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INTRODUÇÃO

A historiografia tradicional brasileira encarava a economia e sociedade colonial, como 

sendo  apenas  monocultora,  latifundiária  e  escravista.  Essa  visão  impossibilitava  dar  uma 

maior importância à dinâmica interna e às relações de produção não escravistas presentes no 

Brasil. 

Com o  avanço de  pesquisas  sobre  o  mercado interno  e  a  sociedade  escravista1,  a 

população que permanecia sem rosto foi remetida para o campo das pesquisas, percebendo a 

sua complexidade estrutural e a dinâmica em suas relações com o mercado. No meio desta 

população livre e pobre encontra-se a grande massa de libertos que em seu passado de cativo, 

conseguiu através de negociações diárias, além da liberdade, conquistar um pedaço de terra.

Nosso interesse é entender a transição do homem negro cativo para liberto, em suas 

relações  de  poder,  muitas  vezes  dissimuladas  tanto na  maneira  filial  do  negro  quanto na 

paternal  do  senhor.  Tentaremos  conhecer  os  caminhos  tortuosos  que  estes  escravos 

enfrentaram para se manter como pequenos lavradores.   

Sabemos o quanto as propriedades cativas e rurais se tornaram caras durante o meado 

do século XIX, daí, nosso interesse em estudar tal relação no contexto de crise a qual passava 

o  Segundo Reinado,  com o  fim do tráfico  negreiro,  em 1850,  que  influenciou  de  forma 

significativa as transformações sociais, na medida em que a continuidade da escravidão e sua 

posterior superação passaram a gerar maiores preocupações entre os senhores de escravos. E 

também, devido à implantação da Lei de Terras que se torna um complicador maior para 

nosso entendimento sobre a complexidade que envolvia as transmissões de terras devido à 

importância  que  a  posse  destas  adquire  nesse  período,  como  afirma  João  Luis  Fragoso: 

“apesar  do  avanço  regulamentador  que  a  Lei  representava,  preservava  e  favorecia  a 

concentração fundiária”2  limitando a posse de terra aos “menos favorecidos econômica e 

socialmente”.

 Finalizaremos nosso estudo em 1888, com o fim da escravidão e devido ao interesse 

de compreendermos a trajetória percorrida por esses homens em plenas transformações de 

idéias e valores.

1 FRAGOSO, João Luis & FLORENTINO, Manolo.  O Arcaísmo como projeto.  Rio de Janeiro: Diadorim, 
1993.
2 FRAGOSO, João Luis. O Império Escravista e a República dos Plantadores. Economia Brasileira. Século XIX. 
Mais que uma plantations escravista – exportadora. In: LINHARES, Maria Yedda (org.).  Historia Geral do 
Brasil. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990.
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Nosso recorte espacial pelo Termo de Barbacena é devido ao interesse de conhecer 

sua população negra liberta, dentro do dinamismo econômico alcançado pelo Termo no século 

XIX,  que  apesar  de  sua  ocupação  tardia,  foi  capaz  de  se  inteirar  na  economia  de 

abastecimento interno, com seu comércio urbano dinâmico e vestígios de cultura agrícola por 

toda parte.

Interessou-nos compreender a relação do liberto com a possibilidade de conquistar 

um pedaço de terra e até mesmo tornar-se proprietário de cativos, dentro do processo de 

transformação pelo qual  passava a sociedade brasileira.  Aonde,  devido ao fim do tráfico 

negreiro,  houve uma transferência  de  mão-de-obra  cativa  de  certas  regiões  do  país  para 

outras, com a economia voltada para o mercado interno e externo (como Minas Gerais), 

resultando em uma relação não-capitalista  de produção, na qual  o negro estava inserido, 

tendo ainda como complicador para sua autonomia o resultado da Lei de Terras,  a  qual 

favorecia a concentração destas em poucas mãos. A documentação a qual estamos utilizando 

é rica em informações sobre a natureza desse processo e suas reais possibilidades, a qual nos 

ajudará a  pensar sobre a inserção do negro livre num campo tão limitado a mobilidades 

sociais como o meio rural.

