adquiriam, em quantidades crescentes, escravos que eram levados 

para o reino no retorno das naus da carreira das Índias. Alguns 

destes escravizados devem, inclusive, ter sido desembarcados na 

América portuguesa, quando estas naus faziam escalas em portos 

brasileiros. Contudo, a maioria dos cativos era conduzida para o 

oriente, uma vez que o negócio de Moçambique era subsidiário das 

redes comerciais asiáticas. De fato, até a separação administrativa de 

Moçambique do governo de Goa - feita por decreto real de 19 de abril 

de 1752- a possessão portuguesa da costa oriental de África não 

passava de um complemento do Estado da Índia, ao qual estava 

subordinada política e economicamente.22 

Com efeito, o estabelecimento português na costa oriental, 

notadamente na ilha de Moçambique e na cidade de Sofala, obedecia 

a dois objetivos principais: a primeira ofereceria uma escala segura 

para a carreira das Índias; na segunda os lusitanos buscavam, 

sobretudo, interceptar o comércio do ouro, produto de fundamental 

                                                 
20Alberto da Costa e Silva destaca que essas cidades islâmicas da costa – Sofala, Angoche, 

Quíloa, Mafia, Zanzibar, Pemba, Mombaça, Melinde, Mogadixo etc. – participando da mesma 
rede mercantil, competiam ferozmente entre si e os portugueses aproveitaram-se desses 
conflitos, nos dois séculos que se seguiram à sua chegada no Índico, sempre encontrando 
alguma que, contra as outras, os buscasse como aliados. SILVA, op. cit., p. 613-623. 
21 MEDEIROS, loc. cit. 
22 Eduardo Medeiros esclarece que no início de sua presença no Índico, os mercadores 
portugueses se limitaram a adquirir cativos no noroeste de Madagáscar, passando 

posteriormente a procurá-los no litoral entre os rios Zambeze e Limpopo. MEDEIROS, 
Eduardo, op. cit., p.13; CAPELA, José. O tráfico de escravos nos portos de Moçambique. 
Porto: Afrontamento, 2002, p.30. 
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importância para o trato da pimenta23. A partir daí, também 

prospectavam a costa à procura de marfim e escravos.24  

O governo de Lisboa e seus diversos agentes na costa oriental 

buscaram acumular informações sobre todos os aspectos da vida 

africana, em suas sucessivas tentativas de interceptação das 

estruturas comerciais já estabelecidas entre as populações do interior 

e costeiras. Os Regimentos de Sofala, de 1530, orientavam ao 

capitão: 

 

[...] ter sempre o cuidado de inquirir os moradores e 
pessoas […] saber deles as terras donde são […] e 
assim de quaisquer outras que souberem por ouvido e 

das mercadorias e coisas que nelas há assim das 
mesmas suas terras como doutras […] e em especial se 

trabalhará de saber se há nelas ouro e em que 
quantidade e o modo em que se apanha e para quem 
para tudo me fazer saber […] e ver se lhe pode dar 

indústria e maneira com que se traga à dita fortaleza 
mais soma dele[...] 25 

 

A partir de meados do século XVI, questões relativas à política 

dos reinos africanos do interior associadas às tensões entre grupos de 

comerciantes mouros rivais, estabelecidos, respectivamente, nas 

cidades de Sofala e Angoche, levaram à gradual queda no volume de 

ouro negociado pelos lusitanos na rota de Sofala, o que precipitou um 

                                                 
23 MUSCALU, Ivana. “De onde o ouro vem: uma história política do reino do Monomotapa a 
partir das fontes portuguesas (século XVI)”. Relatório de Qualificação, DH/FFLCH/USP, 2010. 
24 Vasco da Gama retornou de sua primeira viagem à Índia informando ao rei de Portugal 
que ali as especiarias somente eram negociadas em troca de ouro, prata e pedras preciosas. 

Esta constatação levou os portugueses a formularem estratégias para interceptar o comércio 

de ouro da costa oriental africana, sobre o qual, a partir da mesma viagem, acumularam 
algum conhecimento. Cf. LACERDA, T. Os Capitães das Armadas da Índia no reinado de d. 
Manuel I – uma análise social. Dissertação de Mestrado, Depto. de História, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2006.  
25 DPMAC, vol.VI (1519-1537), p.324, apud, TRACEY, H. António Fernandes, descobridor do 

Monomotapa – 1514-1515. Lourenço Marques: Arquivo Histórico de Moçambique, 1940, 
p.17-30. A política portuguesa foi pautada também pelo esforço em estabelecer relações 
diplomáticas e de vassalagem com as cidades-estados costeiras.  Destarte, já em 1502, em 
sua segunda passagem pela África Oriental, Vasco da Gama obteve um acordo de 
vassalagem com o rei de Quíloa. DPMAC, vol.I, p. 36-38. Em 1514 as autoridades 
portuguesas estabelecidas na feitoria de Sofala enviaram António Fernandes em expedição à 
terra do Monomotapa. Das duas viagens que fez ao interior, Fernandes deixou o relato das 

principais feiras e a descrição dos produtos que se comercializava nestas feiras, além de 
sugerir a melhor estratégia de interceptação destas rotas pelos portugueses, apud, TRACEY, 
loc.cit. 
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movimento de interiorização dos comerciantes portugueses, os 

sertanejos, que, por iniciativa individual, passaram a se estabelecer 

ao longo do vale do Rio Zambeze, obtendo terras via conquista 

armada, compra ou doações feitas pelos reis e chefes africanos, 

dando origem ao sistema que, posteriormente, ficaria conhecido 

como prazos da Coroa.26 

Os prazos da Coroa se caracterizam por ser grandes extensões 

de terra que, após o período inicial de conquista individual, foram 

regulamentadas pela Coroa portuguesa em meados do século XVII. 

Inspirada no sistema de sesmarias, a legislação que regulamentou os 

prazos da Coroa concedia o direito à exploração das terras pelo 

período de três gerações, após as quais a concessão seria renovada 

ou recuperada pela Coroa e repassada a um novo concessionário. 

Segundo a regulamentação, os habitantes livres dos prazos, 

chamados de colonos, ou seja, aqueles indivíduos africanos 

organizados em comunidades anteriores à criação de cada prazo e 

que ocupavam áreas agora abrangidas pelas fronteiras de cada 

enfiteuse, não poderiam, em nenhuma hipótese, ser capturados ou 

vendidos como escravos. A essas comunidades era garantido o direito 

de se organizar social e economicamente da maneira mais 

conveniente para si, cabendo a elas, entretanto, a obrigação do 

pagamento do mussoco – tributo em gêneros – ao concessionário do 

prazo.27 

Na sua maioria, os cativos formavam os grandes exércitos 

particulares dos prazos, conhecidos como achikundas, que tinham por 

função a proteção do prazo contra investidas externas, a manutenção 

                                                 
26 Misto de instituição feudal portuguesa – concessão de terras mediante a assinatura de 

contratos de arrendamento aos moldes das sesmarias – e chefias africanas, os prazos 
estavam inseridos no complexo sistema de relações econômicas e sociais dos povos da 
região. Na visão da Coroa portuguesa, o objetivo central dos prazos era fomentar o 
assentamento de colonos e o desenvolvimento econômico da região dos Rios de Cuama. 
Sobre o conceito e o desenvolvimento histórico dos prazos ver, entre outros, ISAACMAN, A. e 
ISAACMAN, B. The prazeros as transfrontiersmen: a study in social and cultural change. The 
International Journal of African Historical Studies, vol.8, nº1, 1975. p.1-39; ISAACMAN, A. 

Mozambique, the africanization of a European institution: the Zambezi prazos, 1750-1902. 
Madison: The University of Wisconsin Press, 1972. 
27 NEWITT, op. cit., p.203-220. 
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da „ordem‟ interna ao prazo e a organização de expedições de caça e 

de conquista territorial. Com o passar do tempo, os achikundas 

adquiriram status superior ao dos colonos dentro da comunidade dos 

prazos e a confiança dos senhores, que passaram a utilizar seus 

serviços também na administração, na cobrança de tributos e na 

condução do comércio de longa distância e foram, paulatinamente, 

constituindo uma identidade étnica, distinta das demais, baseada na 

hereditariedade.28 Além deles, os prazeiros contavam com o trabalho 

escravo de artesãos, marceneiros, canoeiros, machileiros, 

carregadores e escravos domésticos.29 

A ocupação da Angola Portuguesa pelos holandeses, em 1641, e 

a conseqüente interrupção do comércio direto Angola-Brasil 

precipitou um interesse momentâneo dos comerciantes de escravos 

portugueses e brasileiros pela costa Centro-oriental africana.30 Este 

comércio foi facilitado pela Coroa portuguesa em função da crescente 

demanda por escravos no Brasil, por um lado, e, de outra parte, pela 

necessidade de oferecer estímulo à permanência portuguesa em 

Moçambique. A difícil situação econômica enfrentada pela 

administração lusitana na costa oriental poderia, na visão da Coroa, 

ser contornada com a participação dos mercadores lusitanos neste 

novo flanco do comércio negreiro.31 As licenças para resgatar 

escravos na contracosta generalizaram-se e os direitos de importação 

sobre as fazendas sofreram redução para estimular os negreiros. 

É neste contexto, e sem interromper o comércio de escravos 

para os portos asiáticos, que os cativos embarcados na contracosta 

tiveram também como destino os portos brasileiros, engrossando 

assim, o número de escravizados enviados para fora do continente 

                                                 
28 ISAACMAN, Allen. “The Origin, Formation and Early History of the Chikunda of South 
Central”. The Journal of African History, Vol. 13, No. 3 (1972). pp. 443-461. 
29 NEWITT, op. cit., p.217. 
30 Formada pelos dois grandes centros – Luanda e Bengela e seu hinterland – e faixas de 

domínio português – arimos – ao longo dos rios Kuanza, Dandi e Bengo CAPELA, O tráfico de 
escravos...,op. cit. p.30 
31 MEDEIROS, op. cit., p.16. 
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africano.32 Segundo Baptista de Oliveira, neste período, a 

movimentação negreira conferiu a Quelimane e às Ilhas Quirimbas a 

feição de feitorias de escravos. Também às ilhas de Cabo Delgado 

que, de 1645 a 1671 viveram exclusivamente do comércio negreiro.33  

A retomada de Angola pelos portugueses em 1648 fez com que, 

a partir do último quartel do século XVII e até meados do seguinte, 

houvesse uma quebra nas exportações de cativos da costa oriental 

para o Brasil. O principal motivo, sem dúvida, foi a distância entre a 

contracosta e a América portuguesa, que tornava as viagens longas, 

aumentando os riscos e a mortalidade dentro dos navios. Assim, 

devido aos altos custos, a rota Moçambique-Brasil não era vista com 

muito interesse pelos negreiros que voltaram a comercializar na costa 

Atlântica.34  

Vale lembrar também que a frágil dominação portuguesa sobre 

as cidades afro-islâmicas da costa foi marcada por lutas, conquistas e 

retomadas durante os séculos que sucederam à sua chegada. Assim, 

outro fator restritivo nas exportações de escravos para a América 

portuguesa foram os conflitos entre lusitanos e árabes durante a 

segunda metade do século XVII. O ano de 1631/32 marca o início das 

expedições marítimas de reconquista de Mombaça e outros 

estabelecimentos da África oriental e da costa ocidental indiana, que 

haviam sido dominados militarmente pelos portugueses anos antes.35 

                                                 
32 “Em 12 de dezembro de 1642 foi concedido o primeiro alvará franqueando a costa oriental 
africana aos negreiros brasileiros. A 30 de abril do ano seguinte foi concedida uma licença 

em condições especiais a Gaspar Pacheco, Francisco Furna, Antônio Roiz Figueiredo e Ruy da 

Silva Pereira para armar uma nau flamenga de bom porte e bem artilhada, com toda gente 
portuguesa, para ir a Moçambique resgatar escravos e madeiras por fazendas e drogas. Em 
1644 foram dois os navios do Rio de Janeiro que se habilitaram à viagem a Moçambique e 
Ilha de S. Lourenço para resgate de escravos”.  CAPELA, O tráfico de escravos...,loc. cit; 
CAPELA, José. Escravatura. Conceitos. A empresa de saque. Porto: Afrontamento, 1978. p. 

144-145. 
33 Baptista de Oliveira, Monografia sobre o Ibo. Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, 
s/d. p.15. 
34 CAPELA, O tráfico de escravos..., op. cit., p. 29 e 30 
35 Frei João dos Santos narra extensivamente os principais eventos referentes aos conflitos 
envolvendo o domínio das cidades de Mombaça, Melinde e outras no século XVI. SANTOS, 
João dos. Ethiopia Oriental. Vária História de cousas notáveis do Oriente. E da christandade 

que os Religiosos da Ordem dos Pregadores nele fizeram. Lisboa: Coleção Biblioteca dos 
Clássicos Portugueses, 1891. M‟BOKOLO dá a cronologia das relações dos portugueses com 
Mombaça nos séculos XVI e XVII: 1503-7, várias expedições portuguesas submetem as 
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Em função disto, em 1698 os portugueses abandonaram Mombaça e 

todas as ilhas e cidades muçulmanas ao longo da costa oriental a 

norte de Cabo Delgado, sobre as quais reclamavam soberania.36  

No que se refere ao ouro proveniente das terras do 

Monomotapa, no planalto do Zambeze, os lusitanos também sofreram 

revezes. Este comércio foi praticamente extinto em 1693 e nos anos 

seguintes, quando Nhacunembire organizou e comandou entre os 

reinos vizinhos um levante armado que expulsou todos os 

mercadores portugueses do planalto.37 

Esses acontecimentos explicam porque quando portugueses e 

brasileiros sistematizaram o tráfico negreiro desta região para as 

Américas, já no século XVIII, este se concentrou na Ilha de 

Moçambique, em Quelimane, Sofala e Inhambane. Os centros 

nortenhos de maior punção de escravos localizavam-se nos prazos do 

Vale do Zambeze, nas regiões circundantes e nas terras firmes em 

frente à Ilha de Moçambique. 

Na fase imediatamente anterior ao deslanche do tráfico, 

conforme afirma Medeiros, navios de diferentes nacionalidades 

carregaram escravizados no litoral e ilhas ao sul da atual Tanzânia e, 

entre 1685 e 1726, os mercadores euro-americanos instalados em 

Madagáscar promoviam razias na costa e nas ilhas de Cabo Delgado. 

Nesta época, os yao ainda se dedicavam quase que exclusivamente 

ao comércio de marfim - ainda que comercializassem alguns escravos 

- e tinham desviado as suas rotas caravaneiras de Quíloa/Zanzibar 

                                                                                                                                               
cidades costeiras; 1528: insurreição de Mombaça contra o poderio lusitano é esmagada pelos 
portugueses; 1631-32: insurreição de Mombaça, morticínio de portugueses e árabes e suaílis 
convertidos ao cristianismo; 1650: uma delegação de Mombaça é enviada para pedir ajuda 
dos omanitas para expulsar os portugueses; 1652: os navios omanitas atacam os 

estabelecimentos portugueses; 1660-61: os omanitas libertam Faza e Mombaça; 1669-70: a 
expedição marítima dos omanitas contra os portugueses chega à Ilha de Moçambique; e a 
cronologia segue com avanços e recuos portugueses até o ano de 1729 quando, após várias 
tentativas de voltar às terras do norte, os portugueses são empurrados definitivamente para 
o sul do rio Rovuma. M‟BOKOLO, Elikia. África Negra: história e civilizações. São Paulo: Casa 
das Áfricas, 2009, p.304-305. 
36 NEWITT, op. cit., p.99-100. 
37 Cf. MUSCALU, Ivana. “O levante de Dambarare: o reino do Monomotapa e a presença 
portuguesa no vale e no planalto do Zambeze (1693-1695)”. Projeto de Mestrado, 
DH/FFLCH/USP, 2008. 
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para o Mossuril/Ilha de Moçambique, depois de constatarem os fracos 

benefícios que obtinham do comércio com os omanitas, instalados 

além-Rovuma.38 

Simultaneamente, os estabelecimentos de Cabo Delgado e as 

cidades suaíli a norte do rio Rovuma permaneceriam com seu 

comércio orientado para os portos no Índico, ainda que desta região 

saíssem, esporadicamente, escravos para o Atlântico.39 

 

O desenvolvimento do tráfico de escravos na contracosta 
 

Iniciamos este capítulo traçando um panorama das redes 

comerciais oceaníndicas na contracosta. Procuramos ressaltar que 

estas antecederam em muitos séculos a chegada dos portugueses 

que, em busca dos lucros que os produtos africanos podiam oferecer, 

foram tenazes em suas tentativas de interceptar e controlar o 

comércio ali existente nos dois séculos após os primeiros contatos na 

África Centro-oriental. Embora os documentos coevos com freqüência 

se refiram aos escravos negociados nas diferentes rotas da costa 

Índica africana, é importante lembrar seu caráter complementar, 

como explica o historiador, especialista em tráfico de escravos em 

Moçambique, José Capela: 

 

[...] o negócio de escravos durante os séculos XVI e 

XVII, no que diz respeito à expansão portuguesa, se 
processou de formas completamente diversas na 
costa ocidental e na costa oriental de África. No 

Atlântico, os escravos constituíram o primeiro engodo 
para o avanço dos portugueses sobre a costa africana. 

Uma vez dobrado o cabo da Boa Esperança o objetivo 
passou a ser a Índia. Foi o ouro, e não os escravos, que 
levou os descobridores a explorarem o vale do 

Zambeze.40 (grifo nosso) 

 

                                                 
38 MEDEIROS, op. cit., 18-19. 
39 MEDEIROS, loc.cit. 
40 CAPELA, O Tráfico de escravos..., op. cit, p. 29. 
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Portanto, até fins do século XVII a exportação de escravos 

possuía um papel secundário no comércio do Sudeste africano. 

Contudo, a partir da segunda década do Setecentos a exportação de 

escravos afro-orientais aumentaria, década a década, de forma 

impressionante. No século XVIII e durante boa parte do XIX, a 

Moçambique caberia o papel de fornecedor de mão-de-obra escrava 

para o desenvolvimento do capitalismo mundial.41 A demografia do 

tráfico comprova um aumento vertiginoso no número de exportados 

na contracosta, por isto o decênio de 1720 inaugurou o período que a 

historiografia especializada chamou de o longo século do tráfico de 

escravos.42  

A captura, condução e exportação de cativos generalizaram-se 

e dominaram completamente o panorama político, econômico e social 

do norte do atual Moçambique e das regiões vizinhas. Quelimane, 

Angoche, Ilha de Moçambique, Ibo e todas as baías, enseadas e ilhas 

do litoral transformaram-se em grandes entrepostos negreiros para 

onde convergiam múltiplas caravanas de cativos que percorriam o 

sertão em todas as direções. Não apenas para estes portos foram 

conduzidos escravos das terras do interior nortenho (ver MAPA 2); 

outros foram levados para o litoral de Quíloa, ao norte do Rovuma, e 

para o vale do Zambeze, de acordo com os interesses momentâneos 

dos negreiros africanos.43 

O fato de ser o norte de Moçambique o território de maior 

punção de mão-de-obra cativa torna-se significativo para este estudo, 

uma vez que este dado nos permite - por meio da análise etnográfica 

- rastrear quem eram os escravizados que vieram para as Américas. 

Com efeito, tal exercício analítico fornece indícios importantes para 

que possamos entender melhor suas cosmologias, como veremos 

                                                 
41Ibidem, p.28. 
42 Ibidem, passim; MEDEIROS, op. cit., p.7. José Capela e Eduardo Medeiros, dois 
historiadores que se dedicam ao estudo da história de Moçambique, com ênfase no comércio 

de escravos, se referem ao período de 1720-1860 como o longo século do tráfico de 
escravos, pois são as datas que balizam o comércio transoceânico.  
43 MEDEIROS, op. cit., p.7. 
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mais adiante no segundo capítulo. Por ora, depois de sublinhado este 

dado fundamental, voltemos ao esforço de compreender o longo 

século do tráfico. 

 

O tráfico transíndico 
 

Ao longo do século XVIII e durante boa parte do seguinte, 

crises freqüentes do comércio oceânico e os conflitos dos diferentes 

grupos negreiros do litoral apenas provocavam a mudança das rotas 

das caravanas e os termos estabelecidos para as trocas. No interior 

continuava inalterada a dinâmica da captura e condução dos cativos. 

Como conseqüência, tanto o Vale do Zambeze como os 

estabelecimentos euro-asiáticos da faixa costeira em diversas 

ocasiões se viram cheios de gente desenraizada de suas sociedades 

longínquas, engrossando as clientelas dos moradores portugueses, 

luso-afro-indianos e chefes muçulmanos do litoral, quando não havia 

oportunidade para exportá-los.44 

Depois que os portugueses ocuparam a Ilha de Moçambique em 

1507 e que os holandeses se estabeleceram na Ilha Maurícia (1638) e 

no Cabo da Boa Esperança (1652), as Ilhas Mascarenhas se 

transformaram em escala obrigatória dos navegadores e 

comerciantes holandeses e franceses na rota das Índias Orientais.45 

Embora os portos das ilhas do Sudeste índico não fossem os 

mais adequados e as perspectivas agrícolas no início da ocupação não 

fossem animadoras, os franceses introduziram ali, a partir de 1715, 

algumas espécies de cafezeiros e especiarias que rapidamente se 

constituíram na principal atividade econômica das Mascarenhas. A 

Companhia Francesa das Índias Orientais, reorganizada e animada 

com este sucesso inicial, estabeleceu o monopólio do comércio do 

café, registrando um rápido crescimento das plantações e o 

                                                 
44 CARVALHO (org), op. cit., p.99-103 
45 MEDEIROS, op. cit., p.19. 
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conseqüente aumento da demanda por mão-de-obra escrava. 

Demanda esta que os franceses procuraram suprir recorrendo, 

primeiro, às cidades da ilha de Madagáscar, onde também os 

portugueses haviam começado seu comércio negreiro dois séculos 

antes.  

