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Resumo: 

  Por meio da análise de Testamentos busca observar os legados deixados a certos escravos 

por senhores do Termo de Barbacena em meado do século XIX. Catalogar os tipos de legados e as 

condições impostas para a aquisição dos benefícios aos escravos. Busca interpretar os conflitos 

que ocorreram ou poderiam ocorrer em relação à distribuição ou cancelamento dos benefícios e, o 

papel da Justiça na resolução dos confrontos. As documentações utilizadas são ricas em detalhes 

que trazem luzes ao objeto de pesquisa, tais como testamentos, inventários, Contas 

Testamentárias, Jornais e Processos Crimes. Com essas fontes, o historiador poderá observar as 

características dos testadores, dos legados e legatários, as distribuições dos bens e os conflitos que, 

por ventura, pudessem surgir entre testadores, familiares e cativos. Além dessas observações, a 

utilização dos Processos Crimes também será válida para verificar, tanto os problemas surgidos 

nas distribuições de legados a cativos e libertos como, os meios jurídicos utilizados nas resoluções. 

A Justiça brasileira oitocentista mostrava-se contraditória, quanto à condição social dos escravos. 

Pois, se de um lado, eles tinham seus direitos anulados por leis e necessitava de um curador que os 

defendessem, por outro, tornam-se agentes sociais no papel de réu ou testemunha.  

Palavras-chave: Escravidão. Legados. Justiça. 

Abstract: 

By analyzing search Testaments observe the legacies left to certain slaves by masters of the 

Terms of Batley in mid-nineteenth century. This work intends to investigate the conditions for 

the acquisition of benefits to slaves , conflicts arising in the distribution or termination of 

benefits , and the role of the court in resolving the clashes . The documents used are rich in 

details that bring light to the object of research, such as wills , inventories , accounts 

Testamentary , Newspapers and Processes Crimes . With these sources , the historian can 

observe the characteristics of the testers , legacies and legatees , distributions of property and 

conflicts which , perchance , might arise between testers , family and captives . In addition to 

these observations , the use of Process Crimes will also be valid to verify both the problems 

encountered in the distribution of legacy and freed the captives as the legal means used in the 

resolutions . It is important to remember that the nineteenth-century Brazilian Justice was 

contradictory , in the case of the social condition of the slaves . For if one, they had canceled 

their rights by law, to be considered destitute and helpless and therefore requiring a trustee to 

defend the law , secondly, when defendant or witness were considered social agents. 

 

Keywords: Slavery. Legacies. Justice. 



 

 

 

 

Lista de Tabelas  

Tabela 1 Lista nominativa de 1831- 2 e recenseamento de 1872-3 54 

Tabela 2   Importação de escravos pós 1852 a 1870  59 

Tabela 3   Perfil dos 388 testadores barbacenense  61 

Tabela 4  Perfil dos testadores escravistas de Barbacena 1850-1888 62 

Tabela 5  Relação entre o sexo e o estado matrimonial dos testadores de Barbacena  75 

Tabela 6   Relação de sexo, estado matrimonial e herdeiros dos testadores 84 

Tabela 7    Número de escravos beneficiados em testamentos 91 

Tabela 8    Distribuição (em réis) dos bens de 7 inventários com propriedades urbanas  108 

Tabela 9   Relação dos bens de Dona Possidônia Leodora da Silva 109 

Tabela 10   Relação dos escravos de Dona Possidônia Leodora da Silva  112 

Tabela 11   Relação dos bens inventariados de Antônio José Ferreira Armonde 117 

Tabela 12   Relação dos bens do testador Camillo Maria Ferreira Armonde 127 

Tabela 13   Relação dos cativos pertencentes à Camillo Maria Ferreira Armonde 129 

Tabela 14   Investimentos de Conde Prados 131 

Tabela 15   Relação dos moradores do fogo de Possidônia Leodora Marques da Silva  141 

Tabela 16    Registro de batismo de ingênuos pertencentes à Camillo M Ferreira Armonde  147 

Tabela 17   Relação dos cativos alforriados pelo falecimento de Conde Prados / 1882 152 

Tabela 18   Cor/condição dos cativos alforriados em Barbacena/ 1850 156 

Tabela 19   Relação dos escravos legatários de Dona Maria Antônia de Jesus 169 

Tabela 20   Gênero e cor/condição dos legatários / por década 172 

Tabela 21    Forros legatários de cativos 179 

Tabela 22    Legados de bens de raiz rural deixados a libertos 185 

Tabela 23   Herdeiros da escravidão e os legados monetários 195 

Tabela 24  Local de nascimento dos forros barbacenenses e distribuição de seus bens 204 



 

 

 

 

Lista de Gráficos 

 

Gráfico 1  Disposições de Bem Morrer dos 79 testadores do Termo de Barbacena 73 

Gráfico 2  Legados condicionados e livres 96 

Gráfico 3 Total de bens de raiz dos 47 inventariados 1850 a 1888 107 

Gráfico 4 Percentual dos bens dos inventariados citadinos 115 

Gráfico 5 Investimentos realizados pelos testadores rurais 135 

Grafico 6 Sexo e cor/condição dos libertos legatários de bens rurais 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Listas de Mapas 

 

Mapa 1 Vila de Barbacena 1840 43 

Mapa 2 Os caminhos de Minas 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lista de Diagramas 

 

Diagrama 1 Família de Leocádia parda 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Listas de abreviaturas 

 

AHMPAS - Arquivo Histórico Municipal de Barbacena “Altair Savassi” 

APM -  Arquivo Publico Mineiro 

CEDEPLAR - Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais 

LAHES UFJF- Laboratório de História Econômica e Social - UFJF 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 

SVC – S. Vara Civil 

ACSM-  Arquivo da Casa Setecentista de Mariana 

ANPUH - Associação Nacional de História 

FAPERJ - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro 

FGV - Fundação Getulio Vargas 

CES - Centro de Ensino Superior  

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

UFF- Universidade Federal Fluminense. 

(SM) Sexo masculino  (SF)- Sexo feminino  (I)- Ingênuos menores de 11 anos. 

 (MP) Mulher Parda / (MC) Mulher Crioula / (MS) Mulher sem identificação. 

(HA) Homem africano / (HC) Homem crioulo/ (HP) Homem Pardo / (HS) Sem 

identificação / (HCB) Cabra / (HM) Mulato / (F ) Fula. 

(CMP)  Criança mulher parda / (CMC) Criança mulher crioula 

(CMS) Criança mulher sem identificação / (CHS) Criança homem sem identificação. 

(CHCB) Criança homem cabra / (CMCB) Criança mulher cabra 

(CHM) Criança homem mulato /  (CMM) Criança mulher mulata 



 

 

 

 

Sumário 

 

INTRODUÇÃO  13 

Capitulo I “ O CAMINHO NOVO”  para a liberdade! 22 

1.1 A JUSTIÇA EM CENA: o papel da Justiça no caso de Manoel Benguela 22 

1.2 NOVO CAMINHO: Barbacena e a importância de sua rota nas Gerais 42 

1.3 A MONTAGEM ESCRAVISTA NA BARBACENA OITOCENTISTA 54 

Capitulo II MORTE TESTAMENTÁRIA 64 

2.1 A MORTE TESTAMENTARIA NO TERMO DE BARBACENA 65 

2.2 ALÉM DAS SENZALAS: “amizades e legados” 76 

2.3 TESTADORES BARBACENENSES, ABASTADOS?  

 

102 

Capitulo III HERDEIROS DA ESCRAVIDÃO 138 

3.1 HERDEIROS DA ESCRAVIDÃO: cor-condição, família e gênero. 138 

3.2 OS LEGADOS 167 

3.3 ENTRE OS BENS E A LIBEDADE 198 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 206 

5 FONTES PRIMÁRIAS 211 

6 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 211 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escravidão africana iniciou sem uma legislação consolidada. Foi julgada por 

religiosos como luz que faltava aos “africanos ignorantes e sem evangelização”
1
; foi vista 

por comerciantes e proprietários rurais como fator de desenvolvimento econômico e de alta 

lucratividade. Nesse jogo de interesses, homens, mulheres e crianças, retirados de seu meio 

social e trazidos, por além-mar, passam a escrever um novo capítulo na história dos países 

que os receberam. Tantos estes africanos quanto seus descendentes passam a transformar o 

cotidiano de diversas localidades do mundo.  

Hoje, são amplos na historiografia os temas que abordam a escravidão brasileira. 

Mesmo assim, ressaltamos que há muito a ser debatido, pesquisado e comparado. Regiões 

do Brasil com formas peculiares em seus contextos sociais e econômicos se viram 

mescladas com a cultura dos recém-chegados habitantes africanos. Esses e seus 

descendentes se tornaram, ao longo dos anos, escravos ladinos conhecedores das brechas 

existentes nos sistemas normativos. E nesse contexto, buscaram dentro de seus limites, 

ultrapassar as brechas e se inserirem, de forma mais autônoma, na sociedade escravista.   

Dentro dessa perspectiva, a recente pesquisa propõe analisar legados deixados a 

escravos por seus senhores no Termo de Barbacena, no período de 1850 a 1888, 

verificados em fontes testamentárias que determinavam a certos cativos tanto a alforria 

quanto os legados materiais como alqueires de terras, fazendas, animais, escravos, 

dinheiros e/ou outros bens (sendo legado também a certos libertos) que lhes 

possibilitassem alcançar autonomia.  

 

                                                
1
  Eric Williams, Capitalismo e escravidão (1ª ed: 1944; trad.port.) Rio de Janeiro: Ed.Americana, 

1975. 
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Ao iniciar este parágrafo, ressaltamos a dinâmica existente nas relações escravistas, 

nas quais homens e mulheres, mesmo inseridos em um sistema opressor, respiravam 

anseios em conquistar seu espaço na sociedade em que viviam. Dessa forma, seguindo as 

linhas do historiador baiano João José Reis, podemos dizer que, entre a passividade 

absoluta e a agressividade cega, existia uma posição intermediária na escravidão que era 

pautada na negociação, na percepção e na estratégia elaboradas pelos cativos, na tentativa 

de ampliar e melhorar suas condições de sociabilidade.  2 

 Célia Marinho Azevedo estuda os temores advindos de conflitos reais ou potenciais 

travados entre a elite e a camada de escravos e libertos, e afirma que esses se tornaram 

portadores de “um perigoso grau de autonomia que nenhuma lei repressiva, por si só, 

poderia coibir.”
 3 

 

Entre as medidas utilizadas pelos senhores na manutenção da ordem escravista e 

que iria diretamente ao anseio dos escravos, era a possibilidade de alcançar a liberdade. E 

porque não, juntamente com a liberdade, a expectativa de conquistar pecúlios que traria 

estabilidade à sua nova condição social.  

Para Faria, a alforria era o resultado ou do acúmulo de pecúlios adquiridos pelos 

cativos depois de anos de trabalhos ou a recompensa pela “dedicação, amizade e bons 

serviços prestados” anos a fio ao senhor. Em suas palavras, para o escravo “o ganho mais 

evidente era o exercício da liberdade de movimento.” 
4
 No entanto, antes da proibição 

imposta pela lei de 1871, as possibilidades de ascensão social do homem cativo ditados em 

documentos, poderiam ser revogadas pelo senhor em caso de ingratidão.  

                                                
2  SILVA; REIS. Eduardo, João José. Negociação e Conflito: resistência negra no Brasil escravista. 

São Paulo, Cia das Letras, 1989, p.7. 
3 AZEVEDO, Célia M. Marinho. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites. 

Século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 218. 
4  FARIA, Sheila de C. A Colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 135. 
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O trabalho da historiadora Hebe Mattos também enfatiza as oscilações que 

ocorriam entre a escravidão e a conquista da liberdade na região Sudeste. Para a autora, as 

relações entre senhores e escravos eram mais do que simples relações de propriedades. 

Permeava deveres de fidelidade e amizade por parte do cativo que, em caso contrário, 

colocaria em risco ganhos já alcançados.   Entretanto, essa política de negociação não 

favorecia somente o “poder moral dos senhores”, pois a repercussão de atos considerados 

pelos escravos como reprováveis também desencadearia reações impensadas e perigosas 

para a própria manutenção do sistema.
 5
 

Guedes, pesquisando as experiências de egressos do cativeiro, afirma que as 

concessões de alforrias não podem ser resumidas, de um lado, como engodo senhorial e de 

outro, como sintoma da resistência escrava.  Para o autor, ao seguir tal pensamento 

dicotômico, “implica afirmar que os escravos conquistaram um engodo e caíram na 

armadilha do senhor, contribuindo para a manutenção e estabilidade do sistema.” 
6
  

Na verdade, na visão de Guedes, ocorre o inverso. Apesar de as concessões de 

alforrias pertencerem ao poder moral do senhor, era a demonstração da troca equitativa 

existente em busca da estabilidade devido às permanentes tensões e pressões que eram 

estimuladas pelos escravos.  Os cativos sabiam da importância de serem cautelosos na 

conquista da mobilidade sonhada. Claro que alguns reagiam de forma agressiva ao 

cativeiro, ou rebelando-se ou, fugindo mato adentro, mas esses poderiam ficar cada vez 

mais, distantes da liberdade social. 

Para Guedes, as alforrias, por serem concessões do senhor, facilitava-lhe 

“manipular” o sistema escravista. No entanto, tais manipulações sofriam influência das 

pressões e inseguranças surgidas na relação com seu escravo, e esse, apesar das limitações 

                                                
5  MATTOS, Hebe M. Das cores do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista, 

Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 192. 
6  GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto 

Feliz, São Paulo, c.1798 -1850). Rio de Janeiro: Faperj-Mauad, 2008, p.183. 
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impostas pela escravidão, mostrava-se atento às determinações senhoriais, forçando-os a 

agirem com cautela.  

Todavia, não foi somente pela presença do escravo no encalço do senhor que esse 

legou alforrias àquele. Outros fatores, como a proximidade da morte ou a necessidade de 

reafirmação da moral senhorial, também influenciavam as negociações escravistas.  

Conforme Rodrigues, a Igreja, nos século IV e V, realizava “um longo trabalho de 

clericalização” 
7
 da morte, dando-lhe um aspecto público e cristão. Seus ritos não seriam 

somente responsabilidade da família, mas da Igreja e da sociedade. Nesse contexto, 

iniciam-se os sepultamentos no interior das igrejas. Isso dava ao clero o maior controle 

sobre seus mortos ao se declarar protetor dos mortos e combatentes dos profanadores de 

túmulos. A Igreja passa a fazer intercâmbio dos vivos com os mortos. Para tal, precisava 

receber parte dos bens dos finados que seria gasta com o pagamento das missas e das 

orações diárias em favor das “almas pecadoras”. 

O purgatório aparece como o local intermediário entre o Céu e o Inferno. É o 

argumento perfeito utilizado pela Igreja contra as orações realizadas pelos leigos em favor 

dos mortos, sem o intermédio do clero. Para a Igreja, a continuação da primazia de “todo” 

o cerimonial fúnebre era conseguida por meio das confissões. Por necessitar de perdão, os 

fiéis realizavam o pagamento de penitências ou de sufrágios.
8
 Para Reis, o purgatório era 

“uma região de passagem na geográfica celestial”. Para dele se livrar rapidamente, era 

necessária, além do arrependimento na hora da morte, a intercessão dos vivos a favor dos 

mortos com missas e orações destinadas aos santos.
9
 

                                                
7
  RODRIGUES, Claudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro 

(séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005, p. 42. 
8
  Sufrágio são as orações realizadas pelos vivos aos mortos, originando com esta função as confrarias 

e Irmandades. Já o pagamento de penitência poderia ocorrer com castigos corporais, jejuns, orações e verbas 

destinadas à igreja. RODRIGUES, Claudia. Nas fronteiras do além, p. 45. 
9
  Reis, João José. O cotidiano da morte no Brasil Oitocentista. Historia da vida Privada no Brasil. vol. 

2, Cia das Letras, p. 96. 
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É nesse ambiente de incertezas e com a intensificação dos sufrágios que as redações 

testamentárias trazem “à tona” a vontade de rever as atitudes e relações realizadas ao longo 

da vida. 

Sobre as concessões de liberdade a escravos, Soares questiona o número de 

alforrias apresentado em trabalhos pautados em fontes como as cartas de alforrias. Para o 

autor, os valores encontrados podem estar subestimados, consequência do não cruzamento 

com outras fontes. Ele lembra que é necessário fazer um apanhado de documentações 

diversificadas que tragam vestígios do funcionamento do sistema escravista e cita 

testamentos e cartas particulares (encontradas muitas vezes, em anexo, aos inventários) 

como primordiais para tal verificação. 
10

 

Outro fator importante debatido pelo autor se refere às análises realizadas no campo 

acadêmico. Essas análises distinguem as manumissões ocorridas em áreas urbanas como 

mais corriqueiras do que as de áreas rurais. Segundo Soares, as áreas rurais são vistas por 

alguns estudiosos com mínimas possibilidades de libertação dos escravos, em razão da 

constante necessidade de mão de obra trabalhadora. Para ele, tanto as áreas ligadas a 

agroexportação quanto as cidades possibilitaram ao escravo buscar sua liberdade. Esta 

sempre esteve imbuída no horizonte dos cativos, sendo resultado do próprio sistema 

escravista como forma de amortecer as relações entre senhores e escravos. 

Seguindo este trajeto, cito o trabalho de Guimarães para a cidade mineira de Juiz de 

Fora. Essa se tornou, no terceiro quartel dos oitocentos, em importante região 

agroexportadora de café da Zona da Mata. A autora ressalta que, “neste período a cidade 

analisada era considerada principal município cafeeiro e com maior concentração de 

                                                
10

  SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos 

escravos nos Campos de Goitacases, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
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escravos de Minas Gerais”. 
11

  Segundo seus dados coletados em testamentos da época, 

alguns testadores (principalmente sem herdeiros forçados) legaram a determinados 

escravos alforrias e bens que lhes favoreceriam manter a liberdade com certa autonomia. 

Suas conclusões se aproximam das de Soares, ao afirmar que, mesmo sendo Juiz de Fora 

uma área rural, foi significativo o percentual de senhores dispostos a libertar e legar 

hectares de terras a escravos.  

Graças ao aumento das pesquisas regionais, os estudos sobre a escravidão brasileira 

vêm enriquecendo o conhecimento a respeito de um sistema escravista que perdurou por 

mais de 300 anos. Para Barbacena, no momento, existem poucos trabalhos que abordam as 

relações escravistas. Para o período de nossa análise, encontramos o trabalho de Carvalho 

sobre as perspectivas de senhores e escravos no avançar da crise escravista dos oitocentos 

no Termo de Barbacena. Segundo o autor, o referido Termo “configurou-se como uma 

parte integrante de ordenamento sócio-mercantil escravista de acumulação de capital 

auferindo ganhos através de sua posição geográfica em relação às vias de transportes [...]. 

[Principalmente, por estar em ponto estratégico em relação ao Rio de Janeiro].”
 12

   

Carvalho, ao analisar inventários de 1870 a 1880 observou que os plantéis de 

cativos, em sua maioria, eram compostos de 1 a 19 cativos (apesar da existência de 

proprietários com até 130 escravos) e que em comparação ao número de mão de obra 

encontrado em outras áreas ligadas à cafeicultura ou ao cultivo da cana, os proprietários 

barbacenenses se classificam como “pequenos a médios produtores”.  Esses, mesmo sendo 

senhores de poucos cativos, formaram uma forte oligarquia local e se aproveitaram do 

prestígio alcançado para alicerçar grupos menores sob seu poder.  

                                                
11  GUIMARÃES, Elione S. Múltiplos viveres de afros descendentes na escravidão e na pós-

emancipação: família, trabalho, terra e conflito (Juiz de Fora – MG, 1828-1928). São Paulo: Annablume; 

Juiz de Fora: Funalfa Edições, 2006. 
12

  CARVALHO, Sheldon A. As perspectivas de senhores, escravos e libertos em torno do pecúlio 

e das redes familiares no desagregar da escravidão em Barbacena. (1871-1888).(Mestrado em 

Historia).Instituto de Ciência Humanas e Filosofia. Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rj, 2008. 



19 

 

 

 

Todavia, mesmo com a aparente “fortaleza senhorial” a subjugar outros membros 

da sociedade aos seus mandos, essa (fortaleza) não resistiria à crise do sistema escravista 

nos finais dos oitocentos, pressionada pela escravaria em busca de autonomia. Desse 

confronto de forças, novas negociações e conflitos chegaram ao âmbito jurídico e ajudaram 

a questionar a legitimidade da escravidão. 
13

 

Será com essas novas formulações sobre o período escravista brasileiro e com o 

questionamento sobre as relações escravas visualizadas, desde o enfraquecimento ocorrido 

no sistema no decorrer do século XIX, que a presente pesquisa indaga que tipo de relação 

favoreceu a certos cativos alcançar liberdade e legados que lhes garantiam autonomia. 

 Entre os benefícios deixados aos cativos por seus senhores, a alforria, com certeza, 

era a primeira a ser citada por estes e buscada por aqueles. Mesmo que, algumas vezes, 

fosse condicionada às intenções dos testadores, era a forma mais efetiva de manter a 

estabilidade e a ordem dentro do plantel. Guedes afirma que a alforria concedida em 

testamento, era uma intenção senhorial, uma potencialidade da liberdade, destinada a 

certos escravos como resultado de uma troca equitativa na qual um teria o poder de 

conceder o que o outro tanto esperava.
 14

  

O primeiro capítulo deste trabalho inicia com os confrontos ocorridos entre 

senhores e escravos em torno dos legados pré-determinados em testamentos. A revogação 

de direitos concedidos a cativos pelos senhores poderia iniciar pendengas com desfechos 

inesperados e que chegavam ao âmbito jurídico.  

A história de Manoel Benguela é narrada na cidade de Barbacena, a qual possui no 

século XIX, importância, devido suas rotas comerciais que ligavam o interior de Minas 

Gerais à capital do Império. Barbacena se localizava em ponto estratégico e funcionava 

                                                
13  GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambigüidade: as ações de liberdade da Corte de 

Apelação do Rio de Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 
14  GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social: (Porto 

Feliz , São Paulo, c. 1798-c.1850). Rio de Janeiro, Mauad X, FAPERJ, 2008, p. 183. 
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como entreposto comercial entre as cidades mineiras e o Rio de Janeiro. Com sua 

importância política e econômica, mesmo na formação tardia do termo em relação as 

localidades vizinhas, como São João del Rei,  o termo de Barbacena teve um número 

expressivo de propriedades escravistas.  

Barbacena com a característica escravista de plantéis reduzidos e disseminados pelo 

Termo traz nos relatos dos testamentos, de meado do século XIX, que será analisado no 

segundo capítulo, a peculiaridade das relações estabelecidas entre senhores e escravos. 

Nessas inter-relações é possível verificar como eram moldadas as características dos 

senhores que legavam benefícios aos cativos e libertos, e os tipos de legados que eram 

disponibilizados na post-mortem. A proximidade da morte difundia nos moribundos, 

sentimentos de reparação moral e piedosos. Nessa hora, antigas relações consanguíneas são 

declaradas e amizades reconhecidas. Os caprichos senhoriais voltam ao imaginário das 

relações escravistas e os afetos são parte importante nas disposições testamentárias.  

Mas quem são esses homens e mulheres testadores? Quais suas relações sociais e 

econômicas dentro do termo de Barbacena. A riqueza dos senhores influenciaram as 

doações de legados a antigos escravos? E quanto aos testadores menos abastados, como 

reconheciam a “amizade” de seus cativos? Esses são os pontos principais que serão 

trabalhados no segundo capítulo. Pretende-se verificar se as características econômicas e 

sociais dos testadores os influenciaram em suas determinações e distribuições de legados a 

cativos e ex-escravos. 

O capítulo de fechamento da dissertação, busca por meio das fontes testamentárias, 

pelas contas de testamentos e inventários classificar os escravos e libertos beneficiados. 

Nesses documentos o gênero, a idade e a classificação cor - condição social relatam as 

estratégias dos cativos e libertos na busca de autonomia dentro da sociedade escravista.  
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Escravos e libertos tentarão na família escrava encontrar forças para o 

enfrentamento às normas rígidas da escravidão e aos preconceitos sociais.  Os testadores 

forros, encontrados nos documentos do arquivo Municipal de Barbacena, também compõe 

a última parte do trabalho. É com a análise desses documentos de forros, que vem a 

indagação sobre os recursos e contextos que auxiliaram os ex-cativos a se tornarem donos 

de bens e como registraram o destino de seus pecúlios.  

E desta forma, pretendemos contribuir com as pesquisas sobre as relações escravas 

no Brasil e acenar para que novas indagações possam surgir a partir da leitura do presente 

trabalho. 
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CAPÍTULO I – A JUSTIÇA EM CENA 

 

“Toda escravidão é perversa; mas, a escravidão     

inteligente é dez vezes mais perversa do que a escravidão 

brutal. Uma odeia por instinto. A outra odeia [...] com 

reflexão.” 

Vitimas algozes - Joaquim Manuel de Macedo 

 

 

 

Em Barbacena, no ano de 1859, ocorreu um duplo homicídio que chocou a cidade. 

As irmãs Ana e Maria Ignez, idosas e residentes na fazenda da Ressaquinha, foram 

brutalmente assassinadas. Com a instauração do processo crime, o principal acusado 

passou a ser o único escravo existente na residência das vítimas: Manoel Benguela.  

O enredo dos fatos surpreendeu a todos da região com novos suspeitos, disputa 

judicial e até o envio do processo para o Tribunal da Relação. 

Reis e Silva afirmam que, dentro de uma sociedade com forte presença escrava, 

torna-se constante o temor de revoltas no imaginário dos homens livres, o que causa 

instabilidade social e amplia as possibilidades de negociação entre senhores e cativos.
 15

  

Célia Marinho Azevedo também estuda os temores advindos de conflitos reais ou 

potenciais travados entre a elite e a camada de escravos e libertos. Para ela esses se tornam 

portadores de “(...) um perigoso grau de autonomia, que nenhuma lei repressiva, por si só, 

poderia coibir”.
 16 

 

                                                
15

  SILVA; REIS. Eduardo, João José. Negociação e Conflito: resistência negra no Brasil escravista. 

São Paulo, Cia das Letras, 1989, p. 14. 
16

 AZEVEDO, Célia M. Marinho. Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites. 

Século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 218. 
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Nesse contexto as análises de documentos criminais trazem ao meio acadêmico 

histórias em que os dois lados, réu e vítimas, tentam explicar o ato. De acordo com 

Machado, “(...) Apesar do caráter institucional dessas fontes, ela permite o resgate do 

cotidiano, uma vez que a Justiça interessada em reconstituir o evento criminoso, penetra no 

dia a dia dos implicados (...).” 
17

 

No processo crime em questão, o escrivão Sr. Antônio Carlos da Silva descreve o 

ocorrido e mostra assombro e repúdio: 

Tendo notícia que se acham falecidas as senhoras Ana Ignez e Maria Ignez em 

suas próprias casa e cama neste Distrito, e como supõem terem sido assassinadas 

por algum malvado, visto que eram mulheres velhas e moravam sozinhas e terem 

morrido em uma só ocasião juntas, não posso deixar de proceder ao Auto Corpo 

Delito dos cadáveres.18 
 

De acordo com o laudo do Auto Corpo Delito realizado um dia depois de acharem 

os corpos, ou seja, no dia 19 de julho, as duas senhoras foram “apagadas pelas guélas”. 
19

 

A perícia constatou que, ambas foram espancadas e arrastadas pelo chão, posteriormente, 

colocadas em suas respectivas camas e cobertas.  

Do interior da residência das vítimas sumiram dinheiro, capotes e objetos foliados 

a ouro. Os peritos contataram também que as janelas que davam acesso à rua estavam 

arrombadas e por ali, provavelmente, teria entrado o assassino. 
20

 

O relato do crime levou a suspeita de que o criminoso tentou induzir as 

investigações a um assalto seguido de morte. Contudo, para a Justiça, o principal suspeito 

era o escravo das senhoras, o citado Manoel Benguela.  

 

                                                
17

  MACHADO, Maria H. P. T. Crime e Escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras de café 

paulistas – 1830 a 1888. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 15. 
18

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.04. 1SVC.   
19

  Guéla: garganta. Apagadas pelas guélas, ou seja, estranguladas. (SILVA, 1813[1789], p. 107) 
20  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.08. 1SVC.    



24 

 

 

 

No dia 01 de agosto de 1859, Manoel, o réu presumido, foi inquirido sobre sua 

relação com as vítimas.  Em depoimento, o cativo afirmou ser natural de Benguela, ter 40 

anos de idade e residir desde “moleque novo” na casa de Ana Ignez e Maria Ignez.
21

 

Quando lhe perguntaram sobre sua condição social, Manoel alegou que, até a 

morte das referidas senhoras, era cativo e que, depois do falecimento de ambas, tornou-se 

livre, devido à carta de alforria que elas lhe deram, com a condição de servi-las até a 

morte. Afirmou que o documento estava em poder do Sr. José Patrício, descrito no 

traslado com o título de Visconde do Rio Preto.  

Manoel disse não saber ler nem escrever, ser solteiro e ter a profissão de 

trabalhador de roça. O subdelegado José Rosa disse que “visto que o réu [...], além de 

miserável, ainda é cativo nomeio para seu curador o senhor Antônio Pereira de 

Carvalho.”
22

 

Segundo Grinberg, o escravo, por ser considerado incapaz pela Justiça brasileira, 

tinha de recorrer aos homens livres e influentes da sociedade que pudessem e quisessem 

brigar por seus direitos. Nas palavras da autora: 

 

(...) muitos advogados dos escravos em processo requerendo sua liberdade 

utilizavam como recurso retórico a expressão ‘miserável’, ao classificar seus 

clientes; esta condição vigorava de acordo com a retórica jurídica das 

Ordenações Filipinas23 a qual requeria um curador ad litem para os autores.24 
 

                                                
21

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.10. 1SVC.    
22

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.10. 1SVC 
23  No Brasil colônia, as Ordenações Portuguesas eram o estatuto jurídico vigente. Com a união entre 

Portugal e Espanha, essa passou a ser conhecida como Ordenações Filipinas. Posteriormente, a justiça do 

Império passou a se basear na Constituição de 1824 e estabelecia o direito inviolável e natural à liberdade. Na 

verdade a justiça brasileira se mostrava contraditória, quando afirmava, de um lado, o direito à liberdade, 

com juízes e curadores escravocratas defendendo cativos no tribunal e confirmava, do outro, o direito à 

propriedade (escrava). LARA, Silvia. H. (org.). Ordenações Filipinas: Livro V. São Paulo: Cia das Letras, 

1999.  
24

  GRINBERG, Keila. Liberata: a lei da ambiguidade: as ações de liberdade da Corte de Apelação do 

Rio de Janeiro, século XIX. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, pp. 64-65.  
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A posição da Justiça em relação aos escravos se tornou legítima, a partir da 

publicação do Aviso nº 7 de 1843. O 4º parágrafo determinava que fossem considerados 

“miseráveis” os pobres, os loucos, os cativos e os presos em cumprimento de sentenças. 

Na verdade, esse ato era o reconhecimento do Estado de uma prática costumeira existente, 

anterior a 1843, quando os órgãos jurídicos brasileiros recebiam petições de escravos 

solicitando um curador para defendê-los.
25

  

Manoel teve seu direito de defesa respeitado. Mas, um escravo ladino
26

 como ele, 

detentor de uma carta de alforria condicionada ao falecimento de suas senhoras, já idosas, 

iria se arriscar praticando os assassinatos? E, em caso afirmativo, como explicar sua ação?  

O papel das testemunhas nesse processo seria fundamental para desvendar os fatos, 

pois somente os relatos de terceiros poderiam desenhar a relação existente entre o réu e as 

vítimas e possíveis suspeitos.  

Na atualidade, novas pesquisas estão revelando a importância do papel da Justiça 

no Brasil Colônia e Império, tanto para os grandes escravocratas, quanto para as pessoas 

menos favorecidas.  Para Vellasco, a procura pela força da Justiça no século dezenove por 

diferentes grupos étnicos e econômicos vinha se ampliando. Esse fato é resultante da 

eficiência do aparato jurídico brasileiro que, carente de recursos mantenedores à sua 

burocracia, precisava mostrar-se como sedutor da ordem.
27

 

Com tal ampliação de público, as testemunhas revitalizam seu papel no poder 

jurídico como importante prova material, indistintamente de sua condição social. A Justiça 

reconhece que as testemunhas têm em mãos, os relatos da vida privada de réus e vítimas. 

                                                
25

  GRINBERG, Keila. Liberata:...op.cit., pp.65-66.  
26

  Termo empregado no período escravista para designar o escravo africano residente no Brasil a mais 

de 10 anos. Segundo Reis, os ladinos eram conhecedores da língua e costume local. Eles eram vistos como 

astuciosos e espertos. SILVA; REIS. Eduardo, João José. Negociação e Conflito: resistência negra no Brasil 

escravista. São Paulo, Cia das Letras, 1989, p. 20. 
27  VELLASCO, Ivan A. As Seduções da Ordem: violência, criminalidade e administração da justiça. 

Minas Gerais, século 19. Bauru: EDUSP, 2004, p.167.  
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São elas que “[...] se encarregam de revelar uma espécie de perfil sócio- comportamental 

[dos envolvidos]”. 
28

   

Em contrapartida, graças aos espaços abertos juridicamente às “novas 

testemunhas”, homens e mulheres poderão expressar suas observações sobre a ordem e 

Justiça brasileiras.  

Manoel José da Silva foi primeira testemunha a ser interrogada no processo crime 

contra o cativo Manoel Benguella. Manoel José dizia ser morador de Prados e exercer a 

atividade de roceiro.  

Ao ser inquerido sobre as mortes de Ana e Maria Ignez, a testemunha confirmou os 

dados citados pelo réu, todavia, acrescentou que Manoel Benguela era amásio da liberta 

Delphina, moradora da Cachoeira. 
29

  

A segunda testemunha, Cassimiro Vaslondo Pinto, natural da Vila de São João del- 

Rei e morador no Distrito de Ressaca, traz um panorama da relação do réu com as 

proprietárias.  

A testemunha afirma que 

 

 

Um mês e meio antes [dos assassinatos] estava negociando com uma das irmãs 

Ignez um leitão e, a senhora disse-lhe que não poderia ir até sua casa buscar [...] 

mandiocas e um chã de boi, porque não queria deixar a irmã sozinha em casa, 

por [medo das ameaças sofridas de seu escravo] Manoel [...]. [Informou também] 

que as [senhoras não sabiam precisar] naquele momento se [o escravo Manoel] 

se encontrava na casa de José Patrício [...]. Queriam [as senhoras] que a 

testemunha conduzisse o referido [escravo para a casa das proprietárias], a fim 
de segurá-lo lá (sic) para fazê-lo trabalhar e pagar a elas os ‘jornais’.30  

 

Pelo relato, Manoel possuía autonomia para trabalhar para terceiros. Contudo, o 

cativo parecia aproveitar-se da idade avançada de suas senhoras para extrapolarem sua 

“meia liberdade”. 

                                                
28  Vellasco, Ivan A. As Seduções da Ordem:...op.cit., p.205.  
29

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.14. 1SVC. 
30

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.16. 1SVC.    
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Cassimiro também confirmou o envolvimento amoroso entre Manoel e Delphina, 

ex-escrava de José Patrício. Segundo a testemunha, o réu tinha intenção de casar com a 

liberta a qualquer custo, mesmo que tivesse que comprar “sua própria liberdade”.  

Manoel parecia estar aflito para se ver liberto. Cassimiro alegou que em nove de 

julho do corrente ano, o réu fora até a casa de José Patrício saber sobre o conteúdo da carta 

e indagou dele se suas senhoras receberiam dinheiro em troca de sua liberdade. 
31

 

Assim a relação entre Manoel e as irmãs Ana e Maria Ignez parecia desgastada e 

conflituosa, como relatou a terceira testemunha Manoel Joaquim de Mattos. Em suas 

palavras, as proprietárias do africano estavam insatisfeitas com o escravo “por andar como 

forro e pegar mais mantimentos que ambas.”
32

 Parecia que as senhoras retiravam de suas 

terras sua sobrevivência, e Manoel usufruía dessas como se fossem suas propriedades. 

Delphina foi quarta testemunha a depor. A liberta confirmou seu envolvimento com 

Manoel, porém esclareceu que, no momento, nada mais existia entre eles.  

A ex-cativa ao ser inquirido afirma que, sete dias antes do crime, estando em sua 

casa conversando com Manoel, José Cabra, seu irmão, entrou na casa chamando o réu a 

mando de Felisberto, filho da testemunha e escravo de José Patrício.  Segundo a liberta, 

Manoel rejeitou o convite, mas foi impelido por outro cativo de José Patrício, Gabriel 

crioulo, que, chegando ao momento da conversa, obrigou-o a segui-lo. 
33

  

O enredo do processo parece ir mais além de uma rebeldia escrava em relação às 

determinações senhoriais. Ao prosseguir os depoimentos, novos suspeitos surgem no 

desenrolar dos fatos.  

Fulgêncio, quinto a testemunhar no processo, dizia ser casado, de idade de 20 anos e 

morador da Cachoeira.  Ao ser interrogado sobre os assassinatos, disse ter ouvido da boca 

                                                
31

  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fls.16 e 17. 1SVC 
32  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl. 17. 1SVC 
33  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.17. 1SVC.    
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de Sebastiana, escrava do tenente Manoel Thomaz, que os assassinos das irmãs Ignez 

foram os dois escravos de José Patrício, cujos nomes eram Felisberto e Gabriel. E que 

Manoel teria participado apenas como olheiro. 
34

 

Alexsandra da Costa Pinheiro, sexta testemunha, deu um relato interessante sobre 

os conflitos que envolveram a escravidão e a liberdade no Brasil oitocentista. Com seus 83 

anos e mostrando-se lúcida, disse ser roceira, moradora de Ressaca e conhecer muito as 

vítimas por serem companheiras de grupo de oração. Afirmou que, dias antes do ocorrido, 

as vítimas lhe solicitaram que fosse até a casa do Senhor José Patrício buscar a carta de 

alforria de Manoel, por se encontrarem em descontentamento com as atitudes do cativo.  

Ao solicitar a devolução do documento de liberdade, o pedido foi recusado pelo 

Senhor Patrício (tutor das senhoras) com a alegação de não poder devolver o documento 

pelo fato de o escravo encontrar-se liberto. Assim, ao retornar à casa das antigas 

proprietárias de Manoel, dias depois, a testemunha encontrou ambas as senhoras mortas e 

fétidas.  

Alexsandra parecia conhecer os pertences das vítimas, pois alegou em depoimento 

sentir falta, no interior da casa, de alguns trastes de Ana e Maria Ignez. De acordo com ela, 

sumira dinheiro e um cordão de ouro que, juntos, dariam para comprar um escravo. 
35

   

No processo, não foi encontrado, explicação alguma que confirmasse o citado por 

José Patrício sobre a liberdade de Manoel. Talvez o escravo se tivesse adiantado ao tutor 

das proprietárias, comprovando, de alguma forma, a conquista da liberdade. 

Todavia, percebe-se que as proprietárias, já idosas, para restabelecerem o poder 

moral sobre o cativo Manoel Benguela, determinaram em testamento, condições para que 

esse alforriasse.  

                                                
34  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.30. 1SVC.    
35

  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.30. 1SVC.    
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A escrava Sebastiana, citada no depoimento de Fulgêncio, também foi chamada a 

fazer parte do rol das testemunhas e mostrou-se peça importante no desvendar dos 

assassinatos. Ao ser inquirido, afirmou ter ouvido da boca de Gabriel, escravo do Senhor 

José Patrício, a ameaça de querer matar as senhoras Ana e Maria Ignez, caso denunciassem 

elas ao Senhor José Patrício, proprietário de Gabriel, o roubo de uma vaca fresca que fora 

doada a amásia Delphina. 
36

 

Mas foi João Cabra que trouxe ao campo jurídico o nome dos verdadeiros culpados 

pelo duplo assassinato e ainda relatou a complexidade que envolvia o sistema escravista no 

Brasil.  

João, irmão de Delphina, era roceiro e escravo de Dona Maria Ignácia. Ele alega 

que  

(...) na noite [...] em que mataram as pacientes, ele testemunha veio da fazenda 

da Serra para a senzala do Senhor José Patrício para a fim de noutro dia ir 

trabalhar com os outros, por quem tinha sido convidado e ali na senzala do 

referido Gabriel, achou o reo Manoel junto com Gabriel e Felisberto, todos 

muito alegres e o senhor dos ditos escravos neste dia não estava em casa”. 37  

 

A testemunha disse também que, à meia noite, ao deitar, viu os três escravos 

Gabriel, Felisberto e Manoel saírem da senzala e retornarem apenas no primeiro canto do 

galo. Manoel trazia às costas um saco grande de algodão que colocou próximo à fogueira. 

Assentou-se ali e, ao fazê-lo, deu um grande suspiro. Ficou amuado durante todo o dia. 

João ainda afirma ter ouvido da boca de seu sobrinho Felisberto a confissão do 

crime. Segundo ele, junto com Gabriel e Manoel, foram à casa das senhoras Ana e Maria 

Ignez e as mataram. Pelo relato, Manoel não participara do homicídio, ficando à espreita 

na porta de entrada.   

                                                
36  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.49. 1SVC.    
37  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.51. 1SVC.    
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Pela atitude de Manoel, recusando-se a participar ativamente do crime, apesar da 

decisão de conquistar sua liberdade e de se livrar das ameaças dos companheiros, ele não 

tinha a intenção de matar suas senhoras.  

Ao ser novamente inquirido, Manoel faz menção à existência de uma carta de 

alforria escrita por uma senhora de nome Antônia, de quem diz ele ter sido ela sua primeira 

proprietária. É interessante não haver no processo referência alguma à antiga senhora de 

Manoel, nem se essa tinha relações com Ana e Maria Ignez. 

Nas palavras do acusado, Antônia condicionara a liberdade de Manoel ao 

falecimento dela. Contudo, tal determinação fora negligenciada por Ana e Maria Ignez, 

que, ao ditar novo documento, determinaram a libertação do cativo para depois da morte 

de ambas. 
38

  

O réu disse também que, na noite anterior ao crime, dormira na fazenda do Senhor 

José Patrício; que, na ocasião ouvira de Gabriel, seu companheiro de senzala, que as 

senhoras Ana e Maria Ignez teriam surpreendido tanto a ele, Gabriel, quanto a Felisberto, 

também cativo na propriedade, a matar algumas novilhas e leva-las para a casa de 

Delphina. Receavam então que o roubo fosse denunciado ao proprietário da fazenda e 

senhor dos cativos, José Patrício. 

Naquele instante, coagindo Manoel, Gabriel afirma que as irmãs Ignez estariam 

zangadas com o cativo por ele andar extrapolando no uso da “meia liberdade concedida”. 

Em razão disso, ameaçavam anular sua carta de alforria e, posteriormente, mandar surrá-

lo. Assim, o réu foi intimado pelo amigo a tomar juntos uma providência antes que fosse 

tarde demais.
 39

 

                                                
38

  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.10. 1SVC.    
39  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, p. 59 
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A reação de Manoel, depois do duplo assassinato, quando, há dias, ele estava triste 

e cabisbaixo devia-se à aproximação e ao convívio forçado com suas senhoras. Mesmo 

sentindo-se objeto de “injustiça” em relação à continuidade da vida em cativeiro, esse 

sentimento mesclava-se com a afeição, conquistada no cotidiano, que ele sentia pelas suas 

proprietárias.  

É importante pensar que, o indivíduo elabora códigos e regras que o favorecem no 

convívio social. Será em razão desses códigos que algumas pessoas se legalizam com 

poderes não real e outras são capazes de suportar abusos inimagináveis?  

A escravidão do homem africano é um exemplo específico de códigos e regras que 

subordinaram certos grupos a outros. Os europeus, há anos, utilizaram a distinção e a 

inibição cultural para justificar a coerção física e o cativeiro de homens, mulheres e 

crianças de origem ou descendência africana.
40

 Contudo, essas coerções resultaram na 

descoberta pelos dominados do sentido de injustiça e de uma maneira de driblar, de acordo 

com suas concepções, o sistema escravista.  

Portanto, antes de julgar ações e reações de um indivíduo, é necessário, como 

afirma Moore Jr, verificar os desejos inatos que o levariam a se envolver em conflitos, para 

que, posteriormente, fosse possível aproximar-se das concepções do que, para ele, fosse 

justo ou injusto, sem cometer o erro de atribuir às agressões significados de simples 

instintos humanos.
41

 

                                                
40

  De acordo com o pensamento de Moore, vários fatores são nocivos ao homem, causando-lhes o 

sentimento de injustiça. Porém, a utilização da distinção entre culturas e da inibição originada pelo 

sentimento de inferioridade – sendo uma das justificativas de dominação de uma cultura por outra – pode 

tornar o dominado vulnerável e alvo fácil (MOORE, 1987, p.34). 
41  MOORE Jr., Barrington. Injustiça: As bases sociais da obediência e da rebeldia. São Paulo: Ed. 

Brasiliense, 1987, p. 23. 
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Conforme o autor, as causas sociais são mais explicativas das agressões do que as 

causas biológicas. Como exemplo, temos as diferenças étnicas e sociais, as relações de 

maus tratos e a inexistência de recursos necessários à sobrevivência humana. 
42

 

Na opinião de Machado, o crime social é o ato consciente de resistência ao sistema 

de dominação material e ideológico. No caso da escravidão negra, as camadas dominadas 

adquiriam, com a experiência de cativeiro, as noções do que era justo ou injusto e podiam 

reagir de diferentes formas, como com crimes. 
43

 

É interessante transcrever a sentença final do traslado de Auto Crime sobre os 

homicídios das senhoras Ana e Maria Ignez para que, posteriormente, abordemos alguns 

questionamentos e observações: 

 

Aos 08 de agosto de 1859, o escrivão Antônio Carlos da Silva registra a 

conclusão do processo: ‘ [...] está provado tanto pelo corpo de delito, como pelos 

juramentos dos peritos, que Ana Ignez e Maria Ignez foram assassinadas; e pelos 

juramentos das testemunhas, os assassinos são os réus Manoel, escravo destas 

(sic), e os réus Gabriel e Felisberto, ambos crioulos, cativos do Sr. José Patrício 

da Silva e a bem de ser sustentada esta prova pelo interrogatório do réo (sic) 

Manoel, a folha 19. Como incurso nas penas do artigo 192 do Código Criminal e 

artigo 16 do mesmo código. O escrivão lavra o nome dos réos no Rol dos 

culpados e envio ao Juiz de Direito dos Municípios para sustentar ou revogar a 
sentença e capturar e prender os réos Gabriel e Felisberto.’ 44  
 

O que fica perceptível na atitude de Manoel é que, mesmo com as limitações e 

regras do sistema escravista, ele buscou forçar a abertura das brechas existentes em todo 

sistema normativo, ao se declarar liberto conforme a vontade de sua antiga senhora 

Antônia. Adotou nova postura e passou a desrespeitar as regras impostas por suas novas 

proprietárias.  

Todavia, a perda da “moral senhorial”, depois de frustrar as expectativas do cativo 

traria final infeliz a todos. 

                                                
42

   MOORE Jr., Barrington. Injustiça: op.cit; p . 23. 
43  Idem, ibidem. 
44  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, p. 80 
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Importante lembrar que os seres humanos possuem reações diferenciadas de acordo 

com a consciência que têm sobre sua atuação dentro de uma sociedade. Quanto maior a 

noção da importância de sua função no meio em que vive, maior será o questionamento em 

relação às situações divergentes aos seus interesses.  

A violação de normas, tanto as prescritas em leis quanto as estabelecidas pelo 

costume, pode causar o sentimento de “ira”, o qual, em momentos-limites leva o indivíduo 

a requerer para si a noção de “injustiça”. O seu grau depende do valor e importância que 

são atribuídos a determinados fatos, e estes são variáveis de acordo com as concepções e os 

limites dos indivíduos nos âmbitos cognitivo, econômico e social. 

Na opinião de Bourdieu, a sociedade é um “[...] campo de produção simbólico que 

suscita uma relação de força entre os agentes.” 
45

 A violência (baseada na força física ou 

simbólica) não é fruto somente da instrumentalização pura e simples de uns sobre os 

outros. E também é exercida por meio dos jogos engendrados pelos atores sociais.  

Ao refletir sobre a escravidão, conforme afirma Machado, “[...] a violência 

subjacente ao sistema escravista não se restringe somente à consideração do monopólio da 

força senhorial. [...] a sociedade escravista utiliza de um grande aparato de coerção 

autônomo e muitas vezes paradoxos.” 
46

  

A formação da sociedade humana é a responsável pelo aparecimento da coerção 

como maneira de dominar e distribuir funções e recursos. Apenas um indivíduo não possui 

a força de um grupo. A partir desta noção, surgem as causalidades que pré-determinam 

regras e cooperações. Somente depois de analisar estas causalidades, juntamente com os 

fatores biológicos de cada indivíduo, é que torna possível entender o homem em sua 

realidade. 

                                                
45

  BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico: tradução Fernando Tomaz (português de Portugal) – 

2.ed. Rio de Janeiro, ed. Bertrand Brasil 1998, pp. 210-11 
46

  MACHADO, Maria H. P. T. Crime e Escravidão: trabalho, luta e resistência nas lavouras de café 

paulistas – 1830 a 1888. São Paulo: Brasiliense, 1997, p. 17. 
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Assim, o enredo que tem Manoel como protagonista demonstra a complexidade do 

sistema escravista. Em meio a mudanças institucionais, como o fim do tráfico negreiro e de 

compras intraprovinciais de mão-de-obra escrava, o trato servil também se modifica. Por 

um lado, não é mais simples desfazer-se do escravo arredio, rebelde, devido à sua 

valorização no mercado econômico. Por outro, o cativo ladino ou o crioulo conhecedor das 

mudanças a favor de sua liberdade procuram ampliar sua atuação na sociedade.  

Ana e Maria Ignez não souberam dosar a relação diária com o poder moral sobre o 

cativo. Eram idosas, precisavam da força de trabalho de Manoel para sustentá-las e 

possuíam apenas, como forma de coagi-lo, a ameaça da suspensão do direito à liberdade. 

Elas não imaginavam que tal ação poderia desencadear uma reação catastrófica no escravo 

ladino. 

 Uma vez confirmada a participação de Manoel nos assassinatos das senhoras Ana e 

Maria Inez, ele, juntamente com Gabriel e Felisberto foram incursos nas penas do artigo 

192 do Código Criminal Brasileiro e tendo como agravantes alguns itens do artigo 16. 

O artigo 192 encontra-se na terceira parte do código criminal e trata dos “Crimes 

Particulares”, dentro da seção “Homicídios”. Conforme prescrito nesse artigo, “[...] Matar 

alguém com qualquer das circunstâncias agravantes mencionadas no artigo 16, números 

dois, sete, dez, onze, doze, treze, quatorze e dezessete [...]”
47

, teriam as penas divididas em 

três graus, dependendo da extensão do crime: a pena máxima, com a sentença de morte 

natural; a pena média, com galé perpétua e a pena mínima, com trabalhos forçados para o 

Estado em prazo de até 20 anos. 
48

 

                                                
47  Código Criminal brasileiro site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.
pdf, p.187. Acessado em: 20/05/2011. 
48

  No Brasil imperial, parecia contraditório condenar escravos que praticavam crimes contra senhores, 

em reação à situação desumana que viviam na escravidão. Quanto à origem das leis brasileiras, iniciou-se 

com as Ordenações Filipinas que regeram as leis jurídicas de Portugal e de suas colônias desde 1569. No 

Brasil essas foram substituídas pelo Código Criminal Brasileiro, apenas em 1831. Contudo, o novo código 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf


35 

 

 

 

O artigo 16, localizado no capítulo 1 do Código e que se refere às circunstâncias 

agravantes dos crimes, é composto por 17 itens que qualificam as ações dos réus. Desses, 

apenas os números sete, dez, onze, quatorze e dezessete se relacionam à ação dos 

delinquentes julgado pelo assassinato das senhoras barbacenenses.
 49

 

O número sete do artigo 16 diz ser agravante no crime: “[...] Haver no ofendido a 

qualidade de ascendente, mestre, ou superior do delinquente, ou qualquer outra, que o 

constitua a respeito deste na razão de pai.” 
50

  Nesse caso, Ana e Maria Inez, dentro da 

sociedade escravista, além de proprietárias rurais, eram brancas e livres, ou seja, superiores 

no estatuto social em relação aos réus. 