Através da análise dos Registros Testamentários, estamos mapeando os libertos que 

receberam bens  rurais  de  seus  antigos  senhores,  as  características  e  relações  entre  eles, 

indagando  os  discursos  de  seus  autores  enquanto  construtores  da  realidade  social  que 

representam e a dinâmica dos conflitos e solidariedades perceptíveis no documento. 

Através  das  Contas  Testamentárias,  confirmaremos  quais  libertos  adquiriram seus 

legados e analisaremos através dos Inventários dados que possam indicar sua origem étnica e 

qualificar  os  bens  recebidos  em  seus  respectivos  valores  monetários  e  simbólicos. 

Pretendíamos finalizar nosso estudo, pesquisando os Processos Criminais ligados a terra, os 

quais possibilitariam visualizar os conflitos diários e as habilidades que tiveram os negros 

para manter e afirmar os seus domínios no campo, não se tornando possível devido ao curto 

período para execução desta. Iremos utilizar alguns registros de compra e venda de terras no 

propósito de demonstra a importância destas para libertos que ganharam bens que poderiam 

ser revertidos em terras. 

Conforme enfatiza Giovanni Levi3, através da micro-história, tentaremos encontrar as 

estratégias  do  sujeito  histórico,  anteriormente  visto  pela  historiografia  tradicional  como 

3 LEVI, Giovanni. “Sobre a micro-historia” in BURKE, Peter (org.). A escrita da Historia: novas perspectivas. 
São Paulo, Ed. Da Unesp, 1992. p.135-136.
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objeto, sua capacidade de explorar as inconsistências ou incoerências dos sistemas sociais 

para  encontrar  brechas  através  da  qual  conseguiram  se  introduzir  ou  frestas  em  que 

sobreviveram,  considerando  as  ambigüidades  do  mundo  simbólico,  a  pluralidade  das 

possíveis interpretações de mundo e a luta que ocorre em torno dos recursos simbólicos e 

materiais.  Realizaremos nossas pesquisas no Cartório de Notas 1º Ofício de Barbacena e 

Arquivo Histórico Municipal de Barbacena “Altair Savassi”.

Capítulo 1 – Minas Gerais no século XIX.

1.1- O problema da decadência:
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As noções de “decadência”4 e da “involução” econômica em Minas Gerais, após o 

auge minerador foram esvaziadas nos últimos anos,  possibilitando definir  nitidamente sua 

capacidade  de  reestruturar  sua  economia  através  de  significativa  produção  mercantil  de 

alimentos.5   

Num artigo pioneiro, em 1978, Maria Yedda Linhares polemizou a respeito do quadro 

mofino surgido com o esgotamento das lavras auríferas, fazendo uma exortação por novos 

estudos regionalizados sobre o assunto, como afirma, Graça Filho.6 

A constatação de que Minas Gerais tinha o maior plantel de escravos do país, pelo 

censo  de  1872,  trouxe  a  tona  trabalhos  como  dos  irmãos  Martins,  que  alegavam que  a 

economia mineira não era estagnada, mas sim, “vicinal”, ou seja, voltada para o consumo 

intraprovincial.7 No entanto, tal tese não explicava como este tipo de economia era capaz de 

resistir  às  demandas  de  braços  pelas  áreas  agroexportadora  em  expansão,  mantendo  um 

número alto de plantéis.

Robert Slenes, em controvérsia à economia vicinal, sublinhou a dinâmica da economia 

mineira, que participava indiretamente da economia agroexportadora, com uma agricultura de 

subsistência  e  uma indústria  têxtil  nos  mercados  da  Corte  e  regiões  cafeeiras.8 Além da 

continua  comercialização  de  ouro  e  pedras  preciosas  que  muitas  vezes  não  eram 

contabilizadas pela fiscalização dos registros das fronteiras e nem havia se extinguido.