Fracassadas as primeiras tentativas, os franceses foram às 

cidades de Quíloa e Zanzibar e, posteriormente, começaram a 

freqüentar os portos da Ilha de Moçambique e das Quirimbas, devido 

à facilidade em adquirir escravos junto aos residentes e autoridades 

portuguesas, interessados na troca pelos víveres que escasseavam 

nesta costa.46 Em documento de 1710 o governador de Bourbon 

afirmava: "[...]só os escravos da costa moçambicana convêm, eles 

são bem constituídos, fortes, trabalhadores, obedientes e sem 

vontade de desertar[...]".47  

A despeito das iniciativas portuguesas e francesas anteriores, a 

historiografia aponta que foi somente a partir de 1721 que se 

desenvolveu um comércio negreiro regular entre Moçambique e as 

Ilhas Mascarenhas. E somente a partir da década de 1730 o tráfico se 

organizou de maneira sistemática.48 Envolveram-se nele os agentes 

da Companhia Francesa das Índias, negociantes enviados pelo 

governo francês e negociantes particulares europeus e americanos 

instalados em Madagáscar, Comores e Seychelles.49 Foram os 

franceses: 

[...] quem com mais freqüência faz aquele negócio […] 
os quais todos os anos vão a Moçambique, e Ilhas de 

Quirimba […]. Introduzem patacas de Espanha, roupas 
de Bengala, armas e pólvora, com outros gêneros da 

                                                 
46 José Capela. Escravatura. Conceitos. A empresa de saque..., op. cit., p.168. NEWITT, op. 

cit., p.228. 
47 Apud FILLIOT, J.M. La traite des esclaves vers lês Mascareignes au XVIIIe Siècle. Paris: 
Memoires DRSTOM, 72, 1974, p.163. 
48 CAPELA, O Tráfico de escravos..., passim; NEWITT, op. cit., passim. O historiador Charles 
Boxer elenca como uma das razões para a sistematização relativamente tardia do comércio 
escravagista português no Índico e o início do tráfico negreiro de vulto para o Brasil o fato de 
que foi somente no século XVIII que os lucros provenientes do comércio de escravos 

superaram aqueles obtidos pela venda de ouro e marfim. BOXER, C. R. Race relations in the 
Portuguese colonial empire 1415-1825. Oxford: 1963, p.17. 
49 CAPELA, O tráfico de escravos… op. cit., p.31-48. 
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costa de Coromandel e China. Extraem escravatura, e 
búzio, algum marfim, e bastante ouro em obra feita, 

com cuja carga se recolhem às suas Ilhas de 
Bourbon.[...]50 

 

Os árabes, os suaílis e os portugueses eram os parceiros 

fornecedores da matéria-prima desejada pelos franceses. José Capela 

explica que, para os portugueses estabelecidos nas economicamente 

decadentes feitorias portuguesas, os termos de troca com os 

franceses eram bastante proveitosos: antes de tudo, os franceses 

pagavam em patacas espanholas, moeda franca e de uso corrente; 

forneciam os cereais de que os estabelecimentos portugueses de 

Moçambique careciam e não regateavam os subornos exigidos pelos 

funcionários da burocracia lusitana.51 

De sua parte, a Coroa portuguesa não aprovava o 

desenvolvimento deste comércio negreiro com as ilhas do Indico. 

Considerando que o negócio com o Brasil era mais importante, e 

estava prejudicado devido ao envolvimento português com as ilhas 

francesas, a Coroa diversas vezes decretou proibições severas ao 

intercâmbio luso-francês.52  

Por conseguinte, gerou-se um conflito de interesses entre o 

governo local, que via grandes vantagens no trato com os franceses, 

e o governo de Lisboa, que pretendia estabelecer o envio de escravos 

exclusivamente para o Brasil. A concorrência entre os negreiros da 

costa oriental tomava formas complexas e por muitas vezes confusas, 

nas quais estavam envolvidos, na maioria das vezes diretamente, os 

governadores e capitães de Goa, da Ilha de Moçambique, de 

Quelimane, do Ibo etc. Uma atmosfera de liberalidade e corrupção, 

que tomava conta de todos os envolvidos no trato do Índico, tomou 

                                                 
50 Apud FIGUEIREDO, Luís António de. Notícia do continente de Moçambique e abreviada do 
seu comércio. DIAS, C.L.(org). Fontes para a História, Geografia e Comércio de Moçambique 
(século XVIII). Lisboa: Anais da J.I.V., vol. I, 1954, p.254-255. 
51 CAPELA, José. As burguesias portuguesas e a abolição do tráfico da escravatura. 1810-
1842. Porto: Afrontamento, 1979, p.117-120. 
52 NEWITT, op. cit., p.228. 
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força quando a colônia de Moçambique foi formalmente desligada do 

vice-reinado da Índia em 1752.53 

Eduardo Medeiros aponta que na segunda metade do século 

XVIII os lucros obtidos com o tráfico de escravos superaram 

decisivamente aqueles obtidos até então com o comércio de marfim. 

Contudo, para os portugueses da costa oriental a exportação de 

escravizados para as Mascarenhas ainda era mais vantajosa do que o 

tráfico para o Brasil.54 Na década de 1760, o governador Pereira do 

Lago incrementou o comércio de armas e o tráfico de escravos, 

contando com a colaboração decisiva de navios brasileiros e franceses 

e aproveitando a inexistência de legislação que proibisse a venda de 

escravos para as possessões coloniais não-portuguesas.55  

Uma série de mudanças promovidas pelo Império português, 

destinadas à revitalização e unificação da África Oriental sob domínio 

da Coroa Portuguesa, foi iniciada pelo Marquês de Pombal. Até 1752, 

Moçambique não passava de uma dependência do Estado da Índia. A 

autonomia administrativa, bem como uma série de medidas legais 

decretadas ao longo do século XVIII, tinha por finalidade estabelecer 

a exportação regular de escravos para o Brasil. 

Em resposta ao comércio do Índico, a Coroa portuguesa, em 

1761, derrubou todos os impedimentos à escala dos portos de 

Moçambique, dando liberdade de tráfico a todos os navios 

portugueses e neste mesmo ano José Rodrigues Vareiro obteve 

licença para enviar uma fragata a Moçambique e daí para o Rio de 

Janeiro e Baía. Em 1763 estabeleceu-se na Ilha de Moçambique a 

Casa do Rio de Janeiro de António Lopes da Costa e Cia. onde se 

comercializavam várias mercadorias produzidas no Brasil, como 

açúcar, aguardente, mandioca, milho, feijão, abóbora, batata-doce, 

                                                 
53 Ibidem. Newitt elenca os governos de Tolentino de Almeida (1737-40) e Pereira do Lago 
(1765-90) como exemplos de governadores que „simpatizaram‟ com os franceses. Caso os 
governadores decidissem „antipatizar‟ com os franceses, o comércio transferia-se para o 
porto de Ibo, capital da província de Cabo Delgado, onde os luso-africanos instalados nas 

ilhas Quirimbas se mostravam dispostos a negociar com qualquer mercador. 
54 MEDEIROS, op. cit., p.21. 
55 CAPELA, O tráfico de escravos…, op. cit., p.42-43. 
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papaia, goiaba, tabaco, armas, pólvora, madeiras para a construção 

de navios e cordame para embarcações. Em troca, de Moçambique 

para o Brasil, eram levados escravos, ébano (pau-preto) e tecidos da 

Índia. Mais licenças foram concedidas aos comerciantes de Lisboa em 

1767, 1769 e 1772.56 

Nestas décadas, a política lusitana para o comércio com os 

franceses foi classificada por Edward Alpers como „errática‟: ora este 

era liberado, ora proibido, algumas vezes em intervalos de poucos 

meses.57 Após nova proibição, ainda na década de 1760, a insistência 

dos negreiros portugueses em Moçambique levou a Coroa a autorizar 

o comércio com os franceses em 1768, com a ressalva de que tal 

comércio se realizasse apenas em casos de „urgente necessidade'. No 

ano seguinte, ainda no governo Pereira do Lago, os navios franceses 

carregavam, então legalmente, 1000 escravos das ilhas Quirimbas, 

1600 da Ilha de Mombaça e 600 de Zanzibar. Em troca, deixavam 

ferramentas, pranchas para navios, patacas espanholas, cereais e 

artigos de luxo de Bengala. Neste mesmo ano, com o objetivo de 

fazer face ao comércio francês e fomentar a exportação de escravos 

para o Brasil, a Coroa decretou completa liberdade de comércio para 

os navios brasileiros em portos de Moçambique.58 

A liberação do comércio trouxe para a Ilha de Moçambique os 

armadores brasileiros que então iam tomando conta dos circuitos 

comerciais ultramarinos portugueses. Entretanto, o objetivo principal 

– o desvio do comércio do Índico em direção ao Brasil – não parece 

ter sido alcançado. Após quatro anos de comércio franqueado, uma 

fonte afirmava: 

 

[...] freqüentão a negocisão de Mossambique os 
mercadores da Bahia e Rio de Janeiro, estabelecendo 

ali Cazas de negócio, e dellas expedindo navios para as 

                                                 
56 Ibidem, p. 73. 
57 ALPERS, Edward. The French slave trade in East Africa (1721-1810). Cahiers d’Études 
Africaines, nº37, 1970, apud, CAPELA, O Tráfico de escravos..., op. cit., p. 35. 
58 CAPELA, O Tráfico de escravos..., op. cit, p. 73 
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Ilhas francezas com carga de Escravatura, e para os 
portos da Índia com marfim, ouro, e buzio, nas quaes 

reputado tudo carregão de roupas para se restituirem 
aos seos portos e cidades[...] 59 

 

Neste período, apesar de todas as tentativas de Lisboa, o 

comércio com o Índico parece ainda exercer mais atração sobre os 

mercadores portugueses, luso-africanos e brasileiros do que o trato 

para o Brasil. A despeito de uma série de legislações restritivas até 

1790 a costa de Moçambique “lançava de si quatro a cinco mil 

escravos por ano”.60 Em 1780 os franceses estabeleceram um acordo 

com Quíloa, passando a controlar o comércio de toda a costa africana 

de Mombaça até Cabo Delgado.61 

No entanto, em fins do século XVIII, os portos visitados pelos 

franceses para a captura de escravos mudaram. À medida que 

aumentava o comércio português transatlântico de escravos, os 

franceses passaram a comercializar diretamente com os árabes, suaíli 

e luso-africanos distantes da administração colonial; as feitorias de 

Sofala e da Ilha de Moçambique foram preteridas pelas Ilhas de Cabo 

Delgado e pelos estabelecimentos suaíli que escapavam ao domínio 

de Lisboa.62 

Em troca de escravos, forneciam armas de fogo, pólvora, 

bebidas, miçangas, panos e patacas espanholas. Às miçangas e aos 

panos se acrescentava o sal e as conchas, que depois circulavam, em 

frações sucessivamente reduzidas, pelo sertão adentro, abastecendo 

                                                 
59 Citado por MEDEIROS, op. cit, p.22. 
60 Em 1782, a Coroa portuguesa novamente impôs a proibição do tráfico para as 
Mascarenhas. Carta régia de 1785 proibia a entrada de navios franceses nos portos de 
Moçambique MEDEIROS, op. cit., p. 23. 
61 Segundo M‟Bokolo, o francês Jean Vincent Morice obteve do sultão Hassan b. Ibrahim a 

assinatura de um tratado cujos termos o autorizavam a comprar anualmente mil escravos e 
o lhe davam o direito preferencial para comprar tantos quantos desejasse antes de outro 
europeu ser admitido a proceder ao tráfico. O tratado lhe concedia autorização para instalar 
uma fortaleza, mas o governo francês se recusou a ratificá-lo. O tratado foi seguido por um 
crescimento imediato nos volumes do trato, e Morice naquele ano obteve mais de 2.700 
escravos. Apareceram a partir de então na região numerosos outros negreiros franceses. 
M‟BOKOLO, op. cit., p.313. 

62 Os pontos de tráfico mais ativos e mais frequentemente citados na década de 1780 são 
as cidades de Quíloa, Mogadixo, Pate, Melinde, Mombaça, Pemba, Zanzibar e Mafia. Cf. 
M‟BOKOLO, op.cit., p.313. 
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a cadeia de chefes e reis envolvidos no tráfico.63 A demanda francesa 

estimulou a investida dos yao que, no primeiro quartel do século XIX 

foram os maiores fornecedores de escravos exportados pelo 

Mossuril.64 

Destarte, foram os armadores franceses que, ao longo do 

século XVIII, sistematizaram o tráfico de escravos afro-orientais. O 

comércio de armas, disseminado pelos franceses neste período, 

contribuiu de forma decisiva para a generalização do tráfico ao norte 

do Moçambique. Embora ilegal tal comércio havia sido incrementado 

na década de 1760, durante o governo de Pereira Lago. O 

armamento das populações do interior facilitava, por sua vez, o 

apresamento de mais escravos, fechando assim um ciclo feroz que se 

retroalimentava.65 

Em 1787, a legalização da venda de armas de fogo nos 

domínios da Coroa portuguesa na contracosta africana foi a 

consequência lógica da procura generalizada de cativos africanos. Por 

conseguinte, nas décadas posteriores houve a introdução maciça de 

armas por todo o interior de Moçambique, sobretudo ao norte do 

Zambeze, centro de maior punção de escravizados. A leitura da 

documentação oficial portuguesa nos permite visualizar como o 

comércio de armas e escravos estavam imbricados na costa Centro-

oriental. 

Em dezembro de 1828, Henrique de Melo da Silva Casco e Brito 

pede autorização “de levantar dez armas que comprara a José 

Rodrigues Sobral para o giro do seu negócio da Macuana”. Após os 

pagamentos dos direitos de entrada e saída, as armas foram 

despachadas pelo escrivão da fortaleza de Moçambique.66 

Requerimentos e despachos como este são abundantes na 

                                                 
63 MEDEIROS, op. cit., p.24. 
64 Ibidem, loc. cit. 
65 Ibidem, p. 22. 
66Documentação avulsa moçambicana do arquivo histórico ultramarino (maços 1 a 10). 
Sumarização por SANTANA, Francisco. Lisboa: Centro de Estudos Históricos Ultramarinos: 
1964, p.395. 
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documentação coeva e o “giro do negócio” a que se referem é a 

compra de escravos, feita na região da Macuana, no interior do norte 

de Moçambique. 

Nancy Hafkin avalia que o comércio francês de escravos 

proporcionou aos suaílis as armas e os lucros que lhes permitiram 

manipular tanto as populações macua como os portugueses.67 Os 

suaíli nesta época passaram a dominar todos os aspectos de uma 

complexa rede comercial baseada no tráfico de escravos. De 1785 a 

1810 aumentaram os contatos diretos, portanto fora do controle das 

autoridades portuguesas da Ilha de Moçambique, entre os suaíli de 

Quíloa e os moradores das Ilhas Quirimba.68 De 1814 a 1850 a costa 

de Mombaça ao Cabo Delgado foi grande zona de tráfico de escravos, 

para o qual seguiam grandes contingentes do norte de Moçambique, 

em caravanas terrestres ou em pangaios69, por via marítima.70 

 

O elo tardio: o tráfico entre Moçambique e Brasil 
 

Como vimos anteriormente, os portugueses tentaram 

estabelecer o tráfico moderno em Moçambique por muito tempo, sem 

conseguir efetivá-lo diante da concorrência com os franceses. Em 23 

de outubro de 1795, um ofício do ministro da Marinha e Ultramar 

informava o governador-geral de Moçambique que dois residentes 

daquela capitania eram autorizados a "navegar para os a portos da 

América Portuguesa um navio de trezentas até quatrocentas 

toneladas em que pretendem transportar escravatura para os ditos 

portos". O passaporte para esse efeito devia ser emitido “com a 

                                                 
67 HAFKIN, Nancy. Trade, society and politics in Northern Mozambique, c.1753-1913. 
Boston, 1973. 
68 MEDEIROS, op. cit., p.26. 
69 Bangwas ou pangaios (na palavra aportuguesada): embarcações de pequeno porte, 
utilizadas para navegação de cabotabem, que faziam o percurso das mercadorias ao longo 

da costa, ou até Madagáscar (até o início do século XX estas embarcações ainda 
„competiram‟ com outras de concepção européia na costa oriental). NEWITT, op. cit., p.27. 
70 MEDEIROS, op. cit., p.26. 
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cláusula de o não fazerem navegar para porto algum estrangeiro".71 

A partir de então, o comércio entre a América portuguesa e 

Moçambique deslancharia, sendo enviados milhares de escravos ao 

Brasil até meados da década de 1850.  

Entre 1786 e 1794, Moçambique embarcou para as Américas 

cerca de 5.400 escravos por ano. No século XIX, essa área aumentou 

suas exportações, atingindo já na primeira década 10 mil escravos; 

na década seguinte 60 mil e na terceira e quarta décadas 100 mil 

cada.72  

No início do século XIX, portanto, o tráfico de escravos se 

mantinha inalterado para o Índico, mas ganhou incremento 

substancial para as Américas. Edmundo Correia Lopes ressalta que os 

negreiros do Brasil, então, não perdiam oportunidades de imiscuir-se 

nas redes de comércio com os ingleses e franceses que, na altura, 

eram os maiores consumidores de escravos de Moçambique.73 As 

guerras napoleônicas, contudo, provocaram uma redução no tráfico 

negreiro em Moçambique em 1808-1809 e em 1811-1812.74 

A ocupação britânica das Mascarenhas, em 1810, obrigou à 

adoção, ainda que tênue, da proibição do tráfico, decidida pelo 

governo de Londres anos antes. Em 1807, a Inglaterra havia 

decretado a proibição do tráfico negreiro para seus súditos e, em 

1810 surgiu a primeira medida contra o tráfico português de escravos 

entre a costa ocidental de África e as Américas, ao abrigo do Tratado 

de Aliança e Amizade entre Portugal e a Inglaterra que, entre outras 

cláusulas, estabeleceu que Portugal se esforçaria por colaborar com a 

Inglaterra “na causa da humanidade e da justiça, adotando os mais 

                                                 
71Documentação Avulsa..., op. cit., p. 84. 
72LOVEJOY, Paul. A escravidão na África. Uma história de suas transformações. RJ: 
Civilização Brasileira, 2002, p. 234. 
73 LOPES, Edmundo Correia. A Escravatura – subsídios para a sua história. Lisboa: Agência 

Geral das Colônias, 1944.  
74 LIESEGANG, Gerhard. A first look at the import and export trade of Mozambique, 1800-
1914. In: LIESEGANG, PASCH, JONES (Ed.). Figuring African Trade. Berlim: 1986, p.437. 



37 

 

eficazes meios de conseguir uma gradual abolição do comércio de 

escravos em toda a extensão dos seus domínios”. 75 

Mesmo que o retorno da Ilha Bourbon para o domínio francês e 

o desenvolvimento da cana-de-açúcar na Maurícia britânica tenham 

reanimado a atividade negreira desde 1815, o tráfico para as 

Américas passou a predominar definitivamente a partir do primeiro 

do decênio do século XIX.76  

A mudança da Corte para o Rio de Janeiro em 1808 favoreceu 

significativamente as ligações entre Moçambique e os portos 

brasileiros. Conforme explica o historiador José Capela:  

 

[...] Até então eram inúmeras as restrições impostas 

pelo governo de Lisboa ao comércio com Moçambique, 
apenas nominalmente livre, sendo cada armador 
nominalmente licenciado para a viagem ao Índico. O 

fato de o Brasil passar a ter acesso direto aos 
escravos de Moçambique sem a interferência de 

Lisboa viria a impulsionar enormemente o tráfico 
e transformar Moçambique em verdadeira colônia 
do Brasil. Em 1811 e 1812 verifica-se um número 

extraordinário de deslocações de Moçambique ao 
Brasil.77 (grifo nosso)  

 

Vale dizer que a historiografia que se dedicou à demografia do 

tráfico no Brasil corrobora a assertiva de Capela. O historiador Manolo 

Florentino ressalta a crescente importância da costa afro-oriental, que 

entre 1795 e 1810 contribuiu com cerca de 4,1% de africanos 

desembarcados nos portos do Rio de Janeiro. Já entre os anos de 

1811 e 1830 a região forneceu 20% deste total.78 Os principais 

portos de embarque na contracosta africana eram Moçambique e 

Quelimane cujas exportações de escravos, a partir de 1811, 

aumentaram nada menos do que 1567%.79 

                                                 
75 MEDEIROS, op. cit., p.25-29. 
76 Ibidem, p.26. 
77 CAPELA, O tráfico de escravos..., op. cit., p. 81-82. 
78 FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a 

África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 
85-89. 
79 Ibidem, p.80 -81.  
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A repressão britânica ao comércio no mar e portos das 

Mascarenhas, bem como a Independência do Brasil, não parecem ter 

afetado a presença e o trato dos mercadores brasileiros, franceses e 

cubanos no litoral moçambicano. Capela contabilizou a circulação de 

navios na região, mostrando não apenas o aumento exponencial do 

número de embarcados entre fins do século XVIII e ao longo da 

primeira metade do seguinte, como também a persistência deste 

comércio durante o período de ilegalidade (1830-1850 para o Brasil e 

1836-1842 para Moçambique).80 

Quelimane destacou-se como um dos maiores pontos de 

exportação de escravos da África Oriental para as Américas, enviando 

só para o Brasil, em 1806, 1.080 escravos. Entre 1820 e 1832, a rota 

Quelimane - Rio de Janeiro atingiu aproximadamente quatro mil 

africanos por ano.81 Em 1814 o primeiro navio vindo diretamente do 

Rio de Janeiro aportou no porto de Quelimane. No ano seguinte foram 

mais dois; depois, passaram a vir seis ou sete por ano, número 

sempre superior ao dos que aportavam à Ilha de Moçambique.82 

                                                 
80Alexandre Lobato assinala o fato de que o último navio brasileiro a carregar escravos 
legalmente na Ilha de Moçambique o fez em 1831. LOBATO, A. "Ilha de Moçambique: notícia 
histórica". Arquivo. Boletim do Arquivo Histórico de Moçambique. Maputo, 4:67-78, outubro 
de 1988. Capela produziu um banco de dados com o repertório dos navios que freqüentaram 
os portos de Moçambique no tráfico de longa distância entre 1721 e 1860. A partir dos dados 

computados pelo autor, contabilizamos o número de navios negreiros que tiveram como 
destino parcial ou final os portos do litoral brasileiro: 1753 (2 navios), 1766 (1 navio), 1798 
(1 navio), 1799 (1 navio). Já para o século XIX, temos: 1800-1810 (32 navios), 1811-1820 
(80 navios), 1821-1830 (221 navios), 1831-1840 (69 navios), 1841-1852 (29 navios). Cf. 
CAPELA, O Tráfico de escravos...op, cit.,  p. 304 e seguintes.  
81 ROCHA, Aurélio, Contribuição para o estudo das relações entre Moçambique e o Brasil no 
século XIX (Tráfico de escravos e relações políticas e culturais). Estudos Afro-Asiáticos, n.21, 

dezembro de 1991, p.201-204-206, apud, MATTOS, Regiane Augusto de. Comerciantes 

brasileiros de escravos e a resistência à dominação portuguesa em Angoche(Moçambique) no 
século XIX. São Paulo: Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e 
Exclusão. ANPUH/SP-USP, 2008. Cd-Rom. 
82 Conforme afirma José Capela: costa oriental de África, a partir de 1814, registra o maior 
crescimento do comércio de escravos de sua história. Crescimento que vem a culminar em 

1829 com o mais elevado número de navios negreiros nos portos de Moçambique. Nestes 
anos eufóricos, foi notória a presença de navios com passaportes de Havana a fazerem o 
tráfico de contrabando. Em oposição às instruções recebidas do Rio de Janeiro, esse tráfico 
era defendido pelos governadores de Moçambique, desolados por verem fugir o negócio que 
os espanhóis passaram a fazer em Zanzibar e em outros portos islâmicos. Apesar da 
predominância de Quelimane e Ibo, os comerciantes brasileiros continuaram a abastecer-se 
na Ilha de Moçambique graças à abundância de cativos que, nesta época, afluíam para lá nas 

caravanas dos Yao, provenientes das cercanias de Tete. No ano de 1819, os escravos 
exportados pelos Yao excederam o número de 3500. CAPELA, O tráfico de escravos…, op. 
cit., p.84. 
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Calcula-se que entre 1815 e 1820 saíram anualmente da costa 

oriental, com destino ao Brasil, cerca de dez mil e, com destino às 

ilhas francesas, cerca de sete mil escravizados.83 Neste mesmo 

período, somente do Vale do Zambeze e da região dos prazos foram 

escoados cerca de 2.500 escravos por ano e, por volta de 1820, 

atingiu-se o número de 4.000.84 

Em agosto de 1826, o comerciante de escravos Zeferino José 

Pinto de Magalhães representara junto do Encarregado de Negócios 

de Portugal no Rio de Janeiro contra os «estorvos» causados ao 

comércio com Quelimane, uma vez que, se obrigava as embarcações 

a irem ao porto de Moçambique pagar os direitos de entrada e saída: 