O número dez do artigo diz agravar a pena se o delinquente abusou da confiança 

nele posta para cometer o crime. Manoel, apesar dos conflitos e receios que surgiram com 

suas senhoras, era alguém da vivência delas, a ponto de conhecer a rotina das vítimas e 

relatar aos cúmplices detalhes para a prática do crime.  

O número onze do artigo se refere ao agravante de o delinquente ter cometido o 

crime por paga, ou esperança de alguma recompensa. Na mentalidade dos réus, todos 

sairiam ganhando com o assassinato das “senhoras Ignez”. Manoel com a liberdade, 

Gabriel e Felisberto com a omissão do furto das novilhas. 

                                                                                                                                              
incorporou em seu texto condutas das Ordenações tais como: a penalidade por ‘morte natural’ com 

instrumento ou na forca e, posteriormente, sepultamento do réu; a ‘galé perpétua’ com envio do réu a uma 

das colônias portuguesas, ficando proibido o retorno à Colônia em que foi julgado e a pena de ‘trabalho 

forçado’ quando o réu ficava a disposição do Estado para execução de obras públicas durante 20 anos. Para 

saber mais sobre as Ordenações Filipinas ler: Lara (1999) e sobre o Código Criminal brasileiro site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.
pdf. Acessado em: 20/05/2011. 
49

  Como exemplo do artigo 16, temos o agravante aos homicídios “cometidos em busca de alguma 

recompensa”, como o Juiz julgou no caso de Manoel. Interessante não ter sido citada a Lei 4 de 10.06.1835 

que “determina as penas com que devem ser punidos os escravos, que matarem, ferirem ou commetterem 
outra qualquer offensa physica contra seus senhores”. site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Le

is1830vILeg.pdf. Acessado: 20/05/2011. 
50  Código Criminal brasileiro site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.

pdf, p.153. Acessado em: 20/05/2011. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
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No número quatorze, torna-se fator agravante, a entrada ou tentativa de entrar na 

casa do ofendido com intento de cometer o crime. Como relatado pelas testemunhas e 

confessado por Manoel, o trio bateu à porta da casa das idosas, matando-as no interior da 

residência. 

Quanto ao último número, dezessete, agrava a sentença dos réus o ajuste entre dois 

ou mais indivíduos para cometer o crime. Assim, Manoel, mesmo que coagido pelos 

colegas, foi considerado cúmplice de Gabriel e Felisberto, pois nada fizera para deter a 

ação e ainda assistira ao homicídio, enquanto vigiava a entrada da casa das vítimas. 

Na leitura final do julgamento, o relator pediu a condenação, no grau máximo, para 

os réus Gabriel e Felisberto, conforme prescrito no artigo 192 do Processo Criminal; pediu 

a condenação no grau máximo para Manoel. Todavia, sua sentença seria combinada com 

os artigos 34 e 35 do Código. 
51

 

Dessa forma, Manoel, por não ter tido participação ativa no ato final, teve 

abrandada sua sentença.  

Os artigos 34 e 35 se encontram no capítulo 1 do Código Criminal, na parte que 

trata das qualidades das penas e das maneiras de como se hão de impor e cumprir.  

Uma análise no artigo 35, que aparece primeiramente no processo de Manoel, 

afirma que “[...] A complicidade (sic) será punida com penas da tentativa; e a complicidade 

(sic) da tentativa com as mesmas penas desta, menos a terça parte, conforme regra 

estabelecida no artigo antecedente.” 
52

 

                                                
51

  No translado de Auto Crime, o nome de Manoel aparece duas vezes, uma junto com a condenação 

de Gabriel e depois sozinho com as penas atenuantes. Creio ter sido erro do escrivão ao escrever o nome de 

Manoel e deixar de escrever o nome de Felisberto junto a sentença de Gabriel. AHMPAS. Traslado de Auto 
Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.59.  
52  Código Criminal brasileiro site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.

pdf, p.157. Acessado em: 20/05/2011. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
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De acordo com o artigo antecedente, o número 34, a tentativa que não tivesse pena 

especial seria punida com as mesmas do crime, menos a terça parte em cada grau. Assim, 

“[...] Se a pena for de morte, impôr-se-ha (sic) ao culpado, [...] a de galés perpetua. Se for 

de galés perpetua, ou de prisão perpetua [...] impôr-se-ha a de galés por vinte anos, ou de 

prisão [...] por vinte anos [...].”. 
53

 

Depois do relato das penas atenuantes, o nome de Manoel não apareceu mais no 

traslado. Assim, será que conforme descrito no artigo 34, é provável que sua pena de morte 

fora diminuída para a galés perpétua.  

O interessante é que o processo se prolongou até 1868, numa luta travada entre o 

proprietário de Gabriel e a Justiça local. Quanto a Felisberto, depois da sentença de 1859, 

não foi mais citado nos autos, o que sugere ter recebido a condenação e a penalidade na 

íntegra, ou seja, a pena de morte. 

Com certeza, para o Sr. José Patrício, dono de terras e gado, nada seria mais danoso 

do que perder dois escravos em idade produtiva. Patrício parece ter sido influente na 

região, recebendo nos autos, algumas vezes, o título de “Visconde do Rio Preto”. 

Infelizmente, não encontramos fontes que expliquem a titulação. O fato é que, além de 

tutor das senhoras Ana e Maria Ignez, ele possuía poder moral sobre sua escravaria, a 

ponto dos cativos Gabriel e Felisberto cometerem duplo homicídio por medo da repreensão 

do senhor.
 54

 

No auto de qualificação datado de 1868, no Paço da Comarca Municipal de 

Barbacena, deu-se início ao interrogatório do cativo Gabriel. Quando foi inquirido pelo 

Juiz, disse ser filho de Manoel e Narcisa, ser solteiro, crioulo e nascido no arraial do Japão. 

                                                
53

  Código Criminal brasileiro site: 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.

pdf, p.157. Acessado em: 20/05/2011. 
54  AHMPAS. Execução de dívidas. Cx. 134, ord. 21. Autor José Patrício da Silva. 2SVC. 

http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/leisocerizadas/Leis1830vILeg.pdf
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À pergunta do Juiz Felixberto Soares de Gouveia Horta ao réu sobre os motivos pelos 

quais estava sendo julgado, respondeu-lhe negativamente.  

Ao que parece, Gabriel fora instruído pelo curador Doutor Caetano Xavier da Silva 

Pereira e pelo Senhor Patrício, a negar a participação no crime de assassinato das irmãs 

Ana e Maria Ignez. Ao ser interrogado sobre a prisão de Manoel e Felisberto e sobre a 

acusação do primeiro de que ele, Gabriel, e Felisberto eram os assassinos, disse 

desconhecer a acusação e as vítimas. 
55

  

De acordo com a conclusão do Juiz, “[...] o reo Gabriel, escravo, incurso no grau 

médio do artigo 192 do Código Criminal é condenado a pena de galés perpétua e o senhor 

do réu nas custas do processo e apelação da sentença [...]”. 
56

 

O artigo 449 do Regulamento 120 de 31 de janeiro de 1848, que regula as partes 

policiais e criminais da primeira instância dos processos analisados, recomenda que as 

apelações necessárias ou ex-offício têm lugar quando a pena aplicada em consequência do 

júri for pena de morte ou galés perpetuas. 
57

  

Ao aproveitar a brecha da lei, em 07 de maio de 1868, ou seja, dois dias depois da 

sentença de Gabriel, nova apelação foi impetrada pelo curador do réu a pedido do 

proprietário Sr. José Patrício.  O advogado utiliza o artigo 462 do Regulamento 120 para 

protestar da sentença deferida e solicita julgamento em novo júri.
58

 

O novo julgamento ocorreu em 03 de novembro do corrente ano. Gabriel teve como 

novo curador, o solicitador José Ignácio de Almeida Borges, em decorrência da ausência 

do nomeado.  

                                                
55  AHMPAS. Traslado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, p.? 
56

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, p.? 
57

  http://www.oab.org.br/editora/revista/Revista_12/e-books/Codigo_Imperio_2.pdf, pp. 353-

4. Acessado em: 29/01/2013. 
58

  http://www.oab.org.br/editora/revista/Revista_12/e-books/Codigo_Imperio_2.pdf, pp. 366-

7. Acessado em: 29/01/2013. 

http://www.oab.org.br/editora/revista/Revista_12/e-books/Codigo_Imperio_2.pdf
http://www.oab.org.br/editora/revista/Revista_12/e-books/Codigo_Imperio_2.pdf


39 

 

 

 

O réu, ao ser inquirido novamente sobre os assassinatos das irmãs Ignez, respondeu 

a tudo negativamente. 
59

 

A conclusão do processo ocorreu em 04 de novembro de 1868, no Paço da Câmara 

Municipal de Barbacena, na sala das sessões. De acordo com o escrivão José Pinto de 

Souza, compareceram 48 jurados, além da testemunha de acusação D. Ana Constância de 

Jesus, da informante Sebastiana e a da defesa Manoel José dos Santos. 

Em novo interrogatório, Gabriel afirmou ser natural da localidade do Japão, ter 35 

anos de idade, ser solteiro, morador do Rio Preto há seis anos, trabalhar na roça para seu 

senhor e ser inocente da acusação de assassinato. 
60

 

Porém, a constante negação de Gabriel na participação dos assassinatos das 

senhoras de seu companheiro Manoel e todo o investimento dispensado em sua defesa pelo 

senhor José Patrício não foram suficientes para absolvê-lo da condenação do júri. Em 

conformidade com a decisão do Juiz, Gabriel foi incurso na pena de grau máximo do artigo 

192 do Código Criminal, ou seja, a pena de morte, e seu senhor deveria arcar com as custas 

do processo.
61

 

A diferença das penas nos dois julgamentos nos deixa intrigado. O que teria levado 

o Juiz a transformar a pena de Gabriel de galés perpétua em pena de morte? 

O processo-crime, sendo uma fonte oficial, limita a compreensão da subjetividade 

existente nas decisões dos juízes, os quais, pautados em suas próprias concepções e 

observações sobre os fatos relatados, sentenciam de forma objetiva de acordo com a lei e 

os artigos.    

Por outro lado, como afirma Machado, apesar da linguagem jurídica e da 

intermediação do escrivão, entre o réu e as testemunhas no registro escrito, o processo 

                                                
59  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, p.? 
60

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.60. 1SVC.    
61

  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.60. 1SVC.    



40 

 

 

 

criminal permite resgatar o cotidiano dos envolvidos, mostrando seus laços familiares e 

afetivos, as relações de amizade, a rotina do trabalho e a frequente luta em prol da 

sobrevivência de pessoas socialmente dignificadas.
62

  

Em relação à sentença de Gabriel, no dia sete de novembro, seu curador entrou com 

nova apelação contra a penalidade imposta ao réu. De acordo com a defesa, não houve o 

comparecimento de todas as testemunhas solicitadas. Elas foram substituídas por outras 

que não estavam envolvidas com o processo.  O documento foi enviado ao Tribunal da 

Relação do Rio de Janeiro. 
63

 

Não foi possível saber o destino de Gabriel. No documento, não há informações 

sobre os resultados da apelação do curador. Contudo, ficou clara a predileção do Senhor 

Patrício por esse cativo que lhe prestava serviços há seis anos.  

Assim, perguntamos o que levaria o proprietário de Gabriel e Felisberto, a procurar 

de todas as formas, salvar o cativo recém-chegado à sua propriedade, das penalidades 

impostas pela Justiça e não fazer o mesmo pelo filho de Delphina, que era cria da casa?   

Algumas respostas podem ser formuladas como: a intenção do senhor em preservar 

o cativo em sua propriedade, devido às habilidades demonstradas no eito ou, pela amizade 

e submissão dispensada por esse escravo ao proprietário, ou por Gabriel ser parente do 

senhor.  

Nos relatos das testemunhas e do réu e companheiro Manoel, percebe-se que 

Gabriel era ardiloso e inteligente e se mostrava influente dentro da comunidade escrava. 

Pois, mesmo tornando-se amante da liberta Delphina, ele conseguiu persuadir o antigo 

amásio da ex-escrava a participar de suas empreitadas.  

                                                
62

  MACHADO, Maria Helena. Crime e escravidão: trabalho, luta, resistência nas lavouras paulistas. . 

São Paulo: Brasiliense, 1997, pp. 22-3. 
63  AHMPAS. Translado de Auto Crime. Caixa 143, ordem 16, Barbacena 1859, fl.70. 1SVC.    
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  A história narrada nesse Translado de Auto Crime corrobora a ideia central desse 

trabalho sobre a complexidade que envolvia as relações escravistas. Tanto a liberdade 

quanto aquisição de bens por parte dos escravos estava permeada por ações e reações 

distintas entre senhores e escravos. As atitudes se balanceavam ora para o poder moral ou a 

persuasão do senhor ora, para a passividade e rebeldia escrava. 

Assim, relações diárias faziam parte de um jogo de poderes e habilidades. 

Estratégias erradas podiam ocasionar sérios problemas a ambos os lados. Senhores e 

escravos viviam a tensão da proximidade. Os primeiros tinham de saber dosar amizade e 

poder moral; os segundos, respeito e oportunidade para conquistar seus desejos. Para 

ambos, um passo em falso podia ser catastrófico.  

Quanto ao papel da Justiça, pelo menos em âmbito regional, a conclusão do 

processo desfavorável aos interesses particulares, como a negação das solicitações de 

“Visconde do Rio Preto” comprova que a instituição jurídica necessitada de se afirmar, 

num panorama de aumento dos índices de criminalidade, como a mantenedora da ordem 

pública, buscou punir de forma igualitária, a todos os acusados. 
64

  

Para Bourdieu, deve-se evitar conceituar a “disciplina do Direito” como se ela fosse 

baseada apenas no formalismo jurídico, como se sua autonomia, em relação ao mundo 

social, servisse apenas como instrumento para manutenção dos direitos dos dominantes.  

Conclusões de processos contrários a essas visões demonstram o esforço do corpo 

jurídico, em meio a mudanças sociais, na construção de um “corpo doutrinário” que não 

sofreria influência da sociedade. 
65

  

Novas pesquisas estão revelando a importância da Justiça no Brasil Colônia e 

Império, tanto aos escravocratas, quanto aos menos favorecidos. Vellasco, ao estudar a 

                                                
64 VELLASCO, Ivan A. As Seduções da Ordem: violência, criminalidade e administração da justiça. Minas 

Gerais, século 19. Bauru: EDUSP, 2004. 
65

 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico: tradução Fernando Tomaz (português de Portugal) – 2.ed. Rio 

de Janeiro, ed. Bertrand Brasil 1998. 
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sedução da ordem em Minas oitocentista, afirma que a procura pela Justiça estava sendo 

ampliada pelos grupos étnicos e econômicos divergentes. A eficiência da Justiça “[...] é 

utilizada como um fator de sedução à população, a qual, ao reconhecer sua funcionalidade, 

continua garantindo a manutenção da burocracia jurídica”. 
66

    

No caso dos réus Manoel, Gabriel e Felisberto, a Justiça local mostrou firmeza em 

suas decisões. Afinal, o crime ocorrido no Termo de Barbacena, deve ter assombrado as 

relações escravistas do lugarejo acostumado com a proximidade entre senhor e escravo.  

Mas, e a Corte de Apelação do Rio de Janeiro, que recebeu o Processo Crime 

contra o escravo Gabriel, será que ela manteve a sedução da ordem ou se curvou à 

apelação do Senhor José Patrício?   

Essa é uma indagação, que para o momento, não possuímos respostas.   

Enfim, voltemos atenção agora para o lugarejo e sociedade que vivenciou os fatos 

narrados: o Termo de Barbacena e sua consolidação como região escravista no século XIX. 

 

1.2- O Caminho Novo para a liberdade: Barbacena e a importância de sua rota nas 

Gerais. 

 

A princípio, ao iniciar o estudo sobre o Termo de Barbacena, indagamos se a 

estrutura socioeconômica do Termo, em meado do século XIX, interferiu nas relações 

escravistas, onde certos senhores, além da liberdade, legaram a alguns escravos e libertos, 

em testamento, bens materiais.  

Para responder a indagação acima, é necessário verificar as características 

econômicas e escravistas de Barbacena no período em tela. Assim, nós retomaremos a 

trajetória política e econômica do Termo, relembrando seu desbravamento ocorrido no 

século XVII. 

                                                
66

  Vellasco, Ivan A. As Seduções da Ordem: violência, criminalidade e administração da justiça. 

Minas Gerais, século 19. Bauru: EDUSP, 2004, p.167.  
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Barbacena, em meados dos oitocentos era conhecida tanto por seu passado político, 

ligado à Inconfidência Mineira e à Revolução Liberal de 1842
67

, quanto pela dinâmica 

econômica adquirida no final do período aurífero. Teve sua origem intrinsecamente 

atrelada à abertura do “Caminho Novo”, em 1763, fato que diminuiu a distância e o tempo 

de viagem de regiões de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Nessa época, pertencia à 

Comarca do Rio das Mortes e estava subjugada à jurisdição do Termo de São João del Rei. 

Desmembrou-se em 1833, quando se elevou a Termo. Passou a pertencer à nova Comarca 

do Rio Paraibuna, comprovando a autonomia alcançada
68

.  

 

Mapa 1 – Vila de Barbacena 1840 

 

 
Fonte: CARVALHO, Sheldon A. As perspectivas de senhores, escravos e libertos em torno do pecúlio e das 
redes familiares no desagregar da escravidão em Barbacena. (1871-1888).(Mestrado em Historia).Instituto de 

Ciência Humanas e Filosofia. Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rj, 2008, p, 23. 
 

Seu povoamento, estabelecido somente depois da formação do Termo de 

Barbacena, foi iniciado pelos portugueses e paulistas um século antes. Segundo relatos de 

                                                
67  Pessoas ligadas à Inconfidência Mineira possuíam terras ou moradas na região de Barbacena, como 

o Padre Manoel Rodrigues da Costa, proprietário da fazenda do Registro Velho e o delator Joaquim Silvério 

dos Reis, proprietário da fazenda Caveira de Baixo. Outro fator que comprova o espírito revolucionário dos 

barbacenenses pode ser admirado no centro da cidade. A atual Câmara Municipal, que recebe o nome de 

Casa da Revolução Liberal em homenagem à participação de membros da sociedade local na Revolução de 

mesmo nome. Um dos lideres locais, Conde de Prados, por meio de seu jornal, “Ecos do Liberalismo”, 

participava ativamente da política brasileira de 1842. 
68  GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste e o mito da decadência de Minas 

Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002, p.33.  
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viajantes
69

, devido ao interesse dos jesuítas, no século XVII, em catequizar os índios puris 

fixados próximo ao Rio das Mortes, esses missionários se estabeleceram na região e 

fundaram a Aldeia da Borda do Campo para local de catequese dos nativos. 
70

 No entanto, 

com o lucro advindo da captura de índios embrenhados na mata acelerou as incursões dos 

bandeirantes na região. Disso resultaram conflitos cuja consequência foi expulsão dos 

religiosos e o desbravamento local.  

De acordo com dados coletados pela historiadora Edna Resende, foi desde essas 

incursões que se deu a descoberta das minas de ouro e de diamantes no final do século 

XVII. Isso desencadeou o processo de ocupação efetiva da região, que passou a se 

denominar de “Sertões Gerais dos Cataguás”. 
71

 

Massena afirma que essas primeiras bandeiras penetraram no território, chamado 

mais tarde de Minas Gerais, depois de vadear as margens do Rio Grande. Em seguida, 

subiram o curso do Rio das Mortes até às proximidades de sua cabeceira, tomaram as 

margens do afluente à direita, conhecido como Caeiro, até o vale do Ribeirão Dias, 

chegaram à Ressaca em direção às Gerais. O principal desbravador da região foi o 

bandeirante Fernão Dias Paes acompanhado de seus filhos: 

 

Em 21 de julho de 1664, Fernão Dias Pais partiu de Sant’Ana do Parnaíba, São 

Paulo, em companhia de seus filhos Garcia Rodrigues Pais, legítimo, e José Dias 

Pais, natural. Iam à procura de esmeralda no interior das Minas Gerais. 

Atravessaram a Serra da Mantiqueira, atingiram o Rio das Mortes e a Borda do 

Campo e prosseguiram até as cabeceiras do Rio das Velhas. 72  

                                                
69 Saint-Adolphe, J. C. R. Milliet de. Dicionário Geográfico Histórico  e Descritivo do Império do Brasil. 

Paris. Editor: J. P. Aillaud. 1845, vol. 2. 
70

 Os aldeamentos eram povoados indígenas administrados por missionários católicos que buscavam colocar 

em prática a utopia da ética cristã expansionista; para os colonos era espaço de mão de obra cativa barata; 
para a Coroa uma representação da soberania em um local desprovido de elementos urbanos e para os índios 

um espaço seu, onde apesar da introdução de novos elementos, os quais driblavam com suas crenças, davam-

lhes segurança frente às incertezas do processo de dominação européia.  Para saber mais, ver: MAIA, Lígio 

de Oliveira. Cultores da vinha sagrada: missão e tradução nas Serras de Ibiapaba (XVII). Dissertação de 

Mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2005. 
71

 RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de 

construção do Estado imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutorado apresentada na UFMG em 2008. 
72 MASSENA, Nestor. Barbacena: A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1985, p. 207. 
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São de 1664, os primeiros registros oficiais que aventam a possibilidade de haver 

pedras preciosas na região. Estas foram finalmente descobertas em 1683
73

, razão porque a 

região ficou conhecida como “Minas dos Cataguases”.   

As estradas que ligavam outras regiões do Brasil às Minas vinham tanto da Bahia 

como de São Paulo. Esta era a mais utilizada por interligar a região aurífera à cidade do 

Rio de Janeiro. Recebeu esse trajeto o nome de Caminho Velho. Por mostrar-se inviável 

em razão dos percalços do caminho - do aumento do tempo de viagem, dos perigos 

encontrados nas ações de ladrões -, tropeiros, colonizadores e autoridades passaram a 

cogitar outra forma de ligar as Minas à nova sede portuguesa no Brasil. Conforme registra 

Resende: 

 

(...) a viagem de setenta e quatro dias entre o litoral e as minas bem como a falta 

de segurança do transporte do quinto do ouro tornaram premente a necessidade 

de um percurso mais conveniente e menos extenuante. Diante disso, Garcia 

Rodrigues Pais iniciou, em 1698, a abertura de um caminho partindo do Rio de 

Janeiro em direção às minas. Por volta de 1701-1702, o chamado Caminho Novo 

já era utilizado para o fluxo de pessoas e mercadorias entre o Rio de Janeiro e a 

Borda do Campo. Esta rota, concluída apenas em 1725, significou uma grande 

economia no tempo de viagem, agora realizada em vinte e cinco dias. Nessa 
perspectiva tradicional, o Caminho Novo é o resultado da iniciativa de 

colonizadores paulistas e portugueses e das autoridades, preocupadas em garantir 

o abastecimento das minas. Tal esforço é personificado por Garcia Rodrigues 

Pais, a quem é atribuída tal empreitada. 74  
 

 Marca-se assim um novo caminho na trajetória e expansão da região que 

posteriormente ficaria conhecida como arraial da Borda de Campo. 

 

 

Mapa 2 - Os caminhos de Minas 

                                                
73 Segundo Massena, Fernão Dias Pais, em 1680, renova sua expedição ao interior de Minas Gerais em busca 

de esmeraldas, falecendo no ano seguinte de febre palustre às margens do Rio das Velhas. MASSENA, 

op.cit., p. 207. 
74 RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de 

construção do Estado imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutorado apresentada na UFMG em 2008. 

p.58-9. 
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Fonte: O Caminho Novo. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São João del  Rei. n. IV. 

1986.  Apud: RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo..., op.cit., p.58. 
 

Desde então, inicia-se uma urbanização consistente e ávida em prestar serviços de 

pouso aos tropeiros: vendiam-se-lhes tanto alimentos quanto áreas de pasto para seus 

animais, e forneciam-se mantimentos para áreas mineradoras e para o Rio de Janeiro. Isso 

incentivou agricultura e o comércio de gêneros alimentícios na região.
75

 

Em 1703, Domingos Rodrigues Fonseca Leme, primo e cunhado de Garcia 

Rodrigues Pais (filho de Fernão Dias Paes), edifica a sede da fazenda da Borda do Campo;  

em 1711 e, conclui a capela de Nossa Senhora da Piedade, que permaneceu com esse título 

até 1730. 

Também nesse período, iniciou a construção da nova igreja, a Matriz de Nossa 

Senhora da Piedade, na área mais central do arraial.  Massena cita as observações de Saint-

Hilaire sobre a Matriz como símbolo da posição privilegiada alcançada pela região em 

relação à Corte, devido à importância de sua arquitetura e ornamentação: 

                                                
75 RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo ..., op.cit., p.153. 
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A paróquia, dedicada a Nossa Senhora da Piedade, está edificada isoladamente 

ao meio de uma praça formada pelo encontro de duas ruas principais. Em frente 

a essa igreja está a coluna que designa sempre a sede da judicatura. A fachada da 

igreja de pedra e barro cru pintado de branco, tem quatro janelas [...] O coro fica 

por cima da porta. Debaixo dele, ficam dois afrescos feitos por um pintor da 

terra, representando a Paixão do senhor, duas pias de água benta e, numa capela 

especial, à esquerda, a fonte batismal de granito pintado toscamente [...]. A 

arcada que conduz ao altar-mor ostenta um candelabro de prata maciça que vale 

120 libras, dádiva do devoto Barão de Pitangui [...]. Demorei-me nesta descrição. 

Servirá para todas as igrejas das cidades prósperas no interior do Brasil, dentro 
da influência civilizadora da Capital.76   

 

Das palavras de Saint-Hilaire, pode deduzir-se a importância, no Brasil colônia, das 

demonstrações de poder econômico e da influência dos potentados locais (o Barão de 

Pitangui era um desses potentados, homem influente, tanto em razão dos negócios 

mantidos com a Corte, quanto em virtude de sua atuação política na Câmara Municipal de 

Barbacena e de sua luta a favor da Independência do Brasil) que favoreciam a integração 

das regiões interioranas com as áreas mais centrais da Colônia.   

  As construções ao redor da nova igreja, somente foram autorizadas em 15 de maio 

de 1753, sob a jurisdição civil da vila de São José. O arraial ascende à vila – com o nome 

de Barbacena - em 14 de agosto de 1791. Segundo Savassi, tal elevação deve-se tanto à 

importância da região como entreposto comercial quanto aos traumas causados pela 

famigerada quadrilha da Mantiqueira,
77

 que atuou nos sertões proibidos da Serra da 

Mantiqueira até 1784, propagando pânico entre os tropeiros. Por essas questões, os 

                                                
76 MASSENA, Nestor. Barbacena: A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1985,p.228-9. 
77 Devido à intensa passagem de tropeiros com mercadorias levadas e trazidas do Rio de Janeiro, a Coroa 

tomou como medida a proibição de posses de terras em áreas próximas ao Caminho Novo que não houvesse 
registros, passagens ou patrulhas, ficando conhecida como sertões proibidos. Outra precaução contra a ação 

de ladrões e salteadores foi à proibição de aguardente, armas e pólvoras entre os escravos que percorriam este 

trajeto. De todos os ataques sofridos pelos tropeiros, os mais temerosos foram feitos pela Quadrilha da 

Mantiqueira, composta por homens pobres livres como ciganos, mestiços e índios carijós, vestidos com 

fardas da patrulha do mato e escondidos na serra; principalmente próximo a fazenda da Borda do Campo. 

Devido à intensidade das ações de quadrilhas na região a Coroa passou a considerar como facinorosos todas 

as pessoas que não estivessem estabelecidas solidamente no local, morando nos arraiais ou que fizessem 

parte das tropas. Tal ação causou a generalização de salteadores, vadios e bandoleiros por parte das 

autoridades. Cf. em ANASTASIA, Carla. Salteadores, bandoleiros e desbravadores nas matas gerais da 

Mantiqueira. In: Mary (org.) Revisão do Paraíso. Os brasileiros e o Estado em 500 anos de Historia. Ed. 

Campus, 2000, p. 115-138.  
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moradores da Freguesia da Borda do Campo tiveram sua petição prontamente atendida 

pelo então governador da Capitania de Minas Gerais, Luís Antônio Furtado de Mendonça 

(Visconde de Barbacena). Este, na nomeação da nova vila, foi homenageado.
78

  

Em 9 de Março de 1840, o então deputado Joaquim Dias Bicalho consegue aprovar 

a Lei Provincial que concede à vila de Barbacena o título de cidade. A explicação para tal é 

que Barbacena se encontrava em estado florescente e dinâmico.
79

  

Segundo Massena, Milliet, ao passar por Barbacena em 1841, afirma que a então 

cidade faz parte da Serra da Mantiqueira, com as freguesias de Ibitipoca e Simão Pereira; 

as quais juntas contavam “[...] com mais ou menos 12 mil habitantes que se empregam na 

agricultura e na extração de ouro, e exportam para o Rio de Janeiro grande quantidade de 

café e de algodão”.
80

  

O regionalista afirma também que, a cidade possui a ruas largas e alinhadas; que 

além da Matriz, possuía mais três igrejas; além dessas, tinha a casa da Câmara (que 

também funcionava como cadeia), duas escolas primárias para atendimento de alunos de 

sexos diferentes; que totaliza, em população, três mil habitantes, número este que se 

multiplicava com os almocreves que circulavam na região.   Sua “economia [se mostrava] 

dinâmica e diversificada com várias estalagens e armazéns bem guarnecidos, casas de 

pasto e lojas de bebidas.” 
81

  

                                                
78 MASSENA, Nestor. Barbacena…, op.cit., p. 282. 
79 Para referência sobre a evolução administrativa da futura cidade de Barbacena, ver: MASSENA, Nestor. 

Barbacena: a terra e o homem. Belo Horizonte: imprensa Oficial, 1985. 
80 MASSENA, Nestor. idem, p.298. 
81 Saint-Adolphe, J. C. R. Milliet de.Dicionário Geográfico Histórico  e Descritivo do Império do Brasil. 

Paris. Editor: J. P. Aillaud. 1845, vol. 2. 
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Para o observador, a existência de poucas fábricas deve-se à aversão de regiões 

mineradoras à produção fabril. Essa explicação é hoje questionável. Comprovam-no as 

recentes pesquisas sobre produção manufatureira em Minas Gerais
82

.  

Contrastando, em parte, com a visão de Millet, o inglês John Luccock, ao passar 

pela vila em 1808, relata ter ido até a fazenda do Registro Velho, para examinar a fábrica 

de tecidos de algodão e lã ali instalada há cinquenta anos. Conta ele que a fábrica 

continuava produzindo mercadorias afamadas na região e no Rio de Janeiro, embora, como 

se verifica no excerto à frente, apesar do renome da produção fabril da fazenda, esta não se 

mostrasse dinâmica na data de sua visita: 

 

O antigo governo via esse estabelecimento com olhos de inveja, intimando seu 

idealizador e proprietário a que fosse a Lisboa responder por infrações das leis 

coloniais; uma vez ali, retiveram-no sem ouvi-lo [...], durante vinte anos, 

enquanto que dia a dia sua fábrica marchava para ruína. [...] Os tecidos ingleses, 

por outro lado começam a assediar o país. Não é, portanto, de admirar que eu 

encontrasse a indústria agonizante [...]. 83     
 

Assim, torna-se compreensivo a observação de Millet sobre o “repúdio” dos 

habitantes de áreas mineiras às atividades fabris. Em 1814, ao visitar Barbacena e fazer seu 

reparo sobre as manufaturas da localidade, provavelmente referia-se ao declínio - citado 

por Luccock - ocorrido com a produção têxtil da fazenda do Registro Velho.   

Graça Filho, descrevendo o relato do visitante Richard Burton, à região das 

Vertentes, em 1868, aborda o espanto do estrangeiro sobre o atrofiamento econômico das 

cidades de São João del Rei e de Barbacena. Segundo o autor, para o viajante, “Barbacena 

                                                
82

 LIBBY, Douglas Cole. “Proto-industrialização em uma sociedade escravista: o caso de Minas Gerais”. In 

SZMRECSÁNYI, Tamás; LAPA, José Roberto do Amaral (org.). História Econômica da Independência e 

do Império. São Paulo: HUCITEC/FAPESP/ABPHE, 1996, pp. 237-280. 
83 LUCCOCK, J. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil. Belo Horizonte: Editora 

Itatiaia, 1975.  
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que concentrara as exportações de panos de Minas, se encontrava estagnada [...]”.
84

 O que 

acarretou baixa na movimentação mercantil da cidade. 
85

 

Libby afirma que a província mineira vivenciou nos oitocentos a 

protoindustrialização. Esta abrangia as atividades da siderurgia, da tecelagem, da 

mineração, da agricultura e da pecuária comercial. Era voltada ao mercado interprovincial, 

o que aumentava seus lucros e excedentes. Isso explica a existência de plantéis elevados, 

embora, na maior parte das regiões desenvolvidas ou não, economicamente, esses plantéis, 

em sua maioria, eram de tamanho pequeno e médio.  

Para o autor, o setor artesanal mineiro mostrava-se em processo de florescimento se 

comparado com outras regiões do Brasil, com sua indústria têxtil doméstica alcançando 

períodos de prosperidade: 

 

Esta indústria de panos, que, como vimos, chegava a exportar (e em quantidades 

nada desprezíveis até o fim da década de 1860), era tão generalizada na paisagem 

mineira, englobando domicílios pobres e ricos, urbanos e rurais, empregando 

mulheres livres e escravas, que se pode dizer que constituía a grande niveladora 

social da província. Como voraz consumidora da produção algodoeira, pode-se 

perceber a complementaridade da indústria têxtil doméstica, com relação à 

agricultura mercantil de subsistência e imaginá-la como um amorfo setor 

dinâmico à moda de Slenes.86 
 

Assim, a indústria têxtil da província oscilou entre o progresso e retrocesso, fato 

observado no Termo de Barbacena, na citação dos memorialistas e viajantes sobre a 

fazenda do Registro Velho. Essa tinha, havia anos, fortes vínculos comerciais com o Rio 

de Janeiro. Contudo, devido aos percalços que surgiram à industrialização brasileira nos 

oitocentos, transfere suas atividades têxteis, em meados do século, para a produção de 

                                                
84 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas Gerais: 

São João del Rei (1831- 1888). São Paulo: Annablume, 2002, p. 45 
85 É importante ter cuidado ao analisar relatos de viajantes que estiveram na Brasil, pois, estes refletem em 

suas observações visões preconceituosas cristalizadas pela noção de superioridade européia em relação aos 

demais continentes; ou devido aos sentimentos de simpatia ou antipatia imbuídos em seus escritos, conforme 

a receptividade que tiveram pela população local. 
86 LIBBY.  Douglas Cole. Historiografia e a formação social escravista mineira. Acervo. Rio de Janeiro 

v.3 n.1 p. 1-137 jan.-jun. 1988, p.15. 
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tabaco. Richard Burton maravilha-se com a fábrica de cigarros encontrada na fazenda do 

Registro Velho, alegando que “há aqui uma fábrica de cigarros famosa de Minas ao Rio”, e 

exclama que “[...] o fumo de rolo, em regra, é bom; mas este, é especialmente agradável.” 

87
 

O Padre José Joaquim Correia de Almeida, no jornal “Notícias da Cidade de 

Barbacena”, em 1883, confirma a importância da manufatura da região. Esta consistia na 

produção de “[...] queijos, açúcar, rapaduras, aguardente, fumo, farinha de milho [...]. 

Além de algumas voltadas à fabricação de tecidos de algodão e lã, sem se esquecer dos 

afamados cigarros [...].” 
88

 Eram produtos que ampliavam as relações comerciais do Termo 

com outras regiões brasileiras, principalmente com o Rio de Janeiro. 

Para Graça Filho, esta “possibilidade de recuperação econômica da região das 

Vertentes, iniciada na década de 1870, se explique devido a um incremento das relações 

comerciais com novas áreas cafeicultoras de Minas.” 
89

 Esta recuperação está perceptível 

nos dados coletados no recenseamento de 1872 e mostra alterações consideráveis na 

composição populacional do Termo, corroborando as pesquisas contrárias ao declínio 

econômico de Minas Gerais depois da década de 1870. 
90

 

Douglas Libby afirma que a agricultura mercantil de subsistência destinada ora ao 

autoconsumo, ora ao mercado interno e externo da província, era a principal atividade 

                                                
87 MASSENA, Nestor. Barbacena: A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1985p. 376. 
88 MASSENA, Nestor…; op.cit, p.376 
89 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste...; op.cit., p.45. 
90

 Entre os autores que consideram a decadência de Minas depois do período minerador encontra-se o 

trabalho de Celso Furtado que explica que a recessão econômica da região era o resultado de uma regressão à 

simples economia de subsistência, desagregada e descapitalizada das empresas escravistas, impotente na 

reposição de sua mão de obra cativa e resultando no atrofiamento de núcleos urbanos. Furtado visualiza, 

erroneamente, a decadência mineira, porque seu estudo toma como parâmetro as negociações voltadas para o 

comércio externo. Ver: TEIXEIRA, Adriano Braga. Barbacena Colonial: uma vila mineira na última década 
dos setecentos. In: Anais do Primeiro Colóquio do LAHES. Juiz de Fora, 13 a 16 de junho de 2005. 

Disponível em: www.lahes.ufjf.br.  

 Os trabalhos de Caio Prado Junior, Sérgio Buarque de Holanda, Mafalda P. Zemella e José F. 

Carrato, apesar de adotarem a noção de decadência de Minas, visualizavam a região Sul da capitania como 

sendo uma exceção nesse quadro econômico, devido à elevação de seu setor agrícola e pecuarista em 

decorrência de outras áreas. 

http://www.lahes.ufjf.br/
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econômica mineira. No entanto, afirma que as atividades de transformação, ainda que 

incipientes, tais como a siderurgia, a tecelagem e as forma de mercantilização desta 

produção eram importantes para Minas no século XIX.
91

     

Percebe-se, então, que o estagnar econômico decantado pela historiografia não se 

verificou em Minas Gerais. Entre a decadência da mineração e a expansão do café 

encontrava-se um setor de abastecimento dinâmico e diversificado, que contribuía com a 

derrubada de mitos e explicava as novas perspectivas de negociações comerciais que 

puderam dinamizar a economia de Barbacena nos oitocentos, como se comprova com as 

análises das fortunas dos potentados locais.
92

 

 Resende, ao pesquisar os inventários dos afortunados do Termo, constata que 

houve aumento significativo de proprietários com fortunas superiores a cem contos de réis, 

da primeira para a segunda metade do século XIX.
93

 Segundo a autora, os proprietários 

com esse total no monte mor, entre os anos de 1830 e 1849, não passavam de apenas 

quatro, indo para trinta e três pessoas entre os anos de 1850 e 1888.  Essa diferenciação 

pode ser explicada tanto pela inflação, com a desvalorização da moeda, no decorrer dos 

anos quanto pelo aumento do preço do escravo depois 1850. Ela lembra que esses 

inventariados eram de proprietários de escravos. Com o fim do tráfico negreiro, tiveram 

aumento significativo no valor de suas escravarias. Contudo, Resende esclarece que a 

acumulação de riquezas obtida pelo Termo estava também vinculada a sua dinâmica 

econômica.  

                                                
91 LIBBY,Douglas. Transformação e trabalho em uma economia escravista. São Paulo: Brasiliense,1988. 
92

 Maria Yedda Linhares polemizou a respeito do quadro mofino surgido com o esgotamento das lavras 

auríferas. Suas ressalvas ressuscitaram novas indagações e visões sobre a economia de Minas e trouxe à tona 

trabalhos como dos irmãos Martins e de Robert Slenes, que comprovam o dinamismo alcançado por minas 

oitocentista. Para saber mais, ler: MARTINS, Roberto B. A economia escravista de Minas Gerais no 

século XIX. Belo Horizonte, CEDEPLAR/UFMG, 1982; e SLENES, R. Os múltiplos de porcos e 

diamantes: a economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Cadernos do IFCH/UNICAMP, 17, 

Campinas, 1985. 
93 RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de 

construção do Estado imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutorado apresentada na UFMG em 

2008.p.119-20 
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Segundo sua interpretação, ao analisar 88 inventários dos homens mais ricos de 

Barbacena no século XIX (desses apenas 13 eram da primeira metade do século) com 

fortuna superior a 50:000$000 (cinquenta contos de réis), Resende constata o perfil rural 

desses potentados e conclui que, do total acima, 79 (setenta e nove) eram fazendeiros que 

desenvolviam plantações de milho, feijão, mandioca, arroz; criavam galinhas, porcos, 

vacas; vendiam queijo, toucinho e couro. Alguns chegaram a fabricar açúcar e aguardente. 

Entre esses, havia quatro que, além de empreendimentos ligados a terra dedicava-se a 

negócios de fazenda seca
94

, criação de gado vacum e cavalar. Existiam ainda alguns que 

concediam créditos à população. 

Oliveira, em trabalho sobre a cafeicultura mineira, demonstra que a estrutura 

fundiária de Barbacena apresentava, para os oitocentos, pequenas e médias propriedades 

voltadas principalmente à pecuária e, em menor escala, à agricultura, vinculadas ambos ao 

mercado interno.
95

 Isso fez com que, apesar de sua ocupação tardia em relação aos Termos 

de Mariana e de São João del Rei, Barbacena alcançasse, nesse século, proximidade no 

total de habitantes em relação aos Termos mais antigos, como veremos à frente.  

Todos os fatores acima comprovam o perfil agropecuarista do Termo e a 

importância da diversificação de sua economia, o que lhe possibilitou superar tanto as 

pressões sofridas quanto as oscilações da economia do Brasil - colônia/império. Destarte, 

conseguiu o Termo manter sua posição de destaque nas relações comerciais com as regiões 

vizinhas e com o Rio de Janeiro nos oitocentos.   

 

                                                
94 Seguindo a classificação de Graça Filho, quanto ao ramo do comércio, existindo os negócios de molhados, 

caracterizados pela venda de “gêneros líquidos, comestíveis e o que não se veste como o azeite, o vinho, 

tintas, carne seca, pólvora e o milho.” Já as Fazendas Secas comercializavam “[...] os tecidos, bem como os 

artigos de vestuário, livros, instrumentos musicais, utensílios domésticos, peças em metal, louças, 

especiarias, objetos de armarinho, papelaria, etc.”. GRAÇA, Filho. Op.cit., p.62-3.  
95 OLIVEIRA, Monica R. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira 

– 1780-1870. Niterói: UFF, 1999. (Tese de doutorado), p.92. 
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1.3- A montagem escravista na Barbacena oitocentista 

 Barbacena, além de fazer parte da estatística de regiões agrárias e escravistas 

voltadas ao mercado interprovincial, possuía diferenciações quanto a seus plantéis de 

cativos. No interior de suas várias fazendas, havia número reduzido de escravos por 

proprietários, que trabalhavam na agricultura, na pecuária e, em menor escala, na 

fabricação têxtil e em outros produtos manufaturados.      

Ao iniciar a análise sobre a população de Barbacena do século XIX, utilizou-se a 

lista nominativa de 1832 e o recenseamento realizado em 1872. Deve-se lembrar de que, 

no decorrer da realização dos dois censos, o Termo teve alterações administrativas 

significativas ao desmembrar-se de uma comarca e formar outra; ao passar de vila à 

cidade; ao ter modificada sua composição territorial, e perder importante área cafeicultora 

na zona da mata mineira, área formada pelas cidades de Juiz de Fora, Mar de Espanha, Rio 

Preto e Leopoldina. Contudo, nota-se que, mesmo com sua criação e efetiva ocupação 

tardia, Barbacena chega ao século XIX com população de 36.159 habitantes
96

, como 

mostra a tabela:  

Tabela 1 – Relação da população de Barbacena 
 

Fonte: Arquivo Publico Mineiro, em Belo Horizonte e no IBGE do Rio de Janeiro.  

Apud: CARVALHO, Sheldon. As perspectivas de senhores..., op. cit., p. 52. 
 

                                                
96

 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de famílias..., op.cit., p. 89. 

Termo de Barbacena  1831-1832 Termo de Barbacena  1872-1873 

População total do Termo 33.557 População total do Termo 40.113 

População total da Vila de 

Barbacena 

2.743 População total da cidade de Barbacena 19.503 

N. de livres da Vila de Barbacena 1.762 N. de livres da cidade de Barbacena 14.513 

N. de escravos da Vila de 

Barbacena 

979 N. de escravos da cidade de Barbacena 4.990 

N. de livres do Termo 17.725 N. de livres do Termo 29.765 

N. de escravos do Termo 14.246 N. de escravos do Termo 10.348 

N. de distritos do Termo 26 N. de distritos do Termo 06 
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O Termo de Barbacena, em 1832, era composto pela Vila de Barbacena, Curato do 

Espírito Santo, Borda do Campo, Ribeirão de Alberto Dias, Santana do Barroso, Juiz de 

Fora, São Francisco de Paula, São José do Paraíba, João Gomes, Cágado, Santana do 

Livramento, Remédios, São João Nepomuceno do Rio, Porto Alegre de Ubá, Engenho do 

Mato, Santa Rita de Ibitipoca, Rosário, Conceição de Ilhéus, Dores do Quilombo, Bom 

Retiro, Conceição do Rio Novo, Curral Novo, São Domingos, Bertioga, Piau.   

Depois de alguns desbravamentos e de mudanças, passa a compor o Termo, em 

1872, as paróquias de Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora dos Remédios, Santa Rita 

do Ibitipoca, Nossa Senhora do Desterro do Melo, Nossa Senhora da Conceição de 

Ibitipoca, São Miguel e Almas de João Gomes.   

Como se verifica, Barbacena, no decorrer de 40 anos, entre a elaboração da lista da 

população e o primeiro recenseamento nacional realizado, o total da população tem 

mudança pouco significativa (de 33.557 para 40.113 habitantes). No entanto, ao lembrar os 

desmembramentos ocorridos com o território, e a perda de áreas importantes como a zona 

da Mata Mineira, observa-se que o Termo, já no final do século XIX ainda manteve 

estabilidade em sua configuração demográfica. 

Importante lembrar que as Listas Nominativas foram solicitadas pelo governo 

provincial aos juízes de paz (estes escolhidos pelo governo entre os potentados locais, não 

sendo necessariamente magistrados). Estes deveriam listar na província a relação dos fogos 

ou famílias por quarteirões, a profissão dos seus membros, a cor, o sexo, a raça e o estado 

civil.
 
 

De acordo com Paiva, esse trabalho deve ter envolvido juízes de paz, escrivães, 

chefes de quarteirão e população, o que deve ter trazido problemas quanto à veracidade das 

informações fornecidas aos inspetores. Esses, muitas vezes, tinham dificuldades em 

encontrar tanto os trajetos que os levariam aos fogos, quanto o tempo total para a 
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finalização das tarefas. Essas informações, repassadas aos juízes, poderiam ter sofrido 

alterações de acordo com seus interesses pessoais.
 97

  

Contudo, mesmo que houvesse problemas na formulação da lista de 1832, o 

número de escravos dessa lista em comparação ao do recenseamento de 1871, demonstra o 

apego dos proprietários locais à escravidão. 
98

    

Este acréscimo de 82 % no total de cativos de um período a outro deve ter ligação, 

ou com o tráfico interno ou, pelo estímulo dos senhores à reprodução endógena, conforme 

argumenta Libby: 

 

Finalmente para o período pós-1850, a evidência embora escassa, aponta para 

um aumento na capacidade de reprodução da população cativa, algo 

perfeitamente compreensível na medida em que estaria refletindo a maior 

preocupação entre os senhores de escravos em melhorar o tratamento dado aos 

cativos exatamente no sentido de proteger e fazer crescer seus investimentos face 

á reduzida oferta de “peças de reposição”.99   
 

O Termo de Barbacena como comprovam as listas estava integrada ao circuito 

mercantil escravista do Brasil. Segundo Resende, Barbacena, criada em 1789, possuía no 

início dos oitocentos, 46 % de escravos no total de sua população:  

 

No termo de Barbacena, na primeira metade do século XIX, 48,2% dos 
proprietários tinham entre um e dez escravos, representando 17,5% do conjunto 

dos inventariados. Já na segunda metade do século, o índice sobe, e alcança 

53,5% dos proprietários na posse de 26,5% dos mancípios. Os proprietários de 

escravarias médias (entre 11 e 30 escravos) sofrem uma redução, passando de 

30,8% para 22,5%, embora o número de cativos permaneça estável na faixa entre 

40,2 e 41,3%. Os grandes proprietários constituem 10,3%, e concentram 42,3% 

dos escravos no período de 1830-1849. Já na segunda metade do século XIX, os 

maiores proprietários (na faixa entre 31 e 100 escravos, ou mais) perfazem um 

total de 7,1%, concentrando 41,2% dos inventariados. 100 

 

 

                                                
97

 Segundo PAIVA, Clotilde Andrade, ARNAUT, Luiz. Fontes para o estudo de Minas oitocentista: listas 

nominativas. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 5, 1990, Diamantina (MG). Anais… Belo 

Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 1990, pp.89-90. 
98 CARVALHO, Sheldon. As perspectivas de senhores..., op. cit., p. 54.  
99 LIBBY,Douglas. Transformação e trabalho..., op.cit., p.61. 
100

 RESENDE, Edna, idem, p. 116. 
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Observando os dados da autora, dois fatores são de extrema importância para novos 

estudos. O primeiro refere-se ao número de escravistas proprietários de mais de 30 cativos. 

Os quais apesar de número reduzido em relação aos donos de plantéis menores, perfaziam 

um total de 84 fazendeiros, valores que comparado aos encontrados por Graça Filho para 

São João del Rei (54 proprietários) leva ao questionamento das circunstâncias que teriam 

favorecido os proprietários barbacenenses, apesar da consolidação tardia do Termo em 

relação à cidade vizinha, superá-la no número de escravocratas com mancípios maiores. 
101

 

Todavia, o outro fator importante, se deve ao aumento da disseminação de pequenos 

plantéis a vários proprietários. 

 Conforme abordado por Resende, apesar de não prejudicar a estabilidade entre a 

razão de escravos e proprietários, essa diminuição de cativos nos plantéis demonstra certa 

preocupação e talvez estratégias dos fazendeiros na busca de novas formas de empregar 

seus antigos cativos. 

Sobre a composição desses plantéis de cativos, Ribeiro, estudando o Termo, do 

período de 1809 a 1850, verifica que a região possuía número maior de cativos do sexo 

masculino do que o do período anterior (1780 a 1808), o que mostra sua capacidade de 

importação de escravos e maior engajamento no tráfico negreiro. E, quando da 

intensificação do combate à compra de africanos, aumentou a presença de crioulos nas 

propriedades escravistas, o que indica que, ou os senhores incentivaram cada vez mais a 

reprodução endógena ou, as compras de escravos no tráfico interno tornou-se frequente e 

regular.
102

 

                                                
101 Como exemplo, cita-se o testamento de Dr. Camilo Ferreira Armonde, futuro Conde Prados, que ao 

redigí-lo, declara sua vontade de libertar alguns de seus escravos. Liberdade que se estende a todos os seus 

cativos por determinação de seus herdeiros, atendendo desejo do falecido. Foram alforriados 299 cativos, 

alguns com ônus, outros sem condição alguma. AHMPAS Registro de testamento. Caixa 286, ordem 08, 

livro 18, fl. 27.  Camillo Maria Ferreira Armonde. Data 1856. 1SVC. 
102 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da 

cafeicultura mineira – 1780/1870. Niterói: UFF, 1999. (Tese de doutorado), p.119. 
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Para Martins, os mineiros importaram, em termos líquidos, nas sete primeiras 

décadas dos oitocentos, cerca de 4 mil escravos, volume que não era demanda somente das 

áreas cafeeiras de Minas, mas de outras regiões com atividades diferenciadas dentro da 

Província.
103

 

O autor destaca por meio dos dados populacionais, que Minas Gerais teria recebido, 

entre 1854 e 1872, pelo menos 200 mil escravos vindos de outras províncias; e 140 mil 

trocaram de regiões mineiras com a economia em declínio para áreas em expansão 

econômica.  