Douglas Libby, afirma em seu trabalho que a agricultura mercantil de subsistência, 

destinada  ora  ao  autoconsumo,  ora  ao  mercado  interno  dentro  e  fora  da  província  era  a 

principal  atividade  econômica  mineira.  No  entanto,  afirma  que  as  atividades  de 

transformação,  ainda  que  incipientes,  tais  como  a  siderurgia,  têxtil  e  as  forma  de 

mercantilização desta produção, eram importantes para a economia mineira no século XIX.9 

4 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 18ª ed. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1982; PRADO JR, 
Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 17ª ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981;...
5 Monografia apresentada ao Curso de Pós-Graduação lato sensu em Historia de Minas Gerais – Século XIX – 
UFSJ, por Renata Kosucinski, com o titulo “Camponeses num sistema agrário escravista / São João del Rey 
(1831-1840)”, p.2.
6 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste: elite mercantil e economia de subsistência em 
São João del Rei (1831-1888). Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ, 1998. (Tese de doutorado). p.19.
7 MARTINS,  Roberto  B.  A  economia  escravista  de  Minas  Gerais  no  século  XIX.  Belo  Horizonte, 
CEDEPLAR/UFMG, 1982. 
8 SLENES, R. Os múltiplos de porcos e diamantes :a economia escravista de Minas Gerais no século XIX. 
Cadernos do IFCH/UNICAMP,17,Campinas,1985.
 
9 LIBBY,Douglas. Transformação e trabalho em uma economia escravista. São Paulo: Brasiliense,1988 .
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Percebe-se então, que as profundas transformações tão decantadas pela historiografia 

tradicional,  não  são  verificadas  em Minas  Gerais.  Entre  a  decadência  da  mineração  e  a 

expansão do café, encontramos um setor econômico mineiro dinâmico, que contribui para 

derrubada de mitos.

1.2- Histórico de Barbacena.

No livro, Barbacena: A terra e o homem, Nestor Massena, 10 nos fala sobre a criação 

de Barbacena. Onde a escolha para o local da edificação da Igreja Nova da Borda do Campo, 

se deu em 19 de agosto de 1726, na Fazenda da Caveira de Cima, que tinha como sesmeiros 

Estevam  dos  Reis  Mota  e  José  Pinto  dos  Reis.  No  presente  ato,  declararam  que  caso 

pertencesse à dita sua fazenda o terreno em que se faria à construção da igreja e arraial, eles 

fariam doação à igreja.

No  entanto,  posteriormente  os  sesmeiros  criaram  embaraços  à  edificação  de 

povoamento no local. Havendo reação dos habitantes contra tal atitude.

Em 1753, D. João V, Rei de Portugal, atendendo representação que lhe fizeram os 

moradores da região, anulou a concessão da sesmaria feita a Estevam e José Pinto.

Em 15 de maio de 1753, foi autorizada a construção das primeiras casas no arraial da 

Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo, sob jurisdição civil da Vila de 

São José.11  

O arraial transformar-se-ia em Vila em 14 de agosto de 1791, devido autorização do 

Visconde de Barbacena,  governador da província  de Minas Gerais,  homenageado em sua 

denominação.

Altair José Savassi em seu livro “Resumo Histórico do Município de Barbacena, alega 

que foi devido à importância estratégica de Barbacena como interposto comercial, à atuação 

da  famigerada  Quadrilha  da  Mantiqueira  -  que  causavam pânico  nos  que  passavam pela 

estrada - e à grande distância da Vila de São José, que os antigos moradores da Freguesia da 

Borda  do  Campo  e  adjacências  fizeram uma  petição  ao  então  governador  Luiz  Antonio 

Furtado  de  Castro  do  Rio  de  Mendonça  (Visconde  de  Barbacena),  a  qual  prontamente 

atendeu. 12 

10  MASSENA, Nestor. Barbacena: A terra e o homem. Belo Horizonte: Imprensa Oficial,1985. p.274
11 Idem. p.279.
12 MASSENA, Nestor. p.282.
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Massena transcreve do livro de Saint - Hilaire, “Viagem pelas Províncias do Rio de 

Janeiro e Minas” em 1816, a surpresa que o viajante teve ao constatar que Barbacena não 

apresentava apenas miseráveis choupanas, mas sim, era uma pequena Vila que poderia ser 

comparada com todas as da França de igual população, contando nesta data com cerca de 200 

casas.13   

Em 09 de março de 1840, o Deputado Joaquim Dias Bicalho, consegue aprovar a Lei 

Provincial  nº 163, elevando a Vila de Barbacena à Cidade.  O autor da lei  se fundamenta 

dizendo que a Vila de Barbacena se achava em estado deveras florescente.14 

Milliet  de  Saint  -  Adolphe,  no  Dicionário  Geográfico  Histórico  e  Descritivo  do 