 

O Brasil em 1800 entrara a especular no resgate de 

escravos em Moçambique e fora ele quem ressuscitara 
o comércio da costa oriental de África a ponto que os 

negociantes de Moçambique se animaram a ir resgatar 
escravos aos inóspitos sertões de Tete e de Sena[...] os 
especuladores do Brasil não contentes com o aumento 

que deram ao comércio de Moçambique animaram-se a 
descobrir o porto de Quelimane e com efeito o 

povoaram por ser menos quatro graus de viagem: por 
reputarem melhor suas mercadorias não só em 
escravos, como em tartaruga, e marfim e por ser mais 

cômoda a viagem dos sertões de Quelimane, Tete e 
Sena para aquele porto que para Moçambique. 85 

 

Na década de 1830, mesmo após a abolição do tráfico 

internacional pelo Império brasileiro, navios brasileiros continuavam 

aportando na região, utilizando o expediente de hastear bandeira 

portuguesa:  

 
[...] o tráfico de escravos de Moçambique para o Brasil, 
depois da Independência, veio a beneficiar da situação 

de ambigüidade legal em que os negreiros 
deliberadamente se colocavam quanto à sua 
nacionalidade. Os tratados luso-britânicos e as 

                                                 
83 CARVALHO (coord.), op. cit., p.102. 
84 Idem, ibidem. 
85 Pinto de Magalhães atuou como negreiro no Rio de Janeiro entre 1811 e 1830. AHU, 
cx.203, apud CAPELA, José. Dicionário de negreiros em Moçambique, 1750-1897. Porto: 
Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, 2007, p.141. 
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Convenções saídas do Congresso de Viena tinham sido 
assinados por Portugal e não foi facilmente que a 

Inglaterra conseguiu que os brasileiros os assumissem 
[...] 86 

 

Em 1839, T.S. Leigh durante sua passagem por Quelimane 

registrou a continuidade do tráfico de escravos naquele porto, 

segundo relatado pelo viajante: 

 

[...] A maioria dos escravos exportados são trazidos do 
interior [nortenho] em longas filas de ambos os 

sexos e todas as idades (a maioria entretanto, de 12 a 
25 anos), acorrentados uns aos outros pelo pescoço, e 

são vendidos no porto por uma quantia variando de 10 
a 40 patacas espanholas cada. Eles são obtidos em 
troca de panos, mosquetes, pólvora, tecidos finos, 

[...], contas, e alguns outros artigos importados pelos 
comerciantes de escravos, que, no entanto, no intuito 

de carregarem rapidamente seus navios, também 
trazem grandes quantidades de patacas espanholas, 
dobrões de ouro [...]. Cada proprietário desses navios 

na chegada contrata um armazém com um número de 
ajudantes negros, e gradualmente dispõe de seu 

estoque de mercadorias, geralmente pagando os 
colonos metade em mercadorias e metade em dinheiro 
pelos escravos que adquire. Além do tráfico de 

escravos, realizados no interior por meio de 
negociantes negros principalmente, os portugueses 

tem outro modo, mais nefasto, de obtê-los; eles 
armam seus servos em números consideráveis, e 
fazem incursões dentro dos territórios de tribos 

distantes, e capturam todos que conseguem sem 
distinção, nenhum exército local sendo capaz sendo 

capaz de resistir às armas de fogo dos europeus.87 
(grifo nosso, tradução nossa) 

                                                 
86 “A independência do Brasil introduziu nova perturbação no tráfico de Moçambique. Aos 
navios do Rio de Janeiro que se apresentassem com a bandeira nacional brasileira deveria 
ser vedada a entrada nos portos de Moçambique. Poderiam entrar com o pavilhão português 
e o passaporte do imperador do Brasil. Este passaporte seria substituído por outro, 
português, facultando o acesso aos portos do Brasil que reconheciam o domínio português. 

Problema burocrático que foi expeditamente resolvido. Os negreiros provenientes do Rio de 
Janeiro apresentavam-se nos portos de Moçambique com passaportes brasileiros. Alegavam 
terem recorrido à cidadania brasileira para salvaguardarem a propriedade dos seus navios. 
Para poderem carregar os escravos, requeriam a formação de um processo de justificação de 
propriedade. Sucedem-se os processos, decalcados sistemática e exatamente nos mesmos 
termos, em que as testemunhas, invariavelmente, declaram que, a bordo dos navios, tudo é 
português”. Cf.CAPELA, O tráfico de escravos… op. cit., p.85. 
87 LEIGH, T. S. A Visit to the River Zambezi. Journal of the Royal Geographical Society of 
London, Vol. 19 (1849), p. 1-7, p.5. O relato foi lido na Royal Geographical Society em 
fevereiro de 1848, quase uma década após a viagem de Leigh, portanto. 
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O documento nos fornece informações que denotam a 

estruturação completa e o pleno funcionamento deste comércio se 

estendendo para o período no qual o tráfico já havia sido decretado 

ilegal em ambos os territórios.88 A descrição de Leigh corrobora com 

os dados historiográficos já mencionados anteriormente: 

interiorização das zonas de captura de escravos, sobretudo, ao norte 

do Zambeze que seguiam em diferentes rotas e caravanas rumo aos 

principais portos de embarque; o envolvimento direto de diferentes 

agentes africanos com o comércio de escravos; a introdução de 

armas de fogo que retroalimentava as guerras e razias no hinterland. 

Em outras partes do seu relato, Leigh também nos informa acerca da 

conivência das autoridades locais com este comércio ilícito e ressalta 

a presença de 13 navios, dos quais 12 eram brasileiros.89 

Também na região do Ibo, onde o comércio esteve paralisado 

até o início do século XIX em função dos ataques sakalavas e a 

resistência macua, transformou-se então em grande entreposto de 

exportação de escravos, predominando os yao como os principais 

fornecedores. Esses comerciantes estabeleceram o escoamento de 

cativos do atual Malawi e da província do Niassa, no atual 

Moçambique, ora para os mercados de Quissanga e Ibo, ora para os 

prazos e para o litoral zambeziano e Angoche.90 

Se a princípio os yao dominavam e capturavam seus vizinhos 

para atender a esta demanda, neste momento eles interiorizaram 
                                                 
88 Foi devido à insistência do governo britânico que Portugal se viu forçado a proibir o tráfico 

de escravos. Em dezembro de 1836, Sá de Bandeira (Ministro da Marinha e Ultramar de 
Portugal) emitiu decreto no qual era abolida completamente a exportação de escravos em 
territórios portugueses. Esta proibição foi totalmente ineficaz em Moçambique, [bem como 
nas demais localidades africanas sob o domínio de Portugal], tal qual a abolição do tráfico 
internacional de escravos no Brasil em 1830/1831. Em 1842, Portugal ratificou a proibição 

decretando a abolição total do tráfico de escravos. Após as ratificações de 1842 e 1850 
(Brasil), um tráfico ilegal e de caráter residual ainda trazia cativos afro-orientais para o 
Sudeste brasileiro, conforme veremos no terceiro capítulo. Sobre a legislação anti-escravista 
em Moçambique ver, por exemplo, NEWITT, Malyn. História de Moçambique. Lisboa: 
Publicações Europa-América, 1997, passim. 
89 “[...] we proceeded to drop our anchor opposite to the spot on which the straggling town 
above-mentioned is situated, in the midst of no less than thirteen slave-brigs, brigantines, 

and schooners  - all Brazilians, with one exception (a Spaniard), and all under Portuguese 
colours”. LEIGH, op. cit., 2-5. 
90 MEDEIROS, op. cit., p.38. 
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suas conquistas chegando a zonas muito distantes, como o vasto 

território da atual província de Tete, a norte do rio Zambeze 

(Moçambique) e o sul dos atuais Malawi e Zâmbia. As caravanas 

sucediam-se nos caminhos entre os Lagos e a costa. Muembe, no 

centro da nação Yao, tornou-se importante centro interiorano do 

tráfico de escravos e do comércio de marfim.91 O famoso viajante 

inglês David Livingstone, quando de sua passagem por esta região, 

registrou os horrores destas caravanas.92 

Uma parte dos escravizados conduzidos pelos yao alimentava o 

comércio com os franceses e os portugueses, brasileiros e luso-

africanos, cubanos e espanhóis estabelecidos em Havana; outra parte 

era vendida aos xeques de Angoche, Momoa, Sangage, Mongicual, 

Quitangonha, Sancul e os demais chefes afro-islâmicos da costa, que 

os escoavam para o litoral suaíli ao norte do rio Rovuma, para as 

Comores e para Madagáscar.93 Diante deste enorme incremento do 

comércio de escravizados e do marfim, os árabes de Zanzibar, Quíloa 

e Cabo Delgado passaram a procurar esta rota, penetrar e fixar-se 

cada vez mais no interior da sociedade yao, dando início a um 

processo de miscigenação com essa população que rapidamente 

influenciou as características físicas e culturais dos yao.94 

Também entre os macua do hinterland (que corre do Licungo a 

Montepuez) a grande demanda francesa por escravos provocou 

alterações significativas. A grande maioria dos chefes continuou a 

vender escravos que eles próprios capturavam ou recebiam de outros 

                                                 
91 Foi a partir das migrações para o atual Malawi, por volta de 1830/50, que os yao se 
tornaram um povo conquistador. Nalguns casos pacificamente, invocando inclusive um 
remoto parentesco com chefes nianja, em muitos outros pela força das armas, os yao 
impuseram-se aos pacíficos vizinhos ocidentais e tornaram-se, por toda a parte, o grupo 

dominante, sobretudo os principais comerciantes de marfim, de sal, de armas e de escravos. 
Com a grande procura internacional de mercadoria humana nos anos 50 e 60, começaram 
então os raids para a captura em massa de escravos. […]. Havia, nesse tempo, ampla 
oportunidade para o esclavagismo [...]sustentado pelos mercados dos árabes na costa que, 
por sua vez, tinham nos franceses grandes utilizadores de força de trabalho servil. 
MEDEIROS, op. cit., p.38. 
92 LIVINGSTONE, David. Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries; and 

of the discovery of the lakes Shirwa and Nyassa. 1858-1864. Londres: J. Murray, 1865. 
93 MEDEIROS, op. cit., pp.39-40. 
94 Ibidem, p.39. 
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chefes mais para o interior, inclusive dos yao, em troca de armas, 

panos e sal.95  

Como conseqüência do grande desenvolvimento deste comércio 

orientado no sentido leste-oeste, perpendicular ao mar, entre 1830 e 

1842, grosso modo, começaram a estruturarem-se as confederações 

de chefaturas macua e lomuè que deram origem a novas identidades, 

conhecidas no início da colonização moderna em África 96 e também 

entre escravizados encontrados no Vale do Paraíba. Os yao foram 

exportados para os portos brasileiros em quantidades expressivas, 

porém, foram os escravos da etnia macua os que majoritariamente 

desembarcaram nos portos do Sudeste brasileiro. Com efeito, o 

historiador Edward Alpers esclarece que “a maioria dos escravos 

exportados de Moçambique durante o século XIX eram macuas”. 97 

A ilicitude do comércio, na segunda metade do século XIX, 

apenas tardiamente afetou a prática negreira nos sertões. As 

primeiras regiões a se reorganizar para o fim do tráfico negreiro 

foram as terras férteis do sul de Cabo Delgado, Angoche e 

Quelimane, onde os camponeses voltaram a fazer comércio com 

gêneros de coleta e de agricultura.98 Contudo, de modo geral, nas 

demais regiões a fiscalização inglesa na costa apenas provocou a 

mudança dos centros de punção, das rotas e os modos de 

comercialização, mas não afetou significativamente o negócio.99 

Valendo-se da inefetiva soberania portuguesa em Angoche, os 

mercadores estabeleceram as suas feitorias neste último porto, onde 

embarcavam os escravos. Nesta altura, atuavam juntos os yao, o 

                                                 
95 Ibidem, p39 e seguintes. 
96 SILVA, J. R. Pegado. Agrupamento étnico e religiões do Erati (distrito de Moçambique). 

Boletim do Instituto de Investigação Científica de Moçambique, 1 (2). Lourenço Marques, 
1960, p.174-182. 
97 ALPERS, Edward A. Ivory and slaves. Berkeley and Los Angeles: Univerty of California 
Press, 1975, p. xv, apud, KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808-
1850). São Paulo: companhia das Letras, 2000, p.60. 
98 MEDEIROS, op. cit., p.8. 
99 O fim definitivo do tráfico tradicional deu-se quando a força de trabalho dos camponeses 

começou a ser demandada localmente, a partir de 1888, na produção familiar para o 
mercado e nas plantações dos colonos. Iniciava-se a fase da escravatura do regime de 
contrato. MEDEIROS, op. cit., p.8. 
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sultão de Angoche, comerciantes brasileiros, portugueses, franceses 

e luso-africanos e algumas autoridades da capital.  

Os traficantes também se fixaram em certos pontos de 

Madagáscar, onde recebiam os pangaios que traziam os escravos da 

costa e os embarcavam preferencialmente para as Américas. O fato 

de toda a costa andar infestada de pangaios com carregamentos de 

escravos levou o governador-geral de Moçambique a autorizar os 

comandantes dos brigues ingleses “Helena” e “Sapho” a entrar em 

todas as baías, enseadas, rios e portos.100 Em 1845, o bloqueio naval 

imposto pela marinha inglesa às zonas estratégicas da costa 

moçambicana, a despeito de todos os seus esforços, apenas 

conseguiu reduzir a exportação de escravos para algo em torno de 7 

a 8 mil.101 

O panorama político, econômico e social do norte de 

Moçambique foi completamente dominado pela captura, transporte, 

comercialização e exportação de escravos durante todo o século XIX.  

Armadores moçambicanos, brasileiros e portugueses obtiveram lucros 

imensos com a estruturação deste comércio. A constituição de uma 

elite mercantil de negreiros, na costa oriental africana, está 

intrinsecamente ligada com os desembarques nos portos do Rio de 

Janeiro. Como veremos no terceiro capítulo, a elite rural 

valeparaibana obteve vultosos lucros envolvendo-se diretamente com 

o tráfico, mesmo após a ilegalidade; do lado africano este comércio 

foi o responsável por receitas igualmente significativas. A adesão, não 

só material, mas igualmente mental, a um status escravista 

perpassou toda a sociedade moçambicana. Autoridades locais, 

negreiros, chefias tradicionais, governador-geral e governadores dos 

portos subalternos disputaram entre si os lucros advindos do tráfico. 

Em função disto, mesmo após a proibição do tráfico em Moçambique 

                                                 
100 CAPELA, O tráfico da escravatura nas costas de Moçambique em 1902 Arquivo. Boletim 
do Arquivo Histórico de Moçambique, nº3. Maputo, abril de 1988. pp.5-11. p.5. 
101 MEDEIROS, op. cit., p. 32. 
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no ano de 1842, a costa Centro-oriental continuou a exportar 

escravos. 

Ainda que os territórios que atualmente compreendem 

Moçambique tenham se envolvido tardiamente no comércio atlântico 

de escravos, entre o fim do século XVIII e, sobretudo, ao longo da 

primeira metade do XIX a África Centro-Oriental contribuiu de forma 

significativa com mão-de-obra escrava durante o período de maior 

demanda nas Américas. Neste capítulo inicial procuramos demonstrar 

como a intensificação do tráfico de escravos nas primeiras décadas do 

século XIX constituiu-se no elemento de ligação entre Brasil e 

Moçambique.  

A maior parte dos africanos daí procedentes, vindos com 

destino ao Brasil, concentrou-se nas áreas cafeeiras da região 

Sudeste, onde no final do Setecentos, se desenvolveu o núcleo 

cafeicultor inicial da capitania e, posteriormente, província de São 

Paulo. Durante as primeiras décadas do século XIX, com a introdução 

maciça de escravos e o deslanche da produção cafeeira, a região do 

Vale do Paraíba paulista se transformou em uma típica zona de 

plantation cuja importância econômica se estendeu até o final da 

escravidão. 

O cruzamento dos dados fornecidos pelos documentos coevos 

brasileiros nos permitiu examinar como ocorreu a inserção destes 

afro-orientais nas comunidades escravas já existentes, bem como as 

redes de parentesco por eles criadas ao longo dos anos de cativeiro. 

Contudo, antes de focalizarmos a vida em cativeiro destes 

moçambiques será necessário buscarmos compreender quem eram 

estes africanos da contracosta. É o que faremos no capítulo a seguir. 
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Capítulo 2: A nação diaspórica moçambique 
 

A historiografia social da escravidão brasileira 
 

Em 1988, ano do Centenário da Abolição, houve no Brasil um 

grande “surto” de estudos, publicações, eventos públicos e 

acadêmicos que buscaram compreender mais de três séculos de 

escravidão no país, bem como as marcas que esta instituição deixara 

em nossa sociedade. A data extrapolou um caráter meramente 

comemorativo e serviu de ensejo não apenas para uma vigorosa 

revisão no tratamento dispensado ao tema, mas também para 

colocar em evidência as novas abordagens teóricas e metodológicas 

desenvolvidas em anos anteriores.102 

As novas tendências historiográficas questionaram modelos 

rígidos e generalizantes a partir dos quais o escravo era considerado 

apenas força de trabalho, portanto destituído de personalidade e 

incapaz de lutar por interesses próprios. Em linhas gerais, os 

pesquisadores procuraram ampliar o campo de reflexão e ultrapassar 

o modelo dicotômico e limitante no qual o escravo era visto ou como 

vítima ou como herói. Esta nova historiografia da escravidão passou a 

enfatizar as nuances possíveis entre estes dois papéis estereotipados, 

nas palavras de Silva & Reis, “um escravo real, não reificado nem 

mitificado”.103 

A partir de uma releitura das fontes documentais disponíveis, 

os historiadores empreenderam estudos localizados, por meio dos 

quais puderam identificar os escravos como agentes históricos em 

luta constante e criativa para a conquista e ampliação de espaços de 

                                                 
102 Para uma revisão crítica destes estudos ver, por exemplo,  SCHWARTZ, Stuart. Escravos, 
roceiros e rebeldes. São Paulo: Edusc, 2001, cap. 1. SILVA, Eduardo; REIS, João José. 

Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989. 
103  Apud SILVA, Eduardo; REIS, João José, op. cit., p. 8. 
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autonomia dentro de um sistema coercitivo e violento como a 

escravidão. Por conseguinte, os estudos realizados a partir deste 

período propiciaram uma mudança significativa na historiografia 

sobre a escravidão brasileira, uma vez que enfatizaram as diversas 

estratégias adotadas pelos escravos para moldar e melhorar a vida 

em cativeiro. 

Neste contexto, entre as diversas temáticas desenvolvidas e 

aprofundadas pela história social da escravidão nas últimas décadas, 

nosso interesse se voltou para duas em especial: a questão da 

constituição e manutenção das identidades étnicas, bem como das 

famílias escravas no contexto diaspórico. Sem a pretensão de fazer 

um balanço de ambos os temas, optamos por ressaltar os trabalhos 

com os quais este estudo dialoga diretamente. Desta maneira, 

focaremos as identidades neste capítulo e, no subseqüente, nos 

debruçaremos sobre o parentesco escravo.  

A partir da década de 1970 a teoria de etnicidade formulada por 

Frederik Barth se configurou como uma inflexão nos estudos das 

ciências humanas, servindo de arcabouço teórico para diversas 

pesquisas historiográficas que focalizaram a constituição e dinâmica 

das identidades étnicas entre os africanos escravizados nas Américas. 

Neste sentido, tal como ocorre com os trabalhos com os quais este 

estudo dialoga diretamente, o conceito de grupo étnico elaborado por 

Barth revelou-se adequado como modelo teórico para entendermos 

como se deu, no contexto da diáspora africana, a formação e 

manutenção da nação diaspórica dos moçambiques. Portanto, antes 

de focalizarmos os trabalhos concernentes às questões identitárias 

entre os cativos no Brasil é preciso que entendamos os pressupostos 

centrais da teoria da etnicidade formulada por este autor. 
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A teoria de Barth 
 

Em sua emblemática introdução de Ethinic groups and 

boundaries. The social organization of culture difference Barth 

apresenta sua teoria a partir dos problemas colocados pelos grupos 

étnicos e sua persistência.104 O antropólogo discorda das abordagens 

etnológicas clássicas “que pressupõem a estabilidade das entidades 

socioculturais identificadas como „grupos étnicos‟ e problematizam a 

mudança sob a forma do empréstimo ou da aculturação”.105  

O ponto de partida teórico deste autor consiste na consideração 

de que uma sociedade constitui-se de várias partes, interligadas, e 

em cujo interior os diferentes grupos estão em contínua interação. 

Barth refuta a tese de que a diversidade cultural seja sustentada por 

isolamento geográfico e social entre os diferentes grupos. Segundo o 

autor:  

 

Em primeiro lugar, fica claro que as fronteiras 
persistem apesar do fluxo de pessoas que as 

atravessam. Em outras palavras, as distinções de 
categorias étnicas não dependem de uma ausência de 

mobilidade, contato e informação.106 

 

Pressupondo um cenário pluriétnico onde os grupos estão em 

constante interação, o cerne de toda a argumentação barthiana 

consiste em deslocar o foco analítico para as fronteiras étnicas. O 

antropólogo é assertivo ao defender uma investigação empírica dos 

limites que demarcam os diferentes grupos étnicos, uma vez que são 

precisamente os limites estabelecidos que os definem como tais.107 

                                                 
104 A famosa “Introdução” intitulada Grupos étnicos e suas fronteiras foi originalmente 
publicada na obra coletiva supracitada; veio a público pela primeira vez em 1969. Utilizamos 
aqui a tradução para o português publicada em: POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, 
Joseline. Teorias da etnicidade. Seguidos de Grupo étnicos e suas fronteiras de Frederik 
Barth. Trad. Elcio Fernandes. São Paulo: Fund. Ed. Unesp, 1998.  
105 Apud Poutignat; Streiff-Fenart. Ibidem, p. 112. 
106 Ibidem, p. 188-189. 
107 Ibidem, p. 195. 
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Barth afirma que a pertença étnica é determinada justamente por 

essa linha de demarcação que separa membros e não-membros.108  

O cerne de toda argumentação consiste na distinção entre 

grupo étnico e cultura, pois o autor considera tal equivalência 

errônea:  

 

É importante reconhecer que, embora as categorias 
étnicas tomem em consideração as diferenças culturais, 
não podemos deduzir disso uma simples relação 

de um para um entre as unidades étnicas e as 
semelhanças e diferenças culturais. As 

características que são levadas em consideração não 
são a soma das diferenças “objetivas”, mas somente 
aquelas que os próprios atores consideram 

significantes.109 (grifo nosso) 

 

 
Deste modo, o antropólogo define que os “grupos étnicos são 

categorias de atribuição e identificação realizadas pelos próprios 

atores e, assim, têm a característica de organizar a interação entre as 

pessoas”.110  

Por isto, o conceito de etnicidade deve ser visto sempre de 

forma relacional, uma vez que o estabelecimento da fronteira que 

delimita os diferentes grupos depende da dicotomia entre “nós” e 

“eles”. Desta forma, a compreensão dos grupos étnicos pressupõe 

considerar o aspecto dinâmico e fluído de suas fronteiras que estão 

em contínua (re)definição, uma vez que a etnicidade sempre está 

ancorada em condições históricas concretas.111 A interação 

interétnica pelo seu caráter relacional demanda, portanto, 

considerarmos o duplo processo pelo qual as identidades étnicas são 

construídas e reconhecidas por membros e outsiders: os atores 

                                                 
108 Como esclarecem Poutignat e Streiff-Fenart: “para que a noção de grupo étnico tenha um 
sentido, é preciso que os atores possam se dar conta das fronteiras que marcam o sistema 
social ao qual acham que pertencem e para além dos quais eles identificam outros atores 
implicados em outro sistema social. Ibidem, p. 152. 
109 Ibidem, p. 194. 
110 Ibidem, p. 190. 
111 Apud VILLAR, Diego. Uma abordagem crítica do conceito de etnicidade na obra de 
Frederik Barth. MANA, 10(1): 165-192, 2004, p. 185. 
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sociais as usam para categorizar a si mesmos e aos outros. Em 

função disto, apenas no contexto de interação a etnicidade pode ser 

efetivada. Barth ainda esclarece: “alguns traços culturais são 

utilizados pelos atores como sinais e emblemas de diferenças, outros 

são ignorados, e, em alguns relacionamentos, diferenças radicais são 

minimizadas ou negadas”.  