Esses dados não descartam a saída de escravos mineiros para outras províncias, 

como descreve Martins. O viajante Richard Burton, ao passar por São João del Rei, afirma 

que os escravos estavam “em rápido declínio”, devido à sua venda para áreas agrícolas do 

Rio de Janeiro. Outros relatos analisados pelo autor, como inquéritos do governo 

provincial, relatos de memorialistas e até dados do censo do Império, comprovam que 

cativos mineiros estavam sendo alugados ou vendidos para as províncias de São Paulo e do 

Rio de Janeiro. É um fato que indica a complexidade do comercio de escravos ocorrido em 

meados dos oitocentos. Nas palavras do autor, “as províncias trocaram mais escravos entre 

si do que os resultados líquidos nos levariam a crer.” 
104

  

Para verificarmos melhor a complexidade que envolvia as transferências de 

escravos no pós-1850, tomamos a liberdade de retirar alguns dados da tabela elaborada por 

Martins sobre as importações de escravos em Minas entre 1852 a 1873. 

 

 

 

                                                
103

MARTINS, Roberto Borges. Minas e o tráfico de escravos no século XIX, outra vez. In: 

SZMRECSÁNYI, Támas & LAPA, José Roberto do Amaral (orgs.). História econômica da Independência 

e do Império. São Paulo, HUCITEC/FAPESP/ABPHE, 1996, p.99-100. 
104 MARTINS, Roberto Borges. Minas e o tráfico de escravos..., op. cit., p. 120.  
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Tabela 2 – Migração interna de escravos 

Municípios e regiões  Importações líquidas  

Barbacena 5.528 

Mariana  8700 

Ouro Preto 1463 

São João del Rei  1109 

São José del Rei - 249 

Sto. Antonio do Paraíbuna (JF)  9140 

Leopoldina  10.661 

Fonte: dados coletados da tabela 7 do trabalho de MARTINS, Roberto Borges. Minas e o tráfico de 

escravos no século XIX, outra vez. In: SZMRECSÁNYI, Támas & LAPA, José Roberto do Amaral (orgs.). 

História econômica da Independência e do Império. São Paulo, HUCITEC/Fapesp/ABPHE, 1996, p. 121. 
 

Escolhemos as regiões de desbravamentos mais antigos, como Mariana, Ouro 

Preto, São João del-Rei e São José, e as novas zonas cafeeiras, como Juiz de Fora e 

Leopoldina, para compararmos seu número de escravos importados ao de Barbacena. 

À primeira vista, o fato de as antigas áreas mineradoras estarem entre as maiores 

importadoras de escravos confirma as pesquisas sobre a continuidade do dinamismo 

econômico. Dessa forma, torna-se pertinente fazer pequena ressalva sobre o andamento das 

novas pesquisas ligadas a essas regiões. 

Flausino, em trabalho inédito sobre o tráfico interno de escravos em Mariana, se 

contrapõe à historiografia que classificava as antigas regiões coloniais mineradoras como 

fornecedoras de mão de obra cativa para as novas áreas cafeeiras.   Por meio da análise de 5 

livros de registros de Compra e Venda de escravos do Arquivo da Casa Setecentista de 

Mariana (ACSM) e 1° e 2° ofícios que cobrem o período de 1861 a 1886, o autor constata 

que a maior parte das transações nas compras de escravos ocorreu em âmbito local, ou 

seja, dentro de seu município ou freguesia. Isso confirma os dados de Martins e prova que 
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antigas regiões mineradoras, apesar do declínio do ouro, conseguiram manter seus cativos, 

mesmo com as demandas por estes nas áreas em expansão. 
105

 

Parreira também verificou negociações intramunicipais de cativos para a cidade de 

Ouro Preto. Conforme tabela acima, apesar dos valores terem sido inferiores ao de outras 

regiões mineiras, a antiga “Vila Rica” manteve seu saldo positivo.
106

    

No caso das áreas cafeeiras, o que parece, prevaleceu o caráter intramunicipal de 

suas transações comerciais cativas. Machado verifica em livros de registros de transações 

de escravos, que, de 1862 a 1871 e de 1880 a 1884, num total de duzentos e vinte e sete 

assentos, houve 80,18% de negócios relacionados ao elemento cativo, e desse total, 66,34% 

das compras e vendas foram concretizadas no âmbito do próprio município de Juiz de Fora 

ou da província.
107

  

 Segundo o autor, não houve, em Juiz de Fora, negociação intramunicipal 

substancial. Todavia, ocorreram transações precedentes (termo utilizado pelo autor) de 

proprietários juiz-foranos que possuíam escravos com matrículas feitas em outras regiões 

onde anteriormente residiam. Esses escravos, que já haviam sido comprados e 

matriculados antes de 1850, chamados pelo autor de "transacionados". Dessa forma, 

Machado verifica que, na zona da Mata mineira, a negociação escrava, depois do fim do 

tráfico negreiro, deu-se em três vieses: intramunicipal (transacional), intraprovincial e 

interprovincial.      

Não possuímos estudos sobre as transações comerciais de cativos para Barbacena, 

mas comprovamos, com a tabela 2, que, em pleno processo de mudanças em relação à 

                                                
105 FLAUSINO, Camila Carolina. Tráfico interno de escravos em Mariana: 1861-1886, p. 2. 
106 PARREIRA, Nilce Rodrigues. Comércio de homens em Ouro Preto no século XIX. Dissertação de 

mestrado. Curitiba: UFPR, 1990. (mimeografada). 
107

 MACHADO, Cláudio Heleno. O tráfico interno de escravos na região de Juiz de Fora na segunda 

metade do século XIX. X Seminário de Economia Mineira. Diamantina: 2002, pp. 5-6. 
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escravidão no Brasil, o Termo continuou adquirindo escravos, demonstrando seu apego ao 

escravismo e a mantendo o dinamismo alcançado por sua economia. 

Segundo a observação do Padre Correia de Almeida, Barbacena, em finais dos 

oitocentos, importa mais (principalmente artigos de luxo) do que participa do mercado com 

a exportação de seus produtos. É uma afirmação da capacidade de acumulação endógena 

de riqueza por parte dos habitantes do Termo, mesmo em meio à crise escravista. 

Suspeitamos que a estabilidade econômica e social dos senhores barbacenense 

poderia ser afetada pela crise da escravidão, advinda tanto das pressões impostas por leis 

que dificultavam a reprodução do sistema escravista, quanto pela própria escravaria que, 

ampliando sua margem de autonomia, por meio das relações estabelecidas, buscava novas 

formas de negociações, como demonstrado na história de Manoel Benguela. 

Para o Termo de Barbacena, entre as datas de 1850 até 1888, encontramos 388 

testamentos no Arquivo Municipal de Barbacena “Altair Savassi”. Desses selecionamos 79 

testadores que, além da alforria, legava a escravos benefícios e heranças como liberdade, 

dinheiro, terras e objetos pessoais. Seis testadores se declararam libertos e deixaram seus 

bens a descendentes e até aos antigos senhores.  

 

Tabela 3 - Perfil dos 388 testadores barbacenenses - 1850/1888  

 

Perfil dos Testadores 1850-1870 1871-1888 Total 

Testadores legatários  50 29 79 

Testadores escravistas 100 64 164 

Testadores sem escravos 60 84 144 

Total  210 178 388 

Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena 

 

 De acordo com a tabela, verifica por meio dos documentos encontrados no arquivo 

municipal, que entre os testadores do termo de Barbacena, um número significativo de 

senhores (144) não tinham escravos entre seus bens. Provavelmente, eram donos de 
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pequenas reservas de terras ou moradores urbanos. Apesar de donos de bens que 

justificassem a confecção de um testamento, tal parcela da sociedade local não alcançou 

pecúlio suficiente para a aquisição da mão de obra escrava. Infelizmente, no momento, não 

foi possível analisar o perfil sócio econômico desses homens e mulheres.  

Contudo, ao voltar a atenção o perfil dos senhores que deixaram seus registros em 

testamentos e que eram proprietários de escravos, conforme tabela abaixo, verifica o 

elevado número, dentro deste grupo de senhores, que legaram benefícios a cativos e 

libertos.  

  

Tabela 4 - Perfil dos testadores escravistas de Barbacena - 1850/1888  

 

Perfil dos Testadores 1850-1870 1871-1888 Total % 

Testadores legatários  50 29 79 32,5 

Testadores escravistas 100 64 164 67,5 

Total  150 93 243 100 
Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena 

 

 Assim, num total de 243 escravistas, 79 destes, ou seja, um 1 4 dos senhores, 

deixaram legados a cativos e libertos, o que corresponde a 34,5 % do grupo. Tal percentual 

corrobora com a importância numérica e simbólica da representatividade dos legados que 

serão estudados neste trabalho.  

 Seguindo o pensamento de Miriam Hartung, creio que a sociedade escravista além 

de conviver com interesses diversos, misturava, de um lado, os fatores econômicos 

individuais dos senhores de escravos, as ideias sobre a inferioridade dos negros e a 

“naturalidade” da escravidão; de outro, ideais sobre a família, a paternidade e a 

maternidade, juntamente com os valores cristãos, a caridade e o sentido da bondade que se 

mesclavam no imaginário local.  
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Em contrapartida, os escravos não ignoravam tais contradições, pois como veremos 

nos capítulos que procedem, eles não eram alienados e nem tivera suas personalidades 

desestruturadas pela violência da escravidão. Ao contrário, eles “[...] distenderam suas 

relações, forçaram aproximações e distanciamentos, visando retirar de seus atos o máximo 

de benefício [...]”.
108

 O que, na maior parte das vezes, era apenas a busca por mais 

segurança frente à sociedade da época e melhores condições de sobrevivência e trabalho.

 Mas afinal, quem são esses senhores e escravos que viram suas inter-relações 

sociais e escravistas se modificarem com as transformações ocorridas no século XIX? 
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CAPÍTULO II– “MORTE TESTAMENTÁRIA” 

 

  

 

 

Em sonho anunciam a minha morte: 

As pessoas falam umas para as outras, 
propalam, propagam, 

Divulgam para longe a minha vaga morte, 

Nas vozes vagas de um tempo vago.109 

 

  

A morte contemporânea, como descrita nos versos de Cecília Meireles, continua 

forte no imaginário humano de maneiras diversas, de acordo com a influência de cada 

sociedade nos rituais fúnebres. Nos países ocidentais ligados ao cristianismo verifica-se, 

nos dias de hoje, acentuada busca pela previsão mais acertada da proximidade da morte e, 

quem sabe, até seu retardamento. Tal mudança comprova a atual distância da mentalidade 

de hoje das antigas concepções medievais de paraíso celestial, que visualizavam o céu 

como um reino, a ponto de considerá-lo local ideal para o descanso eterno. 

Nos períodos de influência da Igreja Católica na sociedade, o “dia final” obteve o 

auge nos rituais cotidianos ao assombrar, de forma significativa, os fiéis com ameaças e 

previsões sobre o destino da alma. É dentro desse contexto que se busca uma interpretação 

mais qualitativa do significado dos testamentos no período oitocentistas para Barbacena. 

Indagamos que medos e ansiedades perpassavam a mente de senhores com a proximidade 

da morte ao fazerem disposições que favoreciam certos escravos e libertos com heranças e 

legados em testamento. 
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2.1- A morte testamentária no termo de Barbacena 

 

A morte nos oitocentos tornou-se descaracterizada da simbologia alcançada nos 

séculos anteriores. Os rituais fúnebres e, principalmente, a influência católica na morte de 

fiéis e na salvação das almas, no Brasil, foram perdendo força. Secularizou-se, cada vez 

mais, o post-mortem. Essa situação causou crises entre os defensores da imortalidade da 

alma – representados pela Igreja, que se beneficiaria econômica e moralmente dos medos 

pós-túmulo - e os adeptos da secularização da sociedade.  

Os documentos com disposições pós- morte, surgidos no final do século XIII por 

estímulo da Igreja, torna acentuada na Europa católica. Com as redações testamentárias, os 

vivos poderiam reparar seus erros, redigir suas determinações de última hora, deixar 

legados e esmolas pios e preparar, antecipadamente, os recursos necessários ao percurso e 

à salvação da própria alma. 

À confecção do testamento, seguiu um ritual fúnebre. Havia sempre um religioso 

que auxiliava o moribundo na redação do documento, lembrando-lhe os legados piedosos 

necessários à sua salvação e a importância das missas que poderiam ser celebradas em 

intenção de sua alma, da de parentes e amigos. Iniciava-se o rito invocando a Deus e a 

Virgem Maria; destinava-se ao corpo um local para o sepultamento. Muitas vezes as 

capelas das igrejas eram o destino mais indicado, talvez para assegurar a individualidade e 

a proteção da alma ou forçar, na memória diária dos vivos, a lembrança de seus falecidos.  

O registro testamentário de Adão Vieira, morador do Termo de Barbacena, escrito 

em 1853, estabelece seu sepultamento “dentro da matriz dessa cidade, debaixo do coro”. 

Diz no testamento ser seu costumeiro assistir às missas; mostra ser importante ao 

moribundo ter a sensação de continuidade dos hábitos terrenos que lhe agradavam e/ou a 

perpetuação de sua imagem - mesmo que na sepultura - na mente daqueles indivíduos 
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acostumados a vê-lo na igreja. Agindo dessa forma, talvez o terminus de Adão fosse visto 

com mais suavidade por ele e assim fosse mais bem aceito e preparado.
110

   

Nos testamentos, os aspectos celestiais muitas vezes se mesclavam aos interesses 

terrenos. Pagamento de dívidas, legados e missas devidas aos Santos eram descritas nos 

documentos como importantes à tranquilidade da alma.  Segundo Reis, os testamentos 

deixavam transparecer a necessidade da reparação moral do testador. Havia o 

reconhecimento de filhos e amantes ilegítimos; de dívidas não saldadas; de prejuízos 

materiais feitos a terceiros e ingratidões. Não havia nem haveria mentira que fosse 

desconhecida pelo “Pai Eterno”. 
111

  

A morte funcionava como mecanismo de reparação moral e tempo de fazer justiça 

aos que ficavam além de ordenar economicamente a vida terrena.   

Nessa hora, escravos e descendentes poderiam ser favorecidos com legados, 

dependendo da relação estabelecida com seus senhores. Esses justificavam suas ações com 

o reconhecimento de benefícios e direitos conquistados pelos cativos durante a escravidão. 

Abrindo um parêntese, enfatizo o estudo de Slenes sobre legados testamentários em 

áreas urbanas das Minas Gerais setecentistas. Para o autor, as relações escravistas da 

Capitania são atípicas em comparação às outras regiões do Brasil ligadas à agro 

exportação. Em Minas, as relações senhor e escravo se pautavam mais nas necessidades e 

conveniências do que em laços de amizades.   

Para Slenes, os escravos da Capitania do Ouro estavam disseminados, em número 

reduzido, entre senhores economicamente diferentes e executavam atividades variadas. 

                                                
110
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Assim os cativos alcançavam uma mobilidade social maior dentro desse sistema escravista. 

112
 

Lourenço afirma que os testamentos estavam impregnados de elementos religiosos, 

fato que influenciava nas disposições materiais do testador, pois, nesse momento, 

acentuava-lhe a importância de direcionar, de forma acertada, seus bens materiais e 

espirituais.
113

 Para a autora, “após a entrega da alma a Deus e de cuidar do destino de seu 

corpo, era necessário deixar expresso como deveriam ser distribuídos seus bens móveis.” 

114
 

Talvez porque esteja pautado nestas concepções tanto materialistas quanto 

religiosas que o nosso testador Adão se mostra confuso no decorrer dos anos. Pois, tempos 

depois da escrita de seu testamento, acrescenta a esse, cartas que modificavam suas 

determinações quanto aos bens e alega ter maior apego com seus cativos e casa. A 

princípio, o testador determina em 1853 que somente um cativo deveria ser coartado em 

200$000 mil réis a serem pagos ao testamenteiro para sanar dívidas. Entretanto, 

posteriormente acrescenta ao documento esta observação: “não desejando limitar este 

beneficio a um só, mas a dois que são: Alexandre e Gabriel. Por terem igual mérito [...]” 

115
. 

Ao que parece, Adão vive um momento de aflição e dúvidas quanto à sua partida 

terrena e ao destino de seus bens, pois reafirma que o presente benefício aos escravos 

acima mencionados somente será concretizado depois do pagamento de dívidas da casa, 

das despesas judiciais e da criação dos escravos pequenos. Afirma que não deseja que 
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“venda escravo algum e nem sua casa”, mas que sejam utilizados os jornais dos dois 

escravos para pagamento das despesas.  

Três anos depois da escrita do testamento e das modificações acima, Adão volta a 

alterar o documento. O testador pede ao testamenteiro, Sargento-Mor Antônio Marques, 

que, ao passar carta de alforria a Alexandre e Gabriel, deem-lhes de 40$000 a 50$000 mil 

réis para sustento, não a excedendo em valor no cativeiro por mais de doze anos; e aos 

escravos pequenos por trinta anos. Esses deverão receber também certa quantia em 

dinheiro ao se alforriarem.  

Não satisfeito com as modificações, dez dias depois, Adão acrescenta novo 

documento ao testamento. Nesse alega ele que doava aos seus escravos a casa onde [ele 

testador] mora, com a condição de vendê-la somente uns aos outros. Também afirma que o 

beneficio em dinheiro aos cativos, depois da liberdade deveria ser aumentado para 

100$000 mil réis.  

Todavia, enquanto a morte não ceifa sua imaginação, Adão vai modificando suas 

determinações e mostrando-se mais generoso com seus cativos. É o que faz em 24 de 

março de 1856, ao acrescentar nova carta ao documento, (post-mortem) afirmando possuir 

em sua companhia, e já libertas, Maria e sua filha (não cita o nome) e que deixava para 

elas, como para os demais cinco escravos coartados (que pagariam por sua alforria), a casa 

onde reside.   

O que se percebe, com as atitudes de Adão, é que o momento derradeiro entre a 

vida e a morte poderia prolongar-se anos a fio. Dessa forma, novas angústias e dúvidas 

surgiriam sobre o futuro dos bens terrenos, levando-o alterar certas determinações 

testamentárias, mas fazendo-o sempre com cuidado para não afetar o bem morrer.  

Adão afirma que sua esposa, Policiana Caetana de Jesus, seria sua herdeira 

universal, porém não volta a citá-la nos ulteriores codicilos, o que leva a crer que essa teria 
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falecido antes do marido. Dessa forma, o testador não se constrange em legar seus bens, 

principalmente a casa onde mora, às suas libertas e aos escravos coartados.   

Como os casados, os solteiros também preocuparam com a passagem para a 

eternidade. No decorrer dos oitocentos, com a aproximação da morte voltaram seus olhares 

aflitos para a distribuição e preservação de bens conquistados durante a vida e 

consideravam “raros”. Os solteiros, além da liberdade de disporem de seus bens da forma 

desejada por não possuírem herdeiros forçados - quando não reconheciam filhos ilegítimos, 

como obrigação moral e religiosa na hora da morte - também se mostraram 

despreocupados com os comentários de familiares e da sociedade em relação às suas 

disposições fúnebres.  

Fernando da Costa Pereira Osório, ao escrever seu testamento em 1857, se mostra 

preocupado com sua passagem para outro plano, determinando várias disposições post-

mortem, como se verifica em parte de sua transcrição abaixo: 

 

Eu Fernando da Costa Pereira Ozório, declaro que sou natural desta cidade de 

Barbacena, sou solteiro e neste estado me conservo e não tenho herdeiros 

forçados. [...] Declaro que sou irmão da Nossa Senhora da Boa Morte, do Senhor 

dos Passos, do Senhor do Bom Jesus dos Matosinhos e da Terra Santa, as quais 

minha testamenteira pagará os anuais. Mando que a minha herdeira por 1 ano 

seja obrigada a lavar e engomar a roupa do Senhor dos Passos. Dei a Nossa 

Senhora do Rosário 25$000 (vinte e cinco mil réis). Meu corpo será amortalhado 

com o habito de São Francisco e sepultado na porta da igreja da Matriz desta 

cidade.
116

    

 

 

 

A influência da religião em suas determinações fúnebres compõe a maior parte das 

exigências feitas à testamenteira, como: o pagamento dos anuais às irmandades à qual 

pertenceu; o sepultamento à porta da Matriz (local de maior acesso de fiéis, sendo, desta 

forma, sempre lembrado com orações); a entrega dos legados destinados a Nossa Senhora 
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do Rosário, protetora dos escravos e finalmente a determinação de, durante um ano ter, sua 

herdeira a obrigação de lavar e engomar as roupas do Senhor dos Passos.  

 Será que na mente do testador, imaginava ele que, ao agradar o Senhor dos Passos 

com roupas lavadas e engomadas por um ano, poderia esse Santo auxiliá-lo na caminhada 

rumo à morada do Pai?  

Talvez! Mas o mais interessante foi a escolha feita a favor de sua escrava Julianna 

Africana como sua universal herdeira e testamenteira. Ela teria de agraciar o Santo 

escolhido no prazo determinado. Provavelmente, Julianna não se irritaria em atender ao 

pedido de seu antigo senhor que, além de lhe dar a liberdade, também a tornava herdeira e 

gerente de seus bens, conforme afirma em testamento: 

 

Declaro que tenho uma escrava de nome Julianna africana, a qual depois de 

minha morte ficará liberta em remuneração aos bons serviços e assim também 

ficarão libertos seus filhos João, Ponciano, Evaristo, Lino e Virginia e todos mais 

que tiver durante minha vida. Deixo por meu testamenteiro em primeiro lugar a 

dita Julianna, por ter capacidade suficiente, e em segundo meu amigo Major 

Pedro Teixeira [...]. Instituo por minha universal herdeira a dita Julianna.117 
 

A confiança depositada em Julianna por Fernando vai além da conquista da herança 

por parte da escrava. Ela também se torna a primeira opção para testamenteiro dos bens do 

senhor.  

Assim, além do sonho do testador de uma vida celestial tranquila e sem culpas, com 

a esperança de uma passagem rápida e segura pelo purgatório havia outros fatores que 

eram levados em conta na distribuição de legados aos cativos diante da ameaça da morte.  

Pesava em suas determinações a existência ou carência de herdeiros diretos, a realidade de 

dívidas, a proximidade dos cativos e como estes se conduziam na administração dos bens 
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senhoriais. Eram situações que, com a gradual perda da “intenção do bem morrer”, se 

acentuariam. 

Rodrigues, em estudo sobre os costumes fúnebres do Rio de Janeiro nos oitocentos, 

comenta a importância da morte para os habitantes da Corte. Em suas palavras, “a morte 

era encarada como um momento denso, que demandava uma série de preparativos, cujo 

objetivo maior era a realização da ‘passagem’ para o Além”. 
118

A autora lembra que os 

rituais para uma boa passagem foi se modificando no decorrer do século dezenove, 

principalmente depois de 1850.  

Segundo Rodrigues, já na primeira metade dos oitocentos, há mudança na 

sensibilidade da população do Rio de Janeiro em relação a seus mortos. É nesse período 

que ocorre o rompimento da familiaridade entre vivos e mortos mantida há séculos pelos 

sepultamentos realizados no interior ou proximidade das igrejas. 

  A autora nomeia o agente modificador desse costume com o nome de “medicina 

social”. São os médicos que desde 1830 idealizavam projetos higienizadores para a Corte 

os quais se pautassem na separação dos vivos e mortos, que preconizam a necessidade de 

uma política que devia visar à transferência das sepulturas para fora dos limites da cidade. 

É o que ocorre de forma acentuada devido à epidemia de febre amarela que afetou a Corte 

nos anos de1849 e 1850. Em virtude da proliferação da doença, promulga-se o Decreto nº 

583 de 5/9/1850, que estabelece a criação de cemitérios públicos extramuros e o fim dos 

sepultamentos eclesiásticos.  

Inicia-se, desde então, a extinção de alguns rituais funerários como a utilização de 

mortalha de santos e de cores, sendo substituída por “roupas de uso” (grifo do autor). O 

funeral passa a ter sentido privado, isto é, encomendam-se os mortos em casa, não mais nas 
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igrejas. O cortejo passa a ser composto com menor número de pessoas, em decorrência da 

distância dos cemitérios.  

Para Rodrigues essas modificações indicam o processo de secularização das 

atitudes diante da morte na cidade do Rio de Janeiro em 1850. 
119

  

Por conseguinte, a secularização da morte, o instrumento regimentar utilizado para 

determinar a “boa passagem” também se remodela. A autora verifica que, nos testamentos 

de 1850 em diante, há supressão dos elementos iniciais que os preenchiam com 

determinações escatológicas - fortalecidas no período medieval - transferindo sua função 

de salvo conduto ao reino do Céu à simples instrumento de transmissão de herança. 
120

  

A diminuição das disposições cristãs nos documentos analisados para o Termo 

também se acentuou. No decênio de 1850, dos 79 testadores, 27 ainda estavam presos aos 

rituais católicos. Esses determinaram que suas roupas fúnebres fossem de preferência 

hábitos dos santos protetores ou das irmandades a que pertenciam. No caso de Barbacena, 

as mortalhas mais solicitadas eram de São Francisco de Assis, Nossa Senhora da Boa 

Morte, Nossa Senhora da Piedade ou Nosso Senhor dos Passos. Determinaram também que 

o sepultamento fosse dentro da Matriz, ou no adro da igreja, ou em local sagrado. 

Deixaram legados e esmolas aos pobres e santos e exigiram a celebração de várias missas 

em intenção da própria alma, da de parentes e de escravos.  

Entretanto, essas determinações foram diminuindo, no decorrer do meado dos 

oitocentos, entre nossos testadores. Entre os anos de 1881 e 1888, somente em três 
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 Rodrigues esclarece que o termo secularização designa o fato de a igreja não deter como antes o controle 

da estrutura social e cultural da sociedade. Para saber mais, ver: Rodrigues. Claudia. “Aspectos teóricos e 

metodológicos para uma análise da secularização das atitudes diante da morte no Rio de Janeiro 

oitocentista”. In: Anais do VIII Encontro Regional da ANPUH-RJ: História da Religião (Vassouras/RJ, 

1998), p. 2. 
120

 Em Barbacena, nos testamentos analisados, também ficam perceptíveis as alterações ocorridas nas 

concepções da morte.  Na região a secularização da morte foi marcada pela construção do cemitério na Igreja 

de Nossa Senhora da Boa Morte, em 1863. Houve, na oportunidade, a celebração da missa de corpo presente 

e enterro de um escravo do senhor Custódio José de Carvalho. MASSENA, Nestor... Op.cit.,p. 85. 
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testamentos encontramos esmolas destinadas à construção de capelas ou solicitando missas 

pelas almas.  

A análise das disposições testamentárias dos 79 barbacenenses, conforme gráfico 

abaixo, demonstra que, no decorrer dos oitocentos, acentuou-se, cada vez mais, a “morte 

dos testamentos” como documento de passaporte para o Céu, tornando-se apenas 

instrumento de disposições materiais: 

 

Gráfico 1  

 

Disposições de Bem Morrer - 79 testamentos do Termo de Barbacena 
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Fonte: Testamentos – 1850-1888. Arquivo Municipal Altair Savassi – Barbacena 

 
 
 
 

Importante ressaltar que a disparidade existente entre testadores do sexo masculino 

e os do sexo feminino, em havendo a presença majoritária de homens entre os testadores, 

isso se deve à própria estrutura econômica local. As atividades agrárias e pecuárias 

obrigavam os membros masculinos das famílias a realizar viagens de negócios, às vezes, 

longas e distantes. Esses homens, temendo a chegada da morte “em outras paragens”, 

antecipavam seus documentos fúnebres visando, por um lado, a não deixar dependentes 
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desamparados e, por outro, estabelecer à própria alma e aos bens materiais um destino 

certo. 

Como exemplo, o testador Camillo Maria Ferreira Armonde escreve seu 

testamento, em 1856. No entanto, o documento foi aberto somente em 1882, ou seja, vinte 

e seis anos depois de sua escrita em razão dos comprovados receios do testador de sofrer 

morte prematura e inesperada, provavelmente devido às variadas atividades 

desempenhadas por ele que, além de médico, era cafeicultor e político na Corte.  

Camillo, mais tarde condecorado com o título de Conde de Prados por D. Pedro II, 

dispõe suas vontades de “bem morrer” de maneira prática, deixando nas mãos de seu 

testamenteiro os sufrágios por sua morte. Solicita apenas que seu corpo seja envolto no 

hábito de São Francisco - irmandade da qual era membro no Rio de Janeiro - e seus restos 

mortais enterrados na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, da qual era o “provedor e 

curador.” 
121

 Dessa forma, Conde de Prados deixa claro que suas determinações fúnebres 

estavam pautadas mais nas relações estabelecidas na Terra durante sua vida do que no 

receio pelo futuro de sua alma.   

No entanto, não se deve apenas às viagens de negócios e às profissões o fato de a 

maioria dos testadores ser do sexo masculino. Outros fatores: a maioria eram casados e 

mais velhos que a esposa, razão por que tinham a responsabilidade de administrar os bens 

da família. 
122

 

                                                
121

 Conde de Prados, além de sobrinho do testador Antonio José Ferreira Armonde, foi também seu 

testamenteiro, ficando responsável pelo cumprimento dos legados do moribundo, o qual deixou 20:000$000 

(vinte contos de réis) e parte de sua Fazenda da Ponte Nova com toda a mobília para a fundação e 
manutenção de uma casa de caridade em Barbacena. Deve-se a este fato a função exercida por Conde Prados 

como provedor da recente fundada Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Informação retirada do 

testamento de Antonio J. Ferreira Armonde, á fl. 70, no Livro de Registro de Testamento, 1850-1852. Caixa 

282, ord. 06, livro 05. Arquivo Municipal de Barbacena “Altair Savassi”. 
122

 Segundo Soares, não é de se surpreender com a maioria masculina de testadores, pois, ao casarem 

representavam a cabeça do casal na administração doméstica. No entanto, isto não impedia as mulheres de 

realizarem seus testamentos, pois poderiam dispor de sua meação. Para o autor a disparidade entre homens 

casados testadores e mulheres deve-se ao fato de a morte ceifá-los antes de fazê-lo a suas mulheres. Esse fato 

é comprovado pelo maior número de viúvas testadoras do que de viúvos. Para saber mais, ler: SOARES, 
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Tabela 5 

 

Relação entre o sexo e o estado matrimonial dos testadores de Barbacena 

 (por décadas) 

 

 

Estado civil 

do testador 

 

1850-1860 

 

1861-1870 

 

1871-1880 

 

1881-1888 

Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Casados (as) 11 01 03 02 03 01 01 02 

Solteiros (as) 07 05 04 02 01 05 03 02 

Viúvos (as) 06 06 01 03 04 03 01 - 

Outros - - - - Padre - - - 

Não consta - - - - - - 01 - 

Total 22 11 08 06 06 09 05 03 

Total geral 36 15 18 10 

Fonte: testamentos – 1850-1888. Arquivo Municipal de Barbacena “Altair Savassi”. 
 

Segundo os dados acima, os testadores do Termo de Barbacena seguem o padrão 

encontrado em pesquisas de outras datas e regiões do Brasil 
123

.  

No Termo, os homens casados formavam a maioria dos testadores em relação às 

mulheres do mesmo estado civil. Já as viúvas ocupavam em número, o primeiro lugar nos 

                                                                                                                                              
Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos de 

Goitacases, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
123

  Soares, ao analisar testamentos e inventários para Campos dos Goitacases entre 1750 a 1830, verifica que 

os maridos estavam mais próximos da morte do que suas esposas, devido ao fato de ter mais idade do que 

elas. Muitas mulheres ficavam viúvas com pouca idade. Casavam-se novamente e assim voltavam a 

submeter-se a um marido os quais possuíam a função de cabeça administrativa dos bens da família, 
compondo, desta forma, o maior percentual de testadores da época. Quanto às viúvas, percebe-se que estas 

eram a maioria em comparação aos viúvos, pois, conforme a morte ia ceifando seus maridos 

antecipadamente, estas se tornavam a matriarca da família, responsabilizando-se pelos bens. Guedes também 

verifica número maior de homens testadores para a região de Porto Feliz, em período próximo ao estudado 

por Soares (1798 – 1850). Segundo Guedes, entre 332 testadores, 169 eram homens. Em suas palavras, a 

maioria dos homens testava no estado de casado; a de mulheres, na viuvez, devido à disparidade da faixa 

etária entre esses. Eram os primeiros mais velhos que as esposas. Para saber mais, ler: SOARES, Márcio de 

Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos Campos de Goitacases, 

c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p.132 e GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: Trabalho, 

família, aliança e mobilidade social: (Porto Feliz, São Paulo, c.1798 – c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: 

FAPERJ, 2008, p. 195. 
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testamentos. Era comum que a morte ceifasse a vida dos homens, inesperadamente, 

deixando às mulheres a obrigação da partilha da disposição dos bens do casal.   

Assim pode-se concluir que o receio da aproximação da morte tenha influenciado 

fortemente os testadores dos anos de 1850 a 1860. Porém, não foi o único fator a contribuir 

para que alguns cativos recebessem de seus senhores moribundos ou receosos da morte, 

liberdade e legados que os tornavam autônomos e estáveis dentro da sociedade escravista.  

Já nos anos finais dos oitocentos, os testamentos se transformam na ferramenta 

principal para dispor de forma segura dos bens materiais, e deixa claro, a diminuição da 

influência católica na disposição fúnebre. Vale a pena observar quem eram esses testadores 

na sociedade e se a composição de seus bens teve peso nas determinações a favor dos 

“homens de cor.” 
124

 

 

2.2- Além das senzalas: “amizades e legados” 

 

 Antônio Alves de Maria diz ser filho legítimo de José Alves de Maria e Thereza 

Alves Malta; que nascera em Portugal, mais especificamente na freguesia de São Miguel; 

que estava de cama, mas em boas condições mentais; que atualmente é casado com Dona 

Porfíria e que não possui filhos legítimos e nem naturais. Observa que, estando seus pais 

vivos seriam considerados seus herdeiros necessários. Em caso contrário, sua esposa será 

herdeira de sua meação. 
125

    

O testamento de Antônio segue as determinações da legislação brasileira que 

vigorava no século XIX sobre as transmissões de heranças, estabelecidas há três séculos 

                                                
124

 Caracterizamos como “homens de cor” escravos ou libertos que socialmente eram vistos sob a ótica do 

sistema escravista. Dessa forma, tal designação não deseja caracterizá-los quanto à etnia ou cor de pele, mas, 

sim, quanto à sua condição social. 
125

 AHMPAS. Testamento de Antônio Alves de Maria, 1850. 1SVC. Cx. 282 ord. 08 fl.1v. 
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pelas normas das Ordenações Filipinas.
126

 De acordo com estas, todos os proprietários, 

com posses e com herdeiros forçados ou necessários, deveriam dispor seus bens em 

inventários. Por herdeiros se entende, nesta ordem, os filhos (descendentes), os pais 

(ascendentes), os irmãos e os parentes até o quarto grau consanguíneo (colaterais). Caso 

não houvesse herdeiros, o Estado se encarregaria de gerenciar os bens fúnebres. Os 

cônjuges eram meeiros e não herdeiros necessários, havendo assim, como declarado por 

Antônio, a necessidade de serem indicados como herdeiros na partilha do casal. 
127

 

Eram documentos geralmente escritos diante da ameaça da morte e são importantes 

registros históricos. Eles testemunham relatos individuais que, nas palavras de Paiva, “não 

raro, expressam modos de viver coletivos e informam sobre o comportamento, quando não 

de uma sociedade, pelo menos de grupos sociais”.
128

 

Neles aparecem tanto elementos definidores do mundo material do testador quanto 

à agonia do corpo doente que procura espaço para uma narrativa vista pelos que o rodeiam 

– exceto em casos comprovados de delírios, por isso a necessidade da citação do testador 

comprovando a sanidade mental - como vontades verídicas. É neste momento que segredos 

são revelados, e os sentimentos cristãos muitas vezes se sobressaem aos interesses 

materiais, em busca de acerto de contas terrestres que visam à absolvição divina. Também 

                                                
126

 Havia a necessidade de reformas das Ordenações Manuelinas, a qual só ocorreu após o reinado de D. 

Sebastião, sob o reinado de D. Felipe I (entre os anos de 1583 a 1585), sendo concluída em 1595, mas 
entrando em vigência no reinado de D. Felipe II. As Ordenações Filipinas sobreviveriam à Revolução de 
1640 e D. João IV, sancionou toda a legislação proveniente do tempo do governo castelhano.   Para saber 

mais, ler: LARA, Silva H. (org.). Ordenações Filipinas V. São Paulo, Cia das Letras, 1999.  
127

 Refiro aos trabalhos de FARIA, Sheila C. “Sinhás Pretas: acumulação de pecúlio e transmissão de bens de 

mulheres forras no sudeste escravista (século XVIII e XIX)”. In: SILVA, Francisco; MATTOS, Hebe e 

FRAGOSO, João (org.) Escritos Sobre História e Educação: homenagem a Maria Yedda Linhares. RJ, 

Mauad/ FAPERJ, 2001, p. 292-3 e também o trabalho de Marcio Soares que esclarece em nota de rodapé a 

especificidade encontrada em Campos quanto á distribuição dos bens por certos testadores, para saber mais, 

ver: SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

Campos de Goitacases, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
128

 PAIVA, Eduardo França. Frágeis fronteiras: relatos testamentais de mulheres das Minas Gerais 

setecentistas. Anuário de Estudios Americanos (Ed. Imprensa), v. 66. 2009, p. 193-219. 



78 

 

 

 

podem indicar preocupações com a continuidade de seus bens post-mortem e a segurança 

material de pessoas queridas. 

  

Soares observa que, em Campos dos Goitacazes, entre 1750 e 1830, eram em sua 

maioria testadores solteiros, sem filhos ou herdeiros necessários, os que mais livremente 

dispunha de seus bens, deixando muitas vezes de fora dos legados, seus herdeiros 

colaterais (irmãos ou parentes).
129

  

Como informado no primeiro capítulo, para o presente estudo foram analisados 79 

testamentos de senhores que legavam a escravos e/ou libertos benefícios post-mortem. 

Isso, nos leva a indagar sobre a aquisição desses legados, num contexto de uma Barbacena, 

predominantemente, agrária e vinculada ao sistema escravista, envolta às mudanças 

legislativas que restringiam a continuidade da escravidão e modificavam as formas de 

posses de terras no país
130

.   

Dentro desse panorama, as relações escravistas e suas readaptações eram realizadas, 

por um lado, pelos senhores dependentes da mão de obra escrava, por outro, pelos cativos e 

libertos que viam sua margem de autonomia ampliada dentro da nova situação política.  

Entre os testadores selecionados encontra-se novamente, o senhor Fernando Osório. 

Esse em 1857 lega à Julianna, sua escrava africana, além da herança, a responsabilidade de 
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 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

Campos de Goitacases, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p.126. 
130

 Em 1850, Eusébio de Queiroz consegue aprovar no Congresso o fim do Tráfico Negreiro no Brasil após 

pressões inglesas. Então, houve vários desencadeamentos na economia, sociedade e política da época no país, 

como aumento do valor do cativo, intensificação de suas migrações internas, de regiões em declínio 
econômico para outras em expansão, e incentivos às imigrações europeias, buscando desta forma manter o 

status quo dos agroexportadores brasileiros necessitados de mão-de-obra barata. Daí a necessidade de 

também em 1850 ser elaborada e implantada a Lei de Terras, que regulava a aquisição e manutenção das 

consideradas devolutas - anteriormente adquiridas por sesmarias – registrando-as em cartório, comprovando 

sua compra e venda, havendo como consequência o aumentando de seus preços e dificultando sua aquisição 

tanto pelos europeus recém chegados ao Brasil, quanto pelos ex-escravos. Segundo Graça Filho, os valores 

dos alqueires de campo em São João del Rei do período de 1845 a 1888, apesar da variação ocorrida entre 

1861 a 65, subiu de 30$000 para 61$712 mil réis. Elevando ainda mais seu valor em caso de alqueire de 

cultura. Loc. Cit. GRAÇA FILHO, Afonso de A. A princesa do Oeste..., op.cit. p, 205. Sobre a implantação 

da Lei de Terras, ver: MOTTA, Márcia M. Nas Fronteiras do Poder: conflitos de terra e direito agrário no 

Brasil de meados do século XIX, pp. 210-250.   
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ser sua testamenteira. Fernando afirma ter uma herdeira colateral, sua irmã, a qual, de 

acordo com suas próprias palavras, “o ajudou enquanto doente.” 
131

 No entanto, apesar de 

reconhecer a “misericórdia” da irmã, retribuiu-lhe a assistência com bens monetários de 

baixo valor; fato que reforça a influência exercida pela africana Julianna, tanto na relação 

com seu senhor (ao receber os melhores bens) quanto com a sociedade em que estava 

inserida. Pois, ao ser investido a função de testamenteiro, era necessário a esse, mostrar-se 

capaz de cumprir com precisão as disposições testamentárias para não sofrer proibições 

legais. 

Arriscamos de início, mas afirmamos que havia outros “Fernandos” entre os 

testadores de meados dos oitocentos de Barbacena. Visualizados com pouca atenção, 

poderiam esses ser classificados como senhores possuidores de relações “excepcionais” 

dentro do sistema escravista. Para Revel, os exemplos “aparentemente únicos e 

excepcionais” encontrados nas fontes históricas tornam de grande valia verificar essas 

aparentes diferenciações, extraindo delas seus elementos semelhantes com o intuito de 

perceber as normalidades existentes entre si.
 132

 

Assim, ao reler o testamento de Fernando, com o cuidado de agrupar suas 

especificidades, deparamos com afirmações que indicam relações comuns existentes entre 

senhores e escravos.  

Em princípio algumas indagações podem ser formuladas com base nos fragmentos 

do testamento de Fernando: 
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 Arquivo Municipal Altair Savassi – Barbacena. Registro de testamento de Fernando da Costa Pereira 

Osório. Caixa 282, ordem 6, fl. 154. Data 1857.  
132

 Apesar do termo “excepcional normal” ter início com os trabalhos desenvolvidos por Eduard Grendi, e 

fascinado os historiadores por sua incerteza conceitual, foi com Giovanni Levi na obra “Herança Imaterial”, 

que tal termo alcançou algumas respostas. Para saber mais, ver: REVEL, Jacques. “Microanálise e 

construção do social”. In: REVEL, Jacques (org.). Jogos de escalas: a experiência da microanálise. Rio de 

Janeiro, Ed. FGV, 1998, pp. 32-3. 
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(...) sou solteiro e neste estado me conservo e não tenho herdeiros forçados. [...] 

tenho uma escrava de nome Julianna africana, a qual depois de minha morte 

ficará liberta em remuneração aos bons serviços e assim também ficarão libertos 

seus filhos João, Poncianno, Evaristo, Lino e Virginia e todos mais que tiver 

durante minha vida [...].133 

 

 

Estaria a confiança do testador, em relação à Julianna, a indicar um romance entre 

senhor e escrava? Seriam seus filhos os escravos relacionados como filhos de Julianna?  

Nem todas as respostas estão dispostas nos documentos. Contudo, é provável que uma 

resposta a essas indagações seja a existência de uma relação afetiva entre o senhor e a 

escrava, embora seja possível não haver necessariamente ligação consanguínea com os 

filhos de Julianna. Fernando não parece se importar em deixar público à proximidade 

existente com sua herdeira ao torná-la responsável pelos seus bens e disposições post-

mortem, o que leva a crer que não se incomodaria em assumir publicamente a paternidade 

de filhos naturais.
134

  

Fato informado em testamento por João Alves Sirino. Esse diz ser solteiro e, nesse 

estado, teve, com sua escrava Roza, um filho, Anastácio, a quem libertou na pia batismal. 

João Alves Sirino declarou reconhecer esse ingênuo como seu filho e único herdeiro. 

Interessante observar que o testador condiciona a liberdade de sua escrava Roza para 

depois de sua morte. Roza, de acordo com o Sirino, se conservará em companhia de seu 

filho e de Francisco, seu marido, também escravo de Sirino. Ela, de acordo com a verba 

testamentária “servirá ao herdeiro ao tempo de dez anos e passados esses anos, receberá a 
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 AHMPAS. Registro de testamento de Fernando da Costa Pereira Osório. Caixa 282, ord. 6, fl. 154.  Data 

1857.  
134

 Faria, em um balanço historiográfico sobre as alforrias e alforriados dos setecentos a meados dos 

oitocentos, alega que vários testadores alforriavam não só os filhos naturais, como também as mães escravas. 

Fato diferente acontecia com testadores, pais de filhos ilegítimos, oriundos de adultérios que não os 

reconheciam e nem os tornavam seus herdeiros. Legando-os muitas vezes apenas alforrias e bens retirados de 

suas terça. FARIA, Sheila de Castro. A riqueza dos libertos: os alforriados no Brasil Escravista. In: 

CHAVES, Cláudia Maria das Graças, SILVEIRA, Marco Antonio (orgs.). Território, Conflito e 

Identidade. Belo Horizonte: Argvmentvum, 2007, p. 18. 
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carta de liberdade.” 
135

 Pela fala de João, seu vínculo com Roza se deu num tempo distante. 

Ele deixa a entender no documento que seu filho estava próximo de alcançar a maioridade 

e que isso poderia acontecer antes de seu falecimento, o que o tornaria sua primeira opção 

de testamenteiro.  
136

 

Tais informações trazem à tona a complexidade que envolvia as relações 

escravistas. A despeito de existir um filho do relacionamento com sua escrava Roza, João 

não a impediu de refazer sua vida afetiva, mas também não a libertou do cativeiro em vida.  

Por outro lado, a continuidade de Rosa como escrava do pai de seu filho lhe tenha 

facilitado adquirir algumas regalias dentro do sistema escravista, como a possibilidade de 

continuar próxima de Anastácio (filho liberto). É possível que Roza vivesse expectativas: a 

futura liberdade dada pelo filho, e a possibilidade de conquistar um matrimônio. Este foi 

preservado pelo senhor até na hora de dispor de seus bens. Sirino, afirma ter doado 

serviços de outros escravos de seu plantel a Francisca, crioula casada com José Mariano, 

mas conserva os serviços de Francisco, esposo de Roza, para o filho, Anastácio. Deixa 

dessa forma, o escravo próximo da companheira e mãe do herdeiro.  

Não foram apenas os testadores do sexo masculino, que se dispunha a beneficiar 

suas escravas. Muitas mulheres, sem herdeiros descendentes ou ascendentes necessários, 

ao legarem seus bens, lembravam-se da amizade dispensada por seus escravos. Casos 

como o de Dona Ana Maria de Araújo, solteira, que em seu testamento demonstra a 

proximidade existente na relação quotidiana com sua escrava Quintiliana. Deu a esta 

alforria como também a “todos os seus filhos que há e possa haver”, liberdade que se 
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 AHMPAS. Registro de testamento de João Alves Sirino. Caixa. 282, ord. 06, livro 07, fl. 99 v, 1856. 
136

 Segundo Faria, apesar dos relacionamentos sexuais entre senhores e escravas, em sua maioria se 

originarem de relações de dominação – como todo o sistema escravista – muitos podem ter sido provocados 

pelas cativas em busca de maior autonomia dentro do sistema vigente, tendo em vista que o nascimento de 

filhos destas com seus senhores favoreciam tanto a sua liberdade e de sua prole, quanto, em caso de filhos 

naturais, como o de Anastácio, torná-los herdeiros de bens de variados valores. FARIA, Sheila de Castro. A 

riqueza dos libertos..., op.cit. p. 18 
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tornaria efetiva logo depois da morte da testadora. Também devolveu um empréstimo, 

adquirido com Quintiliana em “momento de aperto”, no valor de 1:000$000 (um conto de 

réis). Fê-lo, deixando-lhe, como pagamento, uma escrava de nome Januária crioula. Dona 

Ana, ao finalizar o testamento, alega que, por gratidão aos serviços e à “amizade que a 

sempre tratou”, instituía Quintiliana parda e Vicente Ferreira Barbosa, sobrinho da 

senhora, herdeiros em igualdade de direitos dos seus bens post-mortem.  

A atitude da testadora comprova o grau de autonomia conseguido pela escrava tanto 

em amizade e confiança na possibilidade de exercer trabalhos extras que a favorecesse 

acumular pecúlios, inclusive ser credora de sua senhora. Dona Ana, além de libertar 

Quintiliana, alforria outros quatro escravos, mas somente esta alcança legados raros à sua 

situação de cativa. 

Na abertura do inventário em 1861, um ano depois da escrita do testamento, o 

monte-mor dos bens de Dona Ana chegava a 19:979$500 (dezenove contos, novecentos e 

setenta e nove mil e quinhentos réis), em terras, benfeitorias e vinte escravos. Ao reduzir os 

valores com as dívidas passivas e despesas do funeral, restou um monte líquido de 

10:949$400 (dez contos, novecentos e quarenta e nove mil e quatrocentos réis) que, 

conforme solicitação da testadora deveria ser repartida em igualdade com seus herdeiros, 

Vicente e Quintiliana. Dona Ana solicita que a escrava Severina fique na meação 

pertencente à Quintiliana.  

O sobrinho e testamenteiro de Dona Ana (Vicente) prefere, como pagamento de sua 

parte, sete escravos, com idade que variava de três a quatorze anos. Deixa a Quintiliana as 

terras de campo, benfeitorias, casa e quatro escravos: Miguel crioulo, de vinte anos e três 

filhos de Severina, com idade de três, seis e sete anos. Quanto à Severina, esta foi 

inventariada para pagamento de dívidas do testamento, contrariando o pedido da testadora.   
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A princípio, o fato de o testamenteiro desrespeitar uma solicitação de sua tia, não 

deixando Severina na meação de Quintiliana e distanciando-a de seus filhos menores, 

deduziria certa negligência, não titubeando em desfazer a família de escravos e causando 

tensão na “senzala.” Poderia ser também uma atitude realizada pela impossibilidade 

financeira de cumprir à risca as normas testamentárias. Todavia, felizmente o documento 

deixa à mostra a relação de Vicente com a falecida; além de seu testamenteiro, era seu 

maior credor, com uma dívida que chegava a seis contos de réis. Foram inventariados, para 

pagamento dessa dívida, sete escravos. Outros dois cativos do plantel de Dona Ana foram 

lançados em editais e vendidos em praça pública e, seus valores utilizados para saldar os 

custos do testamento e do funeral da testadora.  

Ao analisar a quantidade de escravos adquiridos por Vicente na herança e no 

pagamento da dívida, verifica que esse adquire quatorze escravos de sua finada tia. 

Severina, como consta na partilha do inventário foi incluída no pagamento da dívida, dessa 

forma, fica sob domínio do testamenteiro e sobrinho. Avaliada em 1: 300$000 (um conto e 

trezentos mil réis), preço que além de mostrar seu alto valor de mercado, comprova 

encontrar-se ela em idade fértil (os documentos não mencionam sua idade, mas, como  foi 

declarado, seus filhos tinham entre três e sete anos) e exercer profissão que gerasse 

produtos, como foi mencionado pela testadora.  

Teria Quintiliana se contrariado com as escolhas de Vicente, não deixando Severina 

em seu poder, conforme solicitação de Dona Ana?    