Império do Brasil, em 1841, avalia que a população de Barbacena chegava perto de 3.000 

habitantes,  onde  em meio  à  passagem freqüente  de  almocreves,  aumentava  a  cada  dia  o 

número da povoação. A cidade gozava de estalagens e armazéns bem guarnecidos, casas de 

pastos e lojas de bebidas.15 

Leon Renault, em Chrografia do Município de Barbacena, confirma a importância do 

município de Barbacena devido sua extensão territorial, seu comércio, sua riqueza natural e 

sua  população.  Renault  descreve  as  principais  atividades  que  envolviam a  população  de 

Barbacena, como a criação de abelhas a qual tem maior envolvimento a população pobre de 

alguns  distritos  dos  arredores;  a  galinocultura,  que  era  bastante  desenvolvida,  sendo 

comercializada com a Praça do Rio de Janeiro; a criação de gado se estende ao vacum, muar, 

suíno e ovelhum, geralmente se encontrando nas fazendas, criando-se a lei da natureza. A 

criação de porcos tem se desenvolvido ultimamente apesar da dificuldade com que luta os 

fazendeiros para os alimentar. Os produtos cultivados os quais se faz regular exportação são: 

milho, arroz, feijão, café, mandioca, fumo, cana de açúcar, videira e batata.16    

Mônica Ribeiro estudando os inventários de habitantes do Termo de Barbacena, para o 

período de 1809 a 1850, constatou que a estrutura fundiária de Barbacena apresentava as 

mesmas características  do  período de  1789 a  1808,  com presença  de pequenas  e  médias 

13 citação feita na p. 286.
14 Citação retirada da p.328.
15 idem p.330.
16 RENAULT, Leon. Chorografia do município de Barbacena. RAPM. ANO 13. Imprensa Oficial de Minas 
Gerais, BH, 1909. p.27.
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propriedades,  concentrando terras  de  cultura,  pastos,  capoeiras  e  benfeitorias  como paiol, 

moinho, monjolo e  outras.  Havendo crescimento do número de unidades  com a presença 

somente de rebanhos, indicando a tendência pecuarista da região e uma maior vinculação com 

o mercado.17  

1.3- A população negra de Barbacena.

Mônica Ribeiro em seu trabalho sobre a cafeicultura da zona da Mata, alega que as 

terras dessa área foram devassadas desde a abertura do Caminho Novo, no início do século 

XVIII, mas sua efetiva ocupação só ocorreu na primeira metade do século XIX. Tornando-se, 

uma alternativa  de  fixação  e  ampliação  de  negócios  para  os  grupos  socais  originalmente 

vinculados  ao  território  mineiro  e  para  os  capitais  auferidos  na  economia  mercantil  de 

alimentos.18 A autora demonstra através de dados agregados do mapa de População de 1833, 

que apesar da ocupação tardia do Termo de Barbacena em relação aos Termos de Mariana e 

São João del Rei, ela alcançou uma proximidade no total de habitantes em relação a esses 

Termos.  Barbacena  possuía  36.159  habitantes,  Mariana  57.693  e  São  João  del  Rei 

separadamente  de  São  José  possui  22.135  habitantes.  Outro  número  que  comprova  o 

dinamismo alcançado por Barbacena no século XIX, é o numero total de escravos existentes, 

em comparação aos demais Termos citados. Barbacena possuía 16.801 escravos, sendo esse 

número 46,46 % do total de sua população, Mariana possuía 20.673 escravos, São João del 

Rei 9.836 e São José del Rei 14.746. Tais números demonstram o crescimento econômico do 

Termo de Barbacena, presença de empresas escravistas envolvidas em circuitos mercantis e a 

difusão  da  propriedade  escrava  para  atividades  que  não  estavam  diretamente  ligadas  à 

agroexportação.19 

No entanto, apesar do elevado número de escravos existentes em Barbacena, a sua 

distribuição em propriedade era extremamente reduzida, sendo uma média de 2,5 escravos por 

unidade,  que  nos  parece  um  indicativo  da  associação  de  trabalho  escravo  com  trabalho 

familiar nos meios de produção. No entanto, segundo Ribeiro, em tais unidades produtivas, 

apesar do número reduzido de escravos, constatou-se, através dos estudos das dívidas ativas e 

passivas  existente  nos  inventários,  que  os  investimentos  apesar  de  pequenos  eram 
17 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. 92.
18 RIBEIRO, Mônica .p.87.
19 idem.p.89 e 91 respectivamente.
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preferivelmente destinados à compra de escravos e terras respectivamente, demonstrando a 

difusão de posse de cativos em diferentes segmentos sociais.