Em termos analíticos, o conteúdo cultural das dicotomias se 

apresenta de duas maneiras. Por meio dos sinais diacríticos, bem 

como pelas “orientações de valores fundamentais – os padrões de 

moralidade e excelência pelos quais as ações são julgadas”. O autor 

enfatiza que não se trata de itemizar previamente uma lista descritiva 

destes conteúdos, pois:  

 

[...] não podemos prever a partir de princípios 
evidentes quais traços serão realçados e tornados 

organizacionalmente relevantes pelos atores. Melhor 
dizendo, as categorias étnicas fornecem um cadinho 
organizacional dentro do qual podem ser colocados 

conteúdos de formas e dimensões várias em diferentes 
sistemas socioculturais.112 

 

Em suma, na teoria barthiana, temos que a etnicidade não 

pressupõe ausência de mobilidade, contato e informação; ao 

contrário, são os limites impostos pelos diferentes grupos étnicos que 

os demarcam e definem, separando membros e não-membros. O 

conceito de etnicidade, então, deve necessariamente ser visto de 

maneira relacional, de modo a contemplar a dinâmica e a fluidez das 

fronteiras que separam os grupos, uma vez que estas fronteiras estão 

em contínua (re)definição, sempre ancoradas em condições históricas 

concretas.  Estes são os pressupostos teóricos que norteiam nossa 

investigação. Na seção a seguir, enfocaremos as abordagens 

historiográficas que tomaram a questão da (re)constituição de 

identidades no contexto da diáspora e a partir das quais as 

possibilidades analíticas deste estudo puderam ser formuladas. 

                                                 
112 Ibidem, p. 194 
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Diásporas africanas e identidades étnicas 

 

Ao longo de mais de três séculos de escravidão, milhões de 

pessoas vieram compulsoriamente da África para o Novo Mundo. 

Guardadas as especificidades locais e temporais, a brutalidade do 

sistema escravista nas Américas permeou de maneira contínua o 

cotidiano de homens, mulheres e crianças que sobreviveram à 

insalubre travessia dentro dos navios negreiros e, no contexto 

americano, viveram em cativeiro. 

A partir de fins do século XVIII o mundo atlântico foi cenário de 

uma crise cujas proporções modificariam as configurações de 

sociedades americanas, européias e africanas. Este estudo se filia a 

parte da historiografia social da escravidão que, nas últimas décadas, 

se dedicou a compreender a ação ativa dos africanos e 

afrodescendentes que muitas vezes extrapolava o âmbito das 

políticas formais.  

Com efeito, uma temática central para os historiadores é a 

complexa questão da formação identidades étnicas diaspóricas. Nei 

Lopes explica que o conceito de Diáspora Africana serve para 

designar tanto a “desagregação que, compulsoriamente, por força do 

tráfico de escravos, espalhou negros africanos por todos os 

continentes”, como também “por extensão de sentido, os 

descendentes de africanos nas Américas e na Europa e o rico 

patrimônio cultural que construíram”.113 Neste sentido, quando nos 

referimos às nações étnicas diaspóricas, estamos sublinhando a 

agência dos africanos escravizados na construção/redefinição destas 

identidades. 

Desde os primeiros contatos entre portugueses e africanos no 

início da Idade Moderna, os europeus tentaram identificar os 

diferentes grupos étnicos africanos. Com a sistematização do tráfico 

                                                 
113

LOPES, Nei.  Enciclopédia Brasileira da Diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 

2004, p.236. 
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de africanos para o Novo Mundo, tal identificação se tornou 

fundamental para a organização do comércio atlântico.  

Se tais nações eram atribuídas por traficantes e proprietários 

escravistas como forma de identificar e controlar os escravos, a 

maioria dos estudiosos concorda: “tratava-se, portanto, de 

denominações que não correspondiam necessariamente às 

autodenominações étnicas utilizadas pelos africanos em suas regiões 

de origem”, conforme afirma Mary Karasch, em seu consagrado 

estudo sobre a vida dos escravos no Rio de Janeiro Oitocentista.114  

De qualquer forma, um dos aspectos fundamentais na 

elaboração de comunidades escravas foi o processo de atribuição de 

nomes de nação aos escravizados pelos poderes constituídos. Com 

efeito, como afirma a historiadora, esses termos imprecisos denotam 

geralmente portos de exportação ou vastas regiões geográficas, mas 

ao menos dirigem a atenção para algumas regiões culturais 

específicas relacionadas ao tráfico transoceânico.115  

Em seu estudo sobre o Candomblé na Bahia, Luís Nicolau Parés 

destaca a existência de denominações “internas” (étnicas), utilizadas 

pelos membros de um determinado grupo para identificar-se; e 

denominações “externas” (metaétnicas), utilizadas seja pelos 

africanos ou pelos escravocratas europeus, para designar uma 

pluralidade de grupos inicialmente heterogêneos. No entanto, Parés 

esclarece: 

[...] as denominações utilizadas pelos traficantes [...] 
aos poucos, foram expandindo a sua abrangência 

semântica para designar uma pluralidade de grupos 
anteriormente diferenciados. Este parece ter sido o 
caso de denominações como jeje e nagô, entre outras 

[...]116
 

 

                                                 
114KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro (1808 -1850). Trad. Pedro Maia 
Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 45. 
115idem, ibidem. 
116PARÉS, Luís Nicolau. A formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia. 
2ª ed. Campinas: Ed. Unicamp, 2007. Cap. 1. 



53 

 

Desta maneira, as denominações metaétnicas, impostas a 

grupos relativamente heterogêneos, podem, com o tempo, 

transformar-se em denominações étnicas, quando apropriadas por 

esses grupos e utilizadas como forma de auto-identificação.117 

Camilla Agostini em sua dissertação Africanos no cativeiro e a 

construção de identidade no Além-Mar analisa o processo de 

formação de identidades entre africanos e seus descendentes no Vale 

do Paraíba fluminense ao longo do século XIX. Assim como Parés, a 

autora considera a dinâmica de atribuição, incorporação e rejeição de 

referências identitárias dinamizadas na prática cotidiana dos 

escravos.118  

Em nosso estudo os conceitos de metaetnia/etnia são utilizados 

para que possamos abordar os diferentes grupos étnicos da África 

oriental que, no contexto brasileiro, foram denominados como sendo 

'de nação Moçambique' ou simplesmente 'Moçambiques'. Karasch, ao 

estudar a escravidão urbana no Rio de Janeiro, afirma que os 

africanos do leste não eram bem conhecidos no Rio e os senhores 

tendiam a chamá-los todos de “moçambiques” dando-lhes o nome da 

colônia portuguesa.  

A historiadora argumenta que esse costume obscureceu as 

origens de muitos escravos de fora das áreas de controle de 

Portugal.119 Os resultados de nosso estudo vão ao encontro das 

afirmações desta autora, ou seja, de que na zona rural cafeeira havia 

também a tendência de agrupar populações diversas sob a mesma 

designação étnica, isto é, também de acordo com os principais portos 

africanos de origem: Moçambique, Quelimane e Inhambane.  

Na década de 1970, Sidney Mintz e Richard Price propuseram 

um modelo inovador para abordar a formação das culturas afro-

americanas. O conceito de gramática cultural comum desenvolvida 

                                                 
117PARÉS, Luis Nicolau. Ibidem. 
118AGOSTINI, Camilla. Africanos no cativeiro e a construção de identidades no Além-Mar, 

vale do Paraíba, século XIX. Campinas: IFCH/ Unicamp, 2002. 
119Ou seja, dos modernos Quênia, Tanzânia, Malauí, Zâmbia, Zimbábue (Rodésia), África do 
Sul, e Madagascar. KARASCH, Mary. op. cit, p.59.  
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pelos autores nos serviu de base para pensar a dinâmica do processo 

de incorporação/rejeição da identidade diaspórica moçambique entre 

os afro-orientais focalizados neste estudo. Mintz e Price refutam o 

modelo segundo o qual existiriam “duas „culturas‟, uma africana e 

uma européia, postas em contato no Novo Mundo por colonos 

brancos e escravos negros”; os autores argumentam que a chave 

para compreender a cultura afro-americana seria uma gramática 

cultural comum. De acordo com eles: 

 

De uma perspectiva transatlântica, os princípios, 
pressupostos e modos de compreensão culturais de 
nível profundo, compartilhados pelos africanos de 

qualquer colônia do Novo Mundo – em geral, um 
aglomerado etnicamente heterogêneo de indivíduos-, 

teriam sido um recurso limitado, apesar de crucial. É 
que eles podem ter servido de catalisadores nos 
processos pelos quais os indivíduos de diversas 

sociedades forjaram instituições [...] os africanos de 
qualquer colônia do Novo Mundo só se transformaram 

de fato numa comunidade e começaram a compartilhar 
uma cultura na medida e velocidade de que eles as 
criaram.120 (grifo nosso) 

 

Tendo em vista a historiografia da diáspora que enfatiza a 

compreensão das especificidades e dinâmicas históricas das 

diferentes sociedades africanas como condição sine qua non para 

uma análise historiográfica da escravidão brasileira, o exercício 

metodológico desenvolvido aqui se filia diretamente a estes estudos, 

especialmente, a revisão do modelo "possibilidades de vida dos 

escravos" (slave life changes) desenvolvido por Robert W. Slenes em 

sua tese de doutorado The Demography and Economics of Brazilian 

Slavery: 1850-1888 e revisitado criticamente, em trabalhos 

posteriores, por este mesmo autor.121  

                                                 
120MINTZ, Sidney W.; PRICE, Richard. O nascimento da cultura afro-americana: Uma 
perspectiva antropológica. Rio de Janeiro: Pallas, 2003, p. 33. Price revisou  em 2003 sua 
tese.  
121SLENES, Malungo Ngoma Vem!'...; Na Senzala uma Flor...,principalmente o primeiro 
capítulo; SLENES, Robert W. A Árvore de Nsanda transplantada: culto kongo de aflição e 
identidade escrava no Sudeste brasileiro (século XIX). In: LIBBY, Douglas Colle; FURTADO, 
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Em seu artigo seminal Malungo, Ngoma vem! África coberta e 

descoberta no Brasil Robert Slenes argumenta: 

 

[...] os que foram para a cidade do Rio, onde 
encontravam mais liberdade de movimento e um 

grande aglomerado de africanos de todas as origens, 
tinham mais possibilidades de se circundarem com 
fragmentos de suas sociedades de origem. Os que 

foram para as áreas rurais, no entanto, dificilmente 
podiam construir vidas que coubessem, de forma 

significativa, dentro de suas antigas fronteiras étnicas 
[...]Não devemos subestimar possibilidades dos 
africanos de manterem vivas suas identidades 

originais; contudo,  na labuta diária, na luta contra os 
(des)mandos do senhor, na procura de parceiros para a 

vida afetiva, necessariamente eles haveriam de formar 
laços com pessoas de outras origens, redesenhando 
as fronteiras entre etnias.122  ( grifo nosso) 

 

Slenes defende que a partir destes aspectos culturais comuns, 

no contexto do Centro-Sul brasileiro, as antigas fronteiras étnicas 

foram superadas e houve a formação de uma nova identidade 

bantu.123  

Utilizando uma proposta analítica similar, Marina de Mello e 

Souza em seu trabalho sobre a festa de coroação dos reis negros ao 

longo dos séculos XVIII e XIX, no contexto do tráfico transatlântico, 

ressalta o aspecto dialético do processo de formação de identidades 

diaspóricas: 

 
[...] o conceito de nação era uma categoria imposta 

pelo colonizador escravista, e que ao ser adotada pelos 
grupos que nomeava, isto se deu numa situação de 

dominação, não refletindo características africanas 
originais.124 

 

                                                                                                                                               
Júnia Ferreira ( Org.). Trabalho livre, trabalho escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX. 
São Paulo: Annablume, 2006, p. 273-314, p. 278 e seguintes. 
122SLENES, Robert W. Malungo, Ngoma vem! África coberta e descoberta no Brasil. Revista 
USP, 12, 1991/1992, 48-67. [grifos nosso] 
123Idem, p.59. 
124 SOUZA, Marina de Mello. Reis Negros no Brasil escravista: história da festa da coroação 
do Rei Congo. BH: Ed. UFMG, 2002. p.143. 
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Mello e Souza reconstituiu o processo histórico da conversão ao 

cristianismo da elite do reino do Congo no século XVI, enfocando os 

encontros culturais entre portugueses e congoleses para, 

eventualmente, abordar como se deu a redefinição gradual de 

identidade africana no contexto da diáspora.125 

Seguindo a trilha interpretativa de Slenes e Mello e Souza 

buscamos verificar em que medida uma gramática cultural comum 

bantu serviu aos afro-orientais focalizados por este estudo. Neste 

sentido, alguns aspectos pontuais da cosmologia dos macuas nos 

serviram como via de acesso para elaborar algumas hipóteses. 

Conforme vimos no capítulo inicial, os povos desta etnia foram 

maioria entre os afro-orientais escravizados vindos para o sudeste 

brasileiro.  

 

Os macuas 
 

Estudos antropológicos recentes especializados na região da 

Macuana serviram de ensejo para que buscássemos informações mais 

aprofundadas acerca do complexo cosmológico deste grupo (ver 

MAPA 3). Os macuas, etnia originária do norte de Moçambique, são 

matrilineares e não casam entre pessoas da mesma linhagem ou clã. 

Como esclarece o historiador Philippe Lamy, para os macuas o nihimo 

é uma entidade esotérica que garante a quem a possui, ou é 

possuído por ela, a manutenção da vida com saúde, bem estar e 

ausência de sofrimento. O corpo de um macua é a morada transitória 

dessa entidade, a qual pode abandoná-lo a qualquer momento. Para 

que isso não ocorra, o comportamento do indivíduo tem que estar 

sempre em conformidade com a Lei que exige aceitação e submissão 

à família. A iniciação é o momento social da transmissão ritual do 

nihimo. É durante a iniciação que se toma conhecimento do nome do 

ancestral e do saber esotérico que lhe é associado. São segredos 
                                                 
125 ibidem, p.327. 
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capazes de funcionar, se for preciso, como documento de 

identificação oral, dando garantia da filiação de cada um. O nihimo é, 

exclusivamente, transmitido pelas mulheres. É também um nome 

pelo qual os indivíduos que receberam o mesmo nihimo chamam-se e 

reconhecem-se entre si.126  

Tal complexo cosmológico é muito similar àquele descrito por 

Cramer, Vansina e Fox, em um importante artigo sobre a gramática 

profunda de povos bantu. Os autores argumentam que existem 

grandes afinidades culturais entre as culturas centro-africanas (ou 

bantu) no que diz respeito aos aspectos fundamentais de suas visões 

cosmológicas. No trabalho destes pesquisadores, a África central 

inclui as seguintes regiões da África centro-ocidental: o Zaire, a parte 

norte de Angola e de Zâmbia, a República Popular do Congo, a 

República do Gabão e uma parte dos Camarões e da República da 

África Central.   Ao analisarem os movimentos religiosos nesta região 

africana, os autores assinalam a importância do “complexo cultural 

ventura-desventura” (fortune-misfortune), ou seja, a idéia de que o 

universo é caracterizado em seu estado normal pela harmonia, a 

saúde e o bem-estar e que o desequilíbrio, o infortúnio, a doença são 

causados pela ação malévola de espíritos ou de pessoas, através da 

feitiçaria ou bruxaria.  

Confrontando a explicação de Lammy e dos três autores fica 

evidente o paralelismo entre ambos os complexos cosmológicos. No 

entanto, para além das evidências do estudo antropológico o qual se 

baseou Lammy, encontramos um relato do século XIX que descreve o 

ethos dos macuas de modo muito similar: o relatório de viagem de H. 

E. O‟Neill, lido publicamente na Royal Geographical Society em março 

de 1882. Durante os três meses em que viajou pelo sertão do norte 

de Moçambique, O‟ Neill registrou suas impressões de viagem. Ao 

                                                 
126 LAMY, Philippe. “Em torno do caldeirão de angu”: “Os africanos ignoram o nome de seu 
país”. In: Revista Candelária, 2006:4, p.07. 



58 

 

longo do relato, entre descrições de paisagens e problemas com 

carregadores desertores, o viajante, em tom indignado, escreveu: 

 

Some sort of shadowy belief the Makua seems to have 
in the presence of an all-powerful deity, and he has a 

word in his language, “M’lungu," to express that 
Being. Strange to say, that whilst acknowledging the 
existence of a God, he does not connect Him with any 

of the evils or blessings of this life, and he renders 
neither Him, nor any representative image, adoration 

or worship. In the existence of harmful spirits who 
roam amongst the living he has a fixed belief, and to 
their presence he seems to attribute all evils, such as 

sickness, drought, and even death itself. His helper 
is the " medicine man," or witch doctor; his remedies, 

some preparations of roots and bark, also food and 
clothing to be hung on the branches of trees, in the 
hope of appeasing the spirit whose angel has been 

roused. But these spirits are in his belief only evil and 
unnatural ones, and he has no conception of a spiritual 

existence in the human being, separate from the 
corporeal and undying.127 

 

  

Para além da tônica etnocêntrica do relato de O‟Neill, o 

documento desvela o complexo ventura-desventura em pleno 

funcionamento no maior ponto de punção de escravos dos territórios 

do atual Moçambique. O viajante também registrou o nome da 

deidade, segundo ele, mais poderosa entre os macua: M‟lungu. Esta 

informação se torna significativa se atentarmos para a semelhança à 

palavra “malungo” cuja etimologia foi analisada de forma minuciosa 

por Robert Slenes. O autor rastreia os significados da palavra em três 

línguas faladas na costa centro-ocidental africana aos grupos de 

línguas-dialeto chamados de “grupo kimbundu” (kimbundu, kikongo, 

umbundu).128  

 Embora, segundo Slenes, a palavra “malungo” tenha gozado de 

uma ampla difusão no centro e no leste da África bantu, os 

                                                 
127 O'NEIL H. E. A Three Months' Journey in the Makua and Lomwe Countries. Proceedings of 

the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography, New Monthly Series, Vol. 
4, No. 4 (Apr., 1882), pp. 193-213. 
128  SLENES, Robert. Malungo, Ngmoma vem!...p. 53. 
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significados atribuídos a ela divergem daquele informado pelo 

documento referente à África oriental. Deste modo, assinalamos a 

semelhança sem, contudo, dispor de elementos suficientes para 

aprofundar uma análise comparativa. De todo modo, a partir do 

relato e das contribuições da antropologia para a compreensão das 

sociedades da África oriental, acreditamos ser possível tomar como 

pressuposto que os africanos da contracosta, notadamente os macua, 

se (re)organizaram socialmente no Brasil sob o rótulo étnico 

“moçambiques” a partir de uma gramática cultural profunda 

compartilhada.  

Destacamos, no interior desta gramática características que 

consideramos importantes para compreender alguns aspectos da 

sociabilidade afro-oriental no contexto da diáspora: a crença no 

complexo cosmológico ventura-desventura, partilhada não apenas no 

interior deste grupo mas, conforme já referido, por um grande 

número de indivíduos bantu e a matrilinearidade entre os macua, 

intrinsecamente associada à transmissão do nihimo. Ressaltamos 

ainda a interdição do casamento endógamo (entre indivíduos da 

mesma linhagem ou clã) e a submissão às leis de aceitação e 

submissão à família como condicionantes da permanência desta 

entidade no corpo dos indivíduos macua. A partir destas 

considerações, passamos ao capítulo seguinte, no qual 

verticalizaremos a análise de algumas características dos 

moçambiques localizados nas fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba 

paulista. 
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Capítulo 3: Café e escravidão no século XIX 
 

A africanização do Vale do Paraíba 

 
O que hoje se conhece por região do fundo do Vale do Paraíba 

paulista (atuais municípios de Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 

Queluz, Silveiras, Areias, São José do Barreiro e Bananal) teve sua 

origem histórica na abertura do Caminho Novo da Piedade em fins do 

século XVIII cujo propósito era o de servir como ligação terrestre 

entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em seu entorno se 

desenvolveu o núcleo cafeicultor inicial da capitania e, 

posteriormente, província de São Paulo. Até o final do Setecentos a 

economia da região era baseada na produção de gêneros alimentícios 

de subsistência, criação de animais, pequeno comércio e plantações 

de cana-de-açúcar.  

No entanto, nos decênios seguintes ocorreria o deslanche da 

cultura cafeeira. Se nos anos iniciais a produção de café coexistiu 

com a plantação de cana e a agricultura de subsistência, a partir de 

meados da década de 1830 o café se tornou a principal atividade 

agrícola no Vale do Paraíba. Ao longo das três primeiras décadas do 

século XIX, com a introdução maciça de escravos africanos e o 

deslanche da produção cafeeira, a região se transformou em uma 

típica zona de plantation. 

Nosso estudo se concentrou na documentação primária 

referente a Bananal devido à sua importância econômica e política 

não apenas no Vale, mas em todo o Império brasileiro. Alguns dados 

referentes a esta localidade mostram as transformações econômicas 

e sociais ocorridas em um curto período. Em 1817, a produção de 

Bananal foi de 4049 arrobas. Em 1829, o café já era o produto 
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dominante. Em 1836, possuía 82 fazendas de café cuja produção foi 

de 64.822 arrobas. Em 1854, com grande aumento na produção, a 

vila é a primeira produtora de café com 554.600 arrobas; chegando a 

produzir mais de um milhão de arrobas nos anos de 1860-61.  

Esta prosperidade econômica foi acompanhada por um 

significativo aumento do número de cativos. Em 1801 existiam 401 

cativos nas escravarias de Bananal; em 1829 a total de escravos era 

de 2.282. Já em 1854, Bananal possuía mais de 7.000 cativos e no 

ano de 1874 o número de escravos era 8.281.129 A partir destes 

dados, é possível afirmar que o surto cafeeiro esteve aliado à entrada 

maciça de escravos. 