É provável que não, pois Vicente não tenta driblar os demais desejos fúnebres de 

Dona Ana. Dividiu com igualdade a herança com Quintiliana, como se verifica no 

inventário e nas prestações de contas, o que sugere relação sem muitos conflitos entre os 

herdeiros, tal situação facilitaria o convívio da escrava Severina (pertencente à meação de 

Vicente) com seus três filhos que passaram a pertencer à herdeira Quintiliana.  
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Quintiliana, Anastácio, Roza e Juliana são alguns dos exemplos de "normalidade" 

verificada nas relações escravistas com plantéis médios e pequenos; fato que facilitaria a 

proximidade entre senhores e escravos. Esses cativos souberam dentro do mundo de 

“batalhas” que envolvem as relações de poder, aproveitar as brechas existentes nos 

sistemas normativos e se aproximar de forma significativa da possibilidade de alcançar, 

além da liberdade, recursos que lhe garantissem viver com dignidade. 

Agrupando os 79 testadores, observa-se que uma parcela considerável, possuía 

características semelhantes, conquanto haja diferenciações em suas relações escravistas. A 

principal se deve ao estado matrimonial dos senhores. Ao agrupar homens e mulheres, 

solteiros e sem herdeiros necessários, eles responderam por 39 % do total de testadores. Já 

os casados e viúvos tiveram o percentual igual de 30%. 

 

Tabela 6- Relação de sexo, estado matrimonial e relação de herdeiros dos 

testadores.        

Fonte: testamentos do Arquivo Municipal de Barbacena “Altair Savassi” 
 *Incluindo um celibatário sem herdeiros forçados. 

**Quanto aos testadores casados considerou seus cônjuges como herdeiros forçados, tanto por receberem 

metade dos bens como meeiros, quanto pela maior parte dos testadores indicarem seus parceiros como 

herdeiros de seus remanescentes. 
 

79 testadores analisados – 1850 a 1888 

Sexos Casados

** 

Viúvos c/ 

herdeiros 

Viúvos s/ 

herdeiros 

 

Viúvos 

Solteiros 

c/ 

herdeiros 

Solteiros 

s/ 

herdeiros 

 

Solteiros  

 # % #       # % # # % 

Homens  18  23 07 05 15 07 10* 21 

Mulhere

s 

06  08 01 11 15 02 12 18 

Total   24 31 08 16 30 09 22 39 
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Os testadores solteiros de Barbacena confirmam a expectativa, apesar da pouca 

diferença em relação aos casados, de terem a maior liberdade para dispor dos bens, em 

razão da ausência de herdeiros forçados e das características de plantéis menores. 
137

 

A predominância desses plantéis em relação aos existentes em áreas voltadas ao 

mercado externo é explicada, na afirmação de Paiva, pela diversidade econômica 

alcançada por Minas Gerais desde o período colonial. Ela ia da atividade de mineração, 

passava pela agricultura e pecuária, chegava ao comércio - e por que não dizer – e a 

prestação de serviços como fornecimento de créditos. Formava assim um emaranhado 

social diferente do de outras regiões, nas quais, a agroexportação se destacava. 
138

   

Dentro desse panorama, Barbacena chega a 1850 e nela, uma sociedade com 

variedade de interesses: mantinha estreita relações com o rural e o urbano (apesar de ser 

predominantemente voltado ao setor agrário), com o público e o privado (com grandes 

proprietários escravistas assumindo funções de magistrados como curadores de escravos, 

de juízes de órfãos e até de conselheiro do Império); levava homens e mulheres a firmarem 

sua posição social por meio de matrimônios endogâmicos, induzia seus componentes a 

ampliar favores para além de suas propriedades e atuar em diversas atividades econômicas 

e sociais. Todos estavam vinculados ao sistema escravista, mas existiam alguns que, em 

prol de sua própria sobrevivência e/ou manutenção de sua estabilidade financeira e social, 

necessitavam majoritariamente dos trabalhos de seus cativos, tornando suas relações 

quotidianas cada vez mais estreitas com o escravismo. 

                                                
137 Apesar deste trabalho não se pautar somente nas concessões de alforrias, mas também, a legados materiais 

destinados aos escravos por testadores, em meados dos oitocentos, tomamos a liberdade de comparar os 
resultados encontrados no Termo de Barbacena quanto ao estado matrimonial dos testadores, com os dados 

fornecidos no trabalho de Guedes sobre as alforrias em Porto Feliz, para o período final do século XVIII e 

inicio do XIX. Autor constata que dos testadores escravistas analisados para aquela região paulista, foram 

também os solteiros os que mais libertaram seus escravos, graças a possibilidade de disporem de seus bens de 

forma livre devido/ ausência de herdeiros forçados. Para saber mais, ver: GUEDES, Roberto. Egressos do 

Cativeiro: Trabalho, família, aliança e mobilidade social: (Porto Feliz, São Paulo, c.1798 – c. 1850). Rio de 

Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008, p. 193 
138

 PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas MG do século XVIII: estratégias de resistência 

verificadas em testamentos. São Paulo, Annablume, 1995, p.80. 
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 Como explica Paiva: 

 

(...) não se pode permitir que a tradicional polarização senhores e escravos 

camufle uma realidade bem mais complicada, em que parte significativa dos 

proprietários era constituída por libertos, negros livres e brancos pobres. Não 

raramente, isto acarretou a divisão de um mesmo espaço de habitação, de 

trabalhos manuais, da comida e, até mesmo, de intimidades entre possuidores e 

possuídos. Neste caso a sobrevivência era igualmente difícil, embora para 

aqueles últimos a própria condição trouxesse problemas adicionais. 139    
 

Importante frisar algumas semelhanças dos dados recolhidos nos 79 testamentos de 

Barbacena (1850 -1888) com os encontrados por Guedes na região de Porto Feliz - SP, no 

período que vai de 1798 a 1850, tanto em relação ao tamanho da propriedade escrava dos 

senhores que mais alforriaram seus cativos – sendo os testadores com pequenas escravarias 

os que mais libertaram – quanto em relação ao fato de os senhores solteiros mostrarem-se 

mais “generosos” aos anseios de liberdade dos escravos
 140

.  

Porto Feliz, afirma Guedes, era região pequena e ainda pouco conhecida no final 

dos setecentos “[...] engendrando-se na estrutura agrária de Itu e Araritaguaba, voltando-se 

para o abastecimento das expedições, principalmente, com a produção de milho e feijão 

[…].”
141

 Nessa região, tinha também criação de gado e posteriormente houve expansão da 

produção açucareira. Sua estrutura de posse escrava exemplifica a predominância dos 

pequenos proprietários que formavam a esmagadora maioria dos escravistas. Sua 

participação flutuava entre 59% e 79% dos 3521 escravistas analisados para o período 

pesquisado, por intermédio das listas nominativas e dos registros matrimoniais de escravos.  

Para verificar o sexo e o estado civil dos testadores escravistas de Porto Feliz, o 

historiador analisou 332 testamentos. Destes, 270 testadores possuíam escravos. Entre 

                                                
139

 PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas MG..., op.cit., p. 80 
140

 Dos 167 testadores casados, apenas 46,2% alforriaram algum escravo, em contrapartida dos 54 testadores 

solteiros, 75,6% libertaram um ou mais escravos, sendo seguido pelos 55,6% dos 98 viúvos testadores. Para 

saber mais, ver: GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro: Trabalho, família, aliança e mobilidade social: 

(Porto Feliz, São Paulo, c.1798 – c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad X: FAPERJ, 2008, p. 193 
141

 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro..., op.cit., p. 29 
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esses 270 testadores, 59,7% eram mulheres que faziam referência à libertação de escravos, 

contra 48% de homens. Quanto ao estado civil dos 270 testadores escravistas, 167 eram 

casados, 5 celibatários, 98 viúvos, 3 divorciados e 54 solteiros. Os solteiros foram os que 

mais alforriaram escravos, com 75,6% do total.
142

 Tal fato demonstra certa estabilidade de 

plantéis menores em regiões economicamente diversificadas. Seriam as características dos 

testadores “benevolentes com seus cativos e ex-escravos” perceptíveis somente em áreas 

com atividades econômicas voltadas principalmente para o mercado interno brasileiro?  

Ao comparar os dados de cidade de Barbacena com os da vizinha Juiz de Fora, 

região próspera, ligada a cafeicultura e que se desmembra em 1850 do Termo de 

Barbacena, consta-se na pesquisa efetuada por Guimarães que, dos testadores dispostos a 

beneficiar seus escravos em testamentos entre os anos de 1844 e 1904, os juiz-foranos 

casados se mostraram mais “aptos” do que os viúvos e solteiros. Estes eram os menos 

“aptos”: apenas seis (6) testadores solteiros num universo de 52 testamentos analisados.
143

 

No entanto, Juiz de Fora e Barbacena se equiparam quanto ao sexo do testador. Os 

homens, nas duas regiões, foram os mais dispostos a legar benefícios a escravos: dos 52 

testadores daquela região cafeeira, 28 eram homens; desta, dos 79 testadores, 48 eram 

homens. Isso corresponde a 53% e 60% respectivamente. 

As semelhanças e diferenças encontradas nos dados do Termo de Barbacena, 

quando comparados aos dos Termos de Porto Feliz e Juiz de fora, podem ser 

demonstrativo de características econômicas peculiares dessas regiões, fato que 

influenciava as determinações testamentárias. Barbacena, cuja economia era diversificada 

                                                
142

 GUEDES, Roberto. Idem, p. 193. 
143

 Segundo a autora, a data escolhida deve-se á emancipação política da localidade ocorrida em 1850, 

passando os documentos a serem registrados na região. A data dos testamentos de 1844 refere-se ao período 

da elaboração dos mesmos, no entanto, foram coletados somente os que tiveram sua abertura em meados dos 

oitocentos. Para saber mais, ler: GUIMARÃES, Elione S. Legados testamentais para escravos e forros: 

heranças e conflitos em Juiz de Fora oitocentista (1844-1904). 10.o Seminário de História Econômica e 

Social da Zona da Mata Mineira. Centro de Ensino Superior (CES). Juiz de Fora, 2005, p. 3.   
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(como o era de Porto Feliz) e ligada ao mercado de abastecimento da Corte, tinha 

principalmente sua base tanto nos bens alimentícios quanto em seus caminhos rumo à 

Capital do Império, (funcionava como entreposto comercial). Por isso, monta sua estrutura 

escrava distribuída entre proprietários rurais e comerciantes, classificados como pequenos 

e médios escravistas.
144

 

Sobre os dados apresentados por Guimarães para Juiz de Fora, esta consolidou-se 

nos oitocentos como principal região agroexportadora de café da zona da Mata mineira. No 

trabalho de Oliveira, também sobre essa área cafeicultora, entre os anos de1850 a 1870, a 

autora verifica a preservação de semelhantes traços estruturais de outras áreas agrárias 

ligadas à exportação, com produção extensiva, baseada na expansão da área produtiva e da 

mão de obra escrava, sem mudanças técnicas e integrando plantações de café, alimentos e 

criação de rebanhos.
145

  

Assim de acordo com a autora: 

 

(...) estamos diante de um sistema agrário que conviviam unidades produtivas 

especializadas na lavoura de café, como aquelas voltadas exclusivamente para a 

produção de alimentos. O porte destas empresas pode ser percebido em função 

do número de escravos envolvidos nas atividades produtivas, o que condicionava 

a sua maior ou menos relação com o mercado. Observa-se maior número de 

empresas de café na faixa de mais de 21 cativos, ou seja, 52,7%, o que remete a 

um traço estrutural de sistemas agroexportadores brasileiros, ao conjugarem a 

produção extensiva com ampla utilização de mão-de-obra.  Fato dessemelhante 

ocorreu com as empresas não envolvidas com a produção de café. O maior 
numero delas concentrou-se na faixa de 1 a 5 cativos, ou seja, 43,9%, revelando 

um perfil de unidades produtoras de alimentos voltadas para o auto 

abastecimento e com reduzidos vínculos com o mercado.146 
 

                                                
144

 Faria alerta sobre os cuidados na classificação das hierarquias senhorias, pois, não é somente por estes 

proprietários estarem situados na menor faixa dos possuidores de cativos, que seja indicio de que eram 

pobres ou estavam fora da elite local, porque, segundo a autora, muitos comerciantes em geral não aparecem 
com montantes elevados de escravos, mas eram, os mais abastados e fornecedores de empréstimos. Cf. 

FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. RJ, Nova 

Fronteira, 1998, p. 186-195. 
145

 OLIVEIRA, Mônica R. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira 

– 1780-1870. Niterói: UFF, 1999. (Tese de doutorado), p. 218. 
146

 OLIVEIRA, Mônica R. Idem, p. 219. 
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Desse modo, ao separarmos as unidades produtivas de café das unidades “sem 

produção” da rubiácea na posse de escravos em Juiz de Fora, é que se nota elevado 

percentual de fazendas voltado à exportação com números superiores a 21 cativos. Estes 

totalizam 52,7%, se comparados às unidades produtivas, também direcionadas ao mercado 

externo, possuidoras de 1 a 5 escravos e que representavam apenas 14,8% do total.  No 

entanto, comparando as unidades direcionadas a outros ramos de atividades como 

alimentos, as propriedades com 1 a 5 “peças cativas” se colocavam à frente das demais, 

representando 43,9% das propriedades.  

Tais indicadores demonstram, por um lado, a ligação da cafeicultura com a mão de 

obra escrava; por outro, a primazia dos pequenos proprietários voltados ao abastecimento 

interno como donos de pequenos plantéis de cativos. Mas como explicar a superioridade 

dos testadores casados em legar benefícios a seus escravos, em relação aos solteiros, em 

plena área de expansão cafeeira como Juiz de Fora?  

Segundo Guimarães, a maior parte dos 52 testadores analisados era formada por 

“proprietários de pequeno porte, com poucos cativos e bens de pequena monta, além de 

que, logicamente não possuíam herdeiros necessários.”
147

 Com essas informações, 

aparecem as primeiras evidências, que mostram que os testadores legatários juiz-foranos 

não se diferenciavam tanto dos barbacenenses. Além de possuírem plantéis inferiores a 20 

cativos mostravam envolvimento com atividades que iam desde a agroexportação ao 

abastecimento do mercado interno, fato que favorecia a aproximação com a “senzala”.  

Quanto ao número de casados, em Juiz de Fora, eram os mais voltados a beneficiar 

seus escravos, isso talvez, se deva à preocupação em preservar os bens, devido à presença 

do cônjuge (principalmente por ser a maioria dos testadores do sexo masculino), de seus 

                                                
147 GUIMARÃES, Elione S. Legados testamentais para escravos e forros: heranças e conflitos em Juiz de 

Fora oitocentista (1844-1904). 10.o Seminário de História Econômica e Social da Zona da Mata Mineira. 

Centro de Ensino Superior (CES). Juiz de Fora, 2005, p. 5. 
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meeiros e herdeiros e/ou por não possuírem herdeiros forçados. Assim, legando benefícios 

a antigos escravos, esses senhores estariam assegurando a continuidade da produção e da 

lealdade dos cativos ao parceiro que ainda estava vivo.  

Em contrapartida, os testadores solteiros de Juiz de fora poderiam estar em situação 

financeira que lhes dificultassem tomar tais atitudes a favor da autonomia de seus escravos, 

tendo, muitas vezes, de desfazer dos bens para saldar dívidas. Pelo estado civil, teriam 

heranças menores que a dos casados. Estes acumulavam os bens dos parceiros, o que lhes 

aumentava o patrimônio e os tornavam menos vulneráveis às oscilações econômicas que 

poderiam ocorrer em uma sociedade integrada ao mercado 

externo.   

Já no que toca Barbacena, com a existência de plantéis pulverizados em diversas 

propriedades e cujos contingentes variavam de 1 a 30 escravos - não descartando a 

presença de senhores que alcançaram o número de 299 cativos – havia a seu favor a 

estabilidade econômica característica de uma região baseada na produção para o consumo 

interno. 

 

*** 

 

Entre os legados direcionados aos cativos no Termo de Barbacena, estavam alguns 

predeterminados com condições senhoriais, tais como: não vender o legado, casar-se, 

torna-se padre, obter um ofício, pagar dívidas, servir por um período a herdeiros, seguir 

normas do testamenteiro ou somente segui-las depois da morte deste ou do testador, 

alcançar maioridade e/ou serem obedientes aos testamenteiros e demais herdeiros. Isso se 

deve talvez à incerteza dos senhores quanto às reações dos escravos depois de terem 

ciência dos benefícios a eles destinados ou por estarem convencidos da incapacidade dos 
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cativos em gerenciar seus negócios. As diferenciações econômicas dos proprietários – os 

mais abastados se viam diretamente afetados pelas transformações sócio-políticas do Brasil 

oitocentista - e o tipo de relações estabelecidas com seus escravos também poderiam influir 

nas formas das disposições dos legados. 

 

 

TABELA 7 - NÚMERO DE ESCRAVOS BENEFICIADOS EM TESTAMENTOS* 

ALFORRIAS** 

1850-1870 1871-1888 Total *** % 

144 133 277 33,5 

LEGADOS CONDICIONADOS 

35,2 

1850-1870 1871-1888 Total 

62 77 139 

LEGADOS SEM CONDIÇÕES 

1850-1870 1871-1888 Total 

104 49 153 

TOTAL DE ESCRAVOS QUE RECEBERAM LEGADOS 

168 126 292 

ESCRAVOS QUE RECEBEM ALFORRIA E LEGADOS****  
260 31,3 

TOTAL DE ESCRAVOS E LIBERTOS CITADOS NOS TESTAMENTOS E 

BENEFICIADOS NOS DOCUMENTOS (Excluídos os escravos de Conde Prados) 

 

829 100 

Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena. 

*Informamos que consta nesta tabela a relação de escravos e libertos citados nos testamentos analisados. 

Porém, nem todos os beneficiados eram relacionados, numericamente, nos documentos. Fato que eleva a 
estimativa dos beneficiados.  

** Em alforria foram selecionados escravos do plantel do senhor ou de terceiros, que por intermédio do 

testador receberam a liberdade.  

*** Não foram incluídos nestes valores os 299 escravos libertos pelo Dr. Camillo Maria Ferreira Armonde 

(Visconde de Prados), falecido em 1882 e que será analisado, separadamente, no segundo capítulo. 

**** 260 cativos do plantel do senhor receberam deste, no testamento, liberdade e legados materiais.  
 

A maior parte dos legados deixados a escravos e a ex-escravos, além da liberdade, 

era composta por alqueires de terras de cultura ou de campo (como veremos no terceiro 

capítulo), que podiam chegar a cem alqueires a serem divididos entre os escravos 

(incluindo, em alguns casos, fazendas ou parte delas, casas ou animais).  

No testamento do médico barbacenense Dr. Francisco de Assis Pacheco Penna, 

homem solteiro e sem herdeiros forçados, observa-se que possuía ele um monte mor de 

111:167$310 (cento e onze contos cento e sessenta e sete mil e trezentos e dez réis). Desse 
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total, 60:470$000 (sessenta contos e quatrocentos e setenta mil réis), ou seja 54,4%, 

estavam distribuídos em bens de raiz que variavam entre casas, fazendas, sítios e 

benfeitorias. 

Ao redigir seu documento fúnebre, lega aos seus escravos Theodoro, Cecília, 

Caetano, Àguida, Baldo, Quitéria, Raimundo e Júlia, além da alforria, 100 alqueires de 

terras de culturas (em usufruto perpétuo) da fazenda do Repouso, estabelecida no distrito 

de São Sebastião, a qual possuía um total de 170 alqueires distribuídos em terras de 

cultura, casa, paiol, moinho, monjolo. 
148

  

Os documentos não esclarecem sobre a relação estabelecida entre o testador e seus 

escravos, mas sugere a confirmação de que a ausência de herdeiros necessários, juntamente 

com a formação de plantéis menores – não havendo no documento referência a outros 

escravos ou libertos que teriam pertencido ao médico - amplia as possibilidades de 

aquisição de alforrias e bens materiais pelos cativos. O fato de não poderem dispor dos 

legados indicaria preocupação por parte do testador quanto à fixação dos libertos nessas 

terras, ou talvez suas dúvidas quanto à administração dos bens por estes.  

Ao analisar a distribuição dos restantes dos bens, verifica que, além dos escravos, 

somente um sobrinho de nome Leopoldo e uma senhora de nome Ana receberam legados 

de bens de raiz (o primeiro, a casa onde residia Dr. Francisco, e a segunda, uma casa 

localizada nos arredores da cidade). Os demais bens foram avaliados e vendidos. Depois, o 

total adquirido foi aplicado em apólices de dívida pública. O produto ficou para usufruto 

do hospital local como recomendação testamentária. Dessa forma, parece acertado que, a 

condição estabelecida aos escravos no usufruto das terras, num testamento escrito em 
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1887, ou seja, próximo ao fim da escravidão, mostra uma atitude condizente com uma 

preocupação do antigo senhor com o destino dos cativos e da perpetuação de seus bens.   

   Além dos legados de bens de raiz (propriedades agrárias) e semoventes (escravos 

e animais), outros 35% dos testadores deixaram a cativos e libertos bens monetários em 

dinheiro ou aplicados em apólices de dívida pública e que variavam em 12$000 (doze mil 

réis), 500$000 (quinhentos mil réis), 2:000$000 (dois contos de réis) e até em 6:000$000 

(seis contos de réis). 

O testador Coronel Carlos Sá Fortes, membro de uma das famílias mais abastadas 

da região, beneficia os filhos de suas escravas Honorata e Rita.  Os da primeira, Bernardo e 

Luísa, receberam respectivamente 6:000$000 e 5:000$000 contos de réis; os da segunda, 

Pio e Luzia, 6:000$000 contos de réis cada um, e Bárbara, 5:000$000 contos de réis –  

legados de alto valor monetário para a época.
149

   

Importante abordar alguns dados fornecidos pelo inventário e por contas 

testamentárias de Carlos Sá Fortes, na busca de explicação dos valores acima legados aos 

filhos de duas de seus 129 escravos. O testador se declarou solteiro. Teve, porém, dez 

filhos com Dona Rita Cândida de Jesus, mulher desimpedida e, no momento, falecida. 

Nomeia, como seu primeiro testamenteiro, o filho mais velho, Manoel Maria de Sá Fortes. 

Com sua morte, seus bens são inventariados em 1876 e alcançam o monte-mor de 

477:090$743 (quatrocentos e setenta e sete contos, noventa mil e setecentos e quarenta e 

três réis). Fica como herança aos nove herdeiro necessários, depois do pagamento de 

dívidas e legados, o valor de 45:194$527 (quarenta e cinco contos cento e noventa e quatro 

mil e quinhentos e vinte e sete réis). Entre os legados pagos encontram-se os dos filhos de 

Honorata e Rita. Como consta nos recibos das contas do testamento, os filhos destas 
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receberam das mãos do padrinho deles, Sr. Manoel Maria de Sá Fortes, benefícios do 

finado capitão.
150

   

Cruzando essas informações com o testamento de Maria Luísa de Sá, escrito um 

ano depois do falecimento do irmão Carlos Sá Fortes, encontramos novamente Luzia – 

filha de Rita – como beneficiária da família Sá Fortes. Graças ao cruzamento dos 

testamentos com os inventários e as contas testamentárias desses senhores conseguiu-se 

mapear e confirmar que se tratava da mesma legatária nos dois casos, pois Fernando de Sá, 

alegando estar casado com Luzia, recebe, em seu nome, os benefícios (o primeiro de 

6:000$000 e o segundo de 500$000) destinados à esposa. 
151

 Outra informação importante, 

contida nas palavras de D. Maria Luísa de Sá esclarece que, ao legar benefícios a Luzia, D. 

Maria Luísa afirma já tê-la libertado. Isso leva à seguinte questão: Luiza teria utilizado 

parte do legado recebido, um ano antes, do irmão de sua senhora, na compra da alforria? 

As fontes, porém, não esclarecem esta dúvida, mas traz outro exemplo das relações 

estabelecidas entre esses legatários e os irmãos Sá Fortes. Na carta de alforria concedida à 

escrava Honorata por seu senhor Carlos Sá Fortes em 1869, este alega que o beneficio se 

deve à “remuneração do bem que serviu a [sua finada irmã] D. Rita Leocádia de Sá, [tanto 

em] dedicação e cuidado com que a tratou na longa enfermidade.” 
152

 

Prova de que as verbas testamentárias do finado coronel priorizavam as inter-

relações firmadas entre senhor e escravos, tanto em virtude do tempo de convivência, 

estreitada principalmente pelas enfermidades, quanto das relações de compadrio – sendo os 

legatários afilhados de seu filho Manoel. Isso favorecia o ampliar das margens da liberdade 

                                                
150
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para que os cativos e libertos conquistassem independência e legados que lhes garantissem 

estabilidade financeira.  

Será que as relações de compadrio beneficiavam principalmente escravos e libertos 

próximos à casa senhorial? Havia favorecimento a certas, cor condições, sexo e idade dos 

escravos e libertos pelos senhores barbacenenses? O modelo da família formada pelos 

cativos ou libertos legatários teria influenciado nas disposições dos senhores? Essas são 

algumas de tantas indagações que fazemos sobre os legatários e que, em momento 

oportuno, voltarão ao centro do trabalho.  

 

*** 

 

Retornando à análise dos tipos de legados descritos nos testamentos pesquisados e 

selecionados, constata-se, em determinados períodos, diferentes determinações. Por 

exemplo. Para que cativos e libertos fizessem jus ao legado que lhes tocava, determinados 

ônus, às vezes, eram exigidos; outras vezes, nada lhes pediam. 

Selecionamos os dois períodos em que a maioria dos testadores impunha ao escravo 

ou aos libertos certas condições para receberem seus benefícios, fossem eles alforrias, 

fossem eles bens materiais. O primeiro aumento ocorreu entre os anos de 1850 a 1860, 

época em que vigorou com mais rigidez, imposta pelo governo brasileiro, a proibição do 

tráfico internacional de escravos. Também se controlaram a aquisição de terras com a 

implantação da Lei de Terras no Brasil; o segundo aumento dá-se entre os anos de 1871 a 

1880, justamente quando a sociedade escravocrata brasileira vê suas relações escravistas 

bruscamente afetadas pela implantação da Lei do Ventre Livre. Os dados demonstrados no 

gráfico abaixo sugerem íntima ligação entre as alterações legislativas e os legados 
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condicionados, talvez como resposta às pressões sociais antiescravistas e aos receios 

quanto aos bens senhoriais. 

Gráfico 2 

 
Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena 

 

A Lei Eusébio de Queiroz erradicou o tráfico negreiro, rareando, paulatinamente, a 

mão de obra escrava africana e elevando seu valor. O que incentivou a reprodução 

endógena. 

Esse aflitivo “status quo” levou os senhores escravistas a pensar novas estratégias, 

objetivando salvaguardar o que ainda lhes restava de expectativa no escravismo. 

Entre as novas estratégias senhoriais, inicia-se, com intensidade, tanto o tráfico 

interno de cativos (compravam-se os escravos excedentes de determinadas regiões) quanto 

à diminuição da política de alforrias. Na visão de Mattos, ao se legar ao escravo a 

possibilidade de se tornar homem livre [e com bens materiais que aumentavam seu grau de 

autonomia dentro de uma sociedade escravista, podendo tornar-se também senhor de 

escravos e se firmar como homem livre], combinava-se autonomia escrava com autoridade 

senhorial. Completava-se assim a política de dominação e de legitimação do sistema 

escravista.  
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Contudo isso não deixava de criar perspectivas concretas ao escravo de libertar-se 

do cativeiro. 
153

 Assim, a lei de fim do tráfico negreiro forçou os senhores a planejar a 

manutenção da “paz nas senzalas”. Anteriormente, a expectativa de alforria fomentada no 

escravo “merecedor”, mantinha essa paz. Caso o escravo não fosse “merecedor”, seria 

substituído por novos africanos que, posteriormente, também buscariam meios para 

alcançar sua liberdade.    

Para Silva, os senhores, diante das novas conjunturas, reagem de acordo com a 

estrutura econômica de cada região: naquelas onde há declínio na produção, poderiam se 

desfazer de alguns cativos e aproveitar os altos valores de mercado; aquelas onde há 

prosperidade buscam aproveitar, durante o máximo de tempo possível, a mão de obra 

escrava existente. Ambas as situações não são bem vistas pelos cativos, que sofrem graves 

prejuízos, com a existência delas. 
154

 

Como explicitado, Barbacena participa ativamente do tráfico interno de escravos, 

importando, entre os anos 1852 e 1871, 5.528 cativos de outras regiões. Esse número, 

comparado ao da importação de cativos feita, no mesmo período, por Santo Antônio do 

Paraíbuna – Juiz de Fora (9.140), mostra que a mesmo com a valorização do cativo, devido 

a proibição do tráfico negreiro, o dinamismo econômico da região auxiliou os senhores 

interessados na manutenção da mão de obra escrava. Com isso, torna-se esclarecedor o 

aumento dos legados condicionados entre 1850 e 1870. Era a tentativa de manter, sob o 

domínio senhorial, mesmo que post-mortem, os braços cativos.  

Como afirma Mattos, entre a liberdade e a escravidão na região Sudeste, a relação 

entre senhores e escravos era mais do que simples ligação de propriedade. Nessa relação, 

consideravam-se deveres de fidelidade e de amizade. Se assim não fosse, ganhos já 
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alcançados correriam riscos. Por exemplo: suspensão do direito à alforria, mesmo a 

escravos já libertados.   Essa política de negociação, entretanto, não favorecia somente o 

“poder moral dos senhores”, pois a repercussão de atos considerados pelos escravos como 

reprováveis poderia desencadear reações impensadas e perigosas para a própria 

manutenção do sistema.
 155

 

Outro fator a considerar, quando da análise do aumento de legados condicionados 

nos anos de 1850, foi a perturbação causada pela aprovação da Lei de Terras. Ela teria 

influenciado os senhores do Termo quanto à distribuição dos benefícios post-mortem, 

principalmente numa região predominantemente rural. Desde a suspensão das sesmarias e 

o início do registro das terras em cartório, estas tiveram alta em seus valores, o que tornaria 

seus proprietários mais cautelosos quanto à perpetuação dos bens agrários.  

Sobre legados deixados a escravos na região de Juiz de Fora no período de 1844 a 

1903, as pesquisas comprovam este fato: conforme Guimarães, esta região ao se tornar 

uma exportadora de café, tem seus hectares muito valorizados no mercado de terras. É, 

portanto, fácil entender, por um lado, o porquê do número reduzido de doações feitas 

pelos senhores aos seus escravos por gratidão; por outro, a razão do elevado número de 

ações judiciais impetrados pelos herdeiros, parentes do testador e de curadores de 

escravos, em busca da anulação ou da posse efetiva dos legados testamentários. 
156

 

Barbacena, embora não estivesse inserida diretamente na economia de exportação, 

obtém sua posição de entreposto de comércio e de abastecimento do mercado interno. 

Também utiliza suas terras de pastagens e de cultivos para se enriquecer e dinamizar sua 
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produção.
157

 Mesmo assim e com a diferenciação econômica em relação à cidade de Juiz 

de Fora, os proprietários rurais do Termo não restringiram a transmissão de seus bens de 

raiz ao seu reduto familiar ou procuraram preservá-los de diferentes formas.  

Teriam esses senhores, ou seus herdeiros, dessa maneira, contrariados os legatários 

e posto em risco a "paz das senzalas"?  Como se explicam, apesar da valorização da terra, 

as disposições dos proprietários rurais sobre alqueires de cultura e campo, fazendas, 

moinho, monjolos e benfeitorias a favor dos escravos e libertos nos testamentos 

selecionados?  Novos questionamentos surgem com o aprofundamento das análises das 

fontes, para buscar uma resposta convincente.   

O segundo aumento dos legados condicionados, apresentados no gráfico 1 

começam, justamente, com a implantação da Lei do Ventre Livre em 1871. Esta, além de 

beneficiar os ingênuos nascidos de mães cativas, proibia a utilização da lei costumeira 

senhorial se, em caso de “ingratidão”, revogar benefícios já concedidos aos escravos, e 

oficializava a prática do pecúlio como meio de alcançar a liberdade. Assim, os 

proprietários escravistas se viram de mãos e pés atados diante das pressões escravas e de 

leis abolicionistas. Era necessário, portanto, novo instrumento coercitivo para a 

manutenção do poder moral dos proprietários escravistas.
158

  

Chalhoub afirma que muitas senhoras idosas com receio da morte, “recorriam às 

alforrias condicionadas para proteger um escravo mais estimado das brigas entre herdeiros 

e motivá-lo a permanecer a seu lado até os últimos dias”.  
159

 Tal procedimento não 

descartava atitudes “vingativas” dos senhores. A um escravo mais antigo e próximo ao seio 
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da família senhorial que se demonstrava insurreto, esses senhores frustravam-lhe a 

expectativa de liberdade, condicionando-a a anos de “serviços ou obrigações” a terceiros.  

Nas pesquisas que abordam casos de ascensão social do escravo, citamos o trabalho 

de Guedes sobre as experiências de egressos do cativeiro. Esse pesquisador inicia suas 

explicações contestando as hipóteses lançadas por outros historiadores que afirmam que as 

concessões de alforrias aos escravos, por parte de seus senhores, podem ser consideradas 

engodo senhorial de um lado e sintoma da resistência do outro.  Para o autor, seguir tal 

pensamento dicotômico, “implica afirmar que os escravos conquistaram um engodo e 

caíram na armadilha do senhor, contribuindo para a manutenção e estabilidade do sistema.” 

160
  A seu ver, o que ocorria era o contrário. As concessões de alforrias pertenciam ao 

poder moral do senhor. Era uma troca equitativa em busca da estabilidade, porém, não 

eliminava tensões e pressões estimuladas pelos escravos.  Estes sabiam que precisavam ser 

cautelosos para adquirir uma mobilidade social que lhes possibilitasse viver com 

tranquilidade. É claro que houve aqueles que reagiram de forma agressiva ao cativeiro, que 

se rebelaram ou fugiram mato adentro, mas esses, conforme o autor, “viam sua liberdade 

social cada vez mais distante”.  

Seguindo o pensamento de Guedes, as alforrias, por ser concessão dos senhores, 

facilitava a estes serem os “manipuladores” do sistema escravista. No entanto, tais 

manipulações sofriam influências das pressões e inseguranças surgidas dentro da relação 

senhor e escravo. O cativo, apesar das limitações impostas pela escravidão, mostrava-se 

atento às determinações senhoriais, o que fazia com que senhores agissem com cautela em 

relação a eles.  
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Desde a década de 70, as cartas e legados condicionados passaram a estabelecer 

uma data para a concessão, talvez devido aos receios quanto à continuidade da escravidão. 

Como afirma Pires, “utilizar uma carta, como expediente de controle, sem delimitar um 

período para sua efetivação, talvez não se revelasse uma estratégia mais eficiente naquele 

momento.” 
161

 Por outro lado, a extensão dos prazos mostra a crença na longevidade do 

sistema escravista. Assim, o aumento das condições, na década de 70, dos legados 

distribuídos pelos testadores barbacenenses aos cativos confirma a visão de Guedes sobre a 

necessidade da continuidade do poder moral dos senhores sobre seus escravos, diante das 

instabilidades políticas da manutenção do sistema. Ao aceitar tais benefícios não fazia dos 

escravos presas fáceis às armadilhas senhoriais. Apesar da imposição das condições, em 

caso de serem contrariados em suas expectativas escravas, poderiam eles transformar-se 

em “homens perigosos” à continuidade do sossego senhorial.  

A presença, no gráfico, de um testamento nulo deve-se ao descumprimento das 

disposições testamentarias, diante da inexistência de bens suficientes para pagamento das 

despesas e legados post-mortem.
162

  

Da escrita do testamento à sua abertura, passaram-se treze anos, tempo suficiente 

para diminuir o valor de seus poucos bens. Isso levou o seu testamenteiro José Jorge Sá 

Fortes, a fazer uma petição ao Juiz da Provedoria do Termo. Nessa petição, José Jorge 

solicitava o arquivamento do documento, alegando que o falecido possuía, até seu 

passamento, apenas duas escravas, a quem já libertara em vida, e a casa onde residiu; não 
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deixara bens que bastassem para seu sepultamento. Seria necessário que ele, suplicante, o 

fizesse à sua custa.  

Fica a indagação sobre o destino das legatárias de Antônio, já que o documento 

nada informa a seu respeito. 

Os legados livres constituíam, em muitos casos, uma estratégia senhorial que visava 

à formação de agregados. Não eram eles demonstração de generosidade. Como sugere 

Pires, ao analisar as cartas de alforrias incondicionais no alto sertão da Bahia – cujas 

observações estendemos às distribuições de legados de Barbacena - o fato de testarem 

incondicionalmente benefícios a determinados escravos, apesar de não descartar as 

relações de amizade, afeto e gratidão, também se pautavam na necessidade de assegurar 

trabalhos gratuitos ou a preços irrisórios desses libertos.
163

 Na verdade, a 

incondicionalidade nada mais era do que o pagamento por anos de dedicação e trabalhos 

prestados aos senhores. Há anos tais cartas e legados já haviam sido pagos de diversas 

formas como se vê na carta de alforria da escrava Honorata, que descrevemos 

anteriormente.  

Faria corrobora com a ideia de que a alforria poderia ser resultado tanto do acúmulo 

de pecúlios, depois de anos de trabalhos por parte do cativo, quanto da recompensa por sua 

“dedicação, amizade e bons serviços prestados” ao senhor. Em suas palavras, para o 

escravo “o ganho mais evidente era o exercício da liberdade de movimento.” 
164

  

 

2.3- Testadores barbacenenses, abastados?  

 

Ao analisar os testamentos de testadores que libertaram alguns ou todos os seus 

escravos, ou que lhes legaram bens materiais e/ou ajudaram, de alguma forma, outros 
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cativos de plantéis de terceiros ou libertos, indagamos sobre a peculiaridade que daria 

sentido à benevolência desses senhores escravocratas com a proximidade da morte.

 Em princípio, a formação dos plantéis cativos barbacenenses, juntamente com as 

pressões políticas do período estudado e a previsão da morte, poderia trazer-nos luz sobre o 

questionamento inicial. 

Mas, outras indagações surgem no decorrer da pesquisa, de modo que, passamos a 

questionar a influência do perfil socioeconômico dos testadores.  Afinal, quem são esses 

homens e mulheres na sociedade em que viviam e que, às voltas com as transformações 

sociais e pessoais, resolveram legar benefícios aos “homens de cor”. 
165

  

Para elaboração desta parte do trabalho, procedemos ao cruzamento dos 

testamentos com seus inventários e com algumas contas testamentárias. Com essa 

estratégia, busca verificar e analisar os tipos de bens, seus valores para a época, as 

produções agrícolas desenvolvidas pelos testadores, os investimentos financeiros, suas 

dívidas e a composição dos plantéis escravos.  

Vale ressaltar que a existência de inventários pressupõe, por um lado, que o 

falecido tinha bens de significativo valor a serem avaliados (trastes e mobílias de pouco 

valor ou danificadas muitas vezes não entravam no monte-mor); por outro, que havia 

pessoas interessadas na partilha, como por exemplo, credores, herdeiros e/ou legatários.  

De acordo com a justificativa descrita em nota de rodapé, não foi possível encontrar 

inventários para todos os testadores pesquisados. Do total desses 79 senhores, encontramos 

47 inventários, o que perfaz quase 60 % do total. 
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sim, quanto à sua condição social. 
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Esses inventários, que serão trabalhados nesta parte da dissertação, foram 

agrupados de acordo com a data de sua abertura determinada pelo promotor de resíduos 

local.  

Dona Joana Angélica, em virtude de negligências que as fontes não puderam 

explicar não tem seus desejos póstumos concretizados. Entretanto, vale a pena conhecer o 

desfecho de sua história. Idosa, solteira e residente no distrito de Chapéu d`Uvas, dita seu 

testamento ao Sr. João Gomes, em julho de 1862, legando benefícios e dotes a cativos e 

parentes. 

 A análise de seu inventário e de contas testamentárias demonstra que, algumas 

vezes, nem a Justiça conseguia dar andamento aos desejos fúnebres. De acordo com a data 

de abertura do codicilo da testadora e aceitação do segundo testamenteiro, Lino de Oliveira 

Bastos, já se teriam passado três anos do falecimento da senhora, sem que algo se 

resolvesse. 
166

 

Em decorrência da demora por parte do testamenteiro, em iniciar o processo de 

inventario de Dona Joana, o juiz de resíduo local, em 1874, solicita explicações ao 

responsável pela execução do documento. Conforme relato do oficial de justiça enviado à 

casa do Sr. Lino, este já falecera. Dessa forma, houve a necessidade de nomeação do outro 

testamenteiro, que também já era falecido. Para resolver a questão, a Justiça resolve 

solicitou o então pároco local, João Rodrigues de Mello a prestar esse serviço póstumo. O 

sacerdote recusou-se a fazê-lo, o que complicou ainda mais o andamento do inventário.  

Sem explicação alguma, a documentação testamentária de Dona Joana foi arquivada em 

1884, sem o parecer e sem a resolução do promotor de resíduo. 
167

  

                                                
166

 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa 278, ordem 03, fl. 04 v. Dona Joana Angélica de Almeida. 

Data: 1862. 1SVC. 
167 AHMPAS. Contas Testamentárias. Caixa 68, ord. 28. Dona Joana Angélica de Almeida. Data: 1885. 

1SVC. 
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Infelizmente a testadora não conseguiu a tranquilidade desejada para a vida eterna, 

nem legitimou a liberdade e a estabilidade que ofertara aos seus escravos no testamento.  

O desinteresse do padre selecionado em cumprir as disposições do documento 

indica a pouca familiaridade com a finada e/ou a ciência dos parcos bens deixados por ela, 

o que, na concepção do sacerdote, poderia não compensar o trabalho e a responsabilidade 

da função de testamenteiro. 

 O que mais preocupa neste enredo é a pouca sorte vivenciada pelos quatro escravos 

de Dona Joana: as crioulas Sebastiana, Lucinda e os africanos Francisco e Joana. Estes 

seriam alforriados depois da morte de sua senhora, o que ocorreria em 1865. Pelas contas 

testamentárias, nota-se que, até 1884, nada tinha sido resolvido sobre os desejos da 

testadora. Lucinda, além da liberdade, receberia ainda um legado de 400$000 

(quatrocentos mil réis) como dote para se casar.  

Além dos escravos, outras pessoas seriam beneficiadas por Dona Joana. Sua 

sobrinha Thomazia e alguns afilhados não declarados ganhariam, em dinheiro, valores que 

variavam de 10$000 mil réis a 200$000 mil réis. Ainda aparecem no rol dos legatários, 

Júlio Augusto de Lima e sua esposa. Estes receberiam os maiores bens da finada: o rancho, 

as terras e os restantes dos bens. É de se indagar que tipo de relação prevalecia entre esse 

casal e a testadora. 

Pela distribuição dos legados, percebe-se que Dona Joana era senhora de bens 

significativos: proprietária rural, dona de terras e rancho. Não fica perceptível no 

documento se ela fazia parte da elite local ligada ao abastecimento da Corte (acreditamos 

que não, por causa de diversos fatores que serão debatidos ainda nesse capítulo). Ao 

menos, seus bens de raiz e semoventes (escravos) lhe proporcionavam ter o pão de cada 

dia.  
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Mattos verificou no sudeste oitocentista que os senhores detentores de “níveis 

mínimos de prosperidade, que justificassem a abertura de inventários, apareciam então, 

invariavelmente ligados à propriedade cativa”. 
168

  

Contudo, fica a dúvida do que teria sucedido aos cativos depois do falecimento da 

testadora. Teria alguém se apoderado do rancho e das terras, passando a administrá-los? 

Haveria pessoas interessadas na não concretização das disposições legatárias? A negação 

do padre em aceitar a testamentaria estaria ligada ao seu conhecimento de conflitos de 

interesses entre herdeiros de Dona Joana? Qual o motivo que levou o Juiz de Resíduo a 

arquivar o processo sem uma solução? 

Nem todas as respostas são encontradas nas fontes. Talvez um cruzamento com 

maior número de documentos arquivísticos para o período e local pudesse trazer pistas 

desses agentes históricos, o que infelizmente, para o momento, não será possível. 

Entre os 47 inventários encontrados dos 79 testamentos, incluindo nesses, os cincos 

inventários dos seis testadores libertos, 23 dessas fontes pertenciam a testadores do sexo 

masculino, e 24, do sexo feminino. 

Alguns testadores masculinos ostentavam títulos nobiliárquicos, o que demonstra a 

abrangência social alcançada ao longo da vida. Entre eles, relacionamos um alferes, um 

coronel, um major, três capitães, dois médicos (doutores), um destes recebeu o título de 

visconde.
169

 Quanto às testadoras do sexo feminino, poucas foram as que tinham, na frente 

do nome, o distintivo de senhora ou dona.  

                                                
168

 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil 

século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 32. 
169 Observação feita por Graça Filho para os grandes negociantes de São João del Rei, que mostravam suas 

ambições elitistas ao procurar consolidar sua posição social pela obtenção de postos e patentes militares, 

como meio de fortalecer o prestigio e o poder. GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste 

e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002, p. 

64. 
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Dos 47, 18 eram proprietários de bens nas áreas rurais e urbanas; 17 eram senhores 

rurais; nove possuíam bens somente na cidade e três não tiveram bens que pudessem ser 

avaliados, como está representado no gráfico. 

Gráfico 3 

 

 

Fonte: AHMPAS. 47 inventários post-mortem 1850/1888. 

 

Os três inventariados que não possuíam bens de raiz na abertura do documento 

perfaziam 7 % dos 47 inventários. Desses três, dois pertenciam a libertos. 

Para melhor visualizar a distribuição dos bens, colocamos, na tabela abaixo, 

testadores com propriedades urbanas e que, aparentemente, não possuíam produções 

ligadas ao campo.  As informações coletadas foram: a data da abertura do inventário; o 

título ou profissão que o inventariante possuía ao falecer; os valores dos bens de raiz; a 

quantia monetária alcançada com seus pertences, incluindo dinheiros, jóias, utensílios 

domésticos, mobília e outros artigos pessoais; e ainda o total, em réis, de mercadorias 

encontradas pelos louvados no dia da avaliação dos bens. Também acrescentamos as 

informações sobre os valores dos animais e dos escravos obtidos nas avaliações 
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inventariais, as aplicações feitas em ações e/ou apólices de dívidas públicas e o montante 

das dívidas passivas e ativas. 

 

 

Tabela 8 

Distribuição (em réis) dos bens de 7 inventários com propriedades urbanas  
 

Fonte: AHMPAS. Inventários dos proprietários urbanos (1850-1888). 

 

Dos proprietários listados na tabela e que possuíam escravos, verificamos que, entre 

os bens de Ana Joaquina, Adão, Dona Possidônia e Roberto, seus cativos correspondiam, 

respectivamente a 26,7%, 90,2%, 59,2% e 78,7% do total do monte mor. 

De todos os testadores com propriedades urbanas, somente Dona Possidônia supera 

o valor total de bens acima de dez contos de réis, valor conseguido, com de seu plantel de 

escravos e dívidas ativas. Os dados da testadora demonstram “a priori”, que ela, não 

possuía vínculos com o setor agrícola. Em seu monte-mor, não listaram mercadoria nem 

Abert 

Inv. 

 

TESTA-

DOR 

 

Títu

-los  

 

Bens 

urbanos 

 

Bens 

rurais 

 

Perten-

ces 

 

Merca-

doria 

 

Animais  
 

Escravos  

Ações / 

apóli-

ces 

 

Dívidas 

( - ) 

 

Dívida

s  

( + ) 

 

Monte mor 

1850 ANA 
JOAQUINA 
DE SOUZA 

_ 1:200$0
00 

 760$220  74$000 741$000  287$790  2:775$220 

1856 ADÃO 
VIEIRA DE 

MENEZES 

_ 300$000 _ 56$040 _ _ 3:750$000 _ 228$489 50$00
0 

4:156$040 

1864 JOAQUIM 
BERNAR-

DO 

_ 210$000 _ _ _ _ _ _ _ _ 210$000 

1876 POSSIDÔ-

NIA 
LEODORA 
DA SILVA 

_ 3:558$0

00 

_ 384$580 _ _ 25:880$00

0 

_ 27:149$040 13:885

$290 

43:707$870 

1878 MICHAE-
LA MARIA 
THEODO-

RA 

_ 3:000$0
00 

_ 106$100 _ _ ALFOR-
RIOU 

_ _ _ 3:106$100 

1881 ROBERTO 
FRANCIS-
CO DOS 

REIS 

_ 1:660$0
00 

_ 285$880 _ 50$000 7:400$000 _ _ _ 9:395$880 

1884 ANNA 
EUFRASIA 

DO 
AZEVEDO 

_ 1:000$0
00 

_ 63$300 _ _ ALFOR-
RIOU 

_ _ _ 1:063$300 
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produção agrícola destinada ao consumo ou ao mercado local. O fato de não possuir 

animais reforça essa hipótese.    

Todavia, somente depois de verificação mais bem feita sobre seus bens 

inventariados e resgate de suas relações e vínculos é que teremos a possibilidade de 

descobrir que fatores ajudaram Dona Possidônia a permanecer distante dos meios de 

produção e, ao mesmo tempo, acumular bens de valores significativos, como especificados 

abaixo: 

Tabela 9 

Relação dos bens de Dona Possidônia Leodora da Silva 

 

TESTA-

DOR 

imóveis 

urbanos 

imóveis 

rurais - 

alqueires  

pertences Produ

-çao 

Ani-

mais 

escravos (sexo 

e etnia) 

Dividas 

( -) 

dividas + Ben-

feito-

rias 

Equipa

-

mentos 

Local  

POSSIDO-

NIA 

LEODOR

A DA 

SILVA 

(1876) 

01 casa 
perto da 

Matriz da 
cidade 

com 46,5 
palmas. 

_ 72 oitavas de 
prata (220 
g), panela, 

pratos, 
guardanapos, 

2:014$450 

em dinheiro, 
caixas de 

cedro. 

_ _ 09 cativos do 
sexo masculino 

e 13 do sexo 
feminino. Há 
apenas a etnia 

de 03 escravos, 

sendo 01 
africana e 02 

crioulos. 

Conde 
Prados 
 (quase 

28:000$00
0 Contos 
de réis) 

Joaquim de 
Paula 
Alves 

(11:870$00
0 contos de 

réis) 

insolvável 
e Antonio 

M. de Faria 

_ _ Bcena 

Fonte: AHMPAS. Inventário Possidônia Leodora da Silva. Caixa: 76. Ord. 01 – 1876. 1SCV. 

 

Ao observar a tabela, imaginamos que a testadora vivia confortavelmente em sua 

residência a qual, além de bem avaliada pela estrutura física, estava edificada em 

localização privilegiada, ou seja, na região central da cidade de Barbacena (ao lado da 

Matriz de Nossa Senhora da Piedade, padroeira da cidade e igreja que marcou o início do 

povoamento local). Em testamento, Dona Possidônia afirma ter como vizinha sua nora 

Baronesa de Pitangui.   

Entre os pertences avaliados na residência de Dona Possidônia, verifica a presença 

de muitos talheres de prata, panelas e pratos que provavelmente, eram decorados.  A 

testadora guardava em casa a quantia de 2:000$000 (dois contos de réis) em dinheiro, 

talvez dentro da sua caixa de cedro com fechadura, caixa que foi avaliada pelos louvados.  
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Dona Possidônia aparece no inventário como devedora de uma soma elevada de 

dinheiro, 27: 149$140 (vinte sete contos cento e quarenta e nove mil e cento e quarenta 

réis), devidos a seu filho Conde de Prados.  Contudo, embora devedora, era também uma 

prestamista. Em seu inventário, apenas dois devedores foram listados: os senhores Joaquim 

de Paula Alves e Antônio Marques de Faria cuja a dívida montava em11: 870$840 (onze 

contos, oitocentos e setenta mil e oitocentos e quarenta réis) e 2:014$450 (dois contos, 

quatorze mil e quatrocentos e cinquenta réis) respectivamente. Esse total de devedores 

pode demonstrar ter a testadora pouca ligação com a distribuição de créditos na região.  