Nas unidades que possuíam ligação com o mercado, à média de escravos chegava a 

10,4  por  propriedade,  pois,  a  capacidade  de  comprá-los  estava  diretamente  ligada  à 

capacidade  de  acumulação,  onde  estes  proprietários  participavam de  todo  o  processo  da 

produção, inclusive seu transporte e venda, possuindo mercados consumidores muitas vezes 

distantes e regulares. Tendo como características nestas unidades a presença de animais de 

tiro.20 A autora constata também a presença de propriedade de até 28 escravos, sendo este 

número a confirmação da capacidade de acumulação destas unidades, com uma diversificação 

interna, com terras de cultura, pastos, capoeiras e benfeitorias variadas – como engenhos, 

moinhos,  paiol,  etc.  –  rebanhos  variados  e  acentuado  número  de  animais  de  tiro, 

comprovando sua autonomia quanto às etapas da produção. Apesar deste ultimo modelo de 

unidade aparecer em menor número em relação as demais relacionadas, o total de cativos 

existentes, se comparado à média encontrada de 36 escravos, por Graça Filho21, nas maiores 

propriedades escravistas de São João del Rei, é um número significativo de sua capacidade de 

acumulação  e  interação  com  o  mercado,  dentro  de  um sistema  extensivo,  que  visava  a 

ampliação da mão- de -obra e terras.   

O Termo de Barbacena, entre os anos de 1809 a 1850, possuía um número maior de 

cativos do sexo masculino, do que no período anterior estudado também por Ribeiro (1780 a 

1808), mostrando sua capacidade de importação de escravos e maior engajamento no tráfico 

negreiro.  A partir de meados do século XIX, verifica-se uma maior presença de crioulos, 

podendo  ser  indicativo  de  um  aumento  da  reprodução  natural  -  devido  a  uma  menor 

exploração da força de trabalho - ou uma maior oferta interna e regular de escravos em Minas 

Gerais.22   Ela afirma que em 1809/1850, 70,4% de proprietários de plantéis do Termo de 

Barbacena, possuíam menos de 10 escravos, mostrando que em tais unidades de produção, 

conviviam juntos escravos e membros da família na produção de bens destinados ao consumo 

interno  e  venda  e  troca  de  parcos  excedentes  nos  mercados  locais.  Enquanto  os  19,38% 

proprietários restantes detinham plantéis de 11 a 20 escravos, concentrando mais de 1/3 da 

população  cativa.  Eram unidades  auto-suficientes,  controladoras  das  fases  de  produção  e 

20 RIBEIRO, Mônica.p.103
21GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A Princesa do Oeste: elite mercantil e economia de subsistência em 
São João del Rei (1831-1888). Rio de Janeiro: IFCS/UFRJ, 1998. (Tese de doutorado).p.126.
22 RIBEIRO, Mônica. p.119.
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comercialização  de  seus  produtos,  incorporadas  aos  circuitos  mercantis  da  Província,  em 

direção ao Rio de Janeiro.23

Roberto Borges Martins, estudando a dinâmica econômica de Minas no século XIX, 

verifica que houve um aumento de importações de escravos pela Província, chegando a um 

valor líquido de mais de 400 mil escravos nas sete primeiras décadas.24 

Porém, tais importações não estariam vinculadas apenas a um produto, setor ou região 

– setor cafeeiro, por exemplo – ao contrário, era fruto da demanda de vários setores de uma 

economia diversificada que se expandia diferentemente entre setores e regiões.25 

Esta dinâmica econômica se explica, pela expansão do mercado do Rio de Janeiro, 

com a vinda da família real, o qual mercado, Minas tinha relações; e também devido ao seu 

crescimento populacional. Sendo fatores relevantes para explicar as crescentes importações de 

escravo (conforme tabela 7) pela província.26   

Tabela 7

Minas Gerais importações de escravos por municípios e regiões – 1855 a 1873.