A crescente demanda do café no mercado internacional teve 

como efeito imediato a intensificação do tráfico transatlântico e a 

progressiva concentração de africanos nas áreas cafeeiras do sudeste 

brasileiro. Porém, foi justamente nos anos de maior necessidade de 

mão-de-obra que o tráfico passou a ser questionado e pressionado, 

até sua proibição definitiva em 1831. Contudo, pesquisas recentes 

acerca do comércio transatlântico de escravizados indicam que o 

comércio de africanos persistiu a despeito desta proibição, e mesmo 

após a sua ratificação, com a Lei Euzébio de Queirós, sancionada em 

1850. Vale destacar que ambas as leis que proibiram o tráfico 

internacional de escravos coincidem com período de grande 

desenvolvimento das plantations cafeeiras valeparaíbanas. A 

historiografia especializada afirma que a elite rural do vale do Paraíba 

esteve diretamente ligada ao tráfico ilegal, pois além de sua 

                                                 
129Para expansão agrícola nas demais localidades paulistas ver, entre outros, ALONSO, 
Priscila de Lima. O vale do Nefando Comércio: tráfico de africanos no Vale do Paraíba (1830-
1860). Dissertação de Mestrado. São Paulo: DH/FFLCH/USP, 2006, cap.1. Para uma análise 
recente e aprofundada do desenvolvimento econômico valeparaíbano ver MARQUESE, Rafael; 
TOMICH, Dale. “O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no 
século XIX”. GRINBERG, Keila e SALLES, Ricardo (org). O Brasil Império (1808-1889). Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. Cap. 8, vol. 2 (1831-1870) e MARQUESE, Rafael de 
Bivar. “Diáspora africana, escravidão e a paisagem da cafeicultura no Vale do Paraíba 
oitocentista”. Almanack Brasiliense, n.7, maio/2008, pp. 138-152. 
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importância para a reposição de mão-de-obra cativa constituía um 

ramo de comércio bastante lucrativo.  

Com base em diferentes fontes documentais a historiadora 

Priscila Alonso comprovou que o Vale do Paraíba paulista continuou a 

receber africanos ilegalmente introduzidos no Brasil e se constituiu 

num grande entreposto escravista durante grande parte do 

Oitocentos.130 Alonso demonstrou como as fortes redes clientelísticas 

entre traficantes, fazendeiros e autoridades locais contribuíram para a 

continuidade do tráfico e garantiram a impunidade dos envolvidos. 

Segundo a autora, navios negreiros aportaram nos litorais da região 

até a década de 1860.  

Alguns casos nos quais os envolvidos com contrabando de 

africanos foram indiciados nos indicam um tráfico residual, contudo 

significativo, se atentarmos para o fato que tal comércio foi 

responsável pela manutenção dos altos índices de africanidade nas 

escravarias do Vale até o período final da escravidão. 

Em Café e escravidão no Caminho Novo da Piedade: a estrutura 

da posse de escravos em Bananal, 1830-88 Breno Moreno encontrou 

para o mesmo período um alto índice de africanidade entre os cativos 

de Bananal, corroborando a hipótese de que, mesmo após a 

ilegalidade, o tráfico na região persistiu.131 Em sua pesquisa, Moreno 

calculou a proporção de africanos no total da população cativa de 

Bananal. Para a década de 1830 o historiador contabilizou 68,3%; no 

decênio subseqüente essa taxa se elevou para 69,5% e, na década 

de 1850, o índice de africanidade foi de 54,6%.132 

                                                 
130Entre as fontes utilizadas pela autora, destaca-se a correspondência oficial entre 
autoridades regionais e locais. ALONSO, Priscila de Lima, op. cit., passim. 
131MORENO, Breno Aparecido Servidone. Café e escravidão no Caminho Novo da Piedade: a 

estrutura da posse de escravos em Bananal, 1830-88. Relatório Final de Iniciação Científica, 
PIBIC/CNPq, São Paulo: DH/FFLCH/USP, 2007. 
132MORENO, op. cit., p.38. 
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As grandes levas de africanos introduzidas nas fazendas 

cafeeiras chegavam principalmente do centro-oeste africano e da 

África oriental. Conforme vimos no capítulo inicial, houve um 

aumento exponencial do flanco oriental do continente. Os dados 

demográficos sobre o tráfico transatlântico ao longo do século XIX 

indicam a crescente saída de escravizados da África oriental 

justamente no mesmo período em que as diferentes listas étnicas 

produzidas pelos poderes normativos, bem como os relatos de 

viajantes e folcloristas, atestam uma presença expressiva de 

escravos afro-orientais no sudeste brasileiro. 

 Começamos, portanto, a focalizá-los a partir de um aspecto 

básico para o entendimento da complexa rede de sociabilidades 

tecida entre os escravos: a família. Não sem antes contextualizar os 

trabalhos a partir dos quais as questões e hipóteses desta 

investigação foram formuladas. Deste modo, apresentaremos um 

breve histórico acerca de abordagens distintas, com as quais este 

estudo dialoga mais diretamente, para em seguida tratar 

especificamente da constituição de laços familiares entre os afro-

orientais no contexto rural de Bananal. 

 

A historiografia brasileira e a família escrava 
 

Conforme afirmamos no capítulo anterior, a década de 1980 

configurou-se em um marco de inflexão para a história social da 

escravidão. Os pesquisadores, por meio de um esforço contínuo e 

criativo, buscaram aprofundar nossa compreensão acerca da família 

escrava brasileira. 

 Em meados dos anos 1970 surgiram as primeiras pesquisas 

que apontam a existência da família escrava no Brasil; os estudos 

sobre a demografia da escravidão então produzidos serviram de base 



64 

 

para relativizar a visão clássica de que a promiscuidade sexual e as 

uniões instáveis imperavam dentro das senzalas. Em um artigo 

publicado em 1988, Maria Helena Machado faz um balanço dos anos 

anteriores e destaca a importância do tema: 

 

Baseados em análises sistemáticas de fontes 

variadas, os trabalhos apresentados, à medida que 
apontam para a existência da família nuclear e de 

laços de parentesco estáveis entre escravos[...] 
renovam os conhecimentos historiográficos a 

respeito da escravidão e de suas conseqüências 
nos indivíduos escravizados. Permite assim, a 

elaboração de uma crítica, solidificada pela 
reconstituição sistemática da organização social 

escrava, das mais arraigadas concepções 
tradicionais que, sublinhando a inferioridade do 

negro ou ainda recolocando-o enquanto vítima 
passiva do sistema haviam negado ao escravo o 

gozo de uma organização familiar e social, ao 
menos razoavelmente estáveis.133 

 

Estas pesquisas apresentaram estudos de caso que atentavam 

para as especificidades regionais e temporais da família cativa. 

Entretanto, a maioria dos autores reconhece que o tamanho das 

propriedades condicionou a existência e estabilidade de núcleos 

familiares escravos. Assim, os estudos demonstram que os escravos 

que viveram em médias e grandes plantations puderam criar laços 

familiares que perduraram ao longo do tempo. Isto foi possível 

porque a estabilidade econômica das propriedades propiciou-lhes 

tempo e espaço para o desenvolvimento de suas próprias famílias; 

em propriedades menores ou em áreas de instabilidade econômica, 

as famílias não puderam ser tão permanentes. 

                                                 
133MACHADO, Maria Helena P. T. Em torno da autonomia escrava: uma nova direção para a 
história social da escravidão. Revista Brasileira de História, vol. 8, n.16, 1988, p. 152. 
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Em artigo escrito em co-autoria, João Fragoso e Manolo 

Florentino analisaram os inventários post-mortem de grandes 

fazendeiros de Paraíba do Sul.134 Os autores constataram que durante 

o período de 1835 a 1879 mais de 1/3 das escravarias estavam 

organizadas em famílias e que mais da metade dos grupos familiares 

eram mantidos tanto no processo da partilha de bens entre os 

herdeiros do senhor falecido quanto nos momentos de compra e 

venda de cativos. Outro aspecto ressaltado pelos autores, que 

corrobora a hipótese de estabilidade das famílias escravas, é o fato 

de que cerca de 1/5 do total era formada por no mínimo 3 gerações. 

Fragoso e Florentino argumentam que a simples existência destas 

famílias estendidas demonstra a solidificação do parentesco no 

tempo. 

Iraci Del Nero da Costa, Robert Slenes e Stuart Schwartz 

analisam as listas nominativas, referentes ao ano de 1801, de 4 das 8 

Companhias de Ordenanças de Lorena. Com base nelas, os autores 

identificam os tipos de famílias existentes entre a população cativa 

daquela localidade. Verificaram que 53% do total de escravos 

possuíam relações familiares, sendo que a maioria dos grupos 

familiares era constituída por mancípios “casados” ou “viúvos” e 

concentrava-se nas grandes posses.135 

Outro trabalho produzido entre estes primeiros estudos sobre a 

família escrava foi o artigo de Carlos Bacellar e Ana Scott: 

“Sobreviver na senzala: estudo da composição e continuidade das 

escravarias paulistas, 1798-1818”, publicado em 1990.136 Os autores 

                                                 
134FRAGOSO, João Luís R.; FLORENTNO, Manolo G. Marcelino, filho de Inocência crioula, neto 
de Joana cabinda: um estudo sobre famílias escravas em Paraíba do Sul (1835-1872). 
Estudos Econômicos. São Paulo, v. 17, n.2, 1987. 
135COSTA, Iraci Del Nero da; SLENES, Robert W.; SCHWARTZ, Stuart B. A família escrava em 
Lorena (1801). Estudos Econômicos. São Paulo, v.17, n. 2, 1987. 
136BACELLAR, Carlos de Almeida; SCOTT, Ana Sílvia Volppi. Sobreviver na senzala: estudo da 
composição e continuidade das grandes escravarias paulistas, 1798-1818. In: NADALIN, 

Sérgio Odilon; MARCÌLIO, Maria Luíza; BALHANA, Altiva Pillati (org.). História e população: 
estudos sobre a América Latina. São Paulo: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 
1990.  
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abordam a composição e a dinâmica das escravarias pertencentes 

aos grandes proprietários da província de São Paulo durante o 

período áureo da economia açucareira. A partir das listas nominativas 

referentes aos anos de 1798, 1808 e 1818, Bacellar e Scott analisam 

os grupos escravos existentes em Itu, Atibaia, Moji das Cruzes, 

Santana de Parnaíba, São Roque e Nazaré. Enquanto a vila de Itu - 

localizada na região do oeste paulista - caracterizava-se por sua 

economia monocultora açucareira voltada para a exportação, as 

demais vilas constituíam uma economia de subsistência destinada ao 

mercado interno.  

Os autores encontram diferenças fundamentais na composição 

das escravarias devido a esta diferenciação econômica. Bacellar e 

Scott identificam, por exemplo, índices de masculinidade mais 

elevados nos grupos escravos ituanos quando comparados às demais 

vilas. Também constatam que, no oeste paulista, os índices de 

escravos em idade produtiva (entre 15 e 50 anos) eram maiores. 

Segundo eles, isto ocorreu devido à maior necessidade de mão-de-

obra produtiva na grande lavoura exportadora, ao mesmo tempo 

mais extensa e mais rica.137 Em ambas as áreas os autores concluem 

que uma parcela significativa dos escravos era casada – em média 

31% em Itu e 27% nas demais localidades - e que muitos deles 

permaneciam na mesma escravaria por até 20 ou 25 anos.  

Na década de 1990, o desenvolvimento da demografia histórica 

continuou a privilegiar o tema da escravidão e os estudos sobre 

família escrava iniciados no decênio anterior foram ampliados e 

aprofundados.  

O livro A Paz das senzalas de Manolo Florentino e José Roberto 

Góes foi publicado em 1997.138 Nesta pesquisa os autores utilizam-se 

                                                 
137Ibidem, p. 214. 
138FLORENTINO, Manolo, GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico 
atlântico. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.  
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principalmente de inventários post-mortem para analisarem dados 

demográficos referentes a 6.620 escravos no meio rural fluminense, 

entre os anos de 1790 e 1850.139 Florentino e Góes procuram 

estabelecer padrões específicos que caracterizaram a família cativa 

na região analisando, por exemplo, a variação dos tipos de famílias 

existentes (matrifocais, nucleares ou extensas) e a estabilidade 

destas durante o processo de partilha de bens entre os herdeiros de 

seus antigos senhores. Os autores destacam o tamanho das 

propriedades em que viviam os cativos e o fluxo do tráfico de 

escravos como fatores determinantes na organização familiar 

escrava. Atentam também para os modelos de casamento existentes 

entre os escravos, ou seja, endogâmicos ou exogâmicos.  

Nesta obra, o termo endogamia serve tanto para designar 

uniões entre cativos da mesma naturalidade (nascido na África ou os 

crioulos nascidos no Brasil) como se referem aos casamentos entre 

africanos da mesma etnia. Exogamia, portanto, refere-se aos 

casamentos entre crioulos e africanos ou entre africanos de etnias 

diferentes. Segundo eles, e desta tese vem o título do trabalho, as 

relações parentais produziram novas sociabilidades entre pessoas de 

diversas origens: a criação de novos vínculos inibia os possíveis 

conflitos interétnicos, promovendo a “paz” entre os cativos. Contudo, 

os historiadores também apontam a preferência dos escravos por 

uniões conjugais endogâmicas. Estas representavam e mantinham 

rivalidades étnicas que limitavam os laços de solidariedade entre os 

escravos, evitando uma junção maior na senzala que ameaçasse de 

fato o sistema escravista. 

                                                 
139Os autores utilizaram inventários das seguintes localidades (os nomes são os atuais): São 
João da Barra, Campos, Santo Antônio, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Maricá, Itaipu, 
Pendotiba, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Rio de Janeiro, Inhomirim, Três Rios, 
Valença, Rezende, Nova Iguaçu, Guaratiba, Itaguaí, Mangaratiba, Ilha Grande, Mambucaba e 

Parati. Quando possível Florentino e Góes utilizaram também outras fontes documentais, tais 
como registros de casamento e de batismo, processos criminais, crônicas e relatos de 
viajantes. 
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Florentino e Góes não apenas constatam a existência da família 

escrava no agro fluminense, mas também atribuem a ela o status de 

condição estrutural para a existência da própria escravidão. Para eles, 

a família seria responsável pela manutenção da paz das senzalas: o 

parentesco evitava conflitos entre senhores e escravos, à medida que 

rebelar-se contra o cativeiro poderia significar a separação entre o 

escravo e seus entes queridos. Ao amenizar as chances de conflitos, 

sejam eles nas relações verticais senhor - escravo ou entre os 

próprios escravos, os autores consideram a existência da instituição 

familiar cativa como condição sine qua non para reprodução da 

escravidão. 

Em sua análise sobre a família cativa publicada em 1999, 

Robert Slenes argumenta que a família escrava não deve ser 

entendida como fator estrutural na manutenção do escravismo, 

discordando assim de Manolo Florentino e José Roberto Góes.  

Na primeira parte de Na senzala, uma flor: esperanças e 

recordações na formação da família escrava, o historiador empreende 

um minucioso estudo demográfico sobre a população cativa de 

Campinas ao longo de quase todo o século XIX.140 Para isto, Slenes 

cruza diferentes fontes documentais, tais como: documentos 

censitários, inventários post-mortem e registros de batismos. Os 

resultados encontrados apontam que eram bastante comuns 

casamentos estáveis - de 10 anos ou mais - entre os escravos de 

Campinas. Também não eram raras as crianças que desfrutavam da 

presença paterna em seus anos formativos.  

Na segunda parte do livro o autor faz uma releitura dos relatos 

de viajantes europeus que, ao longo do Oitocentos, registraram o 

cotidiano das grandes lavouras do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Slenes consegue rastrear, nas entrelinhas dos discursos, indícios que 

                                                 
140SLENES, Robert W. Na Senzala uma flor: esperanças e recordações na formação da família 
escrava no Brasil, Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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confirmam os dados demográficos analisados nos capítulos 

anteriores. Outro aspecto que diferencia o trabalho de Slenes dos 

demais é a identificação dos significados simbólicos presentes nos 

lares negros, a partir dos quais o autor recupera a visão do escravo. 

Para isto, o historiador traça um consistente paralelo entre os lares 

negros no sudeste brasileiro e aqueles encontrados na África centro-

ocidental, lugar de origem da grande maioria dos escravos 

transportados para a região sudeste durante o período estudado. 

Analisa, por exemplo, os significados práticos e simbólicos do fogo 

doméstico em ambos os locais. 

Assim, mais do que um elemento de reprodução da escravidão, 

Robert Slenes argumenta que a família cativa foi essencial para a 

criação de uma comunidade escrava, uma vez que possibilitou a 

construção e a transmissão de elementos culturais dentro do sistema 

escravista. Desta maneira, novos elos eram criados a partir de 

experiências compartilhadas no cativeiro. Tais vínculos contribuíram 

de modo decisivo na formação de uma identidade nas senzalas cujo 

caráter autônomo desestabilizava constantemente a ordem vigente.  

Especificamente sobre a região de Bananal, há o ensaio 

“Parentesco e família entre os escravos de Vallim”, de Manolo 

Florentino e José Roberto Góes, publicado no livro Resgate, uma 

janela para o Oitocentos.141 Neste trabalho, marco de uma 

historiografia renovada sobre a sociedade valeparaíbana, os 

historiadores utilizam-se de inventários post-mortem, registros de 

batismos e listas da matrícula de 1872 para tecer uma análise sobre 

a “complexa rede de interação parental” entre os escravos de um 

grande cafeicultor da região. 

                                                 
141FLORENTINO, Manolo, GÓES, José Roberto. Parentesco e família entre os escravos de 
Vallim. In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (org).Resgate, uma janela 
para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995. 
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Como no livro A paz das senzalas, os autores buscaram os 

padrões de organização familiar dos escravos. Por meio dos dados 

fornecidos pela documentação são analisados os tipos de famílias, os 

modelos de casamento e o nível de estabilidade das famílias entre os 

escravos de Vallim. Os autores constataram novamente a preferência 

cativa pela endogamia. Já nesta pesquisa, publicada dois anos antes 

do livro A paz das senzalas, os autores argumentavam que o cativeiro 

era estruturalmente dependente do parentesco cativo.142 

Publicado em 1999, Corpos Escravos, Vontades Livres: posse de 

cativos e família escrava em Bananal (1801-1829) de José Flávio 

Motta143 constitui outro importante esforço para a compreensão da 

família cativa na mesma região-objeto desta pesquisa. As fontes 

documentais utilizadas por Motta são as listas nominativas dos 

habitantes de Bananal referentes aos anos de 1801, 1817 e 1829. Por 

meio delas, o autor analisa a evolução da demografia bananalense, 

relacionando-a com a implantação e o desenvolvimento da produção 

cafeeira na região.  

Motta atenta para a forte imbricação entre a estrutura de posse 

de cativos e a organização familiar escrava. O autor identifica as 

propriedades com 10 ou mais cativos como as mais propícias para o 

desenvolvimento da família cativa. Tece também uma cuidadosa 

análise sobre os modelos de casamento, identificando igualmente a 

preferência dos escravos por casamentos endogâmicos (endogamia 

por naturalidade). Motta constata que 52.1% dos escravos estavam 

inseridos em grupos familiares no ano de 1801, 33.1% em 1817 e 

34.6% em 1829. O primeiro percentual representaria a estabilidade 

da vida familiar dos cativos no início do século. Em 1817, momento 

de formação e expansão das fazendas, caracterizado pela compra de 

muitos escravos (majoritariamente homens) ocorreu a destruição 

                                                 
142Ibidem, p.163 
143MOTTA, José Flávio. Corpos escravos, vontades livres: posse de cativos e família escrava 
em Bananal (1801-1829). São Paulo: Fapesp: Annablume, 1999. 
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desta estabilidade – verificada pela sensível queda dos vínculos 

parentais ao longo do primeiro período. Por fim, o autor conclui que a 

concentração da propriedade escrava observada entre 1817 e 1829, 

bem como o desenvolvimento da cafeicultura em direção a uma 

agricultura de plantation, apontam para uma fase de relativa 

estabilidade e desenvolvimento das famílias escravas. 

No entanto, ao analisar os três primeiros decênios do século 

XIX, Motta não aborda o auge da produção cafeeira em Bananal, ou 

seja, a década de 1850 (quando o município é o maior produtor de 

café da província de São Paulo) e os vinte anos seguintes.144 

 Cristiany M. Rocha em sua dissertação História de famílias 

escravas de Campinas ao longo do século XIX utiliza-se do método 

nominativo para confrontar diferentes fontes documentais, com o 

intuito de rastrear ao longo do tempo as famílias escravas de uma 

determinada família de senhores. Deste modo, a autora analisou de 

modo aprofundado as relações familiares tecidas pelos escravos em 

foco. A historiadora afirma que os estudos concernentes à família 

escrava no Brasil elevaram-se a outro patamar na medida em que a 

idéia de escravos anômicos já havia sido amplamente rechaçada 

pelos estudos históricos realizados nas últimas décadas: 

 

Atualmente, a existência da família escrava já não 

é mais uma hipótese a ser comprovada, e sim uma 

realidade a ser melhor estudada e conhecida. 
Neste sentido, tornam-se necessários outros 

métodos de investigação que permitam observar o 
tema por outros ângulos, em busca de uma 

análise, em busca de aspectos e problemas que 
não são visíveis através das análises demográficas. 

A nossa proposta, então, é de um ajuste no foco 
de observação, trocando-se as lentes de amplo 

                                                 
144Ibidem, p.53. 
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alcance por aquelas que possibilitam uma visão 
mais restrita e intensiva."145  

 

Outros estudos recentes vão ao encontro da assertiva de Rocha 

e privilegiam as potencialidades das análises qualitativas, das quais é 

possível extrair informações dotadas do ineditismo e minúcia tão 

característicos da micro-história. Tendo em vista os resultados 

obtidos por estas novas abordagens, intuímos as vantagens da 

análise vertical e tentamos trocar de lentes, como sugere Rocha.  

 

Metodologia e fontes valeparaíbanas 
 

Utilizamos dois corpus documentais distintos produzidos pelos 

poderes normativos de Bananal: os registros eclesiásticos (registros e 

assentos de casamentos) que nos permitiram verificar as uniões 

cativas legitimadas pela igreja Católica e os inventários post-mortem, 

que nos possibilitaram focalizar as senzalas bananalenses onde 

viveram os moçambiques.146   

 Ressaltamos que se, sob o olhar dos historiadores, ambas as 

fontes se configuram como listagens étnicas. Todavia, o contexto em 

que foram produzidas, isto é, os propósitos a que serviram 

originalmente, resultaram em documentos cujas características 

revelam dados distintos. 

Os documentos eclesiásticos nos fornecem listagens étnicas 

genéricas, nas quais foram elencados apenas os principais rótulos 

étnicos conhecidos pela historiografia brasileira. Ademais, muitos 

                                                 
145ROCHA, Cristiany Miranda. História de famílias escravas: Campinas, século XIX. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo: UNICAMP, 1999, p.8.  
146 A documentação eclesiástica encontra-se na Cúria Metropolitana de Lorena (SP), 

doravante CML. Os inventários post-mortem no Museu Histórico e Pedagógico Major Dias 
Novais (SP), doravante MHPMDN. Ao final deste trabalho descrevo o acervo destes arquivos e 
detalho como se deu a sistematização de ambos os corpus documentais. 
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registros sequer referenciam a região africana de origem dos cativos 

no momento em que contraíram núpcias. Por esta razão, tais 

registros nos serviram apenas pontualmente e de modo limitado, 

como veremos posteriormente.  

Por sua vez, a riqueza de informações contidas nos inventários 

post-mortem dos proprietários escravistas permitiu, efetivamente, 

que atentássemos para alguns aspectos importantes da vida dos 

moçambiques ao longo dos anos de cativeiro.147 Inicialmente, foi 

realizado um levantamento demográfico dos grupos escravos de 

Bananal no intuito de localizar os escravos de origem afro-oriental. 