Entretanto, apesar de cautelosa quanto a distribuição de empréstimos - o que leva a 

crer, que seus devedores estavam vinculados ao meio social ou familiar - o testamenteiro 

de Dona Possidônia não obteve sorte na tentativa de resgatar os valores de toda a sua 

dívida ativa. Do valor total, a quantia emprestada a Joaquim foi declarada insolvável. 
170

  

Ao verificar suas dívidas ativas, nota-se que possuíam valores significativos, o que 

nos faz questionar as relações envolvidas nesses empréstimos. À primeira vista, não faz 

sentido, por um lado, a falecida mostrar-se devedora de grande montante de dinheiro a seu 

filho (testamenteiro) e, por outro, emprestar dinheiro a terceiros. 

Graça Filho verificou que, em São João del-Rei, os altos valores de dívidas ativas 

encontradas nos inventários de grandes negociantes relacionavam-se à “restrição crônica 

de numerário em Minas”.
171

  Talvez seja este o motivo que levou Dona Possidônia a 

fornecer créditos, mesmo não podendo ou querendo se envolver com as relações creditícias 

locais.  

                                                
170

 Graça Filho encontra grande número de inventários são-joanense com dívidas insolváveis, fato que leva a 

crer que essas dívidas se englobavam na racionalidade do lucro capitalista e que, em busca de segurança do 

credor, este aumentava os juros visando à taxa de risco. GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa 

do oeste e o mito da decadência de Minas Gerais: São João del Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 

2002, p. 75 
171

 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do oeste..., p. 72. 
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No testamento, Dona Possidônia diz ser solteira e, nesse estado, ter três filhos: 

Camillo (Conde de Prados), Honório (2. Barão de Pitangui) e Camilla. Segundo estudiosos 

da família Armonde, os filhos de Dona Possidônia, no total de 5 filhos, o que leva a 

deduzir que no momento da escrita do documento seus filhos Clotilde e Lino já eram 

falecidos, não sendo citados pela mãe, foram reconhecidos na legítima paterna por 

Marcellino José Ferreira Armonde (1. Barão de Pintagui), descrita em uma declaração de 

perfilhação. 
172

  

Além dos bens deixados aos três filhos, Dona Possidônia declara que, por sua 

morte, seu testamenteiro passará carta de liberdade aos seus escravos: Joaquina africana e 

aos filhos desta, Braz e Amaro, crioulos. No entanto, a liberdade desses cativos estava 

condicionada à obrigação de trabalharem “o tempo que for necessário para pagamentos de 

‘pequenas dívidas’ que [a testadora] deixar”. 
173

  

Dona Possidônia deixa ainda a Marcelino Armonde, filho da parda Emerenciana, 

uma apólice de dívida pública no valor de um conto de réis. A mãe de Marcelino, 

Emerenciana, a casa em que a testadora morava com seus respectivos fundos. Segreda 

também ao testamenteiro e aos filhos, uma “[...] carta [que ficará] em segredo [...], durante a 

vida daquele [testamenteiro], o qual providenciará no exato cumprimento dessas minhas 

disposições secretas como, porém, alguns de meus filhos se oponham o que não espero da 

                                                
172

 De acordo com Edna Resende, Marcellino José Ferreira, condecorado com o título de Barão de Pitangui, 

seguiu os passos da família, mantendo fortes vínculos econômicos e políticos com a Corte do Brasil. Família 
iniciada na mineração tornou-se a principal responsável pelas levas de tropas com gêneros alimentícios e 

outros produtos destinados ao centro político do país e trazendo de lá artigos de luxo e escravos.  Para saber 

mais sobre a família Armonde, ler: RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das 

elites regionais no processo de construção do Estado imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutorado 

apresentada na UFMG em 2008, pp. 156-59 e LACERDA, Antônio Henrique Duarte. NEGÓCIOS DE 

MINAS: Família, fortuna, poder e redes de sociabilidades nas Minas Gerais — A Família Ferreira Armonde 

(1751-1850). Tese de doutorado apresentada na UFF em 2010, pp. 421-61 
173

 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa; 282. Ord. 02, fl. 45. Possidônia Leodora da Silva. Data: 

1875.1SVC. 
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amizade que me dedicaram em vida, então quebrará [o silêncio e revelando o segredo], pois, 

que a Justiça do país decida como entenderem.” 174 

Em seu inventário foram avaliados 22 escravos, sendo: Joaquina africana, de 65 

anos, declarada liberta depois do falecimento de sua senhora; 11 cativos com idade entre 

14 e 45 anos de idade, ou seja, em idade produtiva; nove crianças com idades entre dois e 

12 anos e um escravo de idade não declarada.  

Em relação às profissões dos escravos, cinco, de ambos os sexos, foram declarados 

roceiros; uma foi declarada lavadeira; duas cativas eram costureiras e os demais não 

possuíam classificação das atividades desempenhadas.  

O testamenteiro relata que sua finada mãe lhe teria doado os seguintes cativos: 

Gracia africana (falecida) e seus filhos Cassiano, Maria Crioula, Quintiliana e Rita. Essas, 

na ocasião da abertura do inventário, se achavam casadas com cativos do legatário. Desses 

consórcios, nasceram 14 filhos e estes também estavam em seu poder. 
175

  

Para melhor visualização dos escravos pertencentes à Dona Possidônia e do 

complexo das relações que envolviam estes com os cativos de Conde de Prados, resolveu-

se classificá-los da seguinte forma: 

 

Tabela 10 

Relação dos escravos de Dona Possidônia Leodora da Silva 
 

FILHOS DE: 

 GRACIA AFRICANA* 

 

IDADE 

 

CONJUGE 

 

PROFISSÃO 

 

FILHOS 

 

NETOS 

 

 

 

MARIA CRIOULA* 

 

 

 

 

 

 

40 ANOS 

 

 

1-JOSÉ MIGUEL (89) 

2-ABRAÃO (?) 

 

 

 

   ROCEIRA 

Leocádia (25) –

COSTUREIRA, casada 

c/ Bonifácio; Eduardo 

(16), Romualdo (14), 

Urbano (10), Generosa 

(06), Abraão (08), 

Benjamim ( 04) e Altiva 

(02)** 

 

 

Antonia (02) 

filha de 

Leocádia. 

 

CASSIANO* 35 ANOS VIÚVO ROCEIRO - - 

                                                
174

 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa; 282. Ord. 02, fl. 45. Possidônia Leodora da Silva. Data: 

1875.1SVC. 
175

 AHMPAS. Inventário Possidônia Leodora da Silva. Caixa: 76. Ord. 01 – 1876. Fls.35 e 36 v.1SCV. 
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RITA CAFÉ* 

 

34 ANOS 

 

FRANCISCO CAFÉ 

 

LAVADEIRA 

 

 

Deolinda (15) – casada, 

Joana(10) e Porfíria (12)  

 

_ 

 

QUINTILIANA* 

 

32 ANOS 

 

AMARO (32) 

 

ROCEIRA 

 

David (09) e 

Honória (06) 

 

_ 

 

 

FILIAÇÃO 

DESCONHECIDA: 

 

IDADE 

 

CONJUGÊ 

 

PROFISSÃO 

 

FILHOS 

 

NETOS 

 

GERALDA TESTA* 

 

26 ANOS 

 

JOSÉ TESTA (83) 

 

COSTUREIRA 

 

CRISTINA (?) 

 

_ 

FILHOS DE JOAQUINA 

AFRICANA (65) – 

ALFORRIADA: 

 

IDADE 

 

CONJUGÊ 

 

PROFISSÃO 

 

FILHOS 

 

NETOS 

BRÁZ – ALFORRIADO  

45 ANOS 

_ ? _ _ 

AMARO -

ALFORRIADO 

 

33 ANOS 

_ _ _ _ 

Fonte: cruzamento do inventario de Possidonia Leodora da Silva..., op.cit., e lista dos escravos de 

Conde Prados encontrada em ALBUQUERQUE. Antonio Luiz Porto e. Formação e apogeu da 

aristocracia rural em Minas Gerais, 1808-1888. Rio de Janeiro: Xerox do Brasil, 1988, pp. 297-8. 

*Escravos de Possidônia doados ao filho Conde Prado. No momento da abertura do inventário são 

citados como sendo casados com cativos do Conde e estando sob seu domínio as proles oriundas dos 

matrimônios.  

**Altiva não se encontrava listada no inventário de Dona Possidônia, estando relacionada à lista dos 

escravos de Conde Prados, o qual falece seis anos depois da abertura do inventário da mãe.  

 

 

Pelos dados descritos, percebe-se que, apesar de residir na cidade e sem bens 

voltados à atividade rural, a testadora indiretamente, participava das atividades agrárias do 

filho mais velho.  Dona de um plantel de cativos com números de escravos 

“desnecessários” às suas atividades domésticas e citadinas lega ao seu futuro testamenteiro 

a maioria de seus escravos, fixando-os ao novo cativeiro por meio das relações 

matrimoniais. De acordo com as disposições testamentárias e com as idades dos ingênuos 

do plantel, tal doação já ocorrera há tempos.  Provavelmente orientada por Conde de 

Prados, escolheu, para manter em sua companhia (testadora), a cativa mais antiga e com 

poucas crias. A Camillo doa Gracia africana com seus filhos, ciente da necessidade de mão 

de obra nos empreendimentos do filho. Era ele proprietário da Fazenda Santa Sofia, 

estabelecida na Zona da Mata mineira e voltada à agroexportação de café, o que requeria 

cativos com braços mais fortes para o trabalho no eito e com idades férteis que 

possibilitassem o aumento da prole cativa.   
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Os demais inventariados citadinos mantinham a maior parte dos bens destoando das 

preferências investidas por Dona Possidônia. Ao contrário desta, eram donos de um monte-

mor composto, em sua maioria, de bens urbanos e escravos.   

A principal diferença em relação à mãe de Camillo, é que não se mostraram 

favoráveis ou possibilitados a participar do mundo dos créditos – Dona Possidônia era 

detentora de uma dívida ativa que totalizava 32 % de seus bens. Somente o testador Adão 

possuía um pequeno crédito, cujo valor de 50$000 (cinquenta mil réis), mais demonstrava 

ser resultado de suas relações pessoais do que de objetivação de lucro.  

Em relação à presença de animais na composição dos bens de testadores ligados 

mais a área urbana, eles (animais) aparecem apenas no inventário de Joaquim e Roberto. O 

primeiro era proprietário de uma égua; o segundo, dono de uma besta de sela. Eram, 

provavelmente, animais utilizados no transporte diário.  

Quanto à posse escrava desse grupo de testadores, apenas um não possuía escravos. 

Já as senhoras Michaela e Ana Eufrásia libertaram seus cativos em testamento. Por isso, 

não foram avaliados em seus respectivos inventários. Ao contrário destas senhoras, os 

testadores Adão, Possidônia e Roberto somaram, no total do monte-mor, mais de 50 % dos 

bens representados por cativos, como mostra o gráfico abaixo: 
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Gráfico 4 

 

Fontes: AHMPAS. Inventários e contas: Cx. 38, ord. 31. Data: 1850. 2SVC; C x. 14, ord. 17. Data: 1856. 

1SVC; Cx. 47. Ord. 01. Data: 1864. 1SVC; Cx. 98, ord. 08. Data: 1881. 1SVC; Cx. 68, ord. 24. Data: 1884. 

1SVC.    
 

 

É fato que a formação da família escrava, além de ser incentivada pelo senhor no 

intuito de aumentar seu plantel, com o crescimento endógeno de cativos, era também 

buscada pelo escravo, que objetivava mais estabilidade no cativeiro. Muitos casais 

escravos adquiriam dos senhores moradias separadas e/ou terras para cultivo familiar. 

Dessa maneira, os casamentos ocorridos na senzala davam azo à formação de uma 

comunidade escrava, com laços de parentescos e compadrio que, por um lado, fortaleciam 

os cativos diante do sistema escravista e, por outro, forçavam os senhores a abrir novas 

negociações com aqueles. 
176

  

 Em relação aos testadores com fortes vínculos com a área rural, seus inventários 

compõem a maior parte dos 47 documentos encontrados; são 34 inventários post-mortem 

que correspondem a 74 % do total. São testadores que, ou tinham ligações com a cidade e 
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 Sobre as estratégias senhoriais e cativas em busca da formação e ampliação da família cativa, ler: 

FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, 

Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. 

 SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, 

Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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com o campo, ou simplesmente pautavam todas as suas atividades nas áreas rurais do 

Termo de Barbacena. 

Encontramos, entre esses inventariados, bons administradores que aproveitaram o 

progresso econômico alcançado com suas atividades rurais e inseriram-se na política local 

e/ou nacional. Homens que souberam conciliar seus negócios com a prática da boa 

vizinhança, ofertando créditos a diversos membros da sociedade local e circunvizinha. 

Eram empreendedores que, ao vislumbrar as fronteiras abertas da Zona da Mata mineira, 

passaram a investir recursos, oriundos da antiga profissão familiar de mineradores, 

tropeiros e escravocratas, em novos empreendimentos, tornando-se novos cafeicultores e 

aplicadores de fundos financeiros do país.
177

  

Existiram também aqueles que, não possuindo capitais que pudessem investir no 

cultivo da rubiácea, ampliaram a agricultura e a pecuária voltadas à subsistência familiar, 

produzindo excedentes que alcançaram o mercado da Corte.  

Pela impossibilidade de fazer a análise individual desses homens e mulheres, 

abordaremos os bens avaliados por testadores que, por um lado, legavam benefícios a 

certos escravos; por outro, mantinham outros cativos de seu plantel presos ao cativeiro.  

O proprietário rural Antônio José Ferreira Armonde faleceu em 10 de janeiro de 

1852, provavelmente em sua fazenda chamada Ponte Nova. Incumbiu seu sobrinho e 

afilhado Camillo Armonde de sua testamentaria, além de fundar, no Termo de Barbacena, 

a primeira casa de caridade destinada ao tratamento dos enfermos e de distribuir legados e 

doações post-mortem. Antônio fazia parte de uma das famílias mais abastadas da região, os 
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 Segundo Ribeiro, a classificação realizada pelo segundo distrito eleitoral para a Zona da Mata, em 1909, 

dividiu-a em três partes: norte, sul e centro. Quando nos referimos a esta região cafeicultora, estamos 

especificamente direcionando a análise para a região da zona mais próxima de Barbacena, localizada ao Sul e 

que incluía os municípios de Juiz de Fora, Mar de Espanha, Leopoldina e Além Paraíba.  Conforme Ribeiro, 

os capitais aí investidos vinham de outras regiões mineiras com ligações direta ou indiretamente ao mercado 

interno e com fortes relações de parentescos que sustentavam os novos investimentos. Para saber mais, ler: 

OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura 

mineira – 1780/1870. Niterói: UFF, 1999. (Tese de doutorado), cap.3. 
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Armonde. Era o décimo filho do alferes Francisco Armonde. E, conforme os bens 

inventariados, Antônio não se pautou apenas na ascendência rica. Esse desenvolveu, em 

suas fazendas, produções que lhe garantiram manter e prosperar os bens herdados do 

pai.
178

  

Tabela 11 

Relação dos bens inventariados de Antônio José Ferreira Armonde 

Imóveis 

urbanos 

Imóveis 

rurais - 

alqueires  

Pertences  Produção  Animais  Escravos 

(sexo e etnia) 

Dividas 

(-) 

Dividas 

(+) 

Benfeit

o-rias  

Equipa

mentos  

2 casas 
de 

moradas 

com 
anexo 

Fazenda da 
Ponte Nova, 
fazenda do 

moinho e 
fazenda de 

Barros. 

Tachos de 
cobre, mesa 

de cedro, 

moeda de 
prata, 
metais 

cobres, ouro 
e relógio. 

1.295 
tipos de 

queijos, 2 

mil telhas, 
12 couros 
de gado, 

manteiga, 
marmelos 

e figos 

49 éguas, 15 
burros, 09 
poldros, 04 

jumentos, 05 
cavalos, 172 

vacas, 80 
novilhas, 27 
bezerros, 48 

bois de 
carro, 05 
touros.     

31 escravos. 
06 mulheres e 
25 homens. 

Sendo 08 
crioulos, 13 
de nação, 01 
monjolo, 01 

mina e 08 sem 
referência. 

06 
créditos 
a saldar 

58 
devedo-

res 

Casas, 
paiol, 

moinho, 

senzala.  

Foices, 
sellin, 
carros 

arriados. 

Fonte: AHMPAS. Inventário. Cx. 74, ord. 02. Data: 1852. 

 

A composição de seus bens deixa à mostra que o testador desempenhava atividades 

diversificadas em suas fazendas, tais como: a produção de queijos e manteigas, viáveis 

pelo grande número de gado leiteiro existente em suas propriedades; as compotas de doces 

de figo e marmelo (citadas no inventário como “vendidas”) feito pelas escravas em tachos 

de cobre; a fabricação de telhas moldadas nas coxas dos escravos; e a venda de capados e 

couros de vaca. Essas mercadorias eram levadas no lombo de seus animais de carga, para 

serem vendidas no comércio local e/ou nas regiões vizinhas.
 179

 Não se descarta a 

                                                
178  O alferes Francisco Armonde casa-se em primeiras núpcias com Rita Maria da Conceição, que faleceu 

dois anos depois do casamento. Ao tomar as segundas núpcias com Felizarda Maria Francisca de Assis, o 

alferes tem doze filhos. Ao falecer, deixa uma das maiores fortunas da região. Possuidor de 81 escravos, 

centenas de vacas, porcos e mulas e proprietário das fazendas da Cachoeira, Gerais dos Barros e do Moinho, 

acumula seus bens desenvolvendo a atividade agropecuarista. Para saber mais sobre a familiar Armonde, ler: 

RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de 

construção do Estado imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutorado apresentada na UFMG em 2008. 
179

 Andrade afirma que os burros e as bestas de carga eram essenciais para a comercialização dos produtos 

das fazendas de Campanha. Consta assim, no rol dos inventários.  Para saber mais sobre as elites 
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possibilidade da comercialização dos seus produtos para fora da província e até a chegada 

desses ao comércio do Rio de Janeiro.
180

 

Antônio compõe os 34 testadores rurais analisados, donos de fazendas, chácaras, 

casas de vivenda, sítios, benfeitorias, terras de cultura e campo que variavam de dois a 

quase 300 alqueires, com roças de mandioca, feijão, milho, arroz; pastos, matos virgens, 

capoeiras; e pés de café. Os bens rurais responderam por mais de 40% do total do monte-

mor da maioria dos testadores deste grupo. Desse montante, somente dois testadores 

desempenharam a atividade cafeicultora: o capitão João Gualberto Teixeira, dono de 80 

mil pés de café novos, mais 120 mil pés de café velhos e outros 30 mil pés de café de meia 

idade, plantações existentes em sua fazenda da Piedade, que ficava próxima à cidade de 

Juiz de Fora, e o sobrinho e testamenteiro de Antônio Armonde, Camillo Armonde, que em 

sua fazenda Santa Sofia possuía 270 mil pés de café de variadas idades.  

Desses testadores rurais, 18 possuíam casas, terrenos, prédios e sobrados em áreas 

urbanas, compondo na maioria dos documentos, até 10 %, dos bens inventariados; 15 

produziam ou plantavam, em suas fazendas e chácaras, gêneros que, pela quantidade e 

avaliação dos louvados, respondendo por 1% dos bens eram destinados aos mercados 

locais, exceto no caso dos testadores Camillo Maria Ferreira Armonde  (Conde Prados) e 

Carlos Sá Fortes  que possuíam 7% e 2% de mercadoria, respectivamente, no monte mor.  

                                                                                                                                              
agropecuaristas da região sul de Minas, ler: ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação 

do Estado imperial brasileiro – Minas Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850). Rio de janeiro: 

Arquivo Nacional, 2008.  
180

 Para Resende, os irmãos Antonio, Flávio e Lino Armonde exerceram diversas atividades integradas ao 

mercado. Entre essas plantaram alimentos, venderam queijos e toucinhos, criaram porcos, ofereceram 

créditos e traficaram escravos. Para saber mais sobre a trajetória da família Armonde, ler: RESENDE, Edna 

Maria. Ecos do liberalismo: ideários e vivências das elites regionais no processo de construção do Estado 

imperial, Barbacena (1831-1840). Tese de doutorado apresentada na UFMG em 2008 e LACERDA, Antônio 

Henrique Duarte.  Negócios de Minas: Família, fortuna, poder e redes de sociabilidades nas Minas Gerais — 

A Família Ferreira Armonde (1751-1850).Tese de Doutorado apresentada na Universidade Federal 

Fluminense em 2010. 
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Encontramos mercadorias como a de Antônio Armonde que, ao morrer, deixou em 

suas fazendas a fabricação destinada ao mercado de queijos, telhas, couros e doces da terra. 

A maior parte dos testadores desempenhava em suas “situações” o cultivo de alimentos 

como milho, feijão, mandioca e arroz que, de acordo com as quantidades encontradas e 

avaliações, eram provavelmente destinadas para além do consumo interno das fazendas.  

O coronel Carlos Sá Fortes, por exemplo, ao falecer em 1876, teve avaliados 230 

carros de milho, 105 kg de açúcar, 608 hectolitros de feijão, 10 hectolitros de arroz, 

mostrando estar inserido no comércio de gêneros alimentícios da região ou da Corte. 
181

 

E ainda, dos 34 inventários rurais, dez possuíam citação do plantio de milho. 

Interessante é que essa atividade agrícola parece ter diminuído entre esse grupo, no 

decorrer do século dezenove, pelo menos, a ponto de não adquirir valor de mercado para 

ser avaliado. Depois de 1881, não há referência desse gênero alimentício no monte-mor.  

O milho, juntamente com o feijão, compunha a mesa dos mineiros, conforme 

estudiosos da economia agrícola da região. O primeiro “[...] era essencial nas fazendas 

mineiras, para alimentar gado e porcos ou, para produzir farinha (fubá), que atendia à dieta 

básica dos escravos e, mesmo dos senhores.”
 182

 Quanto ao feijão, tanto senhores abastados 

quanto os menos favorecidos e até escravos gostavam de saboreá-lo cozido.   

Como foi observado por Graça Filho, para São João del-Rei, a agricultura e a 

pecuária ficavam lado a lado com as demais atividades econômicas nos domínios das 

fazendas oitocentistas.
183

 É o que também, foi observado entre nossos testadores 

barbacenense. 
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AHMPAS. Inventário de Carlos Sá Fortes. Caixa 281, ordem 01, ano 1876 e Contas Testamentarias, caixa 

57, ordem 11, ano 1877. 1SVC. 
182

ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial brasileiro..., 

op.cit.,p. 117. 
183

GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas Gerais: 

São João del Rei (1831- 1888). São Paulo: Annablume, 2002, p.127. 
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O próprio capitão Carlos Sá Fortes, além das atividades alimentícias avaliadas no 

inventário, também fabricava em suas propriedades: cigarros, queijos, telhas, e o que 

parece, algodão destinado à fabricação de sacos e/ou tecidos.  

Foram encontrados pelos avaliadores desse testador metade de fumo frito, mais 16 

mil cigarros, 323 metros de fumo e mais 165 kg de fumo. Foram avaliados também 180 kg 

de algodão, três hectolitros de algodão em ramos, além da fabricação de 600 queijos, 105 

kg de açúcar e 800 telhas.  

A fabricação de telhas parece ter sido desenvolvida somente pelos nossos 

inventariados Carlos Sá Fortes e Antônio Armonde, o que, pela quantidade encontrada, as 

telhas não eram utilizadas apenas para reformas das fazendas e das casas de morada desses 

abastados de Barbacena.  

Sobre a produção de telhas em Minas, na vila de São João del-Rei, a Câmara 

Municipal informa a existência de muitos proprietários de terras que fabricavam suas 

próprias telhas. Como Graça Filho, estendemos que essas telhas eram também destinas 

dessas ao mercado local. Segundo esse autor, as telhas poderiam estar inseridas nos 

excedentes destinados ao mercado local, em meio às atividades diversificadas 

desenvolvidas pelos mineiros.
184

       

Sobre os pertences encontrados pelos louvados nas fazendas de Antônio Armonde, 

esses demonstraram a busca do requinte pelo testador, mesmo inserido na simplicidade do 

campo. A presença de mesas de cedro e bancos de pinho contrasta com os tamboretes e 

utensílios da cozinha, como chaleiras sem tampas.  

Andrade afirma que as sedes das fazendas mineiras oitocentistas traziam consigo o 

estilo simples das construções do período colonial e primeira metade do século XIX. Além 
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 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas 

Gerais:..., op.cit., p.111. 
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de serem construídas ao pé de morros e próximas a rios que forneciam a força hidráulica 

para seus moinhos, monjolos e engenhos, possuíam as casas de vivenda que eram a sede 

administrativa das atividades rurais, das senzalas e das benfeitorias, tudo elevado 

rusticamente com materiais como pedra, madeiras e cipós. 
185

  Encontramos, em alguns 

inventários barbacenenses, a presença de canoas, o que indica a existência de rios e lagos 

próximo às fazendas e que, poderiam ser utilizados como tração para movimentar moinhos 

e monjolos.  

Outro fator que impressiona nos bens de Antônio é o valor adquirido pelos  metais 

e cobres existentes entre seus pertences. Esses somaram 34:155$680  (trinta e quatro 

contos cento e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta réis). Podemos supor que os 

metais funcionassem como moeda corrente na época, já que a circulação de dinheiro ainda 

era restrita no Brasil Império.  Eles poderiam também indicar o meio encontrado pelo 

inventariado de “poupar” suas riquezas, diante da inexistência de agências bancárias na 

região.  

Em relação ao plantel escravo desse membro da família Armonde, foram avaliados 

31 escravos. Desses, seis morreram antes do fim do processo inventarial. Nesse plantel, 

aparecem listados apenas dois casais: João Barbosa e Maria; José Barbino e Joana.  Apesar 

da inexistência, no documento, da classificação de filhos desses casais, é bem acertado 

que, entre os crioulos avaliados, alguns façam parte da prole dos dois matrimônios.   

Como descrito na tabela, a maioria dos cativos de Antônio era do sexo masculino e 

predominantemente de etnia africana. Esse fato evidencia a estreita ligação do senhor com 

o extinto tráfico negreiro. Não há no inventário citação da idade dos escravos, no entanto o 

valor da maioria dos africanos ficou abaixo dos 900$000 (novecentos mil réis), o que pode 
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 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial brasileiro..., 

op.cit.,p.128. 
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ser indicativo de sua idade elevada. Pode indicar também que seu preço ainda não tinha 

sido alterado no mercado. Essa alteração era viável em virtude do embargo da 

comercialização de africanos, depois de1850. Importa informar que o inventário de 

Antônio Armonde é do ano de 1852. 

Em testamento, Antônio lega a sua irmã Ana Quitéria o usufruto dos remanescentes 

da herança recebida do pai, ou seja, partes das terras da fazenda do Moinho e da fazenda 

das Gerais de Barros com suas benfeitorias e do trabalho de alguns escravos.  

A outra fazenda do testador, chamada Ponte Nova, fica destinada à fundação de 

uma Santa Casa de Misericórdia. 

Antônio liberta, em codicilo, todos os escravos de seu irmão, padre José Joaquim. 

Já de seu plantel, apenas dois escravos foram agraciados em testamento: os pardos Julião e 

Leonardo. Estes, além da liberdade recebem uma porção de terras, “além do rio 

pertencente à fazenda da Ponte-Nova”, 
186

 com a única condição: não vendê-las. Além das 

porções de terras, esses ex-cativos recebem do senhor dez vacas paridas.  

Essas duas exceções de legados a escravos pelo senhor nos levantam dúvidas das 

verdadeiras relações existentes entre este e os cativos.  O que faria um proprietário de 

dezenas de escravos a beneficiar somente alguns? Seriam seus filhos ilegítimos? Estariam 

mais próximos da casa grande, trabalhando ao lado do senhor? 

Para Mattos, a inserção do homem cativo no mundo dos livres era marcada por uma 

hierarquização racial. Quando Antônio Armonde classifica Julião e Leonardo como sendo 

“pardos”, poderia ser indicativo de pele mais clara, mas, se analisarmos pela ótica de 

Mattos, segundo seus estudos em processos civis e criminais do século XIX, o termo pardo 
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 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa 282, ordem 08, livro 5, fl. 70.  Antônio José Ferreira Armonde. 

Data 1852. 1SVC. 
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diz respeito ao escravo descendente de homem livre (branco), ou ao homem livre que 

trouxesse a marca de sua ascendência africana, fosse mestiço ou não.
187

 

Em consonância com essa perspectiva, os cativos Julião e Leonardo poderiam, sim, 

indicar uma relação consanguínea com o senhor escondida por anos e que, para a remissão 

dos pecados terrenos, deveria ser revista na hora da morte. 

Outros legados também trazem a suspeita de filhos ilegítimos desse membro da 

família Armonde. Inácia, filha de uma escrava de sua irmã Ana Quitéria, recebeu terras e 

dinheiro no valor de 6:980$000 (seis contos novecentos e oitenta mil-réis). Ernesto, 

Francisca e Barbara, expostos em casas de conhecidos e parentes, também receberam terras 

e dinheiro. E, ainda, uma pessoa indicada em carta particular a seu testamenteiro receberia 

do testador uma casa e mais, 6:600$000 (seis contos e seiscentos mil-réis) em dinheiro. 

Antônio possuía uma pequena dívida passiva no valor de 1: 642$160 (um conto 

seiscentos e quarenta e dois mil e cento e sessenta réis). Essa estava relacionada às visitas 

médicas do Dr. Francisco Pacheco Penna, aos remédios comprados e anotados na botica 

desse médico e a um pequeno valor devido ao capitão Antônio Teixeira de Carvalho 

(38$140), provavelmente resultado de trocas ou compras de mercadorias realizadas. E 

ainda meia dívida existente com os credores Francisco Álvares Machado, Joaquim 

Rodrigues da Costa e Manoel Gonçalves Pinto.   

Ao contrário das dívidas passivas, a presença de inúmeras dívidas ativas destaca o 

inventariado como grande credor local.  Os 58 devedores citados no inventário totalizaram 

um saldo de 58:608$417 (cinquenta e oito contos seiscentos e oito mil e quatrocentos e 

dezessete réis), o que significa 34 % do monte-mor do testador. É claro que entre essas 

dívidas estavam anotações de compras de mercadorias a prazo, como a compra de garrotes 
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 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista, Brasil 
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realizada por Manoel Gonçalves Pinto Barbosa no valor de 457$000 (quatrocentos e 

cinquenta e sete mil réis).   Manoel aparece ainda como devedor de outros valores, sem 

especificar se eram resultados de compras ou empréstimos solicitados. O montante devido 

por Manoel ao seu credor chegou à altíssima conta de 3: 760 $ 094 (três contos setecentos 

e sessenta mil e noventa e quatro réis).  

Outros devedores aparecem no rol das dívidas ativas de Antônio Armonde, com 

saldos acima de um conto de réis. Mas encontramos pequenas somas que não chegaram a 

cem mil réis, o que leva a crer que o fundador da Casa de Caridade de Barbacena 

comercializava seus produtos com toda a comunidade local. E, quando precisasse, faria o 

papel de Banco ajudando desde os potentados locais até os moradores menos abastados da 

região.  

Do total das dívidas ativas de Antônio, oito não foram liquidadas pelo 

testamenteiro. Essas totalizaram 9: 205$400 (nove contos duzentos e cinco mil e 

quatrocentos réis) do saldo devedor.   

Numa sociedade pré-capitalista, entendemos que o credor deveria salvaguardar seus 

ativos e passivos em prol da continuação de sua consideração social. Graça Filho afirma 

que, “outros autores já notaram no funcionamento na sociedade brasileira oitocentista 

aspectos que não se enquadram numa ótica tipicamente capitalista,  que se afastam da 

lógica impessoal de mercado.” 
188

  

É dessa forma que encontramos testadores abastados fornecendo créditos de 

variados valores a juros que rodeavam os 10% ao ano. Esses sabiam das possibilidades de 

terem suas dívidas ativas falidas com a abertura do inventário, mas, antes do econômico, o 

social alcançava maior peso.  
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 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas 
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O médico Camillo Maria Ferreira Armonde, era homem influente na região e com 

fortes vínculos comerciais com Minas e até com o Rio de Janeiro. Ele era sobrinho de 

Antônio Armonde. Camillo, além de requisitado em vários testamentos para o cargo de 

testamenteiro, também exerceu funções jurídicas e políticas na região e no país.  

Projetou-se com tanto sucesso na carreira de medicina e na política do país, que 

conquistou o título nobiliárquico de Conde de Prados em 1861, num agradecimento que lhe 

fora prestado pelo imperador brasileiro, D. Pedro II.
189

  

Tais concessões realizadas pela monarquia brasileira aos fazendeiros e 

comerciantes, com doações de títulos nobiliárquicos, tornou-se algo comum no Brasil 

império, pois, além de fazer parte de uma estratégia de cooptação política, também era a 

forma de compensar os serviços prestados ao Estado.
190

  

A trajetória de sucesso de Conde de Prados firmou-se em 1847, quando Marcellino 

José Ferreira Armonde (1. Barão de Pitangui) legitima-o como seu filho e herdeiro, 

juntamente com seus irmãos Camila e Honório Armonde. Seu pai afirma, no documento de 

perfilhação, que os alimentou e educou. São eles frutos do relacionamento informal tido há 

anos com dona Possidônia Leodora Marques da Silva, como já dito anteriormente. 

Camillo era o filho mais velho do casal e foi exposto
191

 na casa de dona Felizarda 

Maria Francisca de Assis (sua avó paterna). Foi batizado em 14 de agosto de 1815, na 
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 MASSENA, Nestor. Barbacena: A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1985,p. 83. 
190

 ANDRADE, Marcos Ferreira de. Elites regionais e a formação do Estado imperial brasileiro – Minas 

Gerais – Campanha da Princesa (1799-1850). Rio de janeiro: Arquivo Nacional, 2008, p.83. 
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 Segundo FARIA, o recurso mais usado no Brasil Colônia e Império para encobrir os frutos de 

relacionamentos sexuais indesejáveis foram à exposição de crianças em casas de particulares quando não 

havia roda de expostos na região.  Em relação à família Armonde, os filhos de Marcellino e Dona Possidônia 

ficaram sob a guarda de parentes, o que mostra ser uma atitude mais voltada à preservação da integridade da 

mãe das crianças por não haver laços matrimoniais com genitor. Para saber mais sobre crianças expostas ler: 

FARIA, Sheila C. A Colônia em Movimento: fortuna, e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1998, p.68. 
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capela do Registro Velho, pelo padre Francisco Ferreira Armonde (seu tio) e apadrinhado 

pelo tio Antônio José Ferreira Armonde.
192

 

Marcellino falece em 1850 e deixa aos três filhos as fazendas situadas na região da 

Zona da Mata, onde investia na cafeicultura. Camillo, além de administrar todos os bens do 

pai, por ser o primogênito e o único filho presente no dia do falecimento do comerciante, 

herda a fazenda Santa Sofia (Santana do Deserto).  

Em testamento, escrito em 1856, Camillo afirma ser casado com dona Josefina 

Camila Gomes de Souza e ter, desse consórcio, as filhas Camila, Sofia, Cecília e Júlia.
193

  

Nessa data, Camillo era conhecido pela profissão que exercia (medicina), e pela sua 

atuação na política nacional. Foi um dos apoiadores do Partido Liberal na Revolução de 

1842 e editou, na década de 40, suas idéias no jornal “O Echo da Rasão”.  

A precipitação de Camillo, na escrita do documento post-mortem pode sugerir duas 

situações: ou de precaução pela vida agitada, com viagens frequentes de Minas ao Rio de 

Janeiro, ou aparecimento, nessa época, de alguma enfermidade em razão da qual receava 

sucumbir.  

Camillo, no documento, legitima as filhas como únicas herdeiras. E ainda distribui 

legados a vários filhos de escravas. Ernesto, filho natural de Antonia Thereza de Jesus, 

casada com o cabra Thomaz e moradora do pasto da Lavrinha, recebe do futuro Conde de 

Prados, 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis); a irmã deste legatário, Marcellina e 

Clementina, filha da escrava Sebastiana, receberiam de legado a quantia de 2:000$000 

(dois contos de réis). Luiz pardo, filho da escrava Sabina e Tertuliano filho da escrava 

Libania, ganhariam 1:000$000 (um conto de réis) respectivamente; e Simplício, filho da 
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193

 AHMPAS Registro de testamento. Caixa 286, ordem 08, livro 18, fl. 27.  Camillo Maria Ferreira 

Armonde. Data 1856. 1SVC. 



127 

 

 

 

escrava Eva (doente), legaria do senhor de sua mãe a soma de 1:500$000 (um conto e 

quinhentos mil réis).  

Segundo declaração de Camillo, todos esses escravos legatários foram batizados 

como libertos. Depois da morte do testador, também libertava suas mães e legava a cada 

uma 400$000 (quatrocentos mil réis). Afirma ainda que a décima a ser paga pelos selos dos 

legados deveria ser retirada de sua terça parte.  

Em 30 de outubro de 1865, já condecorado com o título de Conde de Prados, 

Camillo altera algumas verbas e acrescenta outras ao codicilo, como abordaremos no 

próximo capítulo.  

Ao falecer em 14 de agosto de1882, na cidade do Rio de Janeiro, foi sepultado no 

cemitério de São Francisco de Paula dessa cidade. Tinha 67 anos. Deixou os seguintes 

bens:                                                        Tabela 12 

Relação dos bens do testador Camillo Maria Ferreira Armonde 

TESTADOR 
Imóveis 

urbanos 

Imóveis 

rurais - 

alqueires  

Produção   Animais  
Dívidas 

 ( - ) 

Dívidas  

( + ) 
Benfeitorias  Equipamentos  Local  

CAMILLO 
MARIA 

FERREIRA 
ARMONDE 

1 prédio e 
chácara 

arborizada 
e murada c/ 
62,7 m de 

frente e 200 
m de fundo 

e um 

terreno 
fronteiriço 
c/ nascente 
d`água no 

Rio de 
Janeiro e  
01 prédio 
grande c/ 

chácara 
arborizada 
pastinho 
murado e 
assobrado 
na frente e 

01 casa 
pequena em 

mau estado 
em Bcena. 

Chácara 
Santa Sofia 

de 274 
alqueires 

(132 hectares 
e 616 ares); 

mato virgem, 
capoeira, 

pastos, 270 
pés de café 
de diversas 

idades e 
benfeitorias; 

+- 30 
alqueires de 

terras de 

cultura e 
campo na 

antiga 
fazenda de 

José Ribeiro  
No 

município de 
Deserto da 

Santana – 
Juiz de Fora. 

270 mil pés 

de café 
(52:850$00
0 contos de 

réis) 

02 parelas  
de bestas, 02 

cisnes 
branco, 01 

ave unicorne, 
pombos, 

marrecos e 
irerês, 01 

vaca tourina, 
01 bezerro 
tourino, 38 

bois, 09 

vacas, 01 
touro, 12 

garrotes, 03 
bezerro, 05 
novilhas, 01 
besta p/ trole 

_ 

01 
devedor 
morador 

de 
Leopol-

dina. 
Valor da 
dívida                  

7: 
529$710 

(sete 
contos, 

quinhen-
tos e 
vinte 

nove e 
setecen-

tos e dez 
réis 

Casas, 
terreiros, pedra, 

senzala, tulhas, 
hospitais, 
máquinas, 
moinho e 

outros 

03 carros de boi, 
descaroçador de 

café tocado a 
água,  

Prédio na 
Rua Cons. 

Pereira Silva 
- Freguesia 

da Glória 
(RJ)          

Faz. Santa 
Sofia - 

Freguesia de 
São Pedro de 
Alcântara - 
Santana do 

Deserto (JF); 
casas na 

Praça Conde 
Prados e Rua 
da Boa Morte 

(Bcena).   
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Fonte: AHMPAS. Inventário de Camillo Maria Ferreira Armonde. Caixa 61, ord. 17. Data: 1885. 

 

 Quanto aos pertences de Conde de Prados, estavam distribuídos da seguinte forma: 

Rio Janeiro: cadeiras, sofás, dunquerques, vasos, tapetes, espelho, dois relógios carrilhões, 

biblioteca com 17 estantes e respectivos livros, dois globos, um microscópio e 

escrivaninhas, camas austríacas e de vinhático, guarda-roupas, mesinhas, cômoda, baús, 

lavatório, banheira, louças, porcelanas, cristais e utensílios de Christofle; 

Em Juiz Fora, Camillo possuía três pianos de cauda (marca alemã Hoffman), 

muitos utensílios de prata, talheres, salvas, castiçais, bules, tigelas, bandejas, relógio 

austríaco, cama, louças e utensílios de farmácia, em Barbacena possuía em suas residências 

uma escrivaninha, relógio de parede, dois candelabros, 13 camas com cortinados, dois 

dunquerques, quatro lavatórios, criado-mudo de mármore, vasos, capachos, tapetes, 

serviços de cristais e outros pertences. 

 Importante frisar que na segunda metade dos oitocentos, a influência cultural 

francesa acentuou-se ainda mais no Brasil. Nas palavras de Alencastro, “[...] Desenhava-se 

a representação de uma sociedade rural francesa que aparecia como um paradigma de 

civilidade para a sociedade tropical e escravagista dos campos do Império.” 
194

  

Outro fator de destaque nesse período seria a reorientação ocorrida com o fluxo 

comercial externo brasileiro. Com o cessar do tráfico negreiro em 1850, houve o retorno 

das divisas obtidas nas vendas de produtos de exportação brasileira, anteriormente 

utilizados nas compras de escravos, para o incremento das importações de bens de 

consumo semiduráveis, duráveis, supérfluos, (joias, por exemplo) os quais eram 

“destinados aos consumidores endinheirados da corte e das zonas rurais vizinhas.” 
195
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 ALENCASTRO, Luis Felipe de (org.). A vida privada e ordem no Império. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1997, p. 43.  (“Historia da Vida Privada no Brasil”, volume. 2) 
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Será nessa fase de mudança econômica e cultural que o piano torna-se a 

mercadoria-fetiche no Brasil. Existiam vários modelos, mas os de cauda eram os mais 

sofisticados e caros. Eram o objeto de desejo dos lares patriarcais: 

 

Comprando um piano, as famílias introduziam um móvel aristocrático no meio 

de um mobiliário doméstico incaracterístico e inauguravam – no sobrado urbano 

ou nas sedes das fazendas – o salão: um espaço privado de sociabilidade que 

tornará visível, para observadores selecionados, a representação da vida familiar. 

Saraus, bailes e serões musicais tomavam um novo ritmo. 196      
  

Dessa forma, o poder elitista de Conde Prados fica comprovado não só pela posse 

de muitos escravos, mas também pelas mobílias e pertences existentes em suas casas, 

fazendas e chácaras; e ainda, pela escolaridade concluída na Europa, pela nobre 

ascendência familiar e pelos vínculos estabelecidos ao longo de sua vida.  

Foi na composição do seu plantel escravo que Conde de Prados utilizou 

semelhantes estratégias visualizadas por Ribeiro e realizadas pelos cafeicultores juiz-

foranos. Esses, como Camillo, proprietário da fazenda Santa Sofia voltada para a atividade 

cafeeira, não sofreram muitos reveses em suas produções. Mesmo com a nova legislação 

que, já em meados dos oitocentos, proibia a compra de africanos, buscaram repor sua mão 

de obra cativa com o tráfico interno e/ou com o incentivo à reprodução endógena.
197

 Isso é 

fato perceptível na composição do plantel escravo de Conde Prados: 

Tabela 13 

Relação dos cativos pertencentes à Camillo Maria Ferreira Armonde 
 

Família escrava Idades os escravos Profissão dos cativos 
Escravos 

(sexo e etnia) 

 

Apadrinhamento 

Foram identificados 60 
homens e 46 mulheres 
casados, o que leva a 

crer que, os laços 
matrimoniais dos 

cativos ocorriam com 

Tinham 84 ingênuos 
de 10 a 1 ano de 

idade, dois idosos 
tendo um 58 e outro 
51 anos e os demais 

213 cativos com 

Somente algumas profissões 
estavam visíveis, sendo (87) 

roceiros, (10) amas, (6) 
carpinteiros, (6) costureiras, (3) 
alfaiates, (2) engenheiros, (2) 

tecelãs e (4) pedreiros, (1) 

Alforriou 299 
escravos: 129 do sexo 
feminino e 170 cativos 

do sexo masculino. 
200 escravos eram 

mineiros, 38 

 
Padrinho de Leontina, 

filha da escrava 
Constância do Senhor 

José Simplício de 
Souza. Padrinho de 
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 Ibidem, p. 47. 
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 OLIVEIRA, Monica R. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da cafeicultura mineira 
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escravos ou libertos 

residentes fora das 
senzalas de Conde 

Prados. 

idades que variavam  

entre 12 a  48 anos. 

serralheiro, (1) chaveiro, (1) 

tropeiro, (1) copeiro e (1) caseiro.* 
africanos, 1 

Baiano e 6 etnias 

desconhecidas. 

Rufino filho de 

Filomena escrava de 
Antonio M. Pereira 

Fonte: AHMPAS. Inventário de Camillo Maria Ferreira Armonde. Caixa 61, ord. 17. Data: 1885. 

*As informações sobre os escravos pertencentes a Conde Prados encontram-se na relação de matrícula desses 
como demonstrado no livro de ALBUQUERQUE, Antonio Luiz P. e, Formação e apogeu da aristocracia 

rural em Minas Gerais..., op.cit., pp. 179-196. No entanto, por ser cópia de uma fonte do século XIX, a 

interpretação e leitura dos dados não estão muito legíveis ao historiador.   
 

Para Andrade, o que demarcava os homens ricos do século XIX, “[...] 

Evidentemente, passava pelo critério da posse de ‘homens e terras’, já que se tratava de 

uma sociedade escravista.” 
198

 

 Assim, Camillo inseria-se naturalmente na elite escravista mineira, com atividades 

rurais. Embora essas fossem mais voltadas para agroexportação (café), Camillo 

diversificava sua economia de modo a tornar-se autossustentável.  

Engajado na utilização da mão de obra cativa, Camillo realiza estratégias senhoriais 

que buscam minimizar as tensões nas senzalas e, ao mesmo tempo dinamizar suas 

finanças. Verificamos na tabela que essas estratégias lhe possibilitavam possuir o maior 

número de cativos mineiros compondo seu plantel, que é resultado do intenso tráfico 

interno de cativos; do grande número de casamentos entre os escravos; da presença, no 

inventário, de um hospital no interior da fazenda Santa Sofia (o que mostra a preocupação 

senhorial com a saúde de seu plantel escravo); da distribuição de legados a escravas e a 

filhos dessas; do incentivo à especialização da mão de obra escrava e de escravos 

apadrinhados pelo Conde. São esses fatores que, somados, tornavam as relações senhor e 

escravo mais estáveis e confiáveis, aumentando a presteza dos cativos no desenvolvimento 

das atividades dentro do sistema escravista.   

Os escravos seriam, provavelmente, os bens de maior valor no inventário de Conde 

Prados, caso não tivessem sido libertos pelos herdeiros. No entanto, com a abertura do 
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p.71. 



131 

 

 

 

documento de avaliação dos bens, nota-se que, inserido na política do país, mesmo sendo 

um dos maiores escravistas da região, Conde de Prados ao final dos oitocentos, atento às 

transformações sociais e legislativas no trato da mão de obra escrava, transfere seus 

investimentos na compra de cativos para a aplicação em apólices públicas e casas 

comerciais na Corte.   

 

Tabela 14 

Investimentos de Conde Prados 
 

Dívida ativa  Investimentos 
 

Valores investidos  

 

Investimentos agrícolas  

Eugênio Pedro Sigond - 
fazendeiro de Leopoldina de 

um crédito de  

7: 529$710  
(sete contos, quinhentos e 

vinte e nove mil e setecentos 
e dez réis). 

 
(1% do monte-mor) 

280 apólices de dívida 
pública;  

30 ações da Cia. União 

Indústria;  
Dinheiro nas mãos de A. 
Vieira da Cunha & Cia.  

E dinheiro c/ Joaquim de 
Melo e Franco 

 

Apólices no total de  

298: 480$000 
 (duzentos e noventa e oito contos e quatrocentos e oitenta 

mil réis); 
Ações no total de  

300$000 
(trezentos mil réis); 

Dinheiro em posse de terceiros no total de   

131:348$490  
(cento e trinta e um contos, trezentos e quarenta e oito mil e 

quatrocentos e noventa réis). 
 
 

 
 
 

270 mil pés de café no 
valor de  

52: 850$000 
(cinquenta e dois contos, 
oitocentos e cinquenta 

mil réis). 
 

(7,5% do monte-mor) 

         Fonte: AHMPAS. Inventário de Camillo Maria Ferreira Armonde. Caixa 61, ord. 17. Data: 1885. 
 

 Os diversos investimentos empreendidos por Conde Prados somaram quase 70% do 

total do monte-mor, como demonstra a tabela acima. As apólices, sozinhas, representaram 

41 % do monte. Esse testador, atento às transformações na política econômica do país, abre 

uma casa comissária no Rio de Janeiro, casa que passou a ser administrada por seu genro 

Joaquim de Melo e Franco.
199

 Esse fato explica o alto valor em dinheiro sob a posse de 

Joaquim.  

                                                
199

 RESENDE, Edna Maria. Ecos do liberalismo:...,op.cit., p. 181. Graça Filho, fala da lista de casas 

comerciais de mineiros residentes na Corte, citada no Almanak do comércio e indústria de Minas. Entre os 

comércios encontrava-se a de Mello & Armond, casa comissária de café e gêneros do país, que reuniam o 

Barão de Prados e seu genro Joaquim de Mello Franco. Enquanto esse recebia o café da fazenda Santa Sofia, 

aviava os pedidos do Barão suprindo-o com bebidas, fazenda e escravos. Para saber mais, ler: GRAÇA 

FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas Gerais:...,op.cit., p. 

83. 
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Graça Filho verifica que, em São João del-Rei, os negociantes de grosso trato 

também passaram a investir suas divisas, em fim dos oitocentos, na compra de imóveis 

urbanos, apólices e dívidas ativas.
200

  

 Conde de Prados, distorcendo um pouco dos empreendimentos realizados pelos 

negociantes são-joanenses, investe apenas 7,5% de seus bens em imóveis urbanos. Esses 

eram localizados em áreas nobres de Barbacena e do Rio de Janeiro. O nobre barbacenense 

aposta boa parcela do lucro, advindo da cafeicultura, em apólices da dívida pública, na 

casa comissária criada no Rio de Janeiro e em empreendimentos de terceiros, como A. 

Vieira da Cunha e Cia., Companhia essa que, possivelmente, tivesse empreendimentos de 

Camillo.  

Apesar de Conde Prados ser acionista de 30 ações da Cia. União Indústria, estas se 

mostraram de baixo valor. Tal desvalorização na soma dos bens se explica, ou pelo 

insignificante valor aplicado pelo acionista, ou pela desvalorização das ações dessa 

empresa, ao longo dos anos.  

Quanto às suas dívidas ativas, consta em seu inventário apenas um único devedor. 

Esse, descrito como residente em Leopoldina, vinculada também à região da cafeicultura 

da Zona da Mata Mineira.   

Cremos que Conde Prados tenha sido solicitado por diversas pessoas, tanto de 

Minas quanto do Rio de Janeiro, a tornar-se credor. Entretanto, como demonstraremos no 

gráfico abaixo, os créditos tiveram dois períodos que não foram utilizados por nossos 

testadores ou que tiveram seus valores diminuídos.   

                                                
200 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas 

Gerais:...,op.cit., p. 89. 
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A primeira queda ocorreu entre os anos de 1860 e 1870; a segunda, de forma 

contínua, foi justamente nos anos próximos ao falecimento de Conde Prados, ou seja, de 

1880 em diante.  