Municípios e regiões Importações
Barbacena 5.528
Mariana 8.700
Ouro Preto 1.463
Queluz 6.221
Sabará 4.371
Santa Bárbara 1.117
São João del Rei 1.109
São José del Rei - 249

Capítulo 2- “Grandes Testadores”.

2.1- Quem são estes homens?

Torna-se necessário esclarecer ao iniciar este capítulo, que nosso trabalho teve como 

principal  fonte  de  pesquisa,  os  testamentos  referentes  ao  Termo de  Barbacena,  com seus 

respectivos distritos caracterizados nestes como pertencentes ao Termo, no período de 1850 a 

1888. Do total  encontrado no Arquivo  Histórico Municipal “Altair Savassi” – Barbacena, 

23 idem.p.122.
24 MARTINS, Roberto Borges. “Minas e o trafico de escravos no século XIX, outra vez” in SZMRECSÁNYI, 
Támas & LAPA, José Roberto do Amaral (orgs.). Historia econômica da Independência  e do Império. São 
Paulo, HUCITEC/Fapesp/ABPHE, 1996. P.99.
25 idem.p.107.
26 idem.p.115.
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selecionamos para análise todos os testamentos - de proprietários com diferentes riquezas – 

que faziam referência à libertação e respectivamente doações ou legados a seus escravos, 

sendo um total de 60 testamentos.

Tentamos através de uma análise qualitativa, entender as razões que levaram certos 

homens e mulheres – ao perceberem a aproximação da morte – dividir ou conceder o domínio 

de seus bens a escravos, as negociações e conflitos que envolviam senhores e escravos na 

tentativa de realizar seus objetivos.

É importante ressaltar que as concepções e valores do século XIX são diferentes das 

de nosso tempo, tanto a maneira de ver a vida como a morte, como afirma Reis. A morte nos 

oitocentos  era  o  tema  de  maior  preocupação  entre  as  pessoas  daquele  período,  podendo 

representar  o  momento  de  ordenação  econômica,  onde  todas  as  dívidas  deveriam  ser 

liquidadas  ou  o  momento  de  reparação  moral,  onde  era  necessário  fazer  justiça  aos  que 

ficavam, pois assim, estariam redimidos para enfrentar a justiça divina. 27  

Outro fator relevante é atentarmos para as representações contidas nos testamentos, 

que são criações de homens que teriam sua própria maneira de representar o mundo ou como 

queriam que ele fosse visto, podendo assim apropriar e dissimular discursos.28 

Os  60  testamentos  coletados  no  período  em  tela  demonstram,  um  percentual 

significativo de proprietários disponíveis a libertar e, respectivamente, doar bens rurais a seus 

escravos. Podendo ser um indicativo do impacto causado nos senhores de terras pelo fim do 

Tráfico Negreiro, que na medida em que as discussões acerca da continuidade da escravidão e 

a busca da solução para a mão-de-obra tornavam-se inadiáveis entre eles. Por outro lado, este 

fato implicou a uma abertura de novas possibilidades de negociação política por parte de 

escravos  na  conquista  de  certos  direitos,  observando  que  devido  à  própria  formação das 

propriedades escravistas no Termo de Barbacena – os proprietários possuíam um plantel de 

escravos menor do que os de áreas ligadas diretamente a agroexportação e, estas, deveriam 

aproximar mais os senhores e escravos. 