Após rastreá-los na documentação, contabilizamos sua importância 

numérica no total das escravarias e traçamos as características 

demográficas dos cativos oriundos da contracosta. Deste modo, foi 

possível verificar em que medida estes indivíduos puderam 

estabelecer vínculos familiares no contexto rural valeparaíbano. A 

análise demográfica realizada para rastrear os moçambiques 

mostrou-se necessária, contudo, insuficiente, quando buscamos 

compreender a inserção destes cativos na sociedade escravista de 

Bananal.  

Os dados quantitativos indicaram que a representatividade dos 

moçambiques, em muitas senzalas de Bananal, não atingiu a 

proporção estimada pela historiografia do tráfico. No entanto, 

constatamos uma concentração expressiva de moçambiques em 

algumas grandes senzalas. Foi,sobretudo, devido a essas variações 

que optamos por focalizar plantations específicas. Desta maneira, 

utilizamos a demografia apenas para localizar o total de 

moçambiques nas senzalas de Bananal, sendo o objetivo central do 

levantamento demográfico verticalizar algumas análises. Abdicamos 

                                                 
147As tabelas de 1 a 3 mostram as ocorrências dos etnônimos nos inventários post-mortem 
abertos nas décadas de 1830 a 1850. A variabilidade dos nomes étnicos nos sugere que, ao 

menos alguns proprietários, conheciam bem a origem de seus escravos africanos. Como 
veremos adiante, esse conhecimento provavelmente era pautado no contato direto com 
agentes do tráfico, quando não eram eles próprios fazendeiros e comerciantes de escravos. 



74 

 

de entender detalhadamente os padrões demográficos de todos os 

escravos da região para poder examinar com minúcia a configuração 

de escravarias específicas. Desta forma, indicamos o total de afro-

orientais localizados em cada período, taxa de masculinidade, faixa 

etária, estado civil e verticalizamos a análise, objetivando 

compreender como se deu a inserção de indivíduos afro-orientais em 

determinadas senzalas. 

Três critérios foram utilizados para a escolha dos inventários 

post-mortem focalizados nesta segunda etapa da investigação. Como 

dissemos na sessão anterior, a historiografia acerca da família cativa 

afirma que o tamanho das propriedades condicionava a existência e 

estabilidade de núcleos familiares. Portanto, para cada década 

buscamos grandes propriedades, nas quais o volume demográfico da 

escravaria fosse suficientemente vultoso, de modo a amplificar as 

chances da constituição e manutenção de laços parentais entre os 

cativos. No geral, os senhores de Bananal eram atentos a qualquer 

informação que julgassem agregar valor a cada um de seus escravos. 

Nos inventários post-mortem cada cativo era arrolado pelo nome, 

nacionalidade, idade, atividade, estado de saúde e avaliação (preço), 

etc. A ordem em que eram declarados, por sua vez, possibilita 

identificar casais e filhos: “Haverá a escrava tal, mulher do mesmo” e 

“Haverá o escravo tal, filho dos ditos”. No entanto, existiram 

flutuações no nível de detalhamento destas informações. Por isto, 

outro critério fundamental foi selecionar os proprietários zelosos e 

que registravam sistematicamente a origem de seus escravos 

africanos. Assim, utilizamos o método formulado por Ricardo Pirola 

em seu estudo sobre a revolta escrava de 1832 em Campinas.  

Pirola trabalhou com os inventários post-mortem abertos em 

Campinas, entre 1801 e 1835, e selecionou aqueles que faziam uma 

distinção sistemática das origens dos africanos. O autor utilizou 

apenas os documentos que identificavam a origem para 90% dos 
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africanos apresentados nas listas de avaliações.148 Deste modo, 

combinando ambos os critérios, concentramos nossa atenção nas 

plantations onde ocorreu tal distinção e, entre elas, escolhemos 

analisar aquelas nas quais encontramos um número expressivo de 

afro-orientais.  

  

Os afro-orientais em Bananal 
 

Os casamentos sancionados pela Igreja Católica 
 

Os documentos eclesiásticos analisados neste estudo possuem 

listagens étnicas genéricas, nas quais foram descritos apenas quatro 

rótulos étnicos: Mina, Benguela, Angola e Moçambique. A análise dos 

registros de casamentos concernentes ao período entre 1830 e 1884 

contabilizou 971 casamentos escravos sancionados pela Igreja 

Católica. Deste total, em 36 uniões um dos cônjuges foi declarado 

como de 'nação Moçambique'. Durante estas décadas, não foram 

encontradas outras etnias oriundas da contracosta. 149 

Ademais, muitos africanos foram descritos apenas como sendo 

“de nação” ou “africanos” o que impossibilitou identificar sua região 

de origem. Tal generalização pode ser compreendida se atentarmos 

para o fato de que os registros de casamentos foram produzidos no 

momento da formalização de uniões consensuais e, portanto, neste 

contexto não havia interesse direto - tanto da Igreja como dos 

escravistas – em detalhar a origem dos nubentes. Afinal, parte do 

                                                 
148PIROLA, Ricardo Figueiredo. A conspiração escrava de Campinas, 1832: rebelião, 
etnicidade e família. Dissertação de mestrado. Campinas: IFCH-UNICAMP, 2005, p. 108. 
149Este total já incluiu os moçambiques descritos apenas como 'de nação' ou 'africano' que 
eram afro-orientais. Tal identificação foi realizada por meio do método nominativo, ou seja, 

comparar os nomes dos proprietários em ambas as listagens étnicas – registros de 
casamentos e inventários post-mortem – possibilitou um pequeno aumento do índice de 
casamentos nos quais um dos cônjuges eram da contracosta. 
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processo de ladinização dos recém-chegados se iniciava e, às vezes, 

efetivava no momento dos rituais cristãos.  

A análise dos nomes das testemunhas (padrinhos) presentes 

durante as cerimônias possibilitou, por sua vez, verificarmos se as 

mesmas eram escravas ou livres. Tal identificação permite que 

focalizemos as redes sociais estabelecidas tanto pelos escravos como 

por seus respectivos senhores. Com efeito, identificamos casos de 

testemunhas livres que participaram diversas vezes nas cerimônias 

de casamentos escravos de grandes proprietários.150 

Por outro lado, verificamos a existência de casamentos 

coletivos cujas testemunhas eram cativos. Segundo Robert Slenes, 

esta prática era bastante comum entre os fazendeiros de Campinas, e 

também entre os do Rio de Janeiro, e visava a uma economia de 

tempo, além de causar nos escravos uma impressão de festa, em 

razão do grande número de pessoas – entre noivos e testemunhas – 

em “romaria” até a Igreja151. À princípio, consideramos que esta 

escolha era realizada pelo proprietário, de acordo com seus 

interesses e alheia à vontade dos cativos. No entanto, foram 

encontrados casos de casamentos coletivos entre os moçambiques 

nos quais os casais possuíam padrinhos distintos. Tais casos indicam 

que a presença das testemunhas não era apenas um aspecto formal 

da cerimônia - exigido pela Igreja -, mas sim um momento em que 

os cativos estabeleciam entre si laços de solidariedade. 

A documentação eclesiástica impôs limitações no que se refere 

à identificação dos etnônimos africanos. Ressalta-se também que 

este corpus documental não se configura como registro sistemático 

                                                 
150As mesmas testemunhas foram localizadas casando seus próprios escravos. Encontramos 
também casos de casamentos coletivos realizados em capelas particulares cujos casais 
escravos pertenciam a 2 ou mais senhores. Mesmo não sendo o foco desta pesquisa, vale 
lembrar que tais dados permitem investigações acerca das relações estabelecidas entre 
pequenos e grandes proprietários da região.  
151SLENES, Robert. A formação da família escrava nas regiões de grande lavoura do Sudeste: 
Campinas, um caso paradigmático no século XIX. População e Família, vol.1, n. 1. São Paulo, 
jan-jun, p. 9-82, apud, ROCHA, op. cit., p. 101. 
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da constituição da família escrava nuclear, uma vez que a 

historiografia especializada alerta para o baixo índice de uniões 

consensuais legitimadas pela Igreja Católica. Tendo em mente tais 

limitações, ressaltamos o dado mais significativo desta amostragem: 

todos os casamentos nos quais encontramos afro-orientais foram 

exógamos. Como veremos a seguir, o mesmo modelo de exogamia 

parece ter sido normativo entre os moçambiques. Vejamos então 

algumas das características dos escravos afro-orientais que foram 

descritos e avaliados nos inventários post-mortem. 

 

Moçambiques nas senzalas 
 

Para a década de 1830, analisamos 1.010 escravos arrolados 

nos inventários post-mortem de proprietários escravistas. Deste total, 

localizamos 87 (8.6%) cativos de origem afro-oriental. Tal proporção 

não refletiu a situação da década anterior cuja exportação de 

escravos em Moçambique já enviava mão-de-obra servil para os 

portos do sudeste brasileiro em quantidades abundantes, conforme 

vimos no capítulo anterior. 

O quadro I apresenta os moçambiques divididos em três faixas 

etárias.152 Os homens perfaziam a grande maioria dos cativos 

oriundos da contracosta. Entre eles, seis escravos foram descritos 

como “velho” ou “muito velho”.  Apenas 13 mulheres afro-orientais 

adultas foram localizadas nesta década e Isachi e Domingos, infantes 

com 10 e 14 anos respectivamente, não viviam com seus pais. 

 

                                                 
152Conforme o mesmo critério utilizado por Manolo Florentino e José Roberto Góes no livro A 
Paz das Senzalas. Os autores definem como infante os cativos com idade entre 0 e 14 anos, 

adulto entre 15 e 40 anos e acima de 41 anos os escravos são considerados idosos. 
FLORENTINO, Manolo, GÓES, José Roberto. Op. cit., p. 66. 
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Quadro I – Faixa-etária de escravos moçambiques 

(déc.1830) 

 

AFRO-ORIENTAIS # % 

HOMENS ADULTOS 66 75.86 

MULHERES ADULTAS 13 14.94 

IDOSOS  6 6.9 

INFANTES 2 2.3 

TOTAL 87 100 
Fonte: Inventários post-mortem, 1830, MHPMDN. 

 

O quadro I também nos mostra o altíssimo desequilíbrio sexual 

entre os cativos em foco (553).153 Para o mesmo período, Breno 

Moreno verificou um desequilíbrio bem menor  entre o total da 

população escrava de Bananal.154  

Localizamos escravos de origem afro-oriental em 14 núcleos 

familiares. Duas famílias eram matrifocais, formadas por escravas 

moçambiques solteiras com seus filhos. Ventura Moçambique, 

escravo declarado como “velho”, vivia na mesma senzala que seu 

filho, Felles. Embora não seja especificada a idade do Felles, 

comparando os preços dos cativos, podemos inferir que o crioulo 

tinha menos de 14 anos. 

Seis das 13 mulheres moçambiques eram casadas (46.15%) e a 

proporção de homens casados era bem menor: apenas sete escravos 

(9.7%) tinham parceiras.155 Entre os 11 casais localizados, em 

apenas duas uniões ambos os cônjuges eram de origem afro-oriental 

e o restante dos casamentos eram exógamos, conforme especificados 

no quadro II. Assim, a análise demográfica realizada para a década 
                                                 
153A razão de sexo é obtida dividindo o número de homens pelo número de mulheres e 
multiplicando por 100 (H/M X 100). Quanto mais próximo de 100 o resultado, maior o 
equilíbrio entre homens e mulheres no total da população. 
154Comparativamente, para o total da população, Moreno identificou uma razão de sexo 
crescente entre os escravos africanos: na década de 1830, este valor alcançou a casa dos 
300; no decênio seguinte elevou-se a 331,6 e no terceiro período (1850), houve novamente 
um aumento, chegando a 390,6. Cf. MORENO, Breno. op. cit, p. 33. Como veremos, a 

dinâmica do tráfico oriental diferiu do índice geral contabilizado por Moreno. 
155Somadas as mães solteiras e as escravas casadas (com ou sem filhos), temos 61.6% de 
mulheres afro-orientais com algum vínculo parental. 
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de 1830 constatou que 16 (18.4%) escravos de origem afro-oriental 

possuíam algum vínculo familiar. 

 

Quadro II - Núcleos familiares com afro-orientais 

(déc.1830) 

 

TIPOLOGIA DAS FAMÍLIAS C/ MOÇAMBIQUES # % 

EXOGAMIA COM AFRICANO CENTRO-OCIDENTAL 7 5O 

ENDOGAMIA (CASAL AFRO-ORIENTAL) 2 14.3 

MATRIFOCADA 2 14.3 

PATRIFOCADA 1 7.1 

EXOGAMIA COM CRIOULO 1 7.1 

CÔNJUGE COM ORIGEM INDEFINIDA 1 7.1 

TOTAL  DE NÚCLEOS FAMILIARES 14 100 
Fonte: Inventários post-mortem, 1830, MHPMDN. 

  

  Em 1840, notamos algumas mudanças no perfil demográfico 

quando comparado ao período anterior. A primeira e mais evidente é 

o significativo aumento do total da população escrava arrolada nos 

inventários: 1.516 cativos foram descritos e avaliados por ocasião da 

morte de seus proprietários.  

 O quadro III mostra o aumento dos cativos oriundos da 

contracosta, acompanhando o crescimento do total da população 

escrava neste decênio. 
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Quadro III – Faixa-etária de escravos moçambiques 

(déc.1840) 

 

AFRO-ORIENTAIS # % 

HOMENS ADULTOS 124 74.2 

MULHERES ADULTAS 25 15 

IDOSOS (2M+8H) 10 6 

INFANTES 8 4.8 

TOTAL 167 100 

Fonte: Inventários post-mortem, 1840 MHPMDN. 

 

Nesta década, 167 (11%) africanos vindos da África centro-

oriental foram arrolados entre os bens semoventes dos escravistas de 

Bananal. Em relação ao primeiro período focalizado por este estudo, 

verificou-se a mesma desproporção entre os moçambiques adultos: 

3/4 eram homens, a proporção de escravos acima de 40 anos caiu 

muito pouco e a de mulheres não se alterou. A queda da razão de 

sexo (488) não modificou substancialmente a grande desproporção 

entre homens e mulheres.  

Comparativamente ao período anterior, a proporção de crianças 

duplicou. Oito haviam feito a travessia transoceânica e viviam nas 

senzalas em tela, novamente, sem a presença de seus progenitores. 

Com idades entre 11 e 14 anos, todos os meninos foram descritos 

como sendo de “nação Moçambique”. Florindo e Francisco, conhecido 

como Chiquinho, eram os mais novos: com 11 e 12 anos, 

respectivamente. Eva Songa, a única criança do sexo feminino, tinha 

12 anos em 1848. Por meio da leitura do inventário, sabemos apenas 

que foi avaliada ao lado de outros 215 escravos pertencentes ao 

mesmo proprietário e que era a única criança afro-oriental na 

escravaria deste senhor.  
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A menina era tsonga e seu rótulo étnico nos indica uma 

referência mais precisa de sua região de origem.156 O documento não 

nos fornece outros indícios da trajetória anterior de Eva, porém, 

podemos formular algumas hipóteses tendo em vista as informações 

fornecidas pela historiografia moçambicana sobre o tráfico neste 

período.  O mais provável é que Eva, junto com outros escravizados, 

tenha sido levada até o porto de embarque por uma caravana 

comercial. Não sabemos se Eva tinha idade o suficiente para 

percorrer a pé a viagem que a levou para o embarque no litoral ou, 

se nesta etapa da escravização, ainda muito nova, foi carregada por 

adultos. Caso ainda usufruísse da companhia de sua mãe, 

provavelmente seu cansaço físico tenha sido amenizado, pois as 

escravas costumavam carregar seus filhos pequenos nas costas 

durante o percurso rumo às cidades costeiras. (ver IMAGEM 1) 

A análise demográfica indicou um dado importante: embora o 

número de moçambiques tenha aumentado nas senzalas da região, a 

proporção de famílias formadas por afro-orientais diminuiu 

praticamente pela metade. Neste período, apenas 17 (10.17%) 

escravos nascidos na contracosta possuíam algum vínculo familiar, 

conforme detalhado no quadro IV. Verificamos uma pequena 

diminuição dos homens casados (6%) e a proporção de mulheres 

afro-orientais com parceiro diminuiu drasticamente nesta década 

(11.11%). Em consequência disto, apenas 1/3 das cativas afro-

orientais possuíam algum laço de parentesco. Ressaltamos também o 

aumento expressivo de famílias matrifocadas, bem como a 

predominância absoluta de uniões exógamas, contrariando a 

                                                 
156 Cartório do 1° ofício, caixa 53, n° da ordem 987. Atuação em 20/03/1848, MHPMDN, 
Cruzeiro/SP. Os Tsongas eram povos patrilineares que ocupavam um extenso território no 
hinterland ao sul do rio Zambeze. Na documentação portuguesa coeva este grupo étnico é 
grafado de ambas as formas: tsonga ou songa. Por ser tsonga, o mais provável é que Eva 
tenha viajado do interior até o porto de Inhambane onde embarcou no navio negreiro que a 
trouxe para o Brasil ver mapas 3 e 4. Vale dizer que Eva e Aleixo, escravo de 22 anos 

pertencente ao mesmo senhor, foram os únicos afro-orientais desta etnia na década de 
1840. Como vimos no capítulo anterior, era da região ao norte do rio Zambeze que saiam a 
maioria dos escravos rumo ao Brasil. 



82 

 

preferência dos escravos pela endogamia por naturalidade 

encontrada em outras localidades e períodos. 

 

Quadro IV - Núcleos familiares com afro-orientais em 1840 

 

TIPOLOGIA DE FAMÍLIAS C/ AFRO-ORIENTAIS # % 

MATRIFOCADA 6 37.5 

EXOGAMIA COM AFRICANO CENTRO-

OCIDENTAL 

4 25 

EXOGAMIA COM CRIOULO 3 18.75 

ENDOGAMIA (AMBOS AFRO-ORIENTAIS) 1 6.25 

EXOGAMIA COM AFRICANO OCIDENTAL 1 6.25 

CÔNJUGE COM ORIGEM INDEFINIDA 1 6.25 

TOTAL DE NÚCLEOS FAMILIARES 16 100 

Fonte: Inventários post-mortem, 1840 MHPMDN. 

 

Conforme dissemos no início deste capítulo, na década de 1850 

a região de Bananal foi a maior produtora de café da província de São 

Paulo. Portanto, o dado primordial a ser destacado é o crescimento 

exponencial da mão-de-obra escrava que garantiu o ápice da 

produção cafeeira. Assim, no último período analisado focalizamos a 

primeira metade da década de 1850.157 Desta forma, traçamos as 

características demográficas de 2.234 escravos avaliados nos 

inventários abertos entre os anos de 1850-1855. 

A análise dos etnônimos indicou que 215 escravos nascidos na 

no leste africano viviam em Bananal. No entanto, o aumento de 

moçambiques em números absolutos não acompanhou o vertiginoso 

crescimento da população cativa da região em tela e, neste terceiro 

período, houve uma ligeira queda na proporção de afro-orientais no 

total da população, em relação à década anterior (9.6%). No quadro 

abaixo os moçambiques estão divididos de acordo com a idade. 

 

                                                 
157Tendo em vista os limites desta investigação, optamos por focalizar apenas o primeiro 

qüinqüênio devido ao vertiginoso aumento da população escrava de Bananal. Moreno 
contabilizou o total de 4.028 escravos para o período de 1850-1859. Cf. Moreno, Breno. op. 
cit., p. 2. 
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Quadro V – Faixa-etária de escravos moçambiques  
(1850-1855) 

 
 

AFRO-ORIENTAIS # % 

HOMENS ADULTOS 186 86.5 

MULHERES ADULTAS 14 6.5 

IDOSOS (HOMENS) 14 6.5 

INFANTES 1 0.5 

TOTAL 215 100 

Fonte: Inventários post-mortem, 1840 MHPMDN. 

 

O dado mais impressionante é o recrudescimento do 

desequilíbrio sexual entre os africanos oriundos da costa índica. Como 

podemos observar no quadro V a proporção de homens adultos 

aumentou ainda mais neste período, totalizando mais de 4/5 dos 

moçambiques localizados. Os cativos descritos com 40 anos ou mais 

eram todos do sexo masculino e somados aos escravos adultos 

perfizeram a maioria esmagadora do total de afro-orientais (93%). A 

proporção de mulheres foi reduzida para menos da metade se 

comparamos ao decênio anterior. Desta forma, a razão de sexo para 

este último período foi nada menos que 1.428, ou seja, mais de 14 

homens para cada mulher em idade adulta. Observamos também a 

presença do escravo Gabriel, 13 anos, o único infante entre os 

africanos moçambiques. O quadro VI indica a tipologia das 25 

famílias constituídas por africanos da contracosta. 
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Quadro VI – Núcleos familiares com afro-orientais 

(1850-1855) 

 

TIPOLOGIA DE FAMÍLIAS C/ MOÇAMBIQUES # % 

EXOGAMIA COM CRIOULO 10 40 

EXOGAMIA COM AFRICANO CENTRO-OCIDENTAL 9 36 

MATRIFOCAL 3 12 

ENDOGAMIA (AMBOS AFRO-ORIENTAIS) 2 8 

CÔNJUGE COM ORIGEM INDEFINIDA 1 4 

TOTAL DE NÚCLEOS FAMILIARES 25 100 

Fonte: Inventários post-mortem, 1850-55, MHPMDN. 

 

Interessante notar que, ao contrário dos decênios anteriores, 

neste qüinqüênio casais constituídos por moçambiques e crioulos 

assinalam o modelo de casamento mais recorrente. Outro dado 

significativo é que as uniões com africanos de origem centro-

ocidental continuaram bastante expressivas, perfazendo mais de 1/3 

do total das famílias nucleares. Por outro lado, a proporção de mães 

solteiras diminuiu bastante neste período e representa pouco mais de 

10% dos núcleos familiares. Assim como nos decênios anteriores, a 

endogamia continuou sendo excepcional. Destarte, constatamos que 

27 (12.5%) escravos haviam estabelecido laços de parentesco em 

meados do século XIX. 

 O quadro VII mostra os modelos de uniões de acordo com a 

naturalidade dos consortes entre os anos de 1830 e 1855. Para além 

da predominância de casamentos exogâmicos, destacamos a 

preferência por parceiros africanos de origem centro-ocidental ao 

longo do período. Esta informação é fundamental e fornece a 

principal chave para compreendermos a agência destes africanos no 

contexto valeparaíbano. Retomaremos este dado na parte final deste 

trabalho. 
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Quadro VII - Tipos de casamentos de acordo com a 

naturalidade (1830-1855) 

Fonte: Inventários post-mortem, 1830-1855, MHPMDN. 

 

Ao longo dos três períodos buscamos identificar as 

características demográficas dos moçambiques pertencentes aos 

escravistas bananalenses. Tendo em vista os índices apontados pela 

historiografia acerca das famílias escravas em outras regiões e 

períodos a constituição da família nuclear entre escravos oriundos do 

sudeste africano foi bastante restrita.  