Vejamos os dados: 

Gráfico 5 

 
Fontes: AHMPAS. Inventários de 34 testadores rurais. 

  

Conde de Prados, com certeza, teria, ao longo de sua vida, participado do 

fornecimento de créditos da região e até da Corte. Porém, com as transformações no 

sistema escravista e com as incertezas nos empreendimentos agrícolas, por causa da 

instabilidade da mão de obra cativa no final dos oitocentos, Conde de Prados tornou-se 

mais cauteloso em relação às suas dívidas ativas. De acordo com Faria, um grande credor 

não emprestaria dinheiro a alguém que não fosse promissor ou pelo menos, aparentemente 

estável em seus negócios.
201

   

                                                
201

 FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em movimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 178. 
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Graça Filho verificou que as dívidas ativas, nos documentos analisados para São 

João del-Rei, também sofreram mudanças ao longo dos oitocentos. Segundo o historiador, 

da década de sessenta em diante ocorre a diminuição das dívidas em créditos nos valores 

dos inventários, mas isso não descarta a continuação das pequenas dívidas ativas até o final 

do império.
202

    

 Quanto à distribuição de créditos entre os nossos 34 testadores rurais 

barbacenenses, encontramos 20 inventários de homens e mulheres que reservaram uma 

parcela de sua economia para o fornecimento de empréstimos. Em sua maioria, as dívidas 

ativas inventariadas não ultrapassavam os 30% do monte-mor.  

Tivemos apenas duas exceções à regra: o médico Francisco de A. Pacheco Penna, 

com uma dívida ativa de quase 70 % do monte-mor e Candido da Costa Figueira, com 58% 

dos bens emprestados a terceiros.  

Em São João del-Rei, a “amplitude geográfica dos créditos [pautava-se no] 

atendimento de uma clientela formada pelos moradores da vila e dos diversos distritos da 

Comarca.”
203

 Ao que parece, os credores barbacenenses também preferiram emprestar seus 

rendimentos a vizinhos e amigos próximos. 

O que os dados do gráfico mostram, e a atitude de Conde de Prados comprova, é 

uma alteração na mentalidade econômica dos financiadores agrícolas do Brasil, em fins do 

século XIX.  

 Na região cafeicultora de Capivary (hoje município de Silva Jardim – RJ) Castro 

também observou diminuição nos investimentos realizados pelos grandes prestamistas na 

expansão agrícola da região. Se antes de 1870, os fazendeiros tornavam-se credores da 

expansão agrícola local, com a aproximação da década de 80, eles diminuíram esse tipo de 
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 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas 

Gerais:...,op.cit., p. 80. 
203
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135 

 

 

 

investimento, mesmo que pudessem vir a ser afetados em suas redes de relações sociais e 

política. Em busca de garantia da maior liquidez de seus investimentos, os homens 

abastados de Capivari apostaram, desde então, em aplicações financeiras como apólices 

públicas e reservas de dinheiro. 
204

 

Ao verificar os demais testadores com fortes ligações com o campo no Termo de 

Barbacena, nós percebemos que as posses de terras continuaram no ápice dos 

investimentos rurais. Entretanto, houve, por um lado, decréscimo nesses investimentos; por 

outro, aumento nas aplicações financeiras, como em ações e apólices da dívida pública, 

posteriormente ao meado dos oitocentos. Talvez essa alteração tenha sido influenciada pela 

nova postura econômica do país que passara a ser direcionada para novos 

empreendimentos ligados à melhoria dos transportes. 

 Em relação à compra de cativos realizada por esses testadores, ela mostrou-se 

abaixo dos investimentos realizados em bens rurais. Sabemos que, nessa data, duas 

mudanças legislativas ocorreram e que eram de extrema importância aos ruralistas. A 

primeira proibia a compra de escravos africanos; a segunda obrigava os proprietários rurais 

a fazerem o registro da posse de terras em cartórios. Essa última lei, além de legitimar a 

posse das terras, também elevava seus valores de mercado.  

Dessa forma, nada melhor para um agropecuarista investir em terras com alto valor 

de compra e venda do que fazê-lo na mão de obra cativa. Apesar do preço elevado desta, o 

fim do tráfico negreiro era assunto que se encontrava no centro das discussões, quando 

estas tratavam da manutenção ou não da escravidão no Brasil.  

 Dos 34 testadores rurais, sete inventariados investiram em criações, entre 10 % a 20 

% do total do monte-mor. Esses, juntos, eram donos de 52 porcos, 333 cabeças de gados de 
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 CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao sul da história: lavradores pobres na crise do trabalho escravo. São 

Paulo: Brasiliense, 1987, p. 66. 
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corte e leite. Desses, 249 pertencia ao médico Francisco Penna, que ainda possuía 78 

carneiros, três touros, 13 bois de carro e 71 animais de transportes (bestas, éguas e 

cavalos).  

Os outros nove inventários tinham de 5% a 9% dos bens como investimento em 

animais. Esses, juntos, eram donos de 995 cabeças de gado leiteiro e de corte, 428 porcos, 

202 bois de carga, 193 animais de tiro, 182 carneiros e 16 touros. De acordo com a 

quantidade de animais e com a porcentagem que esses representavam no monte, conclui-se 

que eram testadores ligados à agropecuária. Ao avaliarmos os bens investidos por esses, 

percebemos porcentagem elevada nos valores de seus bens de raiz. Outro fator é o que se 

refere ao transporte da produção da fazenda, com grande número de animais de transporte.  

Já os 14 testadores restantes ligados ao campo, eram donos de animais que não 

chegavam a 5 % dos bens. Eram 204 porcos, 179 cabeças de gado, 82 animais de 

transporte, 30 bois de carro, 15 carneiros, oito ovelhas e quatro touros. 

Somente três inventários não tinham referências à existência de animais entre os 

bens avaliados. O que denota que eles não eram vinculados, diretamente, ao circuito 

produtivo, ou seja, produção e distribuição. 

*** 

O que podemos concluir com as análises feitas sobre os 79 testadores é que, aqueles 

que voltaram suas economias às atividades agrícolas ou de pecuária conquistaram riquezas, 

status e bens de maior valor, e conseguiram dinamizar suas economias, com investimentos 

em terras, homens e aplicações financeiras. Eles eram donos de animais que, tanto 

favoreciam o consumo interno nas fazendas e auxiliavam nas produções (como os bois de 

carro na tração animal) quanto, transportavam produtos para os clientes geograficamente, 

distantes. 
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O grupo de testadores voltados à produção agrária alcançou melhor estabilidade 

econômica. Eram senhores donos de plantéis de escravos que variavam de três a quase 300 

cativos e que, possivelmente, viram receosos as mudanças legislativas dos oitocentos. Em 

maior parte, eram homens cultos e ligados à política local e nacional. Em meado dos 

oitocentos, eles se mostraram engenhosos na resolução da possível escassez dos braços 

escravos em suas atividades rurais, e trocaram seus investimentos em terras e homens para 

aplicações públicas e em ações. E como veremos no próximo capítulo, seus antigos 

escravos foram transformados em novos agregados. 

Já os testadores, aparentemente distantes dos meios de produção agrícola, ou seja, 

ligados a urbes, em sua maioria, acumularam um monte-mor baixo que chegava cinco 

contos de réis. Dona Possidônia era uma exceção, com seu monte perto dos 50:000$000 

(cinquenta contos de réis). A grandíssima maioria desses senhores não possuíam animais 

destinados ao consumo e nem ao transporte. Por outro lado, eles mostraram estar apegados 

ao sistema escravista com a presença de cativos compondo seus bens. Fato que, não 

inviabilizou a liberdade de alguns escravos, como será debatido.    
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3-HERDEIROS DA ESCRAVIDÃO  

 

 

“E o povo ‘negro’ percebeu 

que o grande vencedor 

se ergue além da dor” 

Caetano Veloso. 

 

 

 

Em testamento, Conde de Prados esclarece sobre as divisões de seus bens entre seus 

herdeiros, sua esposa, Dona Josefina Camila Gomes de Souza, e as quatro filhas do casal, e 

sobre a utilização de seus remanescentes para legar a vários escravos e filhos destes bens 

monetários em apólices da dívida pública que variavam de um a dois contos de réis.  

Camillo (Conde Prados) mostrou-se atento às transformações sociais por que 

passava o país em relação à mão de obra escrava, ao anexar ao codicilo uma carta. Nela, 

ele solicitava aos herdeiros e testamenteiro distribuir algumas cartas de alforria 

condicionais “[...] aprove passar a alguns de meus escravos, [as quais] existem guardadas 

em mãos de terceiros e serão apresentadas em tempo.” 
205

 Sua atitude, se estenderia a todos 

os seus 299 escravos, com ou sem ônus, até 1885, quando se iniciaria a divisão dos bens 

inventariados, como será demonstrado no decorrer desse capítulo. 

 

3.1- HERDEIROS DA ESCRAVIDÃO: etnia, família, gênero e legados dos escravos e 

libertos. 

Andrade, estudando sobre a composição escrava no Sul de Minas nas primeiras 

décadas dos oitocentos, constata que, até à extinção do tráfico negreiro, havia constante 

renovação de escravos, principalmente do sexo masculino. Já em relação às mulheres, o 
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 Registro de Testamentos, 1884-1885. Caixa 286, ord. 08, livro 18, fl. 27. Arquivo Municipal de 

Barbacena “Altair Savassi”. 
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percentual maior era de nascidas no Brasil, o que prova a importância da família escrava, 

mesmo dentro de um panorama de imigração intensa de africanos. 
206

  

Por outro lado, mostra a dificuldade encontrada pelos traficantes de escravo quanto 

ao comércio de mulheres, as quais faziam parte, na África, de uma escravidão de 

“linhagem” 
207

, ou seja, eram utilizadas pelos chefes das tribos vencedoras nas guerras 

tribais para o aumento de descendentes. 

E, nesse contexto, o Brasil tornou-se amalgamado com específicas e divergentes 

culturas, observadas em âmbitos gerais, principalmente, em Minas Gerais. 

Andrade, por meio de registros de batismo e inventários post-mortem, verifica que, 

dos africanos que entraram na região Sul de Minas, quase 90 % dos cativos eram oriundos 

principalmente da África central atlântica (Angola, Benguela e Congo). Vinham também 

da África ocidental. Estes perfaziam de 6 % a 11% do total. Eram denominados “Mina”. 
208

  

O autor cita o trabalho de Laird Bergard para São João del-Rei, São José del-Rei, Vila Rica 

e Mariana (1715-1888) e Diamantina (1790-1888), confirmando que, nessas regiões, 

predominaram cativos da África central nas seguintes proporções:  de Banguela (28,3%); 

de Angola (23,9%) e do congo (10,7%).
209

    

 Assim, ao contrário de pesquisas que ressaltam a dificuldade dos cativos em se 

integrarem como um único grupo no Brasil escravista, o que se verifica é a existência de 

                                                
206

 ANDRADE, Marcos Ferreira de . Tráfico Atlântico, escravidão e procedências cativas no Sul de 

Minas Gerais (1799-1850). In: IX Congresso Internacional da Brazilian Studies Association - BRASA, 

2008, New Orleans - LA. Anais eletrônicos do IX Congresso Internacional da Brazilian Studies Association - 

BRASA. Vanderbilt : BRASA, 2008, p. 7. 
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 De acordo com Souza, na escravidão interna pré-colonial africana, as pessoas eram transformadas em 

escravos por punição de algum crime, ou por dívida (favorecendo a penhora humana). Alguns autores 

identificam essa prática (diferente da escravidão convencional) como escravidão de linhagem também 

chamada de escravidão doméstica ou de parentesco. Esse tipo contraditório de escravidão, de acordo com a 

autora, pode ser considerado uma forma menos agressiva de escravidão, pois os escravos poderiam ter acesso 

a terra, enquanto meio de produção, casar com pessoas livres e, algumas vezes, eram considerados como 

membros da família de seu proprietário. SOUZA, Talita Tavares Batista Amaral de. Escravidão interna na 

África antes do tráfico negreiro. VÉRTICES, ano 5, Nº 2, maio / ago, 2003,p. 17. 
208 ANDRADE. Marcos Ferreira de. Op. cit., p. 12. 
209

 ANDRADE. Marcos Ferreira de. Op. cit., p. 9. 
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afinidades entre eles e que, provavelmente, foram utilizadas em favor da conquista de 

autonomia dentro do sistema escravista. 

Essas conquistas podem exceder o número apresentado por pesquisadores que 

analisam somente cartas de alforrias em busca de manumissões escravas. Para Soares, os 

valores podem estar subestimados devido ao não cruzamento de dados. O autor alerta que é 

necessário fazer um apanhado de outras documentações que possam trazer vestígios da 

intenção dos senhores de libertar os cativos, como os testamentos e as cartas particulares 

que, muitas vezes, são encontrados anexos aos inventários. 
210

 

Outro fator importante trata da distinção realizada entre manumissões rurais e 

urbanas. Para Soares, tanto nas áreas ligadas à agroexportação quanto nas cidades houve 

possibilidade de o escravo buscar sua liberdade. Esse desejo sempre esteve imbuído no 

horizonte dos cativos. Era resultado do próprio sistema como forma de amortecer as 

relações entre senhores e escravos. 

A família escrava também sempre esteve no cerne do sistema escravista. E vários 

foram os motivos que estimularam aos senhores a sua formação e ampliação. 
211

 

No testamento e inventário de Dona Possidônia, moradora da área urbana de 

Barbacena e, mãe de Conde Prados, fica perceptível a influência da família escrava em 

suas disposições testamentárias. Com o auxílio da lista nominativa elaborada pelos fiscais 

do Império em 1831, que fornece os dados dos fogos (residências) de Barbacena e de seus 

membros, os gêneros dos habitantes, as profissões, as idades e etnias - foi possível 

                                                
210

 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

Campos de Goitacases, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009. 
211

 Excelentes trabalhos trazem a luz sobre as relações escravistas brasileiras e as estratégias de senhores e 

escravos visando por um lado, à manutenção da prole cativa e a paz na senzala e por outro, maior autonomia 

dentro do sistema escravista. Entre estes trabalhos podemos citar: FLORENTINO, Manolo & GÓES, José 

Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1997; SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na 

formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999 e MATTOS, 

Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil século XIX. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998 (1º ed.: Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995). 
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visualizar a formação e a relação existentes entre a casa-grande de Dona Possidônia e sua 

senzala, ao longo do tempo.  

 

Tabela 15 

Relação dos moradores do fogo de Possidônia Leodora Marques da Silva  

1831-1832 

Relação com 

o chefe 

Sexo  Raça  Condi-

ção  

Idade  Estado 

civil  

Ocupa-

ção  

Nacionali-

dade  

Nome  

100 2 1 1 40 1 45 0 POCIDONIA 

LEODORA 

370 2 1 1 13 1 45 0 CLOTILDES 

370 2 1 1 12 1 0 0 CAMILLA 

370 1 1 1 11 0 0 0 HONORIO 

370 1 1 1 1 0 0 0 LINO 

900 2 3 2 55 1 0 0 FELICIDADE 

900 2 6 2 20 1 0 31 GRACIA 

900 2 6 2 16 1 0 27 JOAQUIMNA 

900 2 0 2 10 0 0 0 ERMENIA 

900 2 6 2 10 0 0 25 CLEMENCIA 

900 2 4 2 16 1 0 0 MERENCIANNA 

900 1 4 2 12 0 0 0 RAIMUNDO 

900 1 3 2 99 0 0 0 BRAZ 

Fonte: Lista Nominativa de Habitantes do Termo de Barbacena, 1831-1832, consultada a partir   da 

base de dados elaborada pela professora Clotilde Paiva, do CEDEPLAR/UFMG.  

Legenda: Relação com chefe: 100- chefe do fogo; 370- enjeitados; 900- escravo.  

Sexo: 1- masculino; 2- feminino; Raça: 1- branco; 3- crioulo; 4- pardo; 6-africano. 
Condição: 1- livre; 2- escravo. Estado civil: 0- não consta; 1- solteiro. 

Ocupação: 0- não consta; 45- costureira. 

Nacionalidade: 0- não consta; 25 – congo; 27 – mina; 31- monjolo. 
 

Dona Possidônia juntamente, com sua filha Clotilde exerce a atividade de 

costureira. Além de Clotilde, a Senhora tinha mais quatro filhos: Camillo, Camila, Honório 

e Lino. Camillo não se encontra listado por estar preparando-se para estudar em Paris. A 

razão de os filhos de Dona Possidônia serem declarados como enjeitados se deve à relação 

consensual existente entre ela e o pai das crianças. Conforme o costume da época, não 

ficava bem, na sociedade patriarcal
212

, uma senhora pertencente à elite declarar-se mãe 

                                                
212 O termo patriarcal implicaria, de acordo com Thompson, de modo específico à organização do poder 

familiar existente dentro de uma elite, com relações de dominação e dependências. Assim, escravos e homens 
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natural. Entretanto, seus filhos foram perfilhados pelo pai, Marcelino José Ferreira 

Armonde, em 1847. Marcelino, detentor de prestígio e bens, era comerciante afamado e 

relacionava-se diretamente com o comércio da região. Dono de tropas, que faziam o 

entreposto comercial entre a Corte e Minas Gerais, possuía também fortes vínculos com o 

tráfico negreiro. 
213

  

Em relação ao fogo de Dona Possidônia, pode parecer estranho que seus oito 

escravos listados no fogo, mesmo em idade produtiva, não tenham sido declarados com 

profissões. Desses, somente Joaquina africana e Emerenciana parda encontravam-se vivas 

na data da abertura do testamento de sua senhora, ocorrido em 1876.   

Joaquina africana aparece no testamento, em 1876, como mãe de dois filhos: Braz, 

com 45 anos de idade, e Amaro, com 33 anos. Era uma cativa jovem e solteira na época da 

lista nominativa. O nome de seu filho mais velho traz a suspeita de seu envolvimento 

afetivo com o crioulo Braz listado no fogo, em 1831. Braz, apesar de ser classificado na 

lista como idoso, com 99 anos de idade, pode ter tido sua idade exagerada pelos 

recenseadores. Era fato corriqueiro que, numa sociedade, as perguntas dos censos fossem 

respondidas somente pelos chefes do fogo, os quais não tinham muita preocupação com a 

fidelidade dos dados e, quando não encontrados em casa, os próprios recenseadores 

forjavam as respostas.
214

  

Assim, talvez Braz não fosse tão velho como fora classificado. Mas se a 

classificação de sua idade na lista nominativa estiver correta, ou ele apesar da idade 

avançada, mostrou-se bom partido para Joaquina que, em 1831, contava com 16 anos e 

                                                                                                                                              
livres construiriam sua identidade familiar em relação à casa-grande, liderada por um patriarca. 

THOMPSON, Edward. P. Costumes em Comum. São Paulo: Cia das Letras.1998, p.32.  
213 LACERDA, Antônio Henrique Duarte. NEGÓCIOS DE MINAS: Família, fortuna, poder e redes de 

sociabilidades nas Minas Gerais — A Família Ferreira Armonde (1751-1850). Tese de doutorado apresentada 

na UFF em 2010, pp. 425-426. 
214 Segundo PAIVA, Clotilde Andrade, ARNAUT, Luiz. Fontes para o estudo de Minas oitocentista: listas 

nominativas. In: SEMINÁRIO SOBRE ECONOMIA MINEIRA, 5, 1990, Diamantina (MG). Anais… Belo 

Horizonte: UFMG/CEDEPLAR, 1990, pp.89-90. 
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ainda estava solteira ou, era um membro influente entre a escravaria de dona Possidônia a 

ponto de ser homenageado no nome do filho de Joaquina.  

A idade do filho de Joaquina, em 1876, era de 45 anos, ou seja, a data de seu 

nascimento se dera ou em de 1831 ou em 1832, o que pode ser indicativo de uma 

aproximação sentimental ou paternal de Joaquina com o ancião Braz.  

Dessa forma, a jovem Joaquina, ao chegar ao plantel de Dona Possidônia, talvez 

tenha percebido que a melhor estratégia de sobrevivência no novo cativeiro (quem sabe 

estimulada pela senhora) seria estabelecer fortes alianças com os cativos daquela 

escravaria.  

 

Como explica Slenes,  

 

(...) as mulheres africanas no Brasil não tinham pais, tios ou outros parentes 

homens determinando (ou intermediando) suas escolhas nupciais. A mulher 

africana jovem, recém-chegada no Brasil, rapidamente se daria conta de que ‘o 

melhor partido’ [...] não seria o ‘malungo’ bonito da mesma idade. Mas, o 

homem com mais experiência, o cativo ‘ladino’ [ou crioulo, totalmente inserido 

no seio da casa-grande], com laços de amizade e dependência já formados, 
talvez, com ocupação diferenciada, ou em todo caso com algum pecúlio ou com 

‘poder de poupança’ maior.215 
 

 

Tanto as relações estabelecidas no cativeiro por Joaquina quanto sua permanência 

junto de Dona Possidônia (o que não ocorre com a escrava Gracia, também listada no fogo 

dessa senhora e que posteriormente deve ter sido doada, juntamente com sua prole, ao filho 

da proprietária e morrido cativa) provavelmente exercendo a mesma atividade de sua 

senhora fez com que sua margem de autonomia no cativeiro se ampliasse. Isso 

posteriormente possibilitou a ela e a seus filhos conquistar liberdade com a morte de sua 

proprietária.   

                                                
215  SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil 

Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 82. 
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A liberdade de Joaquina e família foram condicionadas ao pagamento de “pequenas 

dívidas” existentes já antes da morte de Dona Possidônia. 
216

 A testadora era devedora de 

alta quantia ao filho Camillo. O interessante é que ela excetua Joaquina e os filhos de 

saldarem a dita dívida e tenha tido, no testamento, o cuidado de especificar a “pequena 

condição” estabelecida à família escrava. 
217

   

De todos os escravos de Dona Possidônia, Emerenciana parda, também listada em 

1831 com o nome de “Merencianna”, foi quem mais teve acesso à mobilidade social. Em 

testamento, sua antiga senhora deixa dicas de que Emerenciana já gozava de liberdade, 

pois não cita carta de liberdade deixada em favor dela. Além disso, Dona Possidônia 

declara que Emerenciana possuía um filho, de nome Marcelino, estudante na Serra da 

Caraça. Os dois, mãe e filho, receberam legados de valores significativos à condição de 

egressos do cativeiro.  Nas palavras da testadora: 

 

Declaro que deixo uma apólice da dívida pública de valor de 1 conto de réis, a 

qual será comprada a custa de meus bens, para patrimônio de Marcellino José 

Ferreira, estudante na Serra do Caraça. Declaro que deixo a casa em que moro 

com as terras respectivas que lhe fazem fundo, para a parda Emerenciana, mãe 

de Marcellino José Ferreira.218 
 

 

A casa recebida por Emerenciana possuía alto valor de mercado, com certeza, tanto 

pela localização quanto, provavelmente, pela arquitetura. Localizada ao lado da Matriz da 

cidade, possuía 46,5 palmos de extensão e foi avaliada em 3:558$000 (três contos 

quinhentos e cinquenta e oito mil réis). A ex-escrava de Dona Possidônia passa a ser 

descrita nas contas testamentárias de sua ex-senhora como “Dona Emerenciana”, não 

                                                
216 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa; 282. Ord. 02, fl. 45. Possidônia Leodora da Silva. Data: 

1875.1SVC. 
217  AHMPAS. Contas testamentárias de Possidônia Leodora da Silva. Caixa: 58. Ord. 05 – 1877, fl.12. 

1SVC. 
218 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa; 282. Ord. 02, fl. 45. Possidônia Leodora da Silva. Data: 

1875.1SVC. 
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havendo referência no documento de seu passado de cativa ou parda. Seu filho Marcelino 

que, na época da abertura e partilha dos bens inventariados da antiga proprietária de sua 

mãe, já estava exercendo o sacerdócio, também recebe o distintivo social de “senhor”.  

Ambos fazem parte do percentual de ex-cativos que, em determinado momento, vê 

desaparecer de sua vida o estigma da escravidão. O fato é que, no decorrer do século XIX, 

com o aumento da população liberta na sociedade, os egressos do cativeiro e seus 

descendentes passaram a ser visualizados pela cor – condição e qualificação profissional. 

Assim sendo, o caso de Emerenciana e de seu filho mostra que, a “cor inexistente, antes de 

significar apenas branqueamento, era um signo de cidadania na sociedade imperial [...]”. 

219
 

O padre Marcellino recebe o nome do “amor consensual” de Dona Possidônia, 

Marcellino José Ferreira, o que poderia deduzir ser filho ilegítimo daquele senhor. No 

entanto, é improvável que Emerenciana, fosse rival de sua antiga senhora, a ponto de 

conseguir receber, depois da morte daquela, bens de significativo valor. A preocupação de 

Dona Possidônia, em deixar, como patrimônio ao rapaz, o valor de um conto de réis 

aplicado em apólices da dívida pública, demonstra principalmente quanto, tanto a mãe 

cativa quanto o filho, conquistaram uma relação de proximidade com a casa-grande.  

Na verdade, ao incorporar nome e sobrenome de ex-senhores, os forros carregavam 

um pouco do prestígio do senhor, além de firmar relações sociais com membros e afins da 

casa-grande. Demonstrava também uma forma de retribuir os benefícios recebidos e atestar 

a contínua submissão aos membros da família senhorial. 
220

 

                                                
219

 Para uma melhor compreensão sobre os debates a respeito do silêncio sobre a cor e o uso das designações 

raciais na documentação oitocentista, ler: CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das cores do silêncio. Os 

significados da liberdade no sudeste escravista. Brasil século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 
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Camillo, o filho mais velho de Dona Possidônia, condecorado no segundo reinado 

com o título nobiliárquico de Conde Prados, também beneficiou, em testamento escrito em 

1856, os filhos de algumas escravas de seu plantel, dando-lhes liberdade e bens monetários 

de alto valor para a época. E a generosidade do então Conde se estenderia às mães cativas 

dos beneficiados que, além de serem libertas, receberiam legados no valor de 400 mil réis.   

Todavia, devido às modificações na dinâmica do trabalho escravo dentro da 

sociedade brasileira e aos anseios que esta causou nos proprietários rurais quanto à 

continuidade da mão de obra cativa, Camillo resolve, em 1865, alterar algumas de suas 

verbas testamentárias.  

Segundo suas novas determinações:  

 

Todos os escravos acham-se no gozo de sua liberdade conforme recomendações 

confidenciais. Pelo que me respeita, desejo que os legados instituídos em meu 

testamento a Júlio exposto em casa da falecida dona Ignácia; Ernesto, filho da 

crioula liberta, Antônia; Marcellina, filha da mesma. Olavo, filho natural de 

Anna Augusta de Souza; Luiz, filho de minha escrava Sabina, (já falecida); 

Simplício, filho de minha escrava Eva, parda; Clementina filha de minha escrava 

Sebastiana, crioula; Tertuliano filho de minha escrava Libania, crioula, sejão 

(sic) todos igualados a quantia de 2:000$000 (dois contos de réis) [...](grifo do 

autor).221 
 

  

Além desses beneficiados, Camillo distribuiu os demais legados: dois contos de réis 

a Anacleta, de 4 anos de idade, filha da escrava Leocádia, parda; a Ambrosina (3 anos de 

idade), filha da escrava Cesária, crioula; Gustavo, filho natural de Eduarda, e essa, filha de 

Florentina (vulgo Broa).
 222

 

      O testador declara que esses legados deverão ser aplicados em apólices da 

dívida pública, e seus rendimentos utilizados na alimentação dos legatários enquanto forem 

                                                
221

 AHMPAS Registro de testamento. Caixa 286, ordem 08, livro 18, fl. 27.  Camillo Maria Ferreira 

Armonde. Data 1856. 1SVC. 
222 AHMPAS Registro de testamento. Caixa 286, ordem 08, livro 18, fl. 27.  Camillo Maria Ferreira 

Armonde. Data 1856. 1SVC. 
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menores. Depois da emancipação (homens aos 21 anos de idade e mulheres depois de 

casadas) poderão retirar seus produtos.  O benfeitor ainda cita a carta de alforria doada ao 

crioulinho Constantino, filho da Ignácia já falecida, cativo afilhado de Sophia, filha de 

Camillo. Esse solicita à filha que, além de administrar os 200 mil réis doados para o 

sustento do afilhado, o amparasse ao longo da vida.  

Mas quem são esses legatários? 

Em princípio, a hipótese mais acertada é que fossem filhos ilegítimos do Conde, 

fato que explicaria os legados recebidos por apenas nove dos 299 cativos existentes em 

suas propriedades. No entanto, em busca de uma resposta mais acertada, resolvemos cruzar 

algumas fontes arquivistas da família Armonde.  

Parte daí o interesse pela análise dos registros de batismo dos escravos de Camillo 

e, pela relação de cativos pertencentes a sua mãe, Dona Possidônia.  

 

Tabela 16 

 

 Registro de batismo de ingênuos pertencentes à Camillo Maria Ferreira Armonde 
   

 

 Registro de batismo do Termo de Barbacena, livros 13 A, 13B, 14 A e 01B. Data: 1858 a 1879. 

Casa Paroquial da Matriz Nossa Senhora da Piedade/ Barbacena. 
 

 

INGÊNUOS 

 

PAIS 

 

PADRINHOS 

 

DATA 

ANACLETA (liberta na pia batismal 

por Conde Prados) 
LEOCADIA PARDA Padre João Gonçalves de Oliveira Ribeiro 1861 

JOÃO (liberto na pia batismal por 

Conde Prados) 
LEOCADIA PARDA 

Reverendo Caxeta e D. Rita Fausta de 
Araújo 

1864 

MARTINIANA LEOCADIA PARDA 
Reverendo Franc. Caxeta e D. Carlota 

Rodrigues 
1870 

AMBROSINA (liberta na pia 

batismal por Conde Prados) 
CESÁRIA Vigário João G. O. Ribeiro 1863 

EUZÉBIO JOÃO E CESÁRIA João Rod. Souza e d. Flávia e. M. Souza 1871 

APADRINHAMENTO DE INGÊNUOS POR CONDE PRADOS E OUTROS 

INGÊNUOS PAIS PADRINHOS DATA 

LEONTINA 
CONSTANÇA (escrava de José 

Simpliciano de Souza) 
Conde Prados e D. Possidônia Eleodora 

da Silva 
1860 

RUFINO 
PHILOMENA (escrava de 
Antônio Marques Pereira) 

Conde Prados e Júlia Amélia? 1870 

SIDÓRIA (liberta na pia batismal 

pela Philomena a pedido dos 

padrinhos) 

PHILOMENA (escrava de Sra. 
Faustina M. Jesus) 

Grato e Eva (escravos de Conde Prados) 1869 

MARCIANA 
Exposta na casa de Francisco 

Xavier Ferreira 
Francisco Xavier F. e Possidônia 

Eleodora Teixeira? 
1858 
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A cativa Leocádia, pelo que os dados sugerem, teve trajetória de negociações na 

família Armonde que se inicia com a avó presa ao cativeiro em 1831. 

 Leocádia era filha de Maria Crioula e neta de Gracia africana. Escrava pertencente 

ao plantel de Dona Possidônia, fora doada ao filho Camillo com toda a prole existente.  Na 

abertura do inventário de Dona Possidônia, em 1876, o promotor de resíduos declarou, sob 

o juramento do Visconde de Prados, que este teria recebido da finada mãe os seguintes 

cativos: 

 

Gracia africana, falecida antes da inventariada, e seus filhos: Cassiano, com 35 

anos, viúvo, roceiro; Maria Crioula, Quintiliana e Rita que se achão (sic) casadas 

com escravos do dito Visconde, tende este sob seu domínio os filhos seguintes: 

Leocádia, Eduardo, Romualdo, Urbano, Abraham, Generoza (sic), Benjamim, 

David, Honória, Deolinda, Phorfíria (sic), Joana, Cristina e Geralda.[...] 

Leocádia, 25 anos, casada com Bonifácio, filha de Maria crioula, costureira. 223 
 

 

Importante lembrar que as alforrias, na pia batismal, eram extremamente seletivas. 

A liberdade de um ingênuo, filho “ilegítimo” ao nascer, levava o benfeitor a pensar que o 

batismo não só apagava o pecado original do recém-nascido, como também parte das penas 

temporais dos senhores. Para Soares, para que a alforria batismal fosse alcançada “[...] 

dependia da consciência culpada de um senhor em deixar um filho ou parente amargar as 

agruras do cativeiro, combinado com a habilidade das mães desses pequenos escravos.” 
224

 

Então não bastava à escrava ter um filho com parentesco ou não com a casa-grande. 

Como se relacionavam com seus proprietários, Leocádia, Cesária e as demais cativas 

beneficiadas por Conde Prados podem até não ter carregado no ventre um descendente da 

família Armonde, mas, com toda a certeza, conquistaram, ao longo do tempo, a confiança 

do senhor. 

                                                
223 AHMPAS. Inventário Possidônia Leodora da Silva. Caixa: 76. Ord. 01 – 1876. 1SCV. 
224

 SOARES, Márcio de Souza. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

campos de Goitacazes, c.1750 - c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p. 56. 
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Ao elaborarmos o diagrama da trajetória familiar de Leocádia, por meio das fontes 

encontradas, percebemos que nem todos os seus filhos naturais foram beneficiados pelo 

senhor na pia batismal: 
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DIAGRAMA 01 

FAMÍLIA DE LEOCÁDIA PARDA 

 

 

 
Fonte: Lista Nominativa de Habitantes do Termo de Barbacena, 1831-1832, consultada a partir da base de 

dados elaborada pela professora Clotilde Paiva, do CEDEPLAR/UFMG. AHMPAS. Registro de testamento. 

Caixa; 282. Ord. 02, fl. 45. Possidônia Leodora da Silva. Data: 1875.1SVC. AHMPAS. Inventário Possidônia 

Leodora da Silva. Caixa: 76. Ord. 01 – 1876. 1SCV. AHMPAS Registro de testamento. Caixa 286, ordem 08, 

livro 18, fl. 27.  Camillo Maria Ferreira Armonde. Data 1856. 1SVC.Registro de batismo do Termo de 

Barbacena, livros 13 A, 13B, 14 A e 01B. Data: 1858 a 1879. Casa Paroquial da Matriz Nossa Senhora da 

Piedade/ Barbacena. 
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                 O que podemos deduzir é que Leocádia possivelmente tivera três filhos de 

relacionamentos distintos ou de um mesmo pai incógnito e que, por algum motivo, 

somente os dois primeiros “mereceram” o beneficio da liberdade dada pelo seu 

proprietário.  Posteriormente, os que ainda estivessem vivos, legariam do finado senhor 

bens de alto valor monetário. 

Apesar do numeroso plantel de cativos pertencentes a Conde Prados, foi encontrada 

uma só Leocádia listada na relação de matrícula dos escravos de Camillo, datada de 1872. 

Nesta, a cativa é citada como parda, com idade de 25 anos, costureira e casada com 

Bonifácio africano, de 40 anos de idade, roceiro. 
225

  Tais descrições comprovam tratar-se 

da mesma pessoa que aparece no inventário de Dona Possidônia. Se os dados estiverem 

próximos da verdade, ou Leocádia iniciou-se na maternidade ainda na adolescência ou, 

Conde Prados tinha com essa escrava um sentimento paternal.  

Surgem, a partir dos dados, algumas indagações. O que levaria Camillo a libertar os 

filhos dessa cativa e mantê-la no cativeiro? Haveria relação consanguínea entre o senhor e 

os ingênuos?   

Apesar de não termos respostas a todas as perguntas, uma coisa é certa: Leocádia, 

entre centenas de cativas de Conde Prados, viu-se bem próxima de alcançar a liberdade. E 

esta, apesar de tardia, chegara, sem ônus, em 1885. 

Na relação dos escravos e ingênuos que pertenceram ao finado Conde Prados, seu 

genro e procurador da viúva Condessa de Prados, Joaquim de Melo Franco, declarou que 

por falecimento daquele, ficaram todos os cativos libertos com ou sem ônus conforme a 

relação e as cartas registradas em cartório. Nesta listagem, encontramos toda a família de 

Gracia africana [já falecida], libertos sem necessidade de prestarem serviços por tempo 

determinado, inclusive sua neta Leocádia. O que não ocorre com o esposo desta, 

                                                
225 ALBUQUERQUE, Antônio Luiz P. e, Formação e apogeu da aristocracia rural em Minas Gerais..., 

op.cit., pp. 179-196. 
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Bonifácio, listado entre os cativos que deveriam prestar serviços aos herdeiros até 13 de 

maio de 1892. Por sorte, a Lei Áurea antecedeu-lhe a liberdade.   

Quais as características dos “herdeiros da escravidão”? Quais as etnias que mais 

foram favorecidas com liberdade e bens? As mulheres eram as mais beneficiadas? Ou as 

famílias cativas tiveram papel preponderante entre os legatários de cor? 

Relacionamos abaixo os cativos de Conde Prados quanto ao gênero e etnia: 

Tabela 17  

 Relação dos cativos alforriados pelo falecimento de Conde Prados / 1882* 

 

Fonte: ALBUQUERQUE, Antônio Luiz P. e, Formação e apogeu da aristocracia rural em Minas 

Gerais..., op.cit., pp. 179-196 e pp. 289-304. 

*Os valores acima foram resultado do cruzamento das informações da lista de matrícula dos 245 cativos de 

Conde Prados, inclusive ingênuos, datada de 1872 e, da descrição feita pela coletoria dos 299 escravos 

libertos pelos herdeiros de Camillo, em 1882.  

** Para analisarmos a etnia dos cativos favorecidos com o falecimento de Conde Prados, classificamos 

apenas os escravos presentes nas duas fontes citadas. Dessa forma, apesar de em 1872 estarem relacionados 

245 escravos no plantel de Camillo, apenas 185 receberam o beneficio da liberdade em 1882, não havendo 

nesta data, outra fonte que classifique os libertos restantes quanto a sua etnia. 
 

Gênero 

Africano

s 
Brasileiros 

Cor- 

condição 

desconhe

-cida. 

Casados Viúvos Solteiros Ingênuos 

N.  % N.  % N.  % N.  % N.  % N.  % N.  % 

Homen

s com 

ônus 

18 9,7 32 17,2 03 1,6 35 11,7 08 2,7 28 9,4 17 5,7 

Homen

s sem 

ônus 

03 1,6 64 34,5 01 0,5 17 5,7 07 2,3 37 12,3 29 9,7 

Mulher

es com 

ônus 

03 1,6 28 15,1 - - 25 8,3 04 1,3 14 4,7 09 3,0 

Mulher

es sem 

ônus 

01 0,5 32 17,2 - - 24 8,0 04 1,3 12 4,0 29 9,7 

Total** 25 
13,

5 
156 84,3 04 2,1 101 33,8 23 7,7 91 30,5 84 28,0 
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Como esclarecido na tabela, a relação dos escravos apresentada pelos herdeiros de 

Conde Prados, em 1882, não traz a origem dos escravos. Entretanto, graças à possibilidade 

de realizar o cruzamento dessa fonte com a lista de matrícula, de 1872, que relacionava os 

escravos quanto ao local de nascimento, conseguimos identificá-los como africanos ou 

brasileiros. Estes foram tomados como mineiros, exceto um, tido como baiano.  

Infelizmente, devido às lacunas existentes, não será possível determinar com 

precisão a cor- condição que tais cativos pertenciam.  

Apesar das dificuldades encontradas nas fontes que trazem a relação dos cativos 

pertencentes ao plantel de Conde Prados, estas não deixam dúvidas quanto às 

preocupações dos grandes proprietários rurais com o presságio do fim da escravidão. Antes 

que o Estado e principalmente os cativos tomassem a engrenagem da liberdade, era 

primordial que os senhores antecedessem o “benefício” da alforria.
226

 Essas, concedidas de 

forma mais acentuada no alvorar dos anos 80, do século XIX, mais se mostraram como 

estratégia senhorial para transformar antigos cativos em novos agregados ou, numa “forma 

de preservar sua autoridade moral e garantir pelo menos em termos imediato seu 

suprimento de trabalho.” 
227

 

As cartas de alforrias condicionais, desde a década de 1870, começaram a delimitar 

o tempo da escravidão, devido à perda de legitimidade que esta vinha sofrendo na 

sociedade brasileira. Os herdeiros de Camillo, no entanto, não previam que o fim do 

sistema escravista estivesse tão próximo do ano de 1882. Dessa forma, condicionaram a 

liberdade de alguns cativos à prestação de serviços. Estes variavam de acordo com a idade 

que tinham em 1872: 7 cativos maiores de 45 anos de idade prestariam serviços até 13 de 

fevereiro de 1887; os 41 escravos, com idade entre 35 e 45 anos, até 13 de fevereiro de 

                                                
226 CHALHOUB, Sidney. Machado de Assis – Historiador. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p.61. 
227 MATTOS, Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista, Brasil, 

século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p.232.  
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1892; os 65 menores de 35 anos ficariam presos ao cativeiro até 13 de maio de 1897. 

Havia ainda os 26 filhos desses cativos. Estes que, em 1872, tinham entre 1e 10 anos de 

idade, em 1882 já estariam em idade produtiva, ou seja, entre 11 e 20 anos de idade. A 

extensão desses prazos mostra que a família Armonde errou nos cálculos quanto à 

vitalidade da escravidão no país. 

A idade dos escravos condicionados e de seus filhos explica o percentual elevado 

de homens e mulheres casados entre os que prestariam serviços para além de 1882. Seria, 

pois, mais fácil subjugar, por mais algum tempo, ao cativeiro escravos que possuíam 

vínculos familiares do que submeter aqueles que nada tinham a perder, em caso de revolta 

contra as determinações senhoriais. Entretanto, somente o estado civil dos escravos de 

Conde Prados não explica as determinações dos herdeiros.  

A relação dos cativos que foram alforriados incondicionalmente deixa transparecer 

que estes possuíam fortes ligações com a casa-grande. Além de muitos fazerem parte da 

extensa família de Gracia africana doada há anos por Dona Possidônia ao filho, 

encontramos também mais cinco famílias beneficiadas, inclusive a de Manoel “copeiro”. 

Outras, como os descendentes de Emigdia, cativa que foi ama de leite de Camilla e Cecília 

Armonde e alguns escravos classificados como pardos e que possuíam profissões de 

destaque, como engenheiros e alfaiates, também receberam o beneficio da liberdade sem 

ônus qualquer.
228

 O que os dados demonstram é que esses cativos e seus descendentes 

cimentaram a relação com seu proprietário por meio de amizade, submissão e 

cumplicidade, heranças imateriais que foram acumuladas ao longo do caminho estreito do 

cativeiro.  

                                                
228 Fonte: ALBUQUERQUE, Antônio Luiz P. e, Formação e apogeu da aristocracia rural em Minas 

Gerais..., op.cit., pp. 289-304. 
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A tabela 20 comprova que os cativos nascidos no Brasil tinham mais oportunidades 

de conquistar a liberdade e legados do que os africanos. Estes últimos, além de se 

encontrarem em número reduzido no plantel, quase 84% receberam condições de prestação 

de serviços antes de se tornarem libertos. Em contrapartida, somente 38,5% dos escravos 

brasileiros ficariam, por mais alguns anos, atrelados ao cativeiro.  

Não é novidade que escravos nacionais tivessem mais ensejo que africanos na 

conquista de liberdade e no recebimento de legados dos antigos senhores. Para Reis e 

Silva, o que se verificou na Bahia é que crioulos e africanos mantinham relações em geral 

diferenciadas com senhores e brancos:  

 

Os primeiros, e mais ainda os mestiços, experimentavam com maior frequência a 

face paternalista da escravidão, ao mesmo tempo que conheciam melhor os 

opressores e portanto sabiam explorar mais habilmente suas fraquezas no 

cotidiano. Paternalismo, bem entendido, não significava relações escravistas 

harmoniosas e ausência de contradição; era estratégia de controle, meio de 

dominar de forma mais sutil e eficiente, com menos desgaste e alguma 

negociação. 229 
 

Isso não descarta as estratégias de sobrevivência em cativeiro desempenhada pelos 

africanos, principalmente pelos ladinos
230

 que, com o tempo, mostraram-se integrados ao 

sistema escravista aproximando-se de seus senhores.  

É o que demonstra a aquisição de alforrias pelos cativos listados nos 79 testamentos 

analisados. 

 

 

 

 

 

 

                                                
229

 SILVA; REIS. Eduardo, João José. Negociação e Conflito: resistência negra no Brasil escravista. São 

Paulo, Cia das Letras, 1989, p. 45. 
230

 Termo utilizado a principio pela sociedade escravista lusitana para designar aqueles escravos africanos já 

falantes da língua portuguesa e adaptados à vida em cativeiro e ao universo cultural luso. Posteriormente, este 

termo também foi empregado no Brasil para referendar os africanos que há anos residiam no país. 



156 

 

 

 

Tabela 18 

Cor/condição dos cativos alforriados em Barbacena/ 1850-1888 

 
Fontes: AHMPAS, testamentos e inventários, 1850-1888. 

  (SM)- Sexo masculino 

  (SF)- Sexo feminino 

  (I)- Ingênuos menores de 11 anos. 
 

Torna-se necessário fazer uma ressalva sobre os dados apresentados na tabela. As 

fontes analisadas, testamentos, inventários e contas testamentárias, poucas informavam a 

etnia dos escravos beneficiados pelos testadores. Tanto os senhores quanto os responsáveis 

por suas determinações post-mortem restringiram-se, na maior parte, em classificar os 

“homens de cor” em africanos ou de nação, crioulos, pardos, cabras e mulatos.  

De acordo com Castro, os termos “negro”, “preto”, “pardo”, “mulato” e “cabra” 

foram utilizados no Brasil escravista com sentidos variados, dependendo da região e da 

época. E mais do que a cor da pele, tais classificações demonstram uma condição jurídica 

dos cativos. Apesar de extensa, é interessante destacar as observações da autora, quanto a 

essas classificações:  

 

(...) parece ter sido comum, em todo Brasil, desde o início da colonização, que a 

denominação ‘negro’ se referia essencialmente ao escravo, de qualquer cor, 
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nunca ao livre. [...] ‘Crioulo’ também era sempre referido ao escravo. Era o 

nascido no Brasil, mas também estava englobado como ‘negro’. [...] Filhos de 

‘pretos’, ou seja, de africanos, quando ainda escravos, eram ‘crioulos’. Já filhos 

de ‘crioulos’ eram ‘pardos’, não importando a cor da pele. [...] As denominações 

mudam, quando se trata de libertos e livres. Era impossível, então, haver um 

‘negro livre’. Assim como o ‘negro’, também era impossível haver ‘crioulo 

livre’, pois, ‘crioulo’ era termo só para escravos nascidos no Brasil. Se fosse 

filho de africano, nascido no Brasil, já como liberto, ou seja, filho de mãe liberta, 

sua indicação era de ‘pardo’. Assim, as denominações para libertos eram: ‘preto 

forro’, ‘pardo forro’, ‘cabra forro’. [...] Quase sempre o ‘mulato’ indicava um 

indivíduo já livre e esta, talvez, tenha sido denominação que mais se referia à 
mestiçagem. Já o termo ‘cabra, mais comum, é bastante difícil de ser 

identificado.231 [grifo meu] 
 

Assim, a condição jurídica dos cativos aparece em quase todos os testadores 

barbacenenses. O termo mulato, como classificação de cativo, foi encontrado somente no 

testamento de Dona Clara Maria de Jesus. A testadora afirma que, depois de seu 

falecimento estaria forro o “mulatinho Camillo” e que ele deveria ficar sob a proteção do 

vigário local. 
232

 

Infelizmente, grande número dos documentos não trazia nem a condição dos 

beneficiados, limitando-se apenas em caracterizá-los como escravos.  Tais lacunas 

poderiam ser completadas, possivelmente, com o cruzamento dos dados das listas de 

matrícula de cativos desses testadores. Entretanto, para o momento, não foi possível esse 

procedimento.  

A tabela 18, a princípio, demonstra que os 79 testadores foram mais generosos em 

alforriar seus cativos do sexo masculino. É provável que essas manumissões estejam 

relacionadas ao próprio perfil dos plantéis barbacenenses. Esses, como já informado no 

primeiro capítulo, eram reduzidos e disseminados por vários proprietários. Assim, em 

busca de dinamização mais intensa de suas produções, é provável que os senhores 

buscassem, na força masculina, meios de angariar mais lucros.  

                                                
231

 FARIA, Sheila C. O Cotidiano dos negros no Brasil Escravista. Madri, Fundaction Tavera, no prelo. 
232

 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 286, ord. 06. Data: 1871-1874. Testamento de Clara 

Maria de Jesus, 1873, fl. 40. 
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A presença dos crioulos, em segundo lugar, no renque das alforrias, ficando atrás 

dos cativos sem identificação, levanta a presunção de que esses crioulos eram próximos da 

casa-grande. Comprova-o número elevado de pardos, mulatos e cabras no total dos libertos 

em testamento. 

Os africanos aparecem em último lugar. Como afirma Soares, “[...] adultos, 

estranhos e triturados pelos rigores do cativeiro, a maior parte deles morria antes que 

pudesse alcançar um nível de socialização que os credenciasse à alforria.” 
233

 

Entretanto, tiveram mais oportunidades de se libertar do cativeiro, entre os anos de 

1850 a 1860 e de 1871 a 1880.  

O testador Jacintho Lopes Chaves de Faria nos dá uma dica do percentual elevado 

de libertação de africanos, em meados dos oitocentos. Esse senhor, além de determinar 

que, depois da morte dele e da esposa, estariam livres seus 14 cativos classificados como 

“crioulos” e pardos, também alforriava o casal africano João “Congo” e Joana “Benguela”.   

Tais africanos estavam com seus 70 e 55 anos de idade respectivamente e eram os 

únicos anciões do plantel de Jacintho. Apesar do documento não listar filhos do casal, é 

provável que alguns dos crioulos e pardos (com idades entre 10 e 28 anos) fossem seus 

descendentes. 
234

 

O que o testamento de Jacintho indica é que muitos dos africanos alforriados em 

1850 eram africanos ladinos, ou seja, viviam há anos no seio da família senhorial. 

Contudo, outros fatores também poderiam ajudar os africanos a abrir “a estreita 

porta do cativeiro”. Encontramos situações, como as dos africanos Ignácio, Caetano, Maria 

e Ana, os quais, em meado do século XIX, receberam pela “segunda vez” a oportunidade 

de alcançar a liberdade.  

                                                
233

 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

Campos de Goitacazes, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p.150. 
234 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 282, ord. 06, livro 07. Data 1855-1860. Testamento de 

Jacintho Lopes Chaves de Souza. Data 1856, fl. 150. Inventário. Cx. 23, ord. 07. Data: 1858. 
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O testador e coronel João Gualberto Teixeira, ao escrever seu testamento em vinte e 

dois de outubro de mil oitocentos e cinquenta e dois, alega que os cativos africanos 

Ignácio, Caetano, Maria e Ana já eram livres, porém, permaneciam em seu poder por 

concessão do governo, pelo prazo máximo de dez anos. Prazo esse, segundo suas palavras, 

já “estão findos e tenho pago (sic) ao mesmo governo os jornais e, se ainda existirem [os 

africanos] em meu poder ao tempo de meu falecimento meu testamenteiro dará a cada um 

cem mil réis e eles se tratarão daí em diante com quem quiserem”. 
235

   

O testamento do coronel demonstra alguns resultados da legislação escravista de 

1831 que previa a proibição do tráfico negreiro.  

A luta pela extinção e manutenção do comércio interatlântico de escravos para 

Portugal e suas colônias assume nova dinâmica em 1810, quando a metrópole portuguesa 

assina o Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra. Nesse tratado, a família real 

portuguesa assume a função de cooperar com a abolição do comércio negreiro, em 

retribuição à ajuda britânica na sobrevivência do reino de Bragança contra as ambições 

napoleônicas.  