É no interior desse processo que uma parcela de senhores – em sua maioria, solteiros 

ou viúvos sem herdeiros diretos – teria tendido a transferir parte ou toda as suas terras a seus 

antigos escravos (conforme quadro 1). Se por um lado, assim agindo, esses senhores o faziam 

27 REIS, João José.  O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. Alencastro, Luiz Felipe de (Org.). Historia 
da vida privada no Brasil 2: império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998. p.102 e 104.
28Chartier, Roger. A historia cultural: entre praticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1988.p.17.
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em nome de uma visão paternalista (temendo pela sorte de seu plantel), por outro, no entanto, 

reconheciam certos direitos dos escravos nas terras por eles cultivadas.29

Quadro 1

Gênero e estado civil de testadores barbacenenses, 1850 – 1888.
Casado  com 

herdeiros

Casados  sem 

herdeiros

*Solteiros  com 

herdeiros

*Solteiros  sem 

herdeiros

Homens: 37

06 11 10 33 Mulheres: 23
* incluindo viúvos (as). Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.

Segundo  a  legislação  das  Ordenações  Filipinas  sobre  herança,  a  classificação  de 

herdeiros necessários são em ordem crescente, os filhos (descendentes), os pais (ascendentes) 

e os irmãos e parentes até o quarto grau de consangüinidade. Os cônjuges eram os meeiros. 30 

Esclarecemos que em nossa análise sobre o quadro 1, o grupo que constitui herdeiros são 

formados apenas pelos filhos/as e pais do testador.

Através dos números contidos no quadro acima, nota-se que os homens estavam mais 

aptos a doarem seus bens a escravos do que as mulheres. Tal fato pode ser indicativo de uma 

aproximação maior entre estes, podendo surgir daí filhos de cor ilegítimos ou amantes negras 

influentes, que mesmo na hora da morte não foram reconhecidos publicamente, mas foram 

recompensados. 

O testamento  do  Capitão  Joaquim Manoel  de  Oliveira31,  poderia  ser  um exemplo 

dessas  práticas  de  recompensas.  Alegando  ser  solteiro  e  não  possuir  herdeiros  forçados 

institui como universal herdeira dos restantes dos seus bens a Francellina, que diz sempre tê-la 

em sua companhia e ser filha de sua escrava de nome Antonia. Deixando Antonia e mais três 

escravos forros.  Tal atitude poderia ser, devido sua posição na sociedade, reconhecida pela 

patente de capitão, onde não ficaria bem assumir que por fragilidade humana tivera uma filha 

com  uma  escrava,  ou  que  Francellina  fosse  sua  amante.  Porém,  ao  reconhecer  sua 

proximidade afetiva e não tendo outros herdeiros a questionarem os bens, dispensa estes a 

Francellina. A atitude de não doar bens a sua mãe Antonia, poderia indicar sua preocupação 

em amparar sua possível filha ou amante.  

29 MACHADO, Maria H. P. T. Vivendo na mais perfeita desordem: os libertos e o modo de vida camponês na 
Província de São Paulo do Século XIX. Revista Estudos Afro-Asiáticos, nº 25, 1993.
30 Citada no texto de FARIA, Sheila S. de Castro. “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 Historia e Educação: Homenagem à Maria 
Yedda L. Linhares. R.J. Mauad/FAPERJ, 2001.
31 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 282, ordem 08, Barbacena 1850-1852, fls.122. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
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Há, no entanto, testadores que reconhecem seus filhos, como o caso de João Alves 

Sirino32,  solteiro,  o  qual  é  pai  de  Anastácio  (pardo),  filho  natural  de  sua  escrava  Rosa. 

Havendo libertado seu filho na pia batismal, transformou-o em seu único herdeiro. Através do 

relato de João, concluímos que este não possuía supostamente “relações afetivas” com Rosa, 

onde o testador alega que esta é casada com Francisco, o qual servirá a Anastácio por um 

prazo de dez anos, ao fim do qual tornar-se-ia liberto. Quanto a Rosa, esta ficaria livre após o 

falecimento do testador, sendo obrigada a viver em companhia de seu filho.

É nesse contexto que percebemos a complexidade que envolve as relações existentes 

entre senhores e escravos. Pois, apesar de Rosa ser mãe do filho de seu senhor, este não a 

libertou em vida e nem a impediu de se casar. Por outro lado, Rosa talvez não se importava 

com sua condição de cativa, pois poderia ter maior contato com seu filho e sabia que ele 

poderia libertá-la no futuro.  