De fato, o altíssimo desequilíbrio sexual entre os afro-orientais - 

quando comparados ao restante dos cativos de Bananal – nos leva a 

crer que a dinâmica do tráfico tardio e majoritariamente masculino 

são chaves importantes para que possamos compreender as 

condições históricas da inserção destes indivíduos nas comunidades 

escravas enfocadas. A maioria absoluta de homens adultos 

rastreados por nosso levantamento coincide com a assertiva da 

historiografia especializada que se dedica a compreender a 

demografia do tráfico de africanos, a partir de uma perspectiva 

comparativa atinente às principais zonas exportadoras do continente 

africano. Conforme esclarece Paul Lovejoy: “[…] De fato, a razão 

sexual subiu para 70.8 % costa ao norte do rio Zaire entre 1811 e 

1867 e tão alta quanto 80 porcento no sudeste africano no mesmo 

período[...]Moçambique era a região mais distante das Américas, e 

AFRO-ORIENTAL + 
CONSORTE 

1830 1840 1850-55 

# % # % # % 

CENTRO-OCIDENTAL 7 63.6 4 40 9 41 

CENTRO-ORIENTAL 2 18.2 1 10 2 9 

CRIOULO 1 9.1 3 30 10 45.5 

OCIDENTAL - - 1 10 - - 

ORIGEM INDEFINIDO 1 9.1 1 10 1 4.5 

TOTAL CASAIS  11 100 10 100 22 100 
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porporcionalmente mais homens vieram de lá do que qualquer outra 

região exportadora”.158 

Outro consenso entre os historiadores -  tanto os especialistas 

no tráfico internacional, bem como aqueles que focalizam a presença 

africana no Sudeste brasileiro – é a primazia da região centro-

ocidental como fornecedora de escravos ao longo do século XIX.  

De fato, nosso estudo também constatou a presença majoritária 

de centro-ocidentais nas senzalas de Bananal. No entanto, 

acreditamos que seja necessário retomar a questão das flutuações 

referentes ao detalhamento étnico nos inventários, muitos dos quais 

não especificavam sequer a região africana de origem, declarando 

todos aqueles nascidos no continente como sendo “de nação” ou 

“africano”. Portanto, é plausível supor que a presença de afro-

orientais esteja subestimada no cálculo demográfico realizado nesta 

pesquisa. No entanto, se assim for, trata-se de um limite imposto 

pela natureza da documentação: variável de acordo com o grau de 

zelo ou displicência de cada proprietário no que se refere ao registro 

da origem de seus escravos. De todo modo, não podemos 

escamotear a enorme variedade de etnônimos em alguns 

inventários.159 Em função disto, mudamos o enfoque da análise serial 

e elegemos algumas plantations de acordo com os critérios já 

explicitados anteriormente.  

 

Moçambiques e a especialização do trabalho escravo 
 

Analisar a organização do trabalho escravo nas grandes 

unidades produtivas de Bananal foi outra forma que encontramos 

para entender a inserção dos afro-orientais nas comunidades 

escravas das plantations da região. Neste sentido, procuramos 

                                                 
158LOVEJOY, Paul E. The Impact of the Atlantic Slave Trade on Africa: A Review of the 
Literature. The Journal of African History, Vol. 30, No. 3 (1989), p. 381-386. 
159Ver TABELAS 1 a 3  para variabilidade e detalhamento por décadas. 
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atentar para a descrição das atividades exercidas pelos escravos nos 

inventários post-mortem analisados. Em muitos casos, assim como as 

origens étnicas, as profissões escravas eram incorporadas ao 

prenome cristão dos cativos, conforme explicou a historiadora Maria 

Cristina Cortes Wissenbach em sua análise acerca da escravidão 

urbana em São Paulo na segunda metade do século XIX: 

 

Uma parte dos escravos e forros já trazia em seus 
nomes adendos que explicitavam profissões, a 

origem ou etnia dos africanos, as províncias dos 
crioulos, ou que distinguiam os que tinham o 

mesmo prenome [...] João Sapateiro, Pedro 
Manco, Pedro veado, João congo, Rosa Mina, 

Joãozinho carioca, João Pequeno e João Grande.160 

 

 De modo análogo ao observado por Wissenbach na capital da 

província, além da diversidade dos rótulos étnicos, constatamos na 

documentação produzida pelos senhores de Bananal um cuidado 

especial no registro das aptidões e especializações de seus escravos. 

Certamente, no caso dos proprietários de nossa região-objeto, o 

motivo principal deste zelo descritivo era agregar valor aos seus 

escravos, sobretudo no contexto do fim do tráfico internacional, 

quando o preço de cada peça aumentou de maneira significativa. Por 

outro lado, nas grandes escravarias enfocadas por este estudo, os 

prenomes cristãos muitas vezes se repetiam, o que demandava 

diferenciar os homônimos. Na tentativa de verticalizar alguns dos 

aspectos concernentes à organização ocupacional dos escravos, 

enfoquemos então a escravaria de uma grande proprietária cujos 

bens foram inventariados em meados da década de 1830. 

 

                                                 
160WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Sonhos africanos, vivências ladinas: escravos e 
forros em São Paulo (1850-1880). 2° edição. São Paulo: Hucitec, 2009. 
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Os escravos de D. Domiciana Maria da Conceição 
 

 Em abril de 1835 foi aberto o inventário de Domiciana 

Maria da Conceição, no qual ela legava ao seu marido, Major José 

Ramos Nogueira uma fortuna considerável. 161  Além das terras, 

cafezais e escravos, foram descritas e avaliadas foices, equipamentos 

de beneficiamento de café e ferramentas de carpinteiro e pedreiro. A 

informação mais significativa, contudo, é a menção feita pelo 

escrivão:  

 

[...] há sete mil pez de Caffez, mais velhos, 

pegados aos Caffez dos Negros, que vem ate ao pé 
das Cabeceiras do Assude, a 120 reis cada pé. Oito 

centos e quarenta mil reis, 840$000[...].  

 

Este dado nos indica que aos escravos era concedido um 

pedaço de terra para que cultivassem sua própria economia. O tipo 

de produto cultivado pelos cativos sugere que a roça escrava não 

tinha função de complementar a alimentação destes cativos. O café, 

sendo produto para venda, gerava lucro aos escravos de Da. 

Domiciana. Quando morreu, a proprietária possuía 128 escravos 

vivendo e trabalhando em suas terras. Havia um expressivo número 

de escravos infantes (22) e a desproporção entre homens e mulheres 

era gigantesca: a razão de sexo era de 783. 

Os africanos eram maioria e perfaziam 55% do total dos cativos 

de Da. Domiciana.  Entre os 84 africanos apenas um foi descrito 

como “de nação” e não localizamos a região africana de quatro 

etnônimos. O quadro VIII nos mostra que mais da metade dos 

africanos eram oriundos do centro-oeste africano. Em contrapartida, 

                                                 
161Inventário post-mortem de CONCEIÇÃO, Domiciana Maria da. Bananal, datado de 
04/04/1835. Nº de ordem: 292, caixa: 19, MHPMN. 
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os africanos de nação Mina eram o grupo minoritário. Como podemos 

observar no quadro abaixo, a representatividade numérica dos 

cativos oriundos da contracosta era de quase 25% do total de 

africanos. No que concerne aos etnônimos, um escravo foi descrito 

como “Nhabano”, dois eram macuas e o restante “de nação 

Moçambique”. 

 

Quadro VIII- Nacionalidade dos escravos de  

D. Domiciana 

 
 

 

 

Fonte: Inventário post-mortem de D. Domiciana Maria da Conceição, 1835, 

MHPMDN 

 

Todos os africanos centro-orientais eram do sexo masculino: 17 

adultos e dois idosos. Apenas três deles estavam inseridos em 

famílias nucleares. 

Francisco Moçambique tinha como parceira a crioula Maria e em 

1835 o casal não tinha filhos. Ventura Moçambique, já citado 

anteriormente, era pai do crioulo Felles. Embora o inventário não faça 

menção a nenhuma parceira do “velho Ventura”, tampouco à 

orfandade de Felles o mais provável é que Ventura fosse viúvo da 

mãe de seu filho. Pedro Moçambique, o outro escravo “velho” da 

escravaria, era casado com Antônia Cabinda. O casal tinha dois 

filhos: Manoel e Roza, com 8 e 5 anos respectivamente. A idade de 

REGIÃO DE ORIGEM AFRICANA # % 

CENTRO-OCIDENTAL  50 59.5 

CENTRO-ORIENTAL 19 22.5 

OCIDENTAL 10 11 

 INDEFINIDA/NÃO-ESPECIFICADA 5 6 

TOTAL DE AFRICANOS 84 100 
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Manoel é um indicativo de que seus pais estavam juntos há quase 

uma década.162 

Onze escravos foram descritos com profissão definida, entre 

eles quatro africanos centro-orientais. Jozé Marinheiro havia 

incorporado ao nome sua especialidade. O escravo Francisco, 

supracitado, era alfaiate, assim como o cativo Matheos. Por último, 

Domingos Moçambique, pedreiro e oficial de carpinteiro. Apesar da 

dupla especialização, Domingos foi avaliado pelo mesmo preço que 

Matheos e Jozé, provavelmente porque era “doente de bobas e 

erizipela”. 

Nota-se que 10% da escravaria era constituída por escravos 

especializados em algum ofício. A partir disto, podemos constatar 

certo grau de autonomia: a plantation se constituía como uma 

unidade produtiva relativamente independente, na qual existiam 

trabalhadores responsáveis, por exemplo, pelas construções 

(pedreiro/carpinteiro). Contudo, qual seria a função de um escravo 

marinheiro no contexto rural cafeeiro? Participaria do processo ilegal 

de introdução de outros africanos no Vale? Ou a fazenda de Da. 

Domiciana também serviria como entreposto, onde africanos 

aguardariam a revenda para outras fazendas da região e para Corte – 

e por isso, a preocupação senhorial em declarar as profissões 

especializadas que, sem dúvida, agregavam valor ao preço do 

escravo no mercado interno. Tais hipóteses parecem ir ao encontro 

das assertivas da historiadora Priscila Alonso acerca das fazendas 

valeparaíbanas no contexto do tráfico ilegal de escravos, segundo a 

autora:  

   

                                                 
162Como nos lembra Robert Slenes há uma limitação nesse tipo de análise, uma vez que, tal 
procedimento não considera a alta mortalidade infantil. Desta forma, devemos considerar o 

caráter aproximativo desta inferência. Cf. SLENES, Escravidão e família: padrões de 
casamento e estabilidade familiar numa comunidade escrava (Campinas, século XIX). 
Estudos Econômicos, São Paulo, FIPE/USP, 1987, vol.8, n.2, p.220. 
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[...] as fazendas tinham a função de armazenar e 
redistribuir os cativos para várias localidades. 

Serviam como verdadeiros entrepostos, já que os 
mercados de negros ou os armazéns, como o 

Valongo, estavam legalmente proibidos com o fim 
do tráfico. Podemos verificar o papel das fazendas, 

enquanto armazenadoras de cativos através dos 

inventários e da análise biográfica de alguns 
importantes fazendeiros da região do Vale do 

Paraíba. Pela análise de tais fontes, podemos 
perceber, nas entrelinhas, como as fortunas 

estavam vinculadas ao comércio de cativos e como 
as fazendas se abasteciam de escravos não apenas 

para o trabalho nas casas e lavouras, mas também 
para serem negociados.163 

 

No caso específico da plantation de Da. Domiciana o inventário 

nos fornece outro indício, além da presença de um marinheiro, de 

que nem toda a escravaria servia ao trabalho doméstico e nas 

lavouras.  Rafael Valente, a partir da leitura de manuais agrícolas do 

século XIX e dos inventários post-mortem dos fazendeiros de 

Bananal, traçou paralelos entre as indicações feitas nos manuais e o 

que estava ocorrendo nas fazendas de Bananal, entre as décadas de 

1830 e 1860.164 Ao comparar o número de pés de café arrolados no 

inventário com o número de escravos com capacidade produtiva na 

propriedade de D. Domiciana, Valente concluiu que o tamanho da 

escravaria era bem maior do que o necessário para a produção 

cafeeira. O autor levanta duas hipóteses para o excessivo número de 

cativos: “ou se estava aumentando o número de pés de café, ou a 

produção ainda se dividia com outro produto de exportação”.165 

Consideramos ambas as hipóteses válidas, no entanto, nenhuma 

delas exclui a nossa hipótese de que a propriedade em tela servia 

também como entreposto de escravos a serem negociados.  

                                                 
163ALONSO, Priscila de Lima. Op. cit, p. 117. 
164VALENTE, Rafael Vieira. Café e Escravidão no Caminho Novo da Piedade: a organização 

dos espaços nas fazendas de café, 1830-1880. Relatório Parcial de Iniciação Científica, 
PIBIC/CNPq, São Paulo: DH/FFLCH/USP, 2006. 
165Ibidem, p. 19. 
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Ao atentarmos para a data de abertura do inventário e a 

nacionalidade do grupo cativo em foco podemos afirmar que a 

formação/ampliação da escravaria se deu por meio da importação de 

africanos no período anterior à ilegalidade. Portanto, o que estamos 

sugerindo é que a legislação que restringiu o tráfico internacional nas 

décadas anteriores e, eventualmente, o tornou ilegal em 1831 não 

inibiu os proprietários desta fazenda a continuarem abastecendo sua 

senzala de mão-de-obra africana, uma vez que as receitas advindas 

tanto da produção cafeeira como da revenda de africanos geravam 

vultosos lucros nestas primeiras décadas do Oitocentos. Outro indício 

de que prosperidade econômica nesta plantation, além da produção 

cafeeira, se deu por meio do comércio de africanos é fato de que D. 

Domiciana era meia-irmã do Comendador Luciano José de Almeida.166 

Este dado se torna significativo se tivermos em mente que o 

Comendador Luciano esteve envolvido com o tráfico de escravos e foi 

indiciado pelo crime de contrabando de africanos em 1852, por 

ocasião do desembarque de 500 africanos originários dos portos de 

Quelimane e Moçambique no porto de Bracuhy, próximo à cidade de 

Angra dos Reis.167  

A escravaria do Comendador Luciano José de Almeida 
 

No inventário post-mortem, realizado em Bananal, o 

comendador Luciano José de Almeida legou aos seus 11 herdeiros a 

exorbitante quantia de 2:505.744$515.168 Ao longo da vida, Luciano 

multiplicou sua fortuna de modo impressionante. Em 1817, segundo 

dados dos mapeamentos populacionais, Luciano, ainda solteiro e com 

21 anos, possuía fogo próprio com somente 12 escravos, e além de 

uma produção diversificada de gêneros alimentícios, exportou 40 

arrobas de café. Em 1829, já casado com Maria Joaquina de Almeida, 

                                                 
166 MHPMDN. Fonte: Cartório do 1° ofício, caixa 72, n° da ordem 14. Inventariado Luciano 
José Almeida, Inventariante: Maria Joaquina de Almeida, Atuação em 28/08/1854. 
167ABREU, Marta. O caso Bracuhy. In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, Eduardo 
(org.). Resgate, uma janela para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, p.73-74 
168MHPMDN. op cit. 
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considerada depois como a matriarca de Bananal, era proprietário de 

104 escravos e vendeu 3.000 arrobas de café. Quando morreu, aos 

58 anos, o comendador possuía uma imensa escravaria constituída 

por 815 escravos distribuídos em suas fazendas Boa Vista, Cachoeira, 

Córrego Fundo, Fazendinha, Bocaina, além de outros sítios. 169 

Vejamos então a configuração da imensa escravaria do 

comendador, o quadro a seguir mostra o perfil etário da escravaria 

em 1854: 

 

QUADRO IX – Faixa etária dos escravos do comendador 

Luciano José de Almeida 

 

Escravos Na % 

Infantes 199 24.4 

Adultos  557 68.4 

Idosos  59 7.2 

TOTAL 815 100 

Fonte: Inventário post-mortem de Luciano José de Almeida, 1854. MHPMDN 

 

Os homens adultos e idosos perfaziam a maioria absoluta entre 

os escravos adultos do comendador, 477 (77.4%). Foram arroladas 

139 (22.6%) mulheres adultas e idosas.   

                                                 
169 Apud FARIA, Sheila Siqueira de Castro. In: CASTRO, Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, 

Eduardo (org.).Resgate, uma janela para o Oitocentos. Rio de Janeiro: Topbooks, 1995, 
p.73-74. 
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O quadro abaixo mostra a origem dos cativos. Nota-se que 

mais da metade dos escravos eram africanos. Na tabela 3 em anexo 

encontram-se elencados os etnônimos localizados no inventário. O 

nível de detalhamento dos rótulos étnicos demonstra um profundo 

conhecimento dos portos de origem de seus africanos, o que nos 

indica que seu envolvimento direto com agentes do tráfico antecedeu 

de longa data o caso Bracuhy. Ademais, sua imensa fortuna evidencia 

que suas receitas vinham também do lucrativo comércio de escravos. 

Os afro-orientais totalizaram 108 (24.1%) do total de africanos com 

origem descrita. O desequilíbrio sexual entre os moçambiques 

imenso: 101 homens e 07 mulheres (1.442). 
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QUADRO X - Origem dos cativos do Comendador  

Luciano José de Almeida 

 

 

Origem 

Cativos 

Na 

% 

Total do 
Plantel 

Africanos 448 54.96 

Crioulos  246 30.18 

Pardos 22 2.7 

Cabras 15 1.85 

Mulatos 02 0.25 

Escravos com 
origem indefinida 

82 10.06 

TOTAL 815 100 

Fonte: Inventário post-mortem de Luciano José de Almeida, 1854. MHPMDN. 

 

No quadro das profissões especializadas destacamos em negrito 

aquelas que foram ocupadas por escravos afro-orientais: 

encontramos dois carpinteiros, dois tropeiros, dois feitores, um 

tanoeiro e, por último, um pedreiro.Portanto, entre os escravos 

especializados do comendador 8.3% eram africanos de nascidos na 

contracosta. 
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QUADRO XI – Profissões de escravos adultos 

 

Homens 

Profissão NA# 

Alfaiate 2 

Arreador 2 

Campeiro 1 

Carapina 3 

Carpinteiro 9 

Carreiro 14 

Costureiro 1 

Cozinheiro 1 

Domador 1 

Feitor 8 

Ferrador 2 

Ferreiro 6 

Folguejador 1 

Infermeiro 1 

Oficial Carpinteiro 1 

Pagem 3 

Pedreiro 3 

Sapateiro 2 

Sapateiro/Arreador 1 

Serrador 4 

Serrador/Lavrador 1 

Tanoeiro 1 

Telheiro 3 

Tropeiro 25 

Escravo de Eito/Roça 381 

Total  477 

Mulheres 

Cozinheira 2 

Costureira 5 

Doceira 2 
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Infermeira 1 

Lavandeira 1 

Escrava de Eito/Roça 128 

Total 139 

Fonte: Inventário Post-Mortem de Luciano José de Almeida, 1854. MHPMDN. 

 

Se o tamanho de suas propriedade demandava um número 

considerável de escravos especializados, por outro lado, como 

comerciante de escravos, podemos inferir também que parte destes 

africanos era destinada à venda. Como vimos nas fazendas de D. 

Domiciana também havia escravos especializados. Apesar de ser uma 

amostragem ainda limitada, é possível confrontar e localizar os 

efeitos deste comércio tanto na documentação moçambicana como 

na brasileira.  

Em 16 de fevereiro de 1829, portanto, no auge do tráfico entre 

Rio de Janeiro e África oriental, o governador-geral envia instruções 

ao governador de Quelimane – o principal porto de embarque durante 

toda a década de 1820 – no sentido de tratar das culturas que 

haviam sido desprezadas por causa do comércio de escravos. “[...]é 

toda evidência que naqueles distritos já não plantam nem cultivam e 

só cuidam juntar negros e dar-se inteiramente ao comércio da 

escravatura” 

O quadro permanece inalterado até meados do ano seguinte, 

quando o mesmo governador de Quelimane, José Bonifácio Alves da 

Silva,é acusado pelo governador-geral de colocar-se entre aqueles 

que “pretendem retirar-se com a presa, fugindo e abandonando seus 

estabelecimentos mui diminutos em valor comparados com o lucro 

que daquele roubo podem fazer”. Como afirma Capela, o roubo a que 

se refere era dos colonos que muitos negreiros meteram nos navios 

carregados de escravos rumo ao Brasil. Ficavam em Moçambique os 

seus bens de raiz, mas, uma vez no Brasil, mandavam vendê-los e lá 
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se ia o produto da venda também para o Brasil. Além disso, os 

mesmos negreiros levavam consigo os oficiais de ofícios mecânicos, 

isto é, os escravos com ofícios, os únicos manufatores existentes no 

país.170 

Neste capítulo procuramos rastrear os Moçambiques 

estabelecidos nas plantations valeparaibanas entre os anos de 1830 a 

1855. O perfil demográfico desses africanos indicou um altíssimo 

desequilíbrio sexual. Tal desproporção restringiu bastante o 

estabelecimento de laços familiares entre os moçambiques. Uma 

hipótese aventada ao longo da pesquisa é a de que isto se deva ao 

envolvimento direto de alguns grandes proprietários, focalizados por 

esta investigação, no tráfico ilegal, o que pode ter influenciado no 

perfil sexual desses africanos. De outra parte, também não foram 

expressivos os números de casamentos sancionados pela igreja. 

Como vimos, a constituição de laços de parentesco não atingiu os 

índices computados pela historiografia da família escrava para outros 

períodos e regiões. Por outro lado, os casamentos exógamos 

indicaram uma preferência dos afro-orientais em tela pelo 

estabelecimento de uniões com africanos centro-ocidentais. Tal dado 

vai ao encontro das hipóteses e elaborações acerca da manutenção 

dos princípios culturais profundos verificados tanto na documentação 

concernente à costa oriental como nos dados fornecidos pela 

historiografia que se dedica à costa centro-ocidental.  

 

 
 

 

 
 

 
 

                                                 
170 Capela (2002), op. cit, p. 281-282. 
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Conclusão 
 

 

A análise de tipologias documentais variadas e coevas foi o 

método escolhido para rastrear alguns dos aspectos  que nortearam a 

adesão/rejeição de uma identidade  moçambique por parte das 

pessoas de origem afro-oriental. De início, apostamos que a 

brutalidade da dinâmica do comércio de escravos entre os sudestes 

africano e brasileiro, tardio e ilegal, teria servido de catalisador para 

a constituição de uma identidade diaspórica entre os cativos de 

'nação moçambique'.  

Como vimos, as especificidades históricas deste intenso 

deslocamento compulsório de pessoas e sua expressividade 

demográfica no total de africanos desembarcados no Brasil a partir de 

1811 até meados do século ensejava, em nosso entender, a 

constituição de uma nova identidade capaz de respaldar a 

(re)organização social ao longo dos anos de cativeiro. Ademais, 

intuímos que os laços estabelecidos entre estes escravizados 

possivelmente teria sido a melhor escolha, quando não a única, de 

um leque bastante restrito de opções. 'Ser Moçambique' seria, 

portanto, uma forma de iniciar o longo resgate de algum sentimento 

de pertença; alguma espécie de substituto para os elos estilhaçados 

pela travessia transoceânica forçada de milhares de pessoas.  

Consideramos precipitadamente, hoje reconhecemos, que não 

apenas demorado seria tal resgate, como também dificultado pelo 

altíssimo desequilíbrio sexual destes africanos nas comunidades 

escravas em processo formativo no centro-sul brasileiro. Em função 

do crescimento e prosperidade das produções agrícolas do sudeste 

brasileiro, as senzalas desta região recebiam grandes levas de 

escravizados e embarcados na África central mesmo após a lei de 

1850. Neste contexto, as identidades étnicas serviriam como 
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ferramenta capaz de auxiliar e reforçar a constituição, ampliação e 

sedimentação de novos vínculos e solidariedades. 