O fato é que, por trás de tanta solidariedade, a importação e a exportação de 

escravos incomodavam profundamente a ambição inglesa. Por causa da mão de obra 

cativa, a produção e comercialização do açúcar brasileiro possuíam valores abaixo do 

preço de mercado do açúcar produzido pelos ingleses nas Índias Ocidentais
236

.  

Cinco anos depois da assinatura do tratado, a Inglaterra consegue convencer o 

príncipe D. João a proibir “[...] seus vassalos ‘de comprar escravos ou traficá-los em 

qualquer parte da costa da África ao norte do Equador’”.
237

 

                                                
235 Livro de Registro de Testamento, 1SVC, caixa 282, ordem 06, livro 07, fl. 265 v. Testamento do Coronel 

João Gualberto Teixeira, 1852. Arquivo Municipal de Barbacena “Altair Savassi”. 
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 QUEIROZ, Suely R. Reis de. A abolição da Escravidão. Coleção Tudo é Historia. Brasiliense, 1987, 

p.22. 
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A Colônia resistiu o quanto o pôde, porém, com a necessidade de se firmar como 

país independente em 1822, vê-se obrigado, a recapitular os tratados com a Inglaterra 

acordando que, até 1830, o tráfico negreiro se tornaria ilícito em águas brasileiras, fato que 

resultou na Lei de sete de novembro de 1831 (já no período da Regência).  

Com essa lei, como cita Queiroz, “[...] teoricamente, o Brasil se compromete a 

expurgar, definitivamente, o comércio negreiro de sua economia.” 
238

 No entanto, nada 

mudou em relação ao tráfico de africanos nos portos brasileiros e, ao contrário do que 

previam as leis proibitórias, depois de 1831, milhares de escravos entraram no país.  

As punições estabelecidas por essa lei seriam a apreensão da carga e sua devolução 

ao local de origem. Contudo, enquanto esses homens e mulheres não retornavam à África, 

também não gozavam, de imediato, de sua liberdade.  Tais africanos “livres” ficariam sob 

a tutela do Estado por um período máximo de 14 anos. Os tutelados serviriam às 

instituições do Império ou a pessoas de probidade e inteireza reconhecida. Em troca, 

receberiam alimentação, moradia e ‘civilização no trabalho’. 
239

   

A abolição definitiva do tráfico negreiro só ocorreu com a Lei Eusébio de Queiroz, 

em 1850. Em 1853, foi aprovado o Decreto nº 1303, que emancipava os africanos “livres” 

que tivessem servido por quatorze anos a particulares.
240

 

Assim, o coronel João Gualberto se antecede ao Decreto de 1853, libertando seus 

tutelados africanos em testamento datado de 1852. Todavia, seu inventário foi aberto 

somente em 1860 e infelizmente, nada traz de informação sobre os ladinos.
241

 

O coronel exprime uma ambiguidade que parece ter existido no Império sobre o 

tratamento que deveria ser dado aos filhos de africanos “livres”. De acordo com o testador, 
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as africanas Maria “Pequena” e Ana tiveram filhos no período em que já estavam em seu 

plantel, e as crianças foram batizadas como cativas. Dessa forma, deixava-os “forros e 

livres”.
242

 A princípio parece redundante o termo utilizado pelo testador e grifado por nós.  

Na realidade, a historiografia demonstra haver diferenciação, na concepção do 

período escravista, quanto aos termos forro e livre. No primeiro caso, a alforria era algo 

concedida, doada a alguém. No segundo caso, ser livre denotava que este alguém era 

nascido de ventre livre, ou seja, não precisava de concessão para viver em liberdade.  

O governo brasileiro, em 1850, também não sabia como classificar os filhos de 

africanos livres. Segundo sua concepção, a “civilização” de seus pais, responsáveis 

naturais pela prole, era dever do Estado. Assim, “[...] seus filhos estariam, embora de outra 

maneira, também sob a tutela imperial.” 
243

  

Daí se explica a confusão e o oportunismo a que levou a atitude do João Gualdino 

em batizar como cativos a prole de Maria e Ana, africanas.  

Outro período de maior incidência de africanos libertos pelos 79 testadores ocorreu 

entre os anos de 1871 e 1880. Imaginamos não diferenciar muito das causas que ajudaram 

alguns ladinos, em 1850, a se verem livres do cativeiro.  

Um exemplo encontra-se nas determinações jurídicas, descritas no inventário do 

senhor Roberto Francisco dos Reis, a respeito de seus cativos africanos. Esse testador, ao 

redigir seu documento fúnebre em 1879, deixa coartado
244

, com diferentes valores, seus 

escravos Benedito e Tito, africanos, e Domingos, crioulo. O documento não deixa entrever 

como era a relação do senhor com estes coartados. Entretanto, a princípio, Roberto 

                                                
242AHMPAS. Livro de Registro de Testamento, caixa 282, ordem 06, livro 07, fl. 265 v. Testamento do 
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próximo ou distante do domínio senhorial, os meios de saldar  as prestações referentes à compra de sua carta 

de alforria. PAIVA, Eduardo França. Escravos e libertos nas MG do século XVIII: estratégias de 

resistência verificadas em testamentos. São Paulo, Annablume, 1995, p.97. 
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mostrou-se mais generoso com cativos “crias da casa” e de plantéis alheios do que com 

estes dois africanos e o crioulo.   

De acordo com suas determinações, seu escravo Manoel receberia, por sua morte, 

um (1) conto de réis e deveria ser educado pelo testamenteiro que teria por obrigação, 

ensinar “ao menino o ofício de carpinteiro.” Também alforriava gratuitamente Cecília, 

filha de sua falecida escrava Jeronima, deixando a 400 mil réis de legado. Outras duas 

cativas também foram beneficiadas: Jozina, filha de Ana, escrava de Antônio J. Honório, 

com 400 mil réis, e Eliza, escrava de Joaquim José Teodoro, com a quantia de 200 mil réis. 

245
 

Ao que parece, Roberto teve relação sentimental ou consanguínea com seus 

beneficiados “gratuitamente” e, para garantir o cumprimento de seus legados, utilizou da 

coartação dos escravos com melhor preço de mercado.  

Verificando a partilha dos bens de Roberto, constatamos que nem todos os seus 

cativos foram citados no testamento e que o testador, como tantos outros, utilizou uma 

“lógica” que podemos considerar como “racionalidade limitada” na escolha de seus 

legatários, isto é, o senhor agiu de acordo com seus recursos econômicos, cognitivos e 

simbólicos nas escolhas que fez, principalmente no momento-chave como a antecipação da 

própria morte. É nesse momento que suas escolhas estavam fundamentadas na incerteza 

quanto à reação dos cativos afetados por suas ações.
246

  

Assim o testador, conhecedor de seus limites econômicos, liberta as “crias da casa” 

e deixa os cativos em idade produtiva, com as profissões de carreiro, roceiro e carpinteiro, 

coartados. É provável que as atividades desempenhadas por esses cativos tenham 
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influenciado na escolha do senhor. Se por um lado não receberam a liberdade gratuita, por 

outro, graças ao oficio aprendido, teriam meios de comprá-la.  

Roberto era proprietário de mais duas escravas em idade produtiva: Perpétua, de 16 

anos, e Eufrásia, de 15 anos, ambas crioulas. A manutenção dessas ao cativeiro, 

provavelmente pode ser justificada por fazerem parte de uma família cativa que o senhor 

não pretendia libertar.  

Custódio, africano de 44 anos de idade e pedreiro, e sua esposa, Catarina, também 

africana de 39 anos e doente, citada como cozinheira, são os pais de Perpétua e Eufrásia.  

Infelizmente não foram agraciados com o egresso do cativeiro.
247

 Outros dois africanos, 

Basílio, doente, 55 anos, e Domingos, de 54 anos, ambos roceiros, também foram mantidos 

na escravidão. 

Esses dados, nos leva a perceber as estratégias senhoriais na distribuição de seus 

legados post-mortem. Os escravos coartados por Roberto, apesar de receberem suas 

alforrias “pagas”, também poderiam ser considerados “privilegiados”. Seguindo o  

pensamento de Soares, em qualquer ato de alforria, gratuita ou paga, o senhor deixa de 

exercer seu domínio que por direito tinha sobre seu escravo.
248

 E o coartado conquista o 

processo de transição para a condição social de livre. 

Contudo, as expectativas do testador foram frustradas na abertura do inventário, em 

1881, nas palavras do juiz responsável pela partilha dos bens de Roberto, Sr. Virgílio de 

Melo Franco:  

 

Sendo livres os africanos importados depois da lei de 7 de setembro de 1831 e 

completamente emancipados pelo Decreto de 28 de Dezembro de 1853, verifica-

se que eles tem em seu favor apresentação da liberdade; e comparando-se a idade 

                                                
247 A lei de 28 de setembro de 1871 proibia a separação de casais ou de pais e filhos, menores de 12 anos, 

fosse por venda, herança ou doação. Dessa forma, apesar das filhas de Custódio possuírem a idade acima da 

idade limite determinada pela Lei, Roberto, observando os valores monetários de seus cativos, não arriscaria 

em alforriar somente parte da família.  
248 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro:..., op.cit., p. 178. 
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com que foram dadas à matricula com a idade que foram descritos os africanos: 

Benedito, Custódio, Catarina, Tito e Basílio, [...], reconhece-se que milita a favor 

deles auferida presunção de liberdade, bem como também em favor de Eufrásia e 

Perpetua filhas dos mencionados africanos Custódio e Catarina.249  

 

 Com a baixa dos valores desses cativos africanos, o inventariante Joaquim José 

Teodoro afirma que o monte-mor do finado testador ficara inferior ao passivo, ou seja, 

abaixo do total de dívidas, legados, determinações testamentárias e impostos que deveriam 

ser pagos. Dessa forma, Joaquim solicita lançar em editais públicos alguns bens do 

inventariado, entre eles os escravos Domingos, africano e Domingos, crioulo.  

 O falecimento de Roberto traz desfechos diferenciados a seus escravos. Se, por um 

lado, coroa com a liberdade os africanos “livres” que, pela idade, teriam sido escravizados 

ainda crianças, e amplia o beneficio da liberdade a seus descendentes, por outro, frustra a 

expectativa de Domingos, crioulo (coartado), em tornar-se, com data prevista, um egresso 

do cativeiro.   

 Domingos, africano que, apesar da idade de 54 anos, não se encontrava na lista de 

africanos “livres” nem foi beneficiado pelo senhor. A atitude de Roberto com esse escravo 

leva à dedução de que havia uma convivência duradoura entre ambos. Ou Roberto buscava 

poupar Domingos da “mendicância” ao mantê-lo cativo, ou esse apego se revestia da mais 

pura perversidade senhorial. Contudo, o africano Domingos se viu livre graças à 

interferência do inventariante Joaquim que ofereceu o valor estipulado no pregão, 150 mil 

réis, para a compra de sua liberdade. 
250

 

Nos inventários de Conde Prados, do coronel João Gualdino, de Jacintho e de 

Roberto são os documentos nos quais aparecem as últimas datas que fazem referência a 

cativos africanos. Esses, quase em sua maioria com idade acima de 40 anos, não possuíam 

expectativa de vida que os fizessem alcançar os anos finais dos oitocentos. Entretanto, tais 
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250 AHMPAS. Inventário de Roberto Francisco dos Reis. Cx. 98, ord. 08. Data: 1881. ISVC, fls. 106 e 119. 



165 

 

 

 

documentos trouxeram dados de como alguns africanos ladinos ou “livres”, apesar de 

tardiamente, puderam, enfim, “descansar” em liberdade.   

Quanto às crianças alforriadas pelos 79 testadores barbacenenses, apenas 48 foram 

listadas, o que corresponde a 14,3% de todas as alforrias. Ao excluirmos os escravos de 

tenra idade libertos por Conde Prados, analisados a parte, constatou-se que o período de 

maior acedência de “ingênuos” na conquista da liberdade deu-se entre os anos de 1850 e 

1860, com 6,3%. 

A libertação das crianças se dá por serem “crias” da casa, fator que mostra os laços 

de amizade e familiaridade que os envolvia, porém, isto não dispensava o domínio 

senhorial enquanto o senhor estivesse vivo. Alguns senhores enfatizaram a necessidade de 

ampará-los para a vida futura, condicionando a liberdade desses ingênuos ao recebimento 

educacional adequado à aquisição de um matrimônio ou à própria emancipação. 

É interessante a observação de Mattoso sobre as crianças escravas. De acordo com 

a autora, os senhores poderiam ora enxergá-las como anjo barroco de cor preta,  ora como 

peso a carregar, mais uma boca a alimentar.
251

 Com certeza, ambos os fatores 

influenciavam na alforria dessas crianças, principalmente em uma conjuntura de debates 

em torno da Lei do Ventre Livre. 

A criança escrava era vista pelos senhores como escravo em potencial. Dessa forma 

era avaliada em sua capacidade, aptidão física e caráter. Desde nova, a criança via-se na 

necessidade de saber e conhecer as artimanhas de ser cativo e perceber os castigos 

corporais como componente de sua situação servil.
252
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Contudo, as crianças com laços familiares ou afetivos nas senzalas, fossem eles 

pais, padrinhos ou companheiros de jornada, teriam maiores chances de, ao conhecerem o 

cotidiano da escravidão, com habilidade, conquistar a afeição senhorial. 

A testadora Maria Tereza Benfica, ao ditar seu documento post-mortem, em janeiro 

de 1872, afirma já ter libertado seus escravos por cartas que estão com terceiros. A senhora 

deixa a casa onde mora, com a condição de não venderem, às filhas de sua escrava 

Galdina: Conceição, Felicidade e Teresa.  

Em codicilo escrito em março do mesmo ano, Maria Tereza dá dicas da 

preocupação que a afligia quanto ao futuro de suas “crias” e, dessa forma, determina à 

prima Francisca que 

 

[...] tomará conta de minhas crioulinhas para as educar (sic) e casar, e o restante 

de meus trastes repartir com elas irmãmente, a saber: para Conceição um par de 

canastras, um caixão de mantimentos, um tacho meão (?), três camas e algumas 

panelas, um catre; para Felicidade um caixão que está no quarto, um par de 

canastras, uma bacia de drome (?), três camas, um catre, uma panela, meu silhao, 

uma mesa; para Teresa, um armário pequeno, a caixa que foi da mãe, três camas, 

alguma panela, um catre, um forno de farinha, um tacho de sabão, uma mesa e o 

quadro de nossa senhora da Conceição da Rocha. A Rita que fique morando aqui 
até alguma se casar [...]. Menos poderem vender o mantimento para todos comer 

(sic) no ano que eu morrer. Se tiver alguma criação repartir com todas.253 [grifo 

meu] 
 

Além das três meninas, Maria Tereza era proprietária de Januário e Moisés, 

crioulos, e do moleque Luiz de nação. A estes, a testadora lega três alqueires de terras, um 

catre e uma mesa. A finada senhora deixa para usufruto de suas primas Francisca, Ana e 

Rita uma casa de morada que, por morte delas, será transferida para o poder de Conceição, 

Felicidade e Teresa.  

Este documento é um dos diversos exemplos que provam que os cativos que mais 

“souberam aproveitar os laços familiares e deles extrair ganhos individuais e coletivos 
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foram às mães e seus respectivos filhos.”
254

 São elas que vão lapidar e construir situações 

quase invisíveis, e seus “meninos” vão executar com eficácia suas instruções a ponto de 

sensibilizar o coração senhorial. 

Assim, apesar de Galdina não ser beneficiada diretamente por sua senhora 

possivelmente por ser falecida, indiretamente teve a recompensa do convívio diário com 

sua proprietária. Esse convívio foi ampliado por suas filhas ao angariar para seus 

descendentes, ainda em tenra idade, a liberdade e a estabilidade social e financeira.  

Deve-se ter em mente que a alforria não seria a ruptura brusca com o sistema de 

dominação senhorial. O senhor, como mostrado pelas atitudes da testadora Maria Tereza, 

utilizava de uma política “paternalista” para transformar seu liberto em homem livre 

dependente. 
255

 Pois, apesar de solteiros e estarem à “beira da morte”, talvez, 

inconscientemente, tivessem apego aos bens conquistados a anos. 

3.2- Os legados  

Analisar os legados deixados por testadores barbacenenses a certos cativos e 

libertos, em meados dos oitocentos, traz ao campo da pesquisa toda a discussão ocorrida no 

período sobre o fim do tráfico negreiro e a normatização das terras devolutas no país. Isso 

porque os legados eram constituídos por alqueires de terras de campo e cultura, fazendas, 

benfeitorias, animais e cativos. Não excluindo os senhores que, visionários dos novos 

tempos, destinavam aos “homens de cor”, dinheiro aplicado em apólices da dívida pública.  

Como afirma Soares, havia senhores que, além das cartas de alforrias destinadas a 

seus cativos, “cuidavam de legar-lhes alguns bens em testamento, alimentando com isso as 

relações de clientela e de reciprocidade que os unia.” 
256
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Em nosso segundo capítulo, demonstramos a correlação entre a ausência de 

herdeiros forçados e as distribuições de legados a escravos e libertos. Agora, pretendemos 

visualizar quais cativos tiveram acesso a esses benefícios, a que valores monetários esses 

legados correspondiam no período e o que simbolizavam para os egressos do cativeiro. 

Importante ressaltar que nem todos os alforriados foram beneficiados com legados, 

como também nem todos “legatários de cor” eram cativos do testador. Alguns faziam parte 

da extensa relação patriarcal e vertical mantida pelos senhores com as senzalas vizinhas. 

Os testadores utilizavam de seus bens materiais para coroar os cativos mais 

próximos e garantir-lhes futuro mais seguro. A diferença entre a conquista da liberdade e a 

conquista dela, acrescida da aquisição de propriedades, mesmo que de parcelas marginais 

de fazendas demonstra nitidamente os vínculos estabelecidos entre senhor e escravo. O 

primeiro, ao buscar rever suas atitudes terrenas, poderia libertar certos cativos aos quais 

julgasse merecedores. Contudo, ao legar-lhes bens conquistados ao longo da vida, 

demonstra haver sentimentos mais elevados que uma “consciência pesada”. O segundo, 

além da afinidade conquistada por anos de dedicação ao senhor, mostrou-se capaz de gerir 

os negócios do antigo proprietário. 

Dona Maria Antônia de Jesus sentia-se doente, razão por que julgava iminente a 

morte. Ainda em seu perfeito juízo, dita seu testamento ao tabelião, em 20 de janeiro de 

1865, na fazenda chamada “Morro Redondo”, onde residia.  

Segundo as determinações da testadora, sua escrava e afilhada Thomasia receberia, 

por seu falecimento, 50 mil réis em dinheiro. A sua escrava “cabra” Afra, a quantia no 

mesmo valor. Determina-a que, todos os seus escravos que existissem na ocasião de sua 
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morte receberiam carta de alforria. Esses alforriados dividiriam, com alguns parentes da 

proprietária, fazendas e animais. 
257

  

A doação de escravos, animais e ferramentas pelos senhores objetivavam assegurar 

a sobrevivência de seus recém-libertos. 
258

 

Ao verificar o inventário de Dona Maria Antônia, constatou-se que esta testadora 

foi “generosa” ao libertar 39 escravos entre homens, mulheres e crianças. Entretanto essa 

proprietária manteve em cativeiro os crioulos Mariana e Vicente, que foram doados à sua 

sobrinha. O crioulo Vicente, de acordo com o relato da testadora, “foi escravo de José 

Maria Elvas”, do que se deduz fazer ele parte, há pouco tempo de seu plantel, não tendo 

ainda conquistado a benevolência da senhora para libertá-lo. 
259

 

Na partilha dos bens de Dona Maria Antônia, encontramos os seguintes cativos e 

descendentes que, além de receberem pastos, moinhos e vacas paridas, tornaram-se 

legatários de parte das terras da fazenda Morro Redondo, fazenda da Xica e das terras de 

José Francisco.  

 

Tabela 19- Relação dos escravos legatários de Dona Maria Antônia de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
257 AHMPAS. Livro de Registro de Testamento, caixa, 278, ord. 03, livro 10, fl. 31. Testamento de Maria 

Antônia de Jesus. 1865. 1SVC. 
258 GUEDES, Roberto. Egressos do Cativeiro:...op.cit., p. 225. 
259 AHMPAS. Inventário de Maria Antônia de Jesus. Cx. 90, ord. 11. Data: 1866. ISVC. 
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Nomes Filhos Netos 

Silvério José da costa – 50 anos 

Adão Teixeira – 40 anos 

Manoel Teixeira – 39 anos 

José Francisco – 37 anos 

Jeronima Maria  – 35 anos 

Vicência Maria – 38 anos 

Conrada Maria – 23 anos 

Júlia Maria – 26 anos 

 

Filhos de Jeronima: 

 Rita – 3 anos 

 

Filhos de Vicência: 

 Afra – 7 anos 

 Pedro – 5 anos 

 Paulino – 3 anos 

 Joaquim – 2 anos 

 Bruno – 1 anos 

 

Filhos de Conrada: 

 Simplício – 3 anos 

 Conrado – 2 anos 

- 

Francisco Antônio - ? - - 

Antônio Teixeira e Maria 

 

Anselmo Teixeira – 25 anos 

Vicente Teixeira – 23 anos 

Joana de Jesus – 20 anos 

Amância de Jesus – 18 anos 

Jacob Teixeira – 14 anos 

Filhos de Joana: 

 Thomasia – 5 anos, 

 Victorino – 4 anos 

 Agostinha – 2 anos. 

 

Filhos de Amância: 

 Luiz – 01 ano. 

João Teixeira e Ana 

Maria – 20 anos 

Isidoro – 18 anos 

Máximo – 16 anos 

Severino – 19 anos 

Leandro – 14 anos 

Joao Batista – 12 anos 

Reinalda – 10 anos 

Epifânio – 8 anos 

Filhos de Maria: 

 Teodoro – 2 anos 
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Fonte: AHMPAS. Inventário de Maria Antônia de Jesus. Cx. 90, ord. 11, fl.07.  Data: 1866. ISVC. 

 

O plantel escravo de Dona Maria Antônia era composto de 25 adultos (15 escravos 

do sexo masculino e 10 do sexo feminino) e 14 crianças menores de 11 anos.  Apesar de 

não haver a cor/condição dos cativos, a maior parte, devido a pouca idade indicada, 

provavelmente era brasileira.  

 A formação familiar dos cativos também acentuaria na testadora a vontade de 

assegurar futuro tranquilo a todos eles. Além de apadrinhar uma filha de Joana e neta de 

Antônio Teixeira e Maria, de nome Thomasia, lega a essa e a Afra, filha de Vicência 

quantias em dinheiro. 

Ao tentar resguardar os bens entre seus escolhidos, Dona Maria Antônia determina 

a obrigação dos beneficiados não vender “[...] parte alguma das ditas terras e fazendas e 

nelas morarem e viverem e aquele que intentar vender perderá a dita parte e ficará 

pertencendo aos que cumprirem esta condição que passará de pais a filhos.” 
260

 

Essa atitude visualizada em vários testamentos mostra as duas faces da mesma 

moeda: se de um lado, o sentimento paternalista levava os senhores, mesmo depois de sua 

morte, resguardar a sobrevivência de seus cativos legatários, do outro lado deixa claro o 

receio dos testadores de que seus bens fossem dilapidados com o tempo. 

Nas disposições testamentárias de Dona Maria Antônia, os historiadores encontram 

dificuldades quanto à cor/condição dos cativos legatários. Nos 79 testamentos verificados, 

a grande maioria segue o exemplo dessa testadora e se contenta em designar apenas os 

gêneros de seus “legatários de cor”. 

Muitas das ações realizadas pelos senhores frente à morte demonstram que, entre as 

negociações tanto econômicas quanto políticas, há uma teia de relações pessoais que 

                                                
260 AHMPAS. Livro de Registro de Testamento, caixa, 278, ord. 03, livro 10, fl. 31. Testamento de Maria 

Antônia de Jesus. 1865. 1SVC. 
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influenciava as solidariedades existentes. Antes mesmo de submeter os bens ao jogo 

impessoal do mercado, esses eram visualizados como forma de instrumentalizar as relações 

sociais. A promessa, muitas vezes conhecida dos cativos, de receberem liberdade e bens 

como recompensa dos “anos de dedicação e serviços prestados” funcionava como reforço à 

obediência escrava.  

Até os legados “incondicionais” mostravam o desequilíbrio existente em torno dos 

ganhos. Para o doador, traduzia-se na disponibilidade de uma contrapartida não expressa 

naquele momento nem imediata; para o ganhador, associava-se à ideia de respeito, de 

serviços, de atenção a serem prestados no futuro incerto. O dar com generosidade, caridade 

e liberalidade parecem essenciais para o impacto político do ato. 
261

 

Na sociedade escravista, a autonomia do liberto não pressupunha igualdade com os 

livres, pois a liberdade e aquisição de legados pelos ex-cativos não os excluem da 

subalternidade para a sociedade da época. Na verdade, os ganhos só reforçavam o 

sentimento de contradom, ou seja, muitos forros buscavam adotar nomes e sobrenomes dos 

antigos senhores, pagavam missas ou deixavam legados aos ex-proprietários e seus 

descendentes como retribuição de ganhos que lhes foram destinados. Assim, os “dons” 
262

 

senhoriais reforçavam as obrigações recíprocas dos legatários.  

Tabela 20 - Gênero e cor/condição dos legatários / por década. 

                                                
261 XAVIER, Ângela B. HESPANHA, Antônio Manuel. Redes clientelares.  In: MATTOSO, José (Dir.). 

História de Portugal. Lisboa: Estampa, 1998, v.4 pp. 340-44 
262 A economia do “dom” está ligada à idéia de doar e receber. A comunicação entre o benfeitor e 

beneficiado por meio do “dom” introduz ambos a uma economia de favores, onde se distinguem na posse de 

capital, econômico, político e simbólico. A atividade de dar integra a tríade de dar, receber e retribuir. Para 

saber mais sobre a teoria do dom, ler: GODELIER, Maurice. O enigma do Dom. Rio de Janeiro. Civilização 

Brasileira, 2001. 
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Fontes AHMPAS, testamentos e inventários, 1850-1888. 
 (SM)- Sexo masculino 

 (SF)- Sexo feminino 

 (I)- Ingênuos menores de 11 anos. 
 

 

Ao compararmos a tabela 18, que trata das alforrias testamentárias, com a tabela 20, 

que trata das disposições de legados a cativos, verificamos que o número de legatários de 

bens materiais superou o total de liberdades. O fato é que alguns testadores deixaram parte 

de seus bens de raiz, semoventes, dinheiro ou bens móveis a libertos ou cativos de outros 

plantéis.  

Foi o que se procedeu no testamento de Elias Mendes Ferreira que, além de 

benfeitorias e trastes que existissem aos donos da fazendinha denominada “Os Quartéis” 

deixa todos os escravos forros. Legava também 

 

(...) ao pardinho escravo de Lino José Pereira, cujo pardinho é filho de uma 

escrava do mesmo Lino e suponha que o mesmo se chama Eduardo, a quantia de 

500 mil réis, que ficará na mão do testamenteiro para este dar a premio e ir 

argumentando que possa libertar ao mesmo, e se por acaso o dito pardinho 

falecer, reverterá esta quantia aos meus herdeiros. 263 

                                                
263 AHMPAS. Livro de Registro de Testamento, caixa, 278, ord. 03, livro 10, fl. 40. Testamento de Elias 

Mendes Ferreira. 1866. 1SVC. 
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Apesar de Elias declarar-se solteiro, portanto sem impedimento para reconhecer sua 

prole, é provável que Eduardo tivesse algum parentesco com o testador, fato que explicaria 

o legado investido em busca da alforria do cativo não pertencente a seu domínio senhorial. 

264
  

As demais diferenciações ocorrem na cor/condição dos beneficiados das duas 

tabelas. Entre os testamentos selecionados, foram declarados 23 africanos que receberam 

alforria de seus senhores. Em contrapartida, apenas 16 africanos receberam legados 

materiais. A explicação está no sentimento de familiaridade que surge entre os testadores e 

os escravos nascidos e criados dentro da propriedade senhorial.  

Contudo os cativos oriundos do outro lado do Atlântico, apesar de toda a rudeza da 

escravidão, tornaram-se sujeitos ativos e importantes nos plantéis da América. Com o 

passar dos anos, aprenderam a conhecer as “artimanhas” do bem viver nas senzalas, sendo 

chamados pelos senhores de “ladinos”. Seria graças aos anos de convívio com seus 

proprietários que muitos desses africanos conquistariam a liberdade. Porém, a maior parte 

dos legados materiais deixados pelos senhores eram direcionados aos descendentes dos 

ladinos, ou seja, dos cativos nascidos no Brasil. 

Outro quesito que diferencia os dados das tabelas são as datas em que os africanos 

recebem alforria e legados materiais. Importante lembrar que nossa análise percorre todos 

os anos de 1850 a 1888.  São os anos marcados por leis antiescravistas que, ao proibir a 

entrada de homens e mulheres da África no Brasil, fizeram diminuir sua presença nas 

senzalas.  

                                                
264 De acordo com a legislação brasileira, pautada nas Ordenações Filipinas esclareciam que, para 

descendentes de nobres terem acesso às heranças paternas, não poderiam ser fruto de relacionamentos 

adulterinos, caso o pai tivesse filhos legítimos. O mesmo não acontece com herdeiros de pobres, esses 

poderiam perfilhar seus filhos ilegítimos. Todavia Elias não deixa dúvidas quanto a sua solteirice, o que 

facilitaria a perfilhação de filhos naturais. Cf. Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 92. E Lopes, Eliane 

Cristina. O revelar do Pecado: os filhos ilegítimos na São Paulo do século XVIII. SP, Annablume, 1998, p. 

226-7  
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O maior percentual de africanos que receberam legados em Barbacena ocorre entre 

os anos 1850 e 1860, com 11 beneficiados. Tais dados destoam das alforrias conquistadas 

por esse grupo e apresentadas na tabela 18, que mostra que houve maior acesso à liberdade 

entre os anos de 1870 a 1880. Supomos que as diferenças de datas entre os dois benefícios 

estejam relacionadas à idade avançada dos ladinos. Se a alforria celebrava o convívio de 

anos entre o senhor e seu escravo africano, deduz-se que, nos anos finais dos oitocentos, 

com a idade avançada, o africano já não tivesse vigor físico e nem cognitivo para gerenciar 

os bens senhoriais. 

Dentro desse contexto, os crioulos, pardos e mulatos, muitos sendo crias da casa 

senhorial, alcançaram o primeiro lugar tanto na conquista da alforria quanto na de legados 

materiais.  

Em relação ao gênero dos cativos beneficiados, os homens africanos, crioulos, 

pardos e mulatos ficaram em primeiro lugar nas duas tabelas em relação às cativas da 

mesma cor/ condição. Perderam somente para as mulheres sem identificação. 

Quanto às crianças cativas, essas tiveram o auge na conquista da liberdade e de 

bens de proprietários barbacenenses nos anos de 1850 a 1860. Talvez a resposta para o 

aumento dos benefícios nesse período se encontre na conjuntura do fim do tráfico negreiro 

que acentuou, nos senhores, a necessidade de angariar, para o futuro, pretensos agregados.  

Na verdade, apesar de parecer contraditório, que alguns senhores libertavam seus 

escravos em meio à proibição do tráfico negreiro, mesmo com a supervalorização do 

cativo, torna-se inteligível ao lembrar que grande parte dos testadores que alforriavam e 

“doavam” bens post-mortem a escravos ou libertos, não possuíam herdeiros necessários. 

Dessa forma, nada mais justo, disponibilizar suas fazendas, animais e até escravos aos 

“parentes simbólicos” que sempre estiveram próximos à casa-grande.  
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Como afirma Godelier, o “dom” continuava a ser praticado entre pessoas próximas, 

parentes e amigos. Ele é testemunha das relações que os ligavam e que impunham 

obrigações recíprocas, de dar e receber. Porém, “[...] aquilo que marcava e continua a 

marcar o dom entre próximos não é a ausência de obrigações, é a ausência de ‘cálculos’.” 

265
 

Assim, a distribuição de legados, além de fortalecer os laços de dependência entre o 

que disponibiliza o dom e o que o recebia, também ajudava a reforçar o sistema escravista, 

o que tornava os forros senhores de escravos, terras e animais, fazendo-os distinguirem-se 

de seus pares e embranquecendo seus descendentes.
266

 

Mas a nova Lei de proibição do tráfico não acarretou mudanças somente no valor 

do escravo. A Lei fomentada pela mudança da opinião pública a favor da extinção do 

tráfico acentuava os debates sobre o tema e, juntamente com as transformações 

socioeconômicas e políticas alcançadas com a estabilidade adquirida no Segundo Império, 

ao findar as revoltas internas, fez com que o governo brasileiro, auxiliado pelo corpo 

legislativo, obtivesse força administrativa e representativa para decretar a Lei de 06 de 

setembro de 1850, tomando medidas eficazes de repressões. 

Setembro de 1850 em diante, o governo, buscando evitar o desembarque de navios 

negreiros, realizava a apreensão de embarcações suspeitas e, em caso encontrar escravos, a 

bordo apreendia-os e punia os culpados, sequestrando-lhes as embarcações. Como afirma 

Malheiro, graças à “Justiça do Império” ministrada por Eusébio de Queiroz, com a eficaz 

aplicação das leis, [...] o tráfico negreiro teve seu derradeiro fim.
 267

     

  Desde então, houve vários desencadeamentos na economia, na sociedade e na 

política da época no país, como o aumento do valor do cativo, a intensificação das 

                                                
265 GODELIER, Maurice. O enigma do dom. Rio Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, pp. 12-3. 
266 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro:..., op.cit., p. 268. 
267

 MALHEIRO, Perdigão. A escravidão no Brasil:.., op.cit. p,56. 
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migrações internas de regiões em declínio econômico para outras em expansão e os 

incentivos às imigrações europeias. Com novas perspectivas e mudanças no âmbito 

econômico e social, novas leis foram criadas para manter o status quo dos 

agroexportadores brasileiros necessitados de mão de obra barata. Uma delas, a Lei de 

Terras, também promulgada em 1850, regulava a aquisição e manutenção das terras 

devolutas, anteriormente adquiridas por sesmarias, por meio de registros em cartório que 

comprovasse sua compra e venda, o que aumentou seus preços no mercado de terras e 

inibiu sua aquisição fácil por imigrantes ou ex-escravos.   

Dentro desse contexto, os legados de bens de raiz e cativos realizados pelos 

testadores possuía sentido maior que o simbólico. Muitos dos beneficiados passaram de 

escravos a proprietários de homens e terras. 

Entre os 79 testamentos arrolados para pesquisa, somente sete fizeram referência à 

doação de cativos aos “homens de cor”.  Essas doações poderiam corresponder à prestação 

de serviços do escravo ao beneficiado, encontrado em três testamentos, ou a doação do 

cativo ao legatário, como realizado por quatro testadores. 

Um exemplo de doação do tempo de serviço cativo ao legatário ocorreu no 

testamento de Antônio José Castilho. Antônio, além de afirmar ter alforriado na pia 

batismal as “crias” Simplício, Ritta, Joaquina, Pedro e Camila, pardos, dizia deixar a eles o 

restante da “terça” e os serviços da escrava Maria, a qual seria liberta depois da 

emancipação dos libertos.
268

 

Luíza, diferentemente de Antônio, deixa forra sua escrava Victoria, porém com a 

condição de seguir seu marido, Francisco, que ficaria cativo do cunhado da testadora. O 

escravo trabalharia em troca do sustento da própria família e de pagamento de legados 

                                                
268 AHMPAS. Livro de Registro de Testamento, caixa, 282, ord. 06, livro 7, fl. 40. Testamento de Antônio 

José de Castilho. Escrito em 1841 e aberto em 1859. 1SVC. 
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testamentários. De acordo com as determinações de Luíza, Francisco deveria dar alimento 

e agasalhos à sua esposa e mais 100 mil réis às filhas do casal: Ana e Maria.
269

  

A testadora, agindo dessa forma, provavelmente dona de poucos recursos 

econômicos e querendo cumprir suas disposições testamentárias, lega aos seus escolhidos 

os escravos Lucas e Sebastiana, que foram alforriados incondicionalmente e; a Victoria e 

filhas a oportunidade de mobilidade social, mesmo que pautada na manutenção de um 

membro da família no cativeiro. Todavia, em busca de minimizar o mal estar em separar 

Victoria do esposo, condiciona a liberdade da primeira à prestação de serviços do outro. 

Entretanto os testadores mais abastados não se faziam rogar para deixar um ou mais 

cativos como herança a seus escolhidos. Muitos senhores, ao legarem todos ou parte dos 

bens, disponibilizava, na divisão entre herdeiros, entre outras coisas, a mão de obra 

escrava. No segundo capítulo desta dissertação, assistimos à divisão da herança de Dona 

Ana Maria de Araújo entre o sobrinho Vicente e a ex-escrava da testadora Quintiliana, 

parda. Entre os bens da finada Ana, além de terras, benfeitorias e casas, encontravam-se 20 

escravos. Desse total, alguns seriam vendidos e utilizados para pagamento de dividas 

passivas, os restantes, divididos entre os herdeiros. Quintiliana, parda, além da conquista 

da mobilidade social, transforma-se de cativa em proprietária de terra e de homens. 
270

 

Importante ressaltar que os legatários de cor designados nos quatro testamentos que 

fazem referência à doação de cativos eram mulheres com a cor/condição de parda:  

 

 

 

 

                                                
269 AHMPAS. Livro de Registro de Testamento, caixa, 86, ord. 14. Testamento de Luiza Ignácia do Espírito 

Santo. Data”1853. 1SVC. 
270 AHMPAS. Livro de Registros de Testamentos. Caixa 278, ordem 09, fls.69. Testamento de Dona Anna 

Maria de Araújo. Data: 1860. 1SVC. 
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Tabela 21  

Forros legatários de cativos 

 

Fonte: AHMPAS. Testamentos e inventários/ 1850-1888. 

*Para melhor visualização dos “legatários de cor” utilizamos as siglas abaixo: 

MP =Mulher Parda / MC = Mulher Crioula / MS = Mulher sem identificação. 

HP  = Homem Pardo / HA = Homem africano / HC = Homem crioulo/  

HS = Sem identificação / HCB = Cabra / HM = Mulato / F = Fula. 
 

 

A tabela 21 mostra que todos os beneficiados com cativos eram mulheres e pardas, 

o que indica terem sido “crias” da casa senhorial. Além de receberem cativos, muitas 

ganharam também fazendas, terras e dinheiro. As disposições dos quatro testadores 

mostram que, além da mobilidade social dos recursos que garantissem vida simples às suas 

escolhidas, os senhores buscavam transformar suas libertas em proprietárias “remediadas” 

e, quem sabe, pudessem assim conquistar bons matrimônios.  

TESTADOR 
Legatários 

Etnia e sexo 

Escravos 

Legados. 
Bens de raiz Dinheiro Animais 

Ana Maria de 

Araújo 
 

 

 

1MP 

1MP = 

ganhou 4 

cativos = 
1HC, 2HP, 

1MS. 

1MP= Terras de cultura e 

campo, benfeitorias, casas, 
moinho, monjolos na 

Fazenda do Barro Preto no 

Distrito do Garambéu e 
trastes da casa 

_ _ 

Capitão João 

Ribeiro 

Mendes 

4HS/ 1F/ 1HC/ 

1MP 

/2MS/2MC 

1 MP = 

ganhou 
1escrava 

crioula 

_ 

1 MP =   2 contos; 

1Fula =   1 conto; 

1HS+ 2MS +  2MC 
= 200 mil réis; 

3HS+ 1HC= 100 

mil réis ; 

_ 

Luiz Gonzaga 

de M Lima 

1MP/ 2MC 
/1MS/1HA, 

1HCB, 2HC 

1MP = 
ganhou 

1HM 

1MP = 8 alqueires de terra 
de planta de milho na 

Olaria; 2MC/1MS/1HA, 

1HCB, 2HC = 10 alqueires 
de terra de planta de milho 

na Olaria. 

1MP = 100 mil réis _ 

Clara Maria 

de Jesus 

1MP/ 

1MC/ 1HM / 

3HC 

1MP = 

ganhou 

1MP, 1HC 

1MP = 1 fazenda da 
oliveira 

1MC= 200 mil réis/ 

1HC = 100 mil réis/ 
1MP = 1 conto de 

réis 

1HC = 1 

egoa/ 1HC 

= 1 cavalo 
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O casal Luiz Gonzaga e Clara Maria legam à parda Ludovina bens de valores 

significativos.
271

 

Luiz Gonzaga, natural de Chapéu d`Uvas, freguesia de Barbacena, escreve seu 

testamento em 1871. No documento, alega ser casado com Clara Maria de Jesus e que, 

desse consórcio, não teve filhos legítimos nem filhos naturais. Lega à esposa metade de 

suas terras e um crioulo de nome Dionísio, que não deseja forrá-lo. “Deixa à (sic) 

escravinha parda de nome Ludovina, forra com a obrigação de servir sua senhora até a 

idade de se casar [...] e lhe dará um dote em dinheiro de cem mil réis, (também) o escravo 

Custódio e oito alqueires de terras de planta de milho na Olaria [...].” 
272

 

 Clara, de saúde instável, dita o testamento em 1873. Nesse, reforça os legados 

doados pelo esposo à Ludovina. A testadora deixa a parda a fazenda da Oliveira, um conto 

de réis e o casal de escravos Delfina e Candido. Interessante é que, apesar de a verba 

testamentária de Luiz determinar a condição a “liberta” de servir à sua senhora, enquanto 

fosse solteira, essa parece ter antecedido a liberdade daquela, pois, no documento fúnebre, 

deixava ao “testamenteiro que tiver o trabalho de procurar por ela (Ludovina) e casá-la, a 

quantia de 500$000 (quinhentos mil réis).” 
273

  

Na abertura do inventário da testadora, quem assina o recibo dos bens de Ludovina 

é Marcelino dos Santos Cabral que diz ser esposo da legatária. Segundo seu despacho, 

recebia do testamenteiro “Pedro Ladeira, (sic) os bens que no testamento de Dona Clara 

                                                
271 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 162, ord. 09. Data: 1871. Testamento de Luiz Gonzaga de 

Mattos Lima. AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 286, ord. 06. Data: 1871-1874. Testamento de 

Clara Maria de Jesus, 1873, fl. 40. 
272

 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 162, ord. 09. Data: 1871. Testamento de Luiz Gonzaga de 

Mattos Lima. 
273

 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 286, ord. 06. Data: 1871-1874. Testamento de Clara 

Maria de Jesus, 1873, fl. 40. 
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Maria de Jesus lhe foram deixados e que estão em poder dele [Pedro] como tutor que era 

da minha mulher”.
274

 

Não foi possível saber se Marcelino também era um egresso do cativeiro ou se teve 

ascendentes cativos. Todavia mostrava-se “homem livre e letrado” escreveu o recibo de 

próprio punho. A única certeza é que toda a preocupação tida pelos senhores com 

Ludovina pela data da assinatura de seu esposo no recibo de legados, foi encontrada dois 

anos depois do falecimento da testadora dera os resultados esperados.  Os bens que lhe 

foram deixados transformaram-na em um “bom partido” para o matrimônio.   

Luna e Costa ao estudar a presença do elemento forro no conjunto de proprietários 

de escravos em Minas Colonial, constata que as forras tiveram mais acesso a cativos graças 

à estrutura econômica mineira aurífera.
275

 Todavia, apesar de estarmos falando de épocas e 

economias diferentes e de nossas fontes serem limitadas, não podendo, por isso, estender 

os dados a toda a sociedade mineira oitocentista, entre os 79 testadores barbacenense, os 

libertos do sexo feminino também foram os mais beneficiados com legados de cativos. 

Contudo, o fator prioritário para explicar esses ganhos encontra-se na proximidade 

conquistada por essas mulheres em relação a seus antigos senhores.  

O acesso de ex-escravos e descendentes à posse da terra e à propriedade de cativos 

demonstra certa estabilidade do sistema escravista. Para Fragoso, ao se tornar proprietário 

de terras e homens, o liberto se compromete com a manutenção da exclusão social, ao 

garantir a reprodução da hierarquia econômica e social fortemente desigual.
276

  

As mudanças ocorridas com esses libertos, com ganhos que, aparentemente aos 

nossos olhos e aos dos homens abastados do Brasil do século XIX, poderiam parecer de 

                                                
274 AHMPAS. Inventário de Clara Maria de Jesus. Cx. 160, ord. 04. Data: 1873. 1SVC. 
275 COSTA, Iraci del Nero da & LUNA, Francisco Vidal. A presença do elemento forro no conjunto de 

proprietários de escravos. Ciência e Cultura. São Paulo, SBPC, 32(7):836-841, 1980, p. 841. 
276 FRAGOSO, João Luís. O Império escravista e a República dos plantadores. IN: LINHARES, Maria 

Yedda (org). História Geral do Brasil. Ed. Campus, 1990.  
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pouco valor monetário devem ser avaliados dentro da rigidez do sistema escravista. Em 

uma sociedade em que a mudança do status social era reduzidíssima em se tratando de 

escravos, qualquer ganho extra diferente da liberdade, elevava seu padrão de vida, tornava-

o diferente de seus “iguais”, fazendo-o distanciar-se de seus pares e assim passar pelo o 

processo de “embranquecimento”.
277

 

  Ludovina, ao transformar-se em proprietária rural, mesmo que, a princípio, de 

áreas marginais da fazenda e de poucos alqueires delegados por Luiz Gonzaga, moldaria o 

trato com seus novos cativos e a produção da terra com base na sua experiência de 

cativeiro. 

É bom frisar que, no período estudado, o Brasil passava por mudanças 

significativas que afetariam o sistema escravista e os proprietários rurais. Como foi dito 

anteriormente, a Lei do fim do tráfico negreiro, apresentada à Câmara Legislativa por 

Eusébio de Queiroz em 1850, pôs fim ao embate de anos com a coroa inglesa sobre a 

extinção do comércio negreiro transatlântico. O próximo passo seria como realizar a 

reposição da mão de obra nas fazendas do país, fator que acentuaria as políticas 

imigratórias.  

Com o aumento da imigração europeia, novas regras deveriam ser impostas para 

regimentar tanto o trabalho destes novos trabalhadores quanto o dos ex-cativos e dos 

homens pobres brancos, buscando fixá-los nas grandes fazendas de café.  Nesse contexto, 

nasce a lei 601 de 18 de setembro de 1850, que regulamentava a posse de terras no país. 

Nas palavras de José Murilo de Carvalho, 

 

A lei de terras, que não deixou de representar um avanço em relação a suas 

propostas regulamentadoras, sofreu o veto dos barões, se constituindo também 

                                                
277 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro:..., op.cit. 
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em um veto às camadas baixas quanto ao acesso à terra, cumprindo, assim, o seu 

papel de preservar e de favorecer a concentração fundiária. 278 
 

A ocupação de terras, iniciada no Brasil Colônia, se fazia por sesmarias ou pela 

ocupação pura e simples de terras devolutas.
 279

 A doação por sesmaria foi revogada em 

1822, tornando a ocupação efetiva a única forma de acesso às terras. A Lei de Terras de 

1850 reconheceu e regulamentou as sesmarias existentes e aceitou os pedidos de acesso a 

terras disponíveis, desde que registradas nas paróquias. Portanto, com a implantação dessa 

normatização, a compra foi o único meio de acesso a terras desocupadas. 
280

 

 Na Zona da Mata mineira, de ocupação datada de meado dos oitocentos, região 

vizinha ao Termo de Barbacena, a Lei de Terras acabou por beneficiar os interesses da 

aristocracia fundiária e favorecer a legalização de suas propriedades. Para Oliveira, esta 

região passou por diferentes tipos de apropriação da terra que condicionaram a natureza de 

seu mercado imobiliário desenvolvido desde a década de 1850. Em suas palavras, a forte 

presença de “situações” 
281

 que ia de 8,2 % para 13,7%, mostra que não se transmitia em 

herança a posse da terra, mas, o direito de propriedade dos benefícios nela realizados. 

“Partilhava-se não a terra em si, mas o trabalho nela invertido em forma de benfeitorias, 

com o pleno consentimento das partes envolvidas.” 
282

 

Não sabemos ao certo como funcionava o mercado de terras do Termo de 

Barbacena, porém os testadores arrolados deixaram vestígios da existência de situações em 

                                                
278 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das Sombras: 
apolítica imperial. 2ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.  
279 As sesmarias eram doações realizadas pela coroa portuguesa, onde restringia a quantidade de terras a ser 

doada e exigiam a ocupação efetiva. Para saber mais sobre a lei de terras e a mão de obra livre no Brasil 

oitocentista, ler: NARO, Nancy P. A transição da mão de obra escrava para livre: historiografia recente e 

comparação de dois casos ilustrativos: Rio Bonito e Vassouras (1870-1890). Estudos Afro-Asiáticos, n. 22, 

1992. 
280 NARO, Nancy P. A transição da mão de obra escrava para livre:...op.cit., p. 37. 
281

 O termo “situação” foi denominado de uso comum na província fluminense no século XIX, referindo-se 

empreendimento agrícola instalado com produção inferior a uma fazenda. Segundo Castro, em seu livro “Ao 

Sul da História”, as situações podiam localizar em terras próprias, incultas ou alheias. Para saber mais, ler: 

CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Ao Sul da História. São Paulo, Brasiliense, 1987. 
282

 OLIVEIRA, Mônica Ribeiro de. Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação da 

cafeicultura mineira – 1780/1870. Niterói: UFF, 1999. (Tese de doutorado), p. 211. 
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suas terras, ao legar terras e benfeitorias a diversos herdeiros como usufruto, o que 

futuramente poderia causar conflitos.  

Não é de estranhar que no termo de Barbacena, em meado do século XIX, por se 

tratar de região basicamente agrária, 53 testadores dos 79 analisados legavam bens rurais 

aos libertos beneficiados, o que equivale a quase 67,0% do total dos documentos arrolados. 

Estes bens se compunham de casas, chácaras, alqueires de terra de cultura e campo, 

fazendas e benfeitorias.   

Os valores encontrados correspondem aos dados fornecidos por meio do 

cruzamento de fontes como testamento, inventários e contas testamentárias. Infelizmente, 

como abordamos no segundo capítulo, muitas fontes se perderam no tempo ou se tornaram 

impossibilitadas, devido a seu estado físico, de serem manuseadas pelos pesquisadores. 

Assim, dos 53 testadores legatários de bens rurais, de 21 senhores não encontramos os 

respectivos inventários, o que inviabiliza quantificar e caracterizar todos os bens existentes 

no monte-mor do testador.  

Todavia, mesmo com a possibilidade do cruzamento das fontes, outros empecilhos 

dificultaram a análise dos legados rurais. Em cinco inventários, ou não havia, por parte do 

responsável pelas partilhas, referência sobre a divisão dos bens, ou esses bens eram 

insuficientes para sanar dívidas e atender as disposições testamentárias. Nesse caso, tanto 

herdeiros quanto legatários não receberam o que tinham por direito. 

Em outros quatro inventários, constatamos que os legados deixados aos “homens de 

cor” eram uma pequena amostra de gratidão feita por produtores rurais pobres a antigos 

escravos, doações que, não dariam condições aos beneficiados empreender novos rumos na 

vida de libertos.  

O caso do testador David de Magalhães Coelho demonstra que, apesar do monte-

mor ser reduzido para a partilha entre herdeiros necessários e as disposições 
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testamentárias, ainda assim o senhor não se fez rogar em beneficiar com parte da herança 

ou com faixas de terras aos libertos escolhidos.  

David afirma ser casado e ter nove filhos “vivos”. Declara ainda que, em vida, 

passou carta de liberdade à escrava Catarina e à sua filha Andresa e que deixava a esta o 

restante de sua terça.
283

 Na abertura do inventário, seu monte-mor era de 3:060$000 (três 

contos e sessenta mil réis) do qual deveria retirar as dívidas ativas,  a meação da esposa, as 

legítimas dos herdeiros; da meação do falecido, a terça destinada a pagar missas, prêmios, 

impostos e distribuir legados.  

Entre os beneficiados, encontrava-se a menina Andresa parda que, conforme 

solicitação do testador ficaria com o restante da terça, ou seja, com cinco e meio alqueires 

de terras que somaram o valor de 165$000 (cento e sessenta e cinco mil réis).
284

  

Se analisarmos a quantidade de alqueires comparando-a com as previsões dos 

agricultores do século XVIII que “[...] calculavam que era necessário fornecer um alqueire 

de farinha de mandioca por escravo a cada 40 dias, ou mais ou menos dez alqueires por 

ano [...]”
285

 , Andresa, mesmo na condição de liberta, caso continuasse na localidade, é 

possível que continuasse atrelada à família senhorial por meio de trocas e favores.  

Contudo, selecionamos 21 testadores que distribuíram legados rurais de valores 

significativos para a época, como mostra a tabela: 

Tabela 22  

 Legados de bens de raiz rural deixados a libertos 

                                                
283 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 278, ord. 09, fl. 103v. Testamento de David de Magalhães 

Coelho. Data: 1858. 1SVC. 
284 AHMPAS. Inventário de David de Magalhães Coelho. Cx. 47, ord. 02. Data: 1862. 1SVC. 
285 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: Edusc, 2001, p. 152. 
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Data

* 
Testador 

Legatários 

de cor** 
Bens de raiz Valores 

Livre / 

condicional 

Tipos: 

1841 

Antônio José 

de Castilho 

Monte-mor: 

20:974$210 

2HP / 2MP 

/ 1CMP 
Terça % por 2 legatários vivos. 5 contos % por 2 

Condicional: 

Ter idade e 

oficio 

1851 

Antônio J. F. 

Armonde 

Monte-mor: 

172:725$751 

3HP / 1HB 

/2MS 

2HP = tapera da Silvana; 

1HB+1MS=  parte de terras na 

fazenda da Ponte Nova. 

Tapera= 1:575$ e     

uma sorte de terras 

= 1:200$000 

Condicional: 

Não vender 

1851 

Rev. José F. 

S. Telles 

Foyam 

Monte-mor: 

desconhecido 

4MP/ 

4HP/1HCB/ 

1CHM 

5:640$ % por 9 e herança para 

1HP=? 

5:640$ %9 = 

626$670 

Condicional: 

Torna-se 

padre e não 

vender 

1852 

Angélica 

Maria Jesus 

Monte-mor: 

6:813$974 

8CHS 

/9CMS 

/3HA 

/1MC/ 1HC 

12 Alqueires de terras de campo 

e cultura na fazenda de José 

Ribeiro e 1 parte da casa c/ 

quintal na faz. Curral novo. 

12 alqueires = 

655$000 e 1 casa = 

650$000 

Livre 

 

1854 

Ignácio 

Rodrigues da 

Costa 

Monte-mor: 

2:180$820 

1MS 1MS  = 17,2 alqueires 
Valor de 430$100 

mil réis 

Condicional: 

Não vender 

1857 

Alfº José F. 

Boa Vista 

Monte-mor: 

44:672$387 

4MS / 2HS 

/1CHS 

1MS = 1 parte de terras e mais 

308 palmos de frente, murada de 

adobe e uma coberta de telhas na 

rua da Boa Morte; 1HS/1CHS = 

1 casa na rua São Francisco (Pau 

de Barbas). 2MS = chácara 

fortaleza c/ casas cobertas de 

telhas, c/ 124 palmas de frente e 

55 de cerca par. 

1MS= 550$000; 

 

1HS /1CHS= 

400$000; 

 

2MS = 350$000 

Condicional: 

Não vender 

1858 

Anna Beralda 

de Oliveira 

Monte-mor: 

2:784$300. 

2MC/1CM

C /3HC 

/1HCB 

/1CHCB 

2MC/1CMC /3HC /1HCB 

/1CHCB= 18 alq. de campo e 2 

alq. de cultura, 1 casa de telha, 

monjolo na Fazenda da 

cachoeira. Carro de boi e parte 

das casas do arraial de Santa 

Rita 

18 alq. Campos= 

720$000; 2 alq. 

Cultura= 140; 1 

casa de telha e 

monjolo= 50$000; 

parte de casa= 

5$000; carro de 

boi=40$000. total= 

2:070$216 % 8 = 

258$777 

Livre 

 

1859 

Maria 

Bernardina 

dos Reis 

Monte-mor: 

5:438$700 

3HC/1MP 
3HC, 1MC = 1 casa coberta de 

telha, danificada 
380$000 

Livre 
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1860 

Ana Maria de 

Araújo 

Monte-mor: 

19:979$500 

1MP 

1MP= Terras de cultura e 

campo, c/ benfeitorias, casas, 

moinho, monjolos na Fazenda 

do Barro Preto no Distrito do 

Garambéu, escravos e trastes da 

casa 

Terras  = 

2:400$000. 

Total dos bens 

recebidos = 

5:474$700 

Livre 

 

1864 

Elias Mendes 

Ferreira 

Monte-mor: 

5:795$295 

? + 1 HP 

? = 27 alqueires de terras de 

campo e cultura e benfeitoria no 

sítio dos Quartéis 

Valor  = 

1:330$000. 

Condicional: 

Não vender a 

estranhos 

1865 

Maria 

Antônia de 

Jesus 

Monte-mor: 

8:471$853 

1CMCB,       

9 

MS/4CMS/ 

12 

HS/13CHS 

1CMCB /9 MS/4CMS/ 12 

HS/13CHS = Dividiram 13,5 

alqueires de pasto, moinho e 

terras diversas na fazenda Morro 

Redondo + 14 alqueires do pasto 

Xica + 11 alqueires de pasto 

Francisco. 

13,5alq.+ moinho + 

terras = 2:560$250 

 

14 alq. Xica = 

342$000 

 

11alq.= 270$000 

Condicional: 

Não vender/ 

porém os 

netos 

venderam 

1868 

Ana Maria 

Ribeiro 

Monte-mor:  

3:513$260 

3HS /1MS 
3HS /1MS = 10 alqueires na 

divisa da fazenda do Engenho 

10 alq. de 50$000= 

500$000 

Livre 

 

1871 

Luiz 

Gonzaga de 

M Lima 

Monte-mor: 

47:076$680 

1MP/2MC/

1MS/1HA, 

1HCB, 2HC 

1MP = 8 alqueires de terra de 

planta de milho na Olaria; 

2MC/1MS/1HA, 1HCB, 2HC = 

10 alqueires de terra de planta de 

milho na Olaria. 

8 alq. = 280$000 

 

10 alq. = 350$000 

Condicional: 

Casar-se, 

morte do 

cônjuge e 

usufruto. 

1871 

Rita 

Francisca de 

Jesus 

Monte-mor: 

6:995$000 

2HA/5HP/ 

1MP 

2HA = 1 alqueire de terra              

5HP e 1MP = herança =              

40 alqueires de arrozal, 

70 alqueires de terras, 

1 roça de milho, 1 pasto e horta,  

1 casa de açúcar, 

1 engenho, 1 moinho e monjolo,  

8 carros de milho e casa de 

morar. 

1 alq. = 64$285 x 2 

= 129$000 

40 alq.= 60$000 

70 alq. = 

4:500$000 

1 roça = 600$000 

1 pasto e horta = 

100$000; 

1 casa = 250$000; 

1 engenho = 

150$000; 

1 moinho = 

120$000. 

Livre 

 

1872 

Maria Tereza 

Benfica 

Monte-mor: 

5:076$700 

3CMC 

/1HC/ 1HA 

3CMC= 1 casa cartório / 1HC e 

1HA = 3 alqueires de terra no 

Pouso de Mel. 

1 casa = 350$000; 

3 alq. = 120$000 

cada um. 

Condicional: 

Usufruto 

1873 

Clara Maria 

de Jesus 

Monte-mor: 

75:800$000 

1MP/1MC/ 

1HM / 3HC 
1MP = 1 fazenda da oliveira 

192,5 alq. = 

 

6: 890$500 

Livre 
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Fonte: AHMPAS. Testamentos e inventários/ 1850-1888. 

* A data refere-se à de escrita do testamento. 

**Para melhor visualizar os “legatários de cor” utilizamos as siglas abaixo: 

MP =Mulher Parda / MC = Mulher Crioula / MS = Mulher sem identificação. 

HA = Homem africano / HC = Homem crioulo/ HP  = Homem Pardo / 

HS = Sem identificação / HCB = Cabra / HM = Mulato / F = Fula. 

              CMP= Criança mulher parda / CMC = Criança mulher crioula 

CMS = Criança mulher sem identificação / CHS = Criança homem sem identificação. 

CHCB = Criança homem cabra / CMCB = Criança mulher cabra 

CHM = Criança homem mulato /  CMM = Criança mulher mulata 

 

 

 

Como explica a legenda, a data apresentada na tabela refere-se ao momento da 

escrita do testamento, daí a presença de documentos anteriores ao período de estudo. 

1873 

Manoel 

Jacinto de 

Faria 

Monte-mor: 

53:221$680 

10HS/12MS 

10HS/12MS = terras de campo e 

matos na fazenda da bandeirinha 

nas Vertentes do Quilombo 

Valor  = 2 contos 

de réis. 

Condicional: 

Não vender 

1877 

Rita Maria 

Fagundes 

Monte-mor: 

18:518$000 

1HS+ ? 

? = 19 alqueires de terras na 

fazenda de Leandro Tomás no 

distrito do Mello no valor de 780 

mil réis. 

19 alq. = 780 mil 

réis. 

Condicional: 

Não vender 

1879 

Senhorinha 

Bernardina 

Pamplona 

Monte-mor: 

22:965$000 

6MS/2CMS

/  1CHS 

/2HS 

6MS/2CMS/1CHS /2HS =           

4 alqueires de terras de cultura 
4 alq. = 160$000 

Condicional: 

Servir 

herdeiro por 

4 anos 

1882 

Joaquina 

Maria da 

Conceição 

Monte-mor:  

14:820$000 

7HS+ 7MS 

7HS+ 7MS = 30 alqueires de 

terras de cultura da fazenda 

Ribeirão 

30 alq. = 

1:950$000 

Condicional: 

Morte do 

cônjuge 

1882 

Anna 

Eufrásia do 

Azevedo 

Monte-mor: 

desconhecido 

3HS/1CHS 

/3MS 

1HS, 2MS = 2 casas  na rua da 

Boa Vista 

3 HS, 1MS = 1 casa na rua 

Benjamim Constant. 

2 casas = 600$000 

 

1 casa = 600$000 

Apregoada por 2 

contos de réis 

Livre 

 

1887 

Francisco de 

A. Pacheco 

Penna 

Monte-mor: 

111:167$310 

4HS + 4MS 

4HS + 4MS = 100 alqueires de 

terras de cultura da fazenda do 

Repouso 

100 alq. = 

5: 588$200 

Condicional: 

Não vender 
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Todavia, os testamentos selecionados foram abertos depois dos anos de 1850. Dessa forma, 

denotam que a intenção do testador prevaleceu até meados dos oitocentos, época em que 

faleceu.  

Os dados do Reverendo José F. S. Telles Foyam não traz o valor de seu monte-mor 

devido à ausência do inventário entre as fontes verificadas. Assim, somente foi possível 

visualizar a partilha de seus bens e os valores legados por meio das contas 

testamentárias.
286

 

Acreditamos que para senhores enraizados no campo, tanto a posse da terra quanto 

a manutenção da mão de obra escrava possuíam significados importantes na manutenção 

de seu “status quo”. Assim, os libertos que legaram terras e homens de seus antigos 

senhores poderiam se considerar privilegiados diante dos companheiros, herdeiros de 

móveis, trastes e instrumentos.  

Esclarecemos que os testadores forros não entraram na tabela porque serão 

debatidos mais à frente.  

O ato de condicionar os bens, como ressaltado nesse trabalho, mostra o receio do 

testador quanto ao futuro dos legatários e à preservação dos bens. Assim, dos 21 

documentos que deixavam a ex-cativos terras, fazendas, chácaras e benfeitorias, 14, que 

correspondem a 66,7 % do total, ditavam condições para a posse dos bens. Na maioria das 

vezes, os termos “usufruto” ou “não vender” caracterizaram as doações de terras.  A tabela 

não traz um testador padrão que condicionava seus bens. Com certeza, as obrigações 

impostas dependiam das relações senhoriais e paternalistas que o proprietário rural tinha 

tanto com os bens agrários quanto com os legatários de cor.  

                                                
286 Fonte: AHMPAS. Contas testamentárias de José Ferreira da Silva Telles Foyam. Cx. 27, ord. 24. Data: 

1858. 1SVC. 
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Alguns, como o testador Luiz Gonzaga e sua esposa, Clara, deixaram explicito no 

documento fúnebre a intenção de condicionar os bens deixados à parda Ludovina.  Essa 

deveria estar emancipada, ou seja, estar casada para ter a posse efetiva dos legados.
287

   

Os libertos que legaram bens agrários totalizaram 156 indivíduos, distribuídos entre 

70 homens, 56 mulheres e 30 crianças. Dos legatários identificados com sua cor/condição, 

os pardos foram mencionados mais vezes nos testamentos rurais. Em contrapartida, as 

crianças crioulas foram as mais citadas para legarem pedaços de terras. 

Veja os dados no gráfico abaixo: 

Gráfico 6 

Sexo e cor/condição dos libertos legatários de bens rurais 

 
Fonte: AHMPAS. Testamentos e inventários/ 1850-1888. 

 

Poucos africanos dividiram terras com descendentes e companheiros de cativeiro ou 

legaram sozinhos pedaços marginais das posses senhoriais. O valor das terras adquiridas 

por esses “ladinos” eram terras compostas de 1 a 2 alqueires de campo ou cultura que, 

avaliadas em inventários, não chegavam a 100 mil réis. Assim, conseguiria retirar somente 

                                                
287 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 162, ord. 09. Data: 1871. Testamento de Luiz Gonzaga de 

Mattos Lima. 
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o mínimo para sua sobrevivência, não se tornando produtores rurais. Entre os legatários de 

cor, sem identificação, podem ser encontradas mulheres africanas legando bens rurais, no 

entanto, as fontes nos deixam lacunas quanto a isso.   

Poucas foram as Quintilianas e Ludovinas que conseguiram terras acima de um 

conto de réis. Essas e outras novas proprietárias de bens rurais de valor significativo, 

citadas nos documentos dos testadores Antônio José de Castilho, Antônio José Ferreira 

Armonde, Ana Maria de Araújo, Maria Antônia de Jesus, Clara Maria de Jesus, Joaquina 

Maria da Conceição e Francisco de Assis Pacheco Penna correspondem a 72 libertos, ou 

seja, 47 % dos beneficiados de cor, os quais juntos ganharam 27: 775$550 (vinte e sete 

contos setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta réis) em terras, 

benfeitorias e casas no campo.  

Dos sete testadores nomeados acima, cinco determinaram condições para que os 

libertos assumissem a posse das terras, quase todos buscando preservar os bens agrários ou 

a continuidade da atividade rural pelos beneficiados, proibindo a venda das terras. Somente 

dois diferenciaram suas condições. O senhor Antônio José de Castilho, preocupado com a 

menoridade dos legatários e por razoes não descritas no testamento, afirmava já ter 

libertado seus legatários de nome Simplício, Joaquina, Pedro, Rita e Camilla da escravidão 

na pia batismal. Além da terça de seus bens, deixava a escrava Maria para servir os 

menores até “tomarem Estado”, fim do qual a dita cativa receberia do testamenteiro sua 

carta de alforria.
288

   

Antônio dá indícios de que os legatários pudessem ser filhos ilegítimos, se alegasse 

ser casado e com filhos legítimos, não poderia legar a filhos adulterinos benefícios post-

mortem. Todavia sua terça poderia tranquilizar sua mente ao assegurar certa autonomia a 

seus descendentes. Não sabemos a relação da cativa Maria com os beneficiados, contudo 

                                                
288 AHMPAS. Livro de registro de testamento. Cx. 282, ord. 06, fl. 40.  Testamento de Antônio José de 

Castilho. 1SVC. O testamento foi escrito em 1841 e aberto em 1855. 
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essa poderia ser a mãe dos ingênuos, e o pai, buscando resguardar a família cativa, 

condicionava-a a prestar serviços aos próprios filhos. 

No inventário de Antônio, Simplício aparece emancipado, utilizando o sobrenome 

do antigo senhor ou pai e suplicando ao juiz dos órfãos a redução do valor da escrava 

Bárbara, a qual ele afirma ser sua irmã. Em suas palavras, pretende utilizar o valor da terça 

recebida como herança do testador a favor da cativa. Simplício suplica aos louvados que 

façam nova avaliação da escrava, alegando encontrar nela alteração de sangue perceptível 

pelas feições.
289

 

Bárbara foi avaliada na abertura do inventário em 1855, com o preço extraordinário 

de 2:700$000. Fatores como o fim do tráfico negreiro ocorrido em 1850 e a idade 

produtiva da cativa com seus dezoito anos, teriam influenciado os avaliadores a 

supervalorizá-la, não observando sua aparência doente.  

Contudo, depois de nova avaliação, foi constatado o erro, e Bárbara teve seu valor 

reduzido para 700 mil réis devido aos seus “desimteperamento (sic) de sangue [e] padecer 

de queixas bem conhecidas pela sua fisionomia e corpo franzino [...]”.
290

 

Não há no documento citação do paradeiro de Bárbara e Simplício. As demais 

informações a respeito dos beneficiados de Antônio Castilho referem-se ao falecimento da 

cativa Maria e ao pagamento do selo da herança pelos dois únicos herdeiros da terça, ainda 

vivos no ano de 1855. Maria, com a liberdade condicionada à morte do testador e à 

emancipação dos libertos, não teve a oportunidade de falecer como uma egressa do 

cativeiro, pois morrem antes do Senhor Antônio. Quanto aos ingênuos egressos do 

cativeiro, somente Simplício e Camila puderam usufruir como bem quisessem ou 

pudessem dos legados da terça de Antônio.  

                                                
289 AHMPAS. Inventário de Antônio José de Castilho.  Cx. 83, ord. 28. Data: 1855. 2SVC. 
290 AHMPAS. Inventário de Antônio José de Castilho.  Cx. 83, ord. 28. Data: 1855. 2SVC. Fl. 13v. 
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Apesar de não constar no inventário, o valor legado aos libertos pelo monte-mor de 

mais de vinte contos de réis, sem constar dívidas ativas e com legados que somavam a dois 

contos de réis, o referido valor teria ficado na terça, provavelmente, cinco contos de réis 

que deveriam ser divididos entre Simplício e Camila. Ambos, que se mostravam encontrar 

em mundos diferentes, destinaram de formas distintas seus legados. Simplício retirou parte 

do legado em prol da liberdade de sua irmã Bárbara, a qual, pela idade, mostrava ser a mais 

nova entre os irmãos. Quanto à Camila, José M. do Nascimento que afirmava ser seu 

esposo, recebe e dá quitação ao selo do imposto da herança. 

A maior parte dos bens de Antônio Castilho constava de escravos e bens rurais, 

eram terras de cultura, casa de sobrado, benfeitorias que, juntos, totalizavam quase 

dezessete contos de réis, além de animais como porcos, bois, cavalos e éguas que somavam 

três contos de réis. Dessa forma, é possível que Simplício e Camila tenham recebido certa 

quantia desses bens como legados. Contudo, o fato de não desenvolverem juntos atividades 

agrícolas pode ter-lhes dificultado a autonomia na nova vida de libertos. 

 Outros legatários de bens rurais com valores expressivos mostraram-se adeptos ao 

campesinato familiar. 

O testamento de Dona Maria Antônia de Jesus, escrito em 1865 e apresentado no 

início das discussões sobre legados agrários do Termo de Barbacena, condicionou a posse 

das terras, legadas aos seus libertos, ao usufruto vitalício, delas pelo pai, depois pelos 

filhos à proibição da sua venda a terceiros, condições observadas pelos herdeiros no século 

XX. 

Em 4 de setembro de 1920, os suplicantes abaixo declarados, alegaram que “não 

convém o estado de comunhão até agora existente nas terras recebidas de Dona Maria 
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Antônia de Jesus e, veem requerer a V.Exa. a divisão geofísica e a demarcação dos 

quinhões hereditários.”
291

 

Nas palavras dos suplicantes a partilha das terras ocorrera havia vários anos, alguns 

interessados já haviam falecido e, naquele momento, eram representados por seus 

herdeiros; outros já se haviam desfeito de seus quinhões; outros se achavam ausentes. 

Acrescentavam ainda, que todos os condomínios residentes nas terras descritas tinham 

benfeitorias próprias.
292

  

As terras citadas eram compostas por 60,5 alqueires de pastos, mais terras diversas 

de campo citaram-se também duas casas de vivenda, paiol, moinho, uma casa de retiro e 

benfeitorias. Esses bens agrários foram avaliados, em 1865, em 4:144$750 (quatro contos 

cento e quarenta e quatro mil e setecentos e cinquenta réis). Todas essas terras e 

benfeitorias foram dividas entre 43 herdeiros, 39 dos quais eram ex-escravos da 

proprietária. Os libertos legaram, além das terras, dinheiro em espécie e animais. 

Ao se desfazerem das posses rurais, foi possível identificar alguns nomes de 

legatários ou descendentes deles entre os documentos.  

O primeiro registro especial de títulos de compra e venda ocorre ainda no século 

XIX. Thomasia de Jesus alegava possuir, no Distrito de Ilhéus, nas divisas do Distrito de 

Barroso com Prados, uma sorte de terras na fazenda do Quilombo e Chapada do Morro 

Redondo. Essa sorte de terras, que foi da finada dona Maria Antônia Teixeira, obteve-a 

Thomasia por heranças de seus pais e naquela ocasião, vendia-a ao Sr. Joaquim Caetano 

Henrique pelo valor de 200 mil réis. Epifânio segue o exemplo de Thomasia e realiza 

também a venda de sua parte de terras ao Sr. Joaquim por 200 mil réis. 
293

 

                                                
291 AHMPAS. Inventário de Maria Antônia de Jesus. Cx. 90, ord. 11, fl. 137. Data: 1866. ISVC. 
292 AHMPAS. Inventário de Maria Antônia de Jesus. Cx. 90, ord. 11, fl. 137. Data: 1866. ISVC.  
293 AHMPAS. Inventário de Maria Antônia de Jesus. Cx. 90, ord. 11, fl.182. Data: 1866. ISVC. 
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Ao verificar a tabela 19, encontramos Thomasia e Epifânio entre os “legatários de 

cor” de dona Maria Antônia de Jesus
294

. A primeira, afilhada da inventariada, era filha de 

Joana e neta de Antônio Teixeira e Maria, escravos da doadora das terras.  Já Epifânio foi 

registrado no inventário de dona Ana Maria de Jesus como filho do casal de cativos João 

Teixeira e Ana. Ambos (Thomasia e Epifânio) estavam em tenra idade na época da partilha 

dos bens (1866). Quando chegaram à maioridade (29 e 32 anos, respectivamente) se 

desfizeram dos legados. 

Outros ex-escravos também se desfazem de seus pecúlios agrários. Interessante é 

que, com o passar dos anos, os valores das terras sofrem decréscimo, o que pode supor ter 

ocorrido ou desvalorização do preço das terras no Brasil em final do século XIX e início do 

século XX, ou maior envelhecimento das terras e benfeitorias pertencentes a esses libertos 

e descendentes. Essas são indagações que buscaremos responder em futuro trabalho. 

*** 

Quanto aos legados monetários, os maiores valores eram distribuídos a poucos 

cativos “privilegiados” e entre as famílias mais abastadas da Barbacena oitocentista. A 

distribuição de dinheiro em espécie ou apólices de dívida pública foi realizada por trinta e 

cinco testadores a 107 cativos, como mostra a tabela: 

 

 

Tabela 23  

Herdeiros da escravidão e os legados monetários 

                                                
294 A diferença apresentada no sobrenome da finada Maria Antônia de Jesus, que nesse documento de venda 

de terras, anexado ao inventário, é citada como Maria Antônia Teixeira, mostra ser um descuido do escrivão 

ao registrar os dados de venda das terras realizadas pelos herdeiros da senhora. Todavia, constata-se pela 

localização das terras e nomes dos herdeiros e descendentes, tratar-se da mesma inventariada. 
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Fonte: AHMPAS. Testamentos e inventários/ 1850-1888. 
 

 

O que se verifica nos dados é que não havia preferência por gênero na escolha dos 

beneficiados com bens monetários, igualando homens e mulheres. Poucas foram as 

crianças que receberam esse tipo de legado, o que talvez demonstre, por um lado, que a 

distribuição de dinheiro buscava garantir o futuro de um “parente de cor” da casa-grande 

ou, por outro lado, que essas crianças, ao tempo do falecimento de seus senhores, já se 

encontravam em idade adulta.  

Os africanos, em um total de oito indivíduos, receberam valores inferiores a 200 

mil réis, o que denota ser tal valor pouco mais do que uma esmola ofertada pelo senhor ao 

cativo do que a preocupação em garantir um futuro mais tranquilo aos beneficiados. Os 

crioulos também aparecem em número reduzido recebendo bens monetários. Já os pardos 

ficaram em primeiro lugar entre os beneficiados que tiveram sua cor/condição declarada 

Legados 

monetá-

rios 

Homem 

africano 

Homem 

crioulo 

Homem 

pardo  

Homem 

sem 

identifi-

cação 

Mulher 

africana 

Mulher 

crioula 

Mulher 

parda 

Mulher 

sem 

identifi

-cação 

Criança Total 

Abaixo de 

100 mil 

réis 

3 1 1 3 1 0 1 6 1 17 

100 mil 

réis a 400 

mil réis 

0 4 4 15 4 3 6 15 4 55 

500 mil 

réis a 900 

mil réis 

0  0 7 2  0 0  2 2  0 13 

1 conto a            

3 contos 

de réis 

0  0  0 8  0 0  4 3 2 17 

4 contos a         

6 contos 

de réis 

 0  0 0  2  0 0  0  3 0  5 

Total 3 5 12 30 5 3 13 29 7 107 
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nos testamentos e inventários dos senhores, o que demonstra ser a proximidade com a 

casa-grande uma porta aberta à aquisição de ganhos post-mortem por parte dos escravos. 

Os pardos, muitas vezes nascidos no seio da família senhorial, recebiam melhores 

oportunidades para alcançar a autonomia dentro do sistema escravista.  

Todavia, os números estão subestimados por falta de classificação de todos os 

cativos, o que coloca os escravos sem identificação como os maiores beneficiados. Dentro 

desse grupo, talvez se encontrem africanos, crioulos e pardos, porém as fontes não 

elucidaram essa dúvida.  

Somente os testadores Antônio José Ferreira Armonde e o capitão Carlos Sá Fortes 

legaram bens monetários superiores a 1 conto de réis. O primeiro lega à “Ignácia consorte 

de Joaquim, e filha de Eva escrava de minha irmã Ana Quitéria, seis contos, seiscentos e 

sessenta mil réis, bem como as terras, onde as mesmas moram [...]”.
295

 Já o capitão deixa a 

Bernardo, filho de Norata crioula, e aos filhos de Rita crioula, Pio e Bárbara, seis contos de 

réis. À Luzia, também filha de Rita, cinco contos de réis.
296

 Pelas ações descritas, esses 

dois abastados barbacenenses buscavam indenizar possíveis parentes dos anos de cativeiro, 

fato que explica os valores elevados distribuídos a somente alguns membros da família 

escrava. 

Por fim, podemos concluir que tanto as liberdades quanto às doações de pecúlios 

integram uma corrente de pensamento que buscava, na ação individual e meritória, por um 

lado premiar as relações de convívio entre senhores e escravos e por outro, devido as 

imposições de leis abolicionistas, de forma mais adequada realizar a superação da 

escravidão de forma ordenada e reorientada. 
297

 

                                                
295 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa 282, ordem 08, livro 5, fl. 70.  Antônio José Ferreira Armonde. 

Data 1852. 1SVC. 
296 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa 283, ordem 1, livro 14, fl. 29 v. Carlos de Sá Fortes. Data 1870. 

1SVC. 
297 MACHADO, Maria Helena. O plano e o pânico: ..., op. cit., p. 54. 
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Pois, os egressos do cativeiro, ao conquistarem suas “esmolas” ou heranças 

ampliaram sua mobilidade social com novos arranjos matrimoniais, e tornavam-se ou 

senhores de alma ou vassalos de potentados locais, fato que ajudou a legitimar o sistema 

escravista.  

3.3-Entre os bens e a liberdade 

 

Em meio aos 388 testamentos encontrados no Arquivo Municipal de Barbacena, 

correspondente ao período de 1850 a 1888,  seis documentos pertenciam a forros. 

Joaquim Garcia fazia parte do grupo de “homens de cor” que possuíam parcos bens 

ditados em testamento. Joaquim, nascido na África e molestado por doenças, dita seu 

documento e determina que seu corpo seja envolto em um hábito ou lençol e sepultado no 

adro da Capela de São Francisco. 

O liberto comenta que foi casado com Florência Crioula, já falecida. Por não ter 

herdeiros necessários, deixa à sua antiga senhora, Dona Ana Francisca, além do dinheiro 

que se encontra em poder de terceiros, um cavalo russo arreado, uma cozinha coberta de 

telhas, uma enxada, uma foice e um martelo.
298

   

Dos seis forros encontrados em nossa pesquisa com testamentos e inventários, 

somente Joaquim legou bens fúnebres à antiga proprietária. Sua atitude comprova a força 

do “dom” e “contra dom”. Para o ex-cativo, a graça da liberdade conquistada ou comprada 

deve ser retribuída. Para Soares, qualquer ato de alforria, gratuita ou paga, era uma doação, 

pois “o senhor demitia de si mesmo a posse e o domínio que por direito exercia sobre o 

escravo.” 
299

 

                                                
298

 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa; 286. Ord. 01, fl.104. Joaquim Garcia. Data: 1849.1SVC. 
299

 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

Campos de Goitacazes, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p.178. 
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Não há citação de testamentos de forros proprietários de escravos, fazendas ou 

grande montante em dinheiro. Todos, apesar da escrita do documento fúnebre, deixaram 

mostra que “a liberdade” foi pautada em vida simples. O que se deduz é que, em 

Barbacena, a ascensão de ex-escravos a grandes proprietários de homens e terras parece 

não ter sido fácil.   

O testador Joaquim Bernardo não deixa pistas sobre sua condição de homem livre 

ou liberto, todavia lega o restante de seus bens à filha natural de nome Ângela, tida com 

Emerenciana, escrava de Francisco Esmério de Coimbra. Além da filha, o testador deixa 

de legado à Maria Rebolla 20$000 (vinte réis) e uma égua com cria. 
300

 Por meio do 

sobrenome de Maria Rebolla, constata tratar-se de uma descendente de africanos. 

Ao final do processo de inventário, Ângela não teve sorte semelhante à de Maria no 

que concerne a receber os legados do finado pai. Foi baixo o valor da avaliação dos 

bens do testador. Dessa forma, seu sonho de liberdade foi adiado para um futuro 

incerto.
301

  

Poucos foram os detentores de bens que possibilitavam a escrita de testamento e 

inventário. As mulheres forras tiveram mais sucesso em suas empreitadas como cativas. 

Dos seis testadores egressos do cativeiro, quatro eram mulheres e, entre essas, três 

possuíam, coincidentemente, um monte mor de 1:200$000 (um conto e duzentos mil 

réis). 

Valentina Rosa de Jesus deixou dicas de como superou a escravidão e tornou-se 

proprietária de terras e animais. Filha natural da escrava Romana, já falecida, Valentina 

dizia ter nascido na Província de São Paulo e alegava ser moradora de Barbacena havia 

um bom tempo. Era casada à face da igreja com Justino. Não havia desse matrimônio ou 

                                                
300

 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa: 282. Ord.6, fl. 239. Joaquim Bernardo. Data: 1845. Abertura: 

1858. 1SVC. 
301

 AHMPAS. Inventário de Joaquim Bernardo. Caixa. 47. Ord. 01, fl. 05. Data: 1864. 1SVC. 
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de outras relações filhos legítimos ou naturais. Instituiu seu esposo como seu 

testamenteiro e herdeiro dos remanescentes bens, depois de cumpridas suas 

determinações fúnebres. Ela legou dois alqueires de terras a Francisca Tereza de Jesus 

“pelo amor que a (sic) mesma tenho por lhe ter criado.”
302

 

Valentina ainda gozou de anos de vida. Seu inventário foi aberto dez anos depois da 

escrita do testamento. Ao longo desse tempo, a finada e ex-cativa parece ter 

diversificado sua economia. Apesar de possuir utensílios domésticos de pequeno valor, 

Valentina, deve ter usado gamelas e tachos de cobres para completar suas finanças. 

Além de ter sido proprietária de dez carros de boi e duas éguas que talvez facilitassem a 

ida e a vinda de mercadorias, possuía mais duas vacas paridas que lhe forneciam leite in 

natura. 

A liberta somava a isso, como bens de maior valor monetário suas propriedades 

rurais. Era proprietária de 29 alqueires de terra de cultura, uma morada coberta de 

telhas, um paiol, um engenho, um monjolo e um forno, todos avaliados em 724$000 

(setecentos e vinte e quatro mil réis) 
303

.  

De acordo com as contas testamentárias, Francisca recebeu do herdeiro Justino os 

dois alqueires de terra legados pela finada Valentina, liquidando dessa forma as 

determinações testamentárias. 
304

 

Por meio dos testamentos e inventários post-mortem, conseguimos analisar a tímida 

ascensão econômica de egressos do cativeiro, como o caso de Valentina. Conforme 

abordado por Soares, a lavoura de alimentos ou os ofícios mecânicos não permitiam a 

formação de grandes fortunas aos forros. Todavia, o simples fato de acumular recursos 

materiais que exigissem a escrita de testamento e a abertura de inventário já os 
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 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa: 282. Ord. 6. fl. 44. Valentina Rosa de Jesus. Data: 1854.1SVC. 
303 AHMPAS. Inventário de Valentina Rosa de Jesus. Caixa 05, ordem 12. Data: 1864. 2SVC. 
304 AHMPAS. Contas Testamentárias. Cx. 55, ord. 08, fl. 13. Valentina Rosa de Jesus. Data 1864. 1SVC. 
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diferenciava da parcela da população livre que não conseguira acumular bens que 

pudessem ser transmitidos às gerações seguintes.
305

  

O ato de redigir testamento indicava que a pessoa tinha condições mínimas de arcar 

com custas e com o próprio enterramento. Como afirma Faria, “[...] certamente as 

pessoas aqui analisadas estão entre as mais bem aquinhoadas pela riqueza, mesmo que 

ela possa parecer pequena, a nossos olhos.” 
306

 

Apesar de terem exercido atividades diferentes, Maximiana, Joaquina e Valentina, 

alcançaram, separadamente, monte-mor acima de um conto de réis. A primeira, 

proprietária urbana com casas e terrenos em rua valorizada da cidade, ou exercia a 

função de “nega de tabuleiro”, cozinhando doces e quitandas nas panelas, caldeirões e 

gamelas descritas no documento, ou produzia velas de cera, o que explicaria a 

existência de 16 formas para essa atividade encontradas entre seus pertences.  

Apesar da vida modesta, parece que Maximiana buscava manter a boa aparência. 

Possuía alguns modelos de vestidos e um par de brincos de ouro. Todavia, os bens 

urbanos compostos por uma casa com 80 metros de terreno na frente somaram a maior 

parcela dos bens inventariados: 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis).
307

   

Em testamento, Maximiana Maria de Assis declara ser filha legítima de Fidélis 

Crioulo e Maria Africana, ex-escravos dos finados José Ferreira Nunes e respectiva 

esposa Dona Francisca Cândida Lage. 
308
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 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos nos 

Campos de Goitacases, c.1750- c.1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p.300. 
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 FARIA, Sheila C. “Sinhás Pretas: Acumulação de Pecúlio e Transmissão de bens de mulheres forras no 

sudeste escravista (século XVIII e XIX)”, IN silva, Francisco C. T. da, MATTOS, Hebe Maria de & 

FRAGOSO, João Luís Ribeiro (orgs.). Escritos sobre Historia e Educação: Homenagem à Maria Yedda L. 

Linhares. R.J. Mauad/FAPERJ, 2001, p. 295. 
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 AHMPAS. Inventário de Maximiana Maria de Assis. Caixa 100, ordem 03. Data: 1882. 1SVC. 
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AHMPAS. Registro de testamento. Caixa: 286. Ord. 08. fl. 1. Maximiana Maria de Assis. Data: 
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Os documentos não deixam pistas das relações estabelecidas entre a família de 

Maximiana e os antigos proprietários, mas é bem provável que os bens apresentados no 

inventário estejam relacionados à aproximação entre os senhores e essa família escrava.  

Joaquina Lopes de Oliveira Valladares, também liberta e citada como detentora de 

testamentos e bens inventariados de significativo valor, escreve seu testamento em 

1880. Declara ser de nação benguela, e “[...] hoje gozo de liberdade e das prerrogativas 

de brasileira adotiva que sou [...]”.
309

 Afirma também possuir consórcio com José Felix 

de Valladares. Escolhe-o para testamenteiro e herdeiro na sua meação e, em caso da 

falta deste, a herança passaria a pertencer a Mário, filho de Urbana. Infelizmente, o 

testamento não informa a ligação estabelecida entre Joaquina e Mário para torná-lo um 

herdeiro em potencial. 

Com a abertura do inventário, fica nítido que a testadora estava nos últimos dias de 

sua vida às voltas com a construção uma de casa de sobrado avaliada “ainda por acabar 

em 1:200$000 (um conto e duzentos mil réis)”, pois, além do imóvel, foram louvados 

centenas de telhas, adobes e corrados (?) de pedras.
310

  

Em suas contas testamentárias, anexas ao inventário na folha 11, consta a conclusão 

do processo com o pagamento das dívidas e despesas determinadas em testamento. 

Além das três forras detentoras de monte-mor de valor significativo, existe outra 

liberta que não pode ser incluída neste rol.  Rita Fortunata de Jesus diz ser natural da 

costa da África, de onde veio ainda pequena, razão por que não sabe o nome de sua 

mãe. Rita era casada com João da Costa Rodrigues. Desse consórcio, não houve filhos. 

Todavia, afirma que, quando solteira e ainda cativa, foi mãe de Maria Luíza, Vicente, 

                                                
309

 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa: 286. Ord. 08. fl. 71. Joaquina Lopes de Oliveira Valladares. 

Data: 1880.1SVC. 
310

 AHMPAS. Inventário de Joaquina Lopes de Oliveira Valladares. Caixa 127, ordem 15. Data: 1885. 

1SVC. 
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Cândido e Germano, os quais, até o momento da escrita do testamento, encontravam-se 

no cativeiro.
311

  

Dona de poucos bens, a testadora deixa seu companheiro, João, como legítimo 

herdeiro. Somente depois de sua morte, seus filhos naturais receberiam os bens 

restantes.  

Infelizmente, nem João e muito menos os filhos de Rita puderam desfrutar dos 

pertences da testadora. Depois das avaliações e pagamentos de dívidas e custas, ficaram 

líquidos ao esposo apenas míseros 40$000 (quarenta mil réis) que não dariam se quer 

para manter sua sobrevivência.
312

 

A legislação do Império não permitia a filhos escravos herdarem os bens dos pais 

libertos. Porém podiam ser legados como “esmolas” doadas pelos testamenteiros. Rita, 

porque sabia dessas restrições, como mãe e ex-cativa, mostra-se preocupada com a 

sobrevivência do conjugue, provavelmente pela sua idade avançada, mas sem esquecer-

se de beneficiar futuramente seus filhos. 
313

 

Ao agrupar os forros analisados acima em relação ao local de seus nascimentos e ao 

direcionamento que fizeram de seus bens, obtêm-se os seguintes dados: 
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 AHMPAS. Registro de testamento. Caixa: 282. Ord. 02. fl.13. Rita Fortunata de Jesus. Data: 1865.1SVC. 

Como afirma Chalhoub o “o parto segue o ventre”, ou seja, o filho da escrava nasce escravo, independente da 

condição social do pai. CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da 
escravidão na corte. São Paulo: Cia. das Letras, 1990.  
312

 AHMPAS. Inventário de Rita Fortunata de Jesus. Caixa 69, ordem 20, fl. 20. Data: 1875. 1SVC. 
313

 FARIA, Sheila C. “Sinhás Pretas: Acumulação de Pecúlio e Transmissão de bens de mulheres forras no 

Sudeste escravista (século XVIII e XIX)”, IN silva, Francisco C. T. da, MATTOS, Hebe Maria de & 

FRAGOSO, João Luis Ribeiro (orgs.). Escritos sobre História e Educação: Homenagem à Maria Yedda L. 

Linhares. R.J. Mauad/FAPERJ, 2001, p. 298. 
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Tabela 24 

Local de nascimento dos forros barbacenenses e distribuição de seus bens 

 

Local 

de 

Nascimento  

África  Brasil 
Não 

identificado 
Total 

03 01 02 06 

Estado civil 
Casados Solteiros Viúvos Total 

05 01 - 06 

Herdeiros 
Esposo Filhos Ex-senhores Total 

03 02 01 06 

Fonte: AHMPAS. Testamentos e inventários de Barbacena/ 1850-1888. 

 

Esses ex-cativos não podem representar a totalidade de forros existentes no Termo 

de Barbacena detentores de bens, pois provavelmente alguns egressos do cativeiro não 

tiveram tempo hábil para ditar seus testamentos antes da morte. Contudo, os libertos 

apresentados neste trabalho deixam à mostra às dificuldades econômicas que enfrentaram 

na sociedade escravista.  

Dos dois homens e quatro mulheres egressos do cativeiro e detentores de 

testamentos, três eram da África. Entre eles, Joaquim Garcia não especificou em que 

local do Continente ele nasceu. Tanto Rita, que dizia ter vindo da costa da África, quanto 

Joaquina eram naturais de Benguela. Valentina afirmava ser brasileira e ter nascido na 

província de São Paulo. Os outros dois, Maximiana e Joaquim Bernardo, não citaram o 

local de nascimento. 

Dos seis forros encontrados, cinco buscaram, no casamento, o complemento para a 

mão-de-obra ou pelo menos um companheiro para a velhice. Três companheiros foram 

escolhidos para serem testamenteiros e herdeiros do cônjuge. 

Faria, ao estudar a vida econômica das “Sinhás Pretas”, por meio de seus 

testamentos redigidos nos séculos XVIII e XIX, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

aborda as diferenciações econômicas existentes entre as forras “mina” e “banto”. 
314

  

                                                
314 FARIA, Sheila C. “Sinhás Pretas:... op.cit., pp.325-6 
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De acordo com a autora, as “minas”, originárias da África Ocidental, exerceram 

atividades comerciais possíveis de acumular ganhos que as tornavam proprietárias de 

escravos, terras e joias. Já as libertas, oriundas de Angola e do Congo, falantes da língua 

banto, desenvolveram a agricultura, o que apesar de possibilitar a algumas ditarem os 

testamentos, não as tornaram abastadas como suas “malungas minas”. 
315

 

Assim, apesar desse pequeno grupo de forros não representar todo o percentual de 

alforriados do termo de Barbacena para o século XIX, arriscamos a afirmar que o fato 

de região ser predominantemente agrícola teria dificultado a ascensão econômica dos 

libertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
315 O termo “malungo” em banto significa companheiro. SLENES, Robert “Malungu, ngoma vem!”: África 

coberta e descoberta no Brasil. Revista USP, São Paulo, n. 12, p. 48-67, dez. 1991; fev. 1992. FARIA, Sheila 

C. “Sinhás Pretas:... op.cit., pp.325-6 
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Considerações finais 

 

 

Não é de estranhar que portugueses e espanhóis tenham buscado e introduzido 

escravos em suas sociedades para realizar trabalhos forçados. A escravidão tinha 

indicadores que incentivavam sua ampliação pelos povos ibéricos. Primeiro, a escravidão 

de mouros e sarracenos já era tolerada e legitimada em represália a conflitos e escravidões 

sofridas pelos portugueses com a invasão desses povos. Segundo, a primazia marítima dos 

povos ibéricos, principalmente dos portugueses, levou-os a conquistar, antes de qualquer 

outro país europeu, o litoral africano. Como afirma Malheiros, para os portugueses, a 

escravidão dos habitantes da África se inicia “não por ódio (sic) e sim (sic) por pretendido 

beneficio de resgatá-los da morte certa ou do cativeiro de seus inimigos. Desta forma, o 

principio da escravidão já existia.” 
316

 

No entanto, não foi somente o interesse de salvar almas que direcionou e acentuou 

o tráfico negreiro, mas, sim e principalmente, os lucros e as riquezas proporcionados aos 

mercadores ibéricos. A África torna-se fonte de escravos para o mundo islâmico, para a 

Índia e para a América.  Não podemos esquecer as características das sociedades africanas 

que estimularam os lusitanos na empreitada do comércio de escravos. Os portugueses, ao 

chegarem à África, encontraram, em seu interior, impérios poderosos, hierárquicos, ligados 

a sistemas de parentescos e pautados no escravismo, prioritariamente, de mulheres e 

crianças. 
317

   

E desta forma, o sistema escravista se enraíza nas colônias portuguesas, pautadas no 

lucro e opressão.  

                                                
316

MALLHEIRO, Perdigão. A escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. 3 ed. Petrópolis: 

Vozes, p. 23 
317

 Sobre a África e Tráfico Negreiro ver: REIS, João José. Notas sobre a Escravidão na África Pré-

Colonial. Centro de Estudos Afro-asiáticos. Rio de Janeiro, 1992, ou ALENCASTRO, Felipe de. O Trato 

dos Viventes: A formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo, Companhia das Letras, 2000 e ainda, 

FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de 

Janeiro, São Paulo, Companhia das Letras, 1997.  
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Barbacena oitocentista não ficará imune ao sistema econômico baseado na mão de 

obra escrava vigente no Brasil colônia e Império. O Termo de Barbacena voltado ao 

abastecimento interno tem na exploração escrava o sustento de grandes, médios e até 

pequenos agropecuaristas da região. 

Mas, em meio ao sistema opressor, certos escravos ultrapassam a barreira opressora 

da história da escravidão e alcançam benefícios impensados a sua situação cativa. Como 

afirmado no capítulo I, a própria formação dos plantéis escravos do Termo, com números 

reduzidos de cativos, ampliou a margem de autonomia desses, como demonstra os 

testamentos estudados para a região, em meados do século XIX.  

Desta forma, destacamos alguns fatores visualizados no estudo que ampliaram as 

possibilidades aos cativos de alcançarem a liberdade e legados de valores significativos: 

A característica dos plantéis escravistas, a situação social dos senhores, em grande 

parte, solteiros e sem herdeiros necessários; as relações de proximidade, onde as “crias da 

casa” eram descritas como beneficiadas no post-mortem; a influência do escravo nas 

relações sociais e econômicas da família senhorial. As transformações legislativas, em prol 

da abolição, que perturbava o sono dos proprietários barbacenenses e, os obrigavam a rever 

suas relações escravistas. Alguns destes senhores, principalmente, os que possuíam 

herdeiros necessários, em final dos oitocentos, transformaram antigos escravos em novos 

agregados. 

A família Sá Fortes, nos fornece informações sobre as estratégias escravistas 

utilizadas por esta parcela de senhores, que buscavam formar agregados em suas fazendas.   

No inventário e contas testamentárias dos bens de D. Maria Luísa Sá Fortes, aberto 

em 1889, ou seja, já no pós-abolição, encontram recibos dos legatários, antigos escravos da 

fazenda, recebendo benefícios, próximo ao dia 13 de maio de 1888. No mesmo mês, como 

se verifica nos documentos, realizou-se um contrato entre o testamenteiro Manoel Maria de 
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Sá Fortes, sobrinho da finada D. Maria, e os libertos. Neste, firmavam o agenciamento de 

trabalho de ex escravos, por um prazo inicial de três meses na Fazenda do Curral Novo (na 

parte da fazenda pertencente à finada, contavam-se 599 alqueires de terras de culturas e 

campos, mais casas, moinho, monjolo, senzala, ranchos para porcos, paiol e dezenas de 

animais como bois, vacas, bezerros, porcos, burros e cavalos). Pelo contrato firmado, 

pagava-se aos homens um salário de 8$000 (oito mil réis) e às mulheres, o mesmo valor só 

que, trimestralmente.  

Conforme lauda do documento, o contrato deveria ser renovado, tempos mais tarde, 

somente com os trabalhadores necessários à manutenção dos serviços da fazenda e, em 

troca de salário e serviços médicos. Os demais libertos, não contratos, seriam instalados em 

uma pequena área da fazenda para “agricultarem”, e receberiam a metade dos produtos 

originários de terra boa, à terça parte da terra regular e o razoável da terra ruim. 
318

  

Por este contrato, o que se percebe é que, no pós abolição, famílias senhoriais que 

possuíam herdeiros diretos, buscavam manter seus antigos escravos, transformando-os em 

assalariados ou parceiros das produções da terra.  

Por outro lado, senhores que nada deviam no mundo terreno, legaram à suas 

“crias”, legados significativos, tanto em seus valores simbólicos quanto, econômicos. Os 

africanos, por questões óbvias, como pouco tempo de relação de afetividade com o senhor, 

não compuseram um percentual elevado entre os beneficiados. Já os crioulos, chegaram a 

primeiro lugar no ranque de beneficiados em testamentos.  

As relações familiares, formadas por grupos de escravos, demonstrou possuir peso 

nas decisões dos proprietários à beira da morte. Escravos casados ou, que possuíam filhos, 

recebiam bens como terras, dinheiros e até escravos.  

                                                
318 AHMPAS. Inventário de D. Maria Luiza de Sá Fortes, caixa 79, ordem 08, ano 1889. Contas 

Testamentárias, caixa 141, ordem 01, 1889. 1SVC. 
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O perfil das condições estabelecidas nos benefícios ajudou a desvendar os anseios 

dos senhores, frente à morte. Ao redigir seus testamentos, muitos alegavam deixar bens a 

antigos escravos em recompensa aos bons serviços prestados. Todavia, legavam benefícios 

condicionados à proibição de venda dos legados, a emancipar-se, a casar-se, a tornar-se 

padre ou a acompanhar o conjugue até à morte. Essa atitude de condicionar os legados 

demonstra o receio do senhor em relação, ao futuro do escravo e das propriedades.  

Assim, ao mesmo tempo em que, o senhor mostrava confiar no conhecimento e 

familiaridade do escravo com as funções desempenhadas nas propriedades, legando-os a 

continuidade dos trabalhos, também mostrava medo quanto à atitude do novo liberto, o 

qual, poderia não ter a intenção de continuar na propriedade ou poderia deteriorar os bens 

recebidos. 

O mais interessante, é perceber que muitos dos escravos legatários continuavam, 

após a morte do senhor, nas terras adquiridas. Todavia, a manutenção nas terras do antigo 

proprietário escravista, é um fator complicador e complexo, como abordaremos em 

trabalhos futuros.  

Enfim, neste trabalho pretendemos demonstrar que a base para o sucesso na 

aquisição de benefícios pelo escravo barbacenense, dependia de suas inter-relações com a 

casa senhorial. A influência do escravo sobre o cotidiano do senhor marcará a história de 

ambos.  

Contudo, como bem explica Gribaudi, “o processo histórico é dinâmico, [afinal], 

ele se desdobra por meio dinâmicas que põem em jogo as configurações sociais complexas, 

que são não lineares e, a cada momento, imprevisíveis”
319

.  E será essa imprevisibilidade 

existente nos encontros de protagonistas ativos, que trará ao estudo em questão, a 

                                                
319 GRIBAUDI, Maurizio. “Escala, pertinência, configurações”. In: REVEL, Jacques (org.). Jogos de 

escalas: a experiência da microanálise. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1998, p.129. 
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fatalidade ocorrida com as senhoras Ana e Maria Ignez e que envolveu o escravo Manoel 

Benguela. 
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