Nossas hipóteses iniciais revelaram-se apenas parcialmente 

certas. Com efeito, a presença de afro-orientais foi verificada, em 

concentrações bastante variáveis, nas senzalas de Bananal. A 

variabilidade dos nomes étnicos atinentes a identidades africanas 

regionais (moçambique, quelimane, inhambane) e  locais (macuas, 

muxaos, musenas, etc.)  corrobora a hipótese de que o sentimento 

de pertença étnica foi um elemento tão significativo para os 

moçambiques quanto como para grupos de outras procedências como 

os congos, angolas, cassanges, benguela ou minas. No entanto, por 

meio dos dados fornecidos pelas fontes documentais, paulatinamente 

percebemos o objetivo inicial, ou seja, verificar a adesão/rejeição dos 

africanos ao rótulo étnico 'Moçambique', tinha como premissa uma 

dicotomia heurística que se mostrou insuficiente e limitante da 

tentativa de compreender como viveram estes afro-orientais no 

contexto da sociedade escravista brasileira.  

A etnicidade entre os moçambiques revela-se dinâmica e, a 

priori, pode confundir aqueles que buscam categorizá-la de forma 

unívoca. Assim, encontramos na documentação contemporânea ora 

elementos diacríticos, nos quais a sociabilidade entre moçambiques 

mostra-se coesa e hermética, ora simplesmente 'ser moçambique' 

aparentemente nada significa, à medida que as características 

demográficas constatadas por este estudo, especialmente no que se 

refere a formação de laços parentais, indicaram a excepcionalidade 

da endogamia étnica entre os escravos analisados. 

As possibilidades analíticas amplificaram-se, no entanto, se 

levarmos em consideração os elementos constitutivos e cosmológicos 

das sociedades estabelecidas a leste da África central ao longo do 

Oitocentos. Inicialmente procuramos compreender o desenvolvimento 

e a intensificação do tráfico de escravos na contracosta e como este 

comércio se configurou, a partir de fins do século XVIII, como elo 
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entre os sudestes brasileiro e africano. Conseguimos nos aproximar 

do complexo cosmológico da etnia macua, principal grupo escravizado 

em Moçambique no período enfocado.  

Nos limites desta pesquisa, pudemos apenas constatar alguns 

elos que indicaram uma gramática cultural profunda bantu. Tal 

diálogo por vezes rendeu alianças profundas evidenciadas nas 

famílias nucleares compostas por africanos centrais, portanto de 

origem bantu, embarcados nos flancos índico e atlântico; litorais 

jamais tão conectados pelos navios negreiros que freqüentavam 

muitas vezes portos dos dois lados do continente, antes da torna-

viagem para o porto do Rio de Janeiro ou pequenos portos 

subalternos  no período clandestino do tráfico transoceânico de 

escravos.  Desta forma, o sucesso da nação diaspórica dos 

moçambiques pôde ser melhor entendido. Com efeito, como nos 

ensinou Barth, a etnicidade se constitui como modelo organizacional 

e não como sinônimo de cultura, e seu caráter essencialmente 

dinâmico permite variações, de acordo com os interesses dos atores 

sociais. Por fim, a dicotomia entre os moçambiques e os outros 

grupos étnicos permaneceu ao longo do tempo como atestam os 

ternos moçambiques nas congadas atuais em cidades valeparaibanas. 
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Anexos 
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MAPA 1 
Principais áreas fornecedoras de mão-de-obra escrava 

para o tráfico transatlântico 

 

 

 
 

 

Fonte: www.slavevoyages.org/ 

 

 
 

 

http://www.slavevoyages.org/
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MAPA 2 
Portos e rotas do tráfico de escravos no continente africano 

(século XIX) 

 
 

Fonte:  
CAPELA, José. O tráfico de escravos nos portos de 
Moçambique. Porto: Afrontamento, 2002, p.208 
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MAPA 3 

 

In:  
Moçambique, República Popular de; 
Atlas Geográfico – Vol. 1 - 2ª Edição. 
Maputo: Ministério da Educação, 

1986, p. 36. 
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MAPA 4 
Povoamento étnico (c.1880) e rotas do comércio de escravos em 

Moçambique (século XIX) 
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Fonte: http://www.africanidade.com 

MAPA 6 
Divisão política atual de Moçambique 
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TABELA 1 
Ocorrência dos etnônimos em 1830 

 

 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Angola Centro-Oeste Nhabano 

[Inhambane?] 

Oriental 

Banguela Centro-Oeste Guiné Ocidental 

Benguela Centro-Oeste Mina Ocidental 

Cabinda Centro-Oeste Baça171 Não localizada 

Caçange Centro-Oeste Cambundá Não localizada 

Congo Centro-Oeste Camindá Não localizada 

Luanda Centro-Oeste Camundá172 Não localizada 

Moange Centro-Oeste Canguela Não localizada 

Monjolo Centro-Oeste Duibande Não localizada 

Mussange Centro-Oeste Ganguela Não localizada 

Quiçama Centro-Oeste Macerba Não localizada 

Rebolo Centro-Oeste Meica Não localizada 

Macua Oriental Moambe173 Não localizada 

Moçambique Oriental Mofumbe Não localizada 

Manica Oriental Mossambe 

[Moçambique?] 

Não localizada 

Quilimane Oriental Muxianna Não localizada 

Quilimani Oriental   

 

 

                                                 
171 O estudo dos etnônimos dos cativos valeparaíbanos indicou uma grande variabilidade de nomes 
de nações não-conhecidos pela historiografia brasileira. Desta forma, entendemos que as listas 
étnicas produzidas pelos escravistas de Bananal podem servir de ensejo para futuras pesquisas. 
172 Existem três localidades chamadas “Camunda” no território da atual Angola. Uma delas localiza-
se próximo a Benguela; a segunda, na fronteira da Reserva Natural Integral do Luando, no interior 

do país e a terceira, também no interior, próxima à cidade de Huambo. 
173 Existem três localidades de nome “Moamba” na África Oriental. Duas delas localizam-se na 
região sul do atual território de Moçambique; a terceira no atual território da Zâmbia. 
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TABELA 2 
Ocorrência dos etnônimos em 1840 

 

 
 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Angola Centro-Oeste Caximbao Não localizada 

Benguela Centro-Oeste Climanda Não localizada 

Cabinda Centro-Oeste Macombaca Não localizada 

Caçange Centro-Oeste Macuba Não localizada 

Cambinda Centro-Oeste Mambada174 Não localizada 

Camundongo Centro-Oeste Matute Não localizada 

Congo Centro-Oeste Moache [?] Não localizada 

Ganguela Centro-Oeste Moiombe Não localizada 

Munjolo Centro-Oeste Monhambé Não localizada 

Quissama Centro-Oeste Monhange Não localizada 

Quiçama Centro-Oeste Mothéqui Não localizada 

Rebolo Centro-Oeste Mubada Não localizada 

Moange Centro-Oeste Mubunda175 Não localizada 

Moanje Centro-Oeste Muçumbe Não localizada 

Monjolo Centro-Oeste Muiaca Não localizada 

Climane 

[Quelimane?]176 

Oriental Mumbundo177 Não localizada 

Inhambane Oriental Munca Não localizada 

Macua Oriental Munange Não localizada 

                                                 
174 No atual território de Serra Leoa há uma região denominada Mambadia; do mesmo modo, no 
atual Niger há uma localidade conhecida como Mambadou. 
175 “Mubundo” é o nome de uma cidade no território da atual Angola. 
176 Contabilizamos Climane como sendo Quilimane pela por aproximação fonética e gráfica. Nos 
inventários os “climanes” são elencados, muitas vezes, junto com escravos comprovadamente 

afro-orientais, fato que corrobora nossa hipótese de que seja apenas variação na escrita. 
177 De sonoridade muito semelhante à de “Mubundo”, cidade de Angola, existe atualmente no 
território do Congo uma cidade chamada “Mumbundu”. 
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Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Nhambane 

[Inhambane?] 

Oriental Muriena [?] Não localizada 

Moçambique Oriental Mussumbe178 Não localizada 

Mussena Oriental Mussundi Não localizada 

Songa Oriental Muteque Não localizada 

Mina Ocidental Mutique   Não localizada 

Cacengáo [?] Não localizada Nhambande Não localizada 

Cambundá Não localizada Quiçamba Não localizada 

Camunda179 Não localizada Zombo180 Não localizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Na parte sul do litoral de Moçambique contemporâneo há uma cidade chamada Mussumbi. 
179 Existem três localidades chamadas “Camunda” no território da atual Angola. Uma delas localiza-
se próximo a Benguela; a segunda, na fronteira da Reserva Natural Integral do Luando, no interior 
do país e a terceira, também no interior, próxima a cidade de Huambo. 
180 O distrito de Tete, no atual Moçambique, abriga uma cidade de nome “Zomba”. Do mesmo modo 

no Malawí, país fronteiriço, há uma extensa região de planalto denominada “Zomba”. Pela 
proximidade geográfica das duas regiões, apontamos como hipótese – a ser verificada – que este 
etnômio tenha origem nesta região da África oriental. 
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TABELA 3 
Ocorrência dos etnônimos em 1850 

 

 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Angola Centro-Oeste São Thomé Ocidental 

Benguela Centro-Oeste Mina Ocidental 

Cabinda Centro-Oeste Cabunda Não localizada 

Caçange Centro-Oeste Camamu Não localizada 

Cambinda Centro-Oeste Camunda181 Não localizada 

Congo Centro-Oeste Camundá Não localizada 

Moange Centro-Oeste Capa [?] Não localizada 

Moiange Centro-Oeste Carucango [?] Não localizada 

Monjolo Centro-Oeste Macaé Não localizada 

Mossange Centro-Oeste Mandy Não localizada 

Muange Centro-Oeste Matacuano Não localizada 

Muçange [?] Centro-Oeste Meiungo Não localizada 

Mussungo Centro-Oeste Moçambe 

[Moçambique] 

Não localizada 

Mutombo [?] Centro-Oeste Moceno Não localizada 

Quiçama Centro-Oeste Mochava Não localizada 

Quissamã Centro-Oeste Mofumbe Não localizada 

Quissaman Centro-Oeste Mondeo Não localizada 

Rebolo Centro-Oeste Mossambe 

[Moçambique?] 

Não localizada 

Climane 

[Quelimane?]182 

Oriental Mossema Não localizada 

                                                 
181Existem três localidades chamadas “Camunda” no território da atual Angola. Uma delas localiza-
se próximo a Benguela; a segunda, na fronteira da Reserva Natural Integral do Luando, no interior 
do país e a terceira, também no interior, próxima a cidade de Huambo. 
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Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Etnônimos Região Africana 

de Procedência 

Inhambane Oriental Mossemo Não localizada 

Macena [?] Oriental Muçambe183 Não localizada 

Macua Oriental Muchara 

[Oriental?]184 

Não localizada 

Moçambique Oriental Mucandá185 Não localizada 

Mucêna Oriental Mumbanda Não localizada 

Mujúa Oriental Muxama Não localizada 

Mussena Oriental Muxana Não localizada 

Muxao Oriental Muxara 

[Oriental?]186 

Não localizada 

Quilimane Oriental Nhebano Não localizada 

Fula Ocidental Nhobano Não localizada 

Gamboní Ocidental Quidêmbe [?] Não localizada 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
182Contabilizamos Climane como sendo Quilimane pela por aproximação fonética e gráfica. Nos 
inventários os “climanes” são elencados, muitas vezes, junto com escravos comprovadamente 

afro-orientais, fato que corrobora nossa hipótese de que seja apenas variação na escrita. 
183A província de Inhambane, no sul do atual Moçambique, abriga uma localidade de nome 
“Mucambe”. 
184No território do atual Zimbábue, na fronteira oeste do Parque Nacional Chimanimani, há uma 
cidade chamada Muchara. 
185No atual Moçambique, no interior da província de Tete, localizamos uma cidade de nome 
Mucanda. 
186É possível inferir, devido à aproximação fonética e gráfica, que trate-se do mesmo etnônimo 
“muchara”. Deste modo, a hipótese de que o etnômio tenha sua origem na África oriental (cf. nota 
4), apresenta-se igualmente válida para este caso. 
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GLOSSÁRIO 
Principais grupos étnicos de Moçambique (século XIX) 

 
GRUPO 

ÉTNICO 
HISTÓRICO/LOCALIZAÇÃO 

MACUA-

LOMUÈ 

Subgrupo macua que habitou o a confluência das atuais províncias 

de Niassa(sul), Zambézia (a norte do rio Licungo e em algumas 

regiões a norte do Zambeze) e Napula.  

MACUA-

METTO 

Subgrupo macua que viveu nas regiões de Marrupa, Montepuez, 

Namuno e Pemba. A região considerada o berço dos Metto é Namuno 

e o grande centro político Metto no séc. XIX foi o reino de Mwalia. O 

termo Metto, deriva, segundo a etimologia popular, da palavra 

"wetta", caminhar (metto, pl. de mwetto, designa também, na língua 

Emakhuwa, as pernas. Mwetto = ação de caminhar, viagem efetuada 

à pé). Far-se-ia assim alusão ao fato que as populações que 

habitavam a região supracitada tinham por hábito percorrer grandes 

distâncias para ir negociar os seus produtos. Geffray (1984) defende 

a seguinte hipótese: „o termo meto deriva do mercado do mesmo 

nome, no Niassa, onde essa gente tinha por hábito ir negociar os 

seus produtos‟. Para a maioria dos autores, Metto é simplesmente a 

designação da zona onde vivem as populações macua ao sul de Cabo 

Delgado. Na História de Moçambique (produzida pelo Departamento 

de História da Universidade Eduardo Mondlane) Metto é definido 

como sendo "a região que se estende do Messalo ao Lúrio e do 

Oceano à fronteira com a Província do Niassa”. 

LOLO 
Designação que os yaos davam à população macua-lomuè, na região 

de Niassa e além-Lúrio. 

ANGURUS 

Designação que os maraves (chewa) davam às populações que 

viviam a oriente do seu território. Há quem os considere macua-

lomuè que se distinguiram dos restantes devido à influência da 

cultura chewa. 

YAO 

O nome Yao foi referenciado pela primeira vez em um relato francês 

em 1738-39. Gaspar Bocarro que viajou pelo território yao em 1616, 

referencia-os como “mangurus”. São referenciados pela 

documentação coeva e a historiografia moçambicana por ajauas. 

Originalmente, antes das vagas migratórias, habitaram o Monte 

Oizulo, na província de Niassa (localizado a cerca de 80 km da 

margem direita do rio Rovuma. É também conhecido por Oissulo, 

Yao, Jau e Jao). Após as migrações, os yaos habitaram grande parte 

do Noroeste de Moçambique. 

CIBANGO OU 

MWELA 

Grupo yao pouco estudado, que vivia na região além-Rovuma, nos 

atuais distritos de Songea e Tunduru  na Tanzânia. 

MACONDE 

Também chamados de wandonde. Tantos os mawiya como ndonde 

são referências a grupos macondes, que se instalaram nas terras 

altas aquém e além-Rovuma e entre este rio e o M‟salo (Nordeste de 

Moçambique). Os mawiya, em 1891, ocuparam a zona planáltica 

entre Mkula e Mkonomia. 

SUAÍLI 

Os suaílis foram grupos emigrados da Pérsia e Península Arábica em 

direção ao continente africano no final do primeiro milênio da era 

cristã. Estabeleceram-se nas cidades costeiras, envolvendo-se 

ativamente no comércio da região ao longo do milênio seguinte. A 

partir do século XII, com a expansão comercial e o contato com 

diferentes agentes do mundo índico estes povos adotaram como 

religião o Islã. No entanto, um forte vínculo cultural com as 
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GRUPO 

ÉTNICO 
HISTÓRICO/LOCALIZAÇÃO 

populações do hinterland é evidenciado na língua suaíli que, apesar 

de ter incorporado extensivamente palavras árabes, possui estrutura 

e léxico bantu. Nos séculos XVIII e XIX, os suaílis foram agentes 

ativos no deslanche do comércio de escravos. 

KOLOLO 
Grupo formado e chefiado por antigos carregadores do viajante 

Livingstone e que sob o ponto de vista étnico pertencem aos Nyasa. 

ACHIKUNDAS 

Achikundas eram os cativos que formavam os grandes exércitos 

particulares dos prazos. Estes escravos tinham por função a proteção 

do prazo contra investidas externas, a manutenção da „ordem‟ 

interna ao prazo, conquista territorial e expedições de caça 

(destacando-se como famosos caçadores de elefantes). Com o 

passar do tempo, os achikundas adquiriram status superior ao dos 

colonos dentro da comunidade dos prazos e a confiança dos 

senhores, que passaram a utilizar seus serviços também na 

administração, na cobrança de tributos e na condução do comércio 

de longa distância e foram, paulatinamente, constituindo uma 

identidade étnica, baseada na hereditariedade, distinta das 

demais.Têm origem em diferentes grupos étnicos, como por 

exemplo, senas, tongas, nyasas, etc.  

NYASA 

Nyasa, nyanja, manganja pertencem ao grande grupo étnico-

linguístico Chewa. Parecem ser o mais antigos habitantes da região 

do Lago Niassa ao rio Chire. Conheciam o fabrico do ferro e a 

tecelagem de algodão, e tiveram um papel importante no comércio 

regional de sal e peixe assim como intermediários do longo comércio 

com o litoral. Este grupo exerceu bastante influência cultural entre 

as populações yao que emigraram para a região do Lago Niassa, nos 

territórios que atualmente fazem parte do Malawi.  

MAZITOS 

Vaga Ngoni que penetrou na região norte de Moçambique por volta 

de 1845-70. Eram chefiados por Mputa, Chidyaonga, Chikussi e 

Kaindi. O grupo principal atravessou duas vezes o Niassa Ocidental, 

permanecendo nesta região o grupo chefiado por Kaindi. 

Fontes: Abdallah, 1983, anexo I; Brito, 1993, p. 175; Rafael, 2001; Capela, 2002; 

Spear, 2000; Isaacman, 1972. 
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 Fonte: The Illustrated London News (March 16, 1889), vol. 94, p. 343. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IMAGEM 2 
Representação de algumas etnias capturadas para o tráfico de 

escravos 
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IMAGEM 3 
Tipos de escarificações encontradas entre os moçambiques 

no Brasil 
 

 

Fonte: RUGENDAS. Viagem Pitoresca Através do Brasil. Rio de Janeiro, 1972. 
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IMAGEM 4 
Batuque de escravos 

 

 

 

 

Fonte: RUGENDAS. Viagem Pitoresca Através do Brasil. Rio de Janeiro, 1972. 
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Arquivos consultados e sistematização de fontes 

primárias 
 

A seguir elenco os arquivos e fontes utilizados nesta pesquisa, 

indicando a documentação consultada e o modo pelo qual foram 

sistematizadas.  

 

Museu Histórico e Pedagógico Major Dias Novais/SP 

 Localizado no município de Cruzeiro, reúne um rico acervo de 

documentos referentes ao Vale do Paraíba paulista. Entre outras 

tipologias documentais, foram localizadas séries completas da 

documentação judiciária referentes a diferentes localidades 

valeparaibanas, inclusive Bananal. 

 Em 2007, ao ingressar na pós-graduação, continuei 

transcrevendo os inventários post-mortem de Bananal. Optei por 

continuar copiando os inventários concernentes à década de 1850 em 

função do expressivo volume demográfico das escravarias neste 

período. A intenção era retroceder até a década de 1830, quando 

Bananal já se configura como grande produtora cafeeira, bem como 

avançá-la tanto quanto possível.  

 No entanto, esta etapa foi facilitada pela pesquisa realizada por 

Breno Moreno. Em Café e escravidão no Caminho Novo da Piedade: a 

estrutura da posse de escravos em Bananal-1830-88, Moreno 

produziu um banco de dados no qual contabilizou e caracterizou 

todos os escravos arrolados nos inventários post-mortem de 

pequenos, médios e grandes proprietários bananalenses durante o 

auge da economia daquela localidade.187 No início de 2008 Moreno, 

generosamente, disponibilizou cópia de seu banco de dados, no qual 

foram sistematizados as informações dos inventários abertos no 

período entre 1830 e 1860. A partir do banco de dados de Moreno 

                                                 
187 MORENO, Breno Aparecido Servidone. Café e escravidão no Caminho Novo da 

Piedade: a estrutura da posse de escravos em Bananal, 1830-88. Relatório Final de 

Iniciação Científica, PIBIC/CNPq, São Paulo: DH/FFLCH/USP, 2007. 
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criei outro que melhor se adequasse aos objetivos perseguidos neste 

estudo. No trabalho de Moreno, cada inventário foi sistematizado em 

uma planilha do programa Microsoft Excel. Totalizando, para a 

década de 1830, por exemplo, 69 planilhas distintas atinentes a cada 

atuação realizada no período. Como meu objetivo era visualizar 

facilmente o total de escravos de cada década, a partir do total de 

tabelas de Moreno selecionei aquelas onde os inventariados eram 

também proprietários de escravos. Unifiquei todas elas em uma 

única. Apesar de existir flutuações no nível de detalhamento dos 

planteis, no geral, os senhores de Bananal eram bastante atentos a 

qualquer informação que eles julgassem agregar valor ao preço de 

cada um de seus escravos. ada cativo tais como: nome, 

nacionalidade, idade e avaliação (preço). A ordem em que foram 

declarados possibilitou identificar casais e filhos: “Haverá a escrava 

tal, mulher do mesmo...” e “ Haverá o escravo tal, filhos dos ditos”. 

 Desta maneira, foi possível a identificação dos núcleos 

familiares existentes no total da escravaria. Assim, desenvolvi 4 

grandes planilhas referentes ao período entre as décadas de 1830 a 

1860. A partir deste rearranjo, comecei a ampliá-las para poder 

localizar o objeto central desta pesquisa: os escravos oriundos da 

África Centro-oriental. Portanto, foi necessário identificar, a partir do 

nome de nação, a área africana de procedência de cada escravo: 

África Oriental, Centro-Ocidental ou Ocidental. Para os escravos 

descritos como sendo apenas 'de nação' classifiquei como 'não 

informada' e para os etnônimos que não consegui identificar as 

regiões ou portos de origem inseri a observação 'desconhecida'. Além 

da região africana de origem, foram necessários, acrescentar em 

cada registro informações como: 'estado civil', filiação, etc. para que 

a busca filtrada fosse possível e pudesse ser refinada. 
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Cúria Metropolitana de Lorena/SP 

O arquivo da Cúria guarda registros dos séculos XVIII e XIX de 

casamento, batizado, óbitos e alguns livros de receitas e despesas, 

atas de algumas irmandades. Os documentos abrangem as cidades 

de Lorena, Queluz, Piquete, bananal, Cruzeiro, Silveiras, 

Cunha,Campos de Cunha, Cachoeira, Lavrinha, Areias. Os livros de 

registros de casamentos estão separados entre casamentos de 

pessoas livres e libertas e casamentos de escravos. Os primeiros 

registros são da década de 1820 e os últimos do início do século XX, 

abarcando, portanto, o período de grande crescimento demográfico 

da região do Vale. 188  

Foram transcritos e posteriormente sistematizados em um banco de 

dados (programa Microsoft Access) os registros de casamentos 

escravos concernentes ao período entre 1830 a 1884. 
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