As  relações  destacadas  nos  testamentos  acima  comprovam  que  entre  senhores  e 

escravos,  havia  um  campo  de  negociação  inserido  entre  a  passividade  absoluta  e  a 

agressividade cega muitas vezes característica atribuídas aos escravos. Percebemos que estes 

sabiam trabalhar uma posição intermediária de negociação, de compromisso com o sistema e 

de engenhosidade no sentido de conquistar em meio a todas as adversidades, um espaço onde 

poderia construir o próprio viver e futuramente ser recompensado por seus “bons serviços” ou 

por ser “cria da casa”.

A  testadora  dona  Ana  Beralda  de  Oliveira33,  deixa  bem  claro  a  influência  e 

aproximação que  seus  escravos  tinham em sua  vida,  alegando que  após  sua  morte  daria 

liberdade  a  seus  escravos  –  Izidoro  crioulo,  Vicente  cabra,  Vicência  crioula,  Macaella, 

Floriana e Miguel filhos de Vicência, Antonia e Manoel crioulos – porque “tanto as pedem” e 

por merecerem, deixando a eles uma fazenda, com carro e criações e a parte das casas que 

possuía no arraial de Santa Rita.  

Sabemos  que  as  relações  existentes  dentro  do  sistema  escravista,  pautavam-se  em 

diferentes características - dependendo da posição do senhor na sociedade, o tamanho de sua 

propriedade e plantel de escravos, seu estado civil, a presença de herdeiros forçados -, que 

influenciavam em suas escolhas em relação aos seus escravos e destino de seus bens após a 

morte. No entanto, não podemos pensar nos cativos como blocos homogêneos, pois possuíam 
32 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 282, ordem 06, Barbacena 1855-1860. Arquivo Histórico Municipal 
“Altair Savassi” / Barbacena.
33Livro de Registros de Testamentos. Caixa 282, ordem 06, Barbacena 1855-1860, fls.209. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena. 
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crenças  e  costumes  diferentes,  dependo  das  regiões  em que  eram oriundos,  tendo  dessa 

maneira visões próprias da escravidão e da maneira como enfrentar a situação de cativos e 

conquistar a tão sonhada liberdade. Apesar de serem maiores as oportunidades de alforria para 

os crioulos dentro do sistema mineiro, ou de aquisição de vantagens, em relação aos africanos, 

isto não significou que os ladinos não soubessem conquistar  com sabedoria a liberdade e 

privilégios de seus senhores. Assim parece ser o caso da africana Juliana34 que se mostra 

influente  na  vida  de  seu  senhor  -  Fernando  da  Costa  Pereira  Ozório  -,  tornando-se 

testamenteira e herdeira universal de seus bens, o qual esclarece que, tal escolha se deveu por 

ela possuir capacidade para gerir seus negócios.  

  2.2 Os negros beneficiados

Como afirma Sheila de Castro Faria, o fato de seres humanos terem sido objetos de 

negócios e relacionados lado a lado com gados e produções, produziu na mente da época e de 

pesquisadores  tradicionais,  a  imagem  do  escravo  como  uma  “coisa”,  passivo  frente  à 

dominação  (violenta  ou  paternalista)  dos  senhores,  só  deixando  de  ser  percebido  desta 

maneira  quando  lutasse  de  forma  clara  contra  a  instituição  escravista:  morrendo  ou  se 

organizando em quilombos e mocambos – fora destas atitudes, sua vida teria sido moldada 

pelos senhores.

No  entanto,  pesquisadores  como  Robert  Slenes,  Sidney  Chalhoud,  entre  outros, 

analisaram senhores e escravos, enquanto agentes ativos e construtores de relações sociais, 

mesmo que tensas, onde concessões e adequações eram não só necessárias como aceitas. E 

apesar  dos  escravos  serem  identificados  nos  escritos  oficiais  e  relatórios  de  cronistas  e 

viajantes  como mercadoria,  sinônimo de “coisa”  eles  próprios  não se  viam assim e nem 

mesmo os que com eles conviviam cotidianamente. 35 Analisando  o  contrato  firmado 

entre Dr. Francisco de Paula Pinto Pimentel e Rufino, ex-escravo da Baronesa Maria Rosa, 

realizado em fevereiro de 1888,  demonstra  a  preocupação de ambos – principalmente de 

Francisco se estivesse interado dos boatos sobre a abolição - em registrar em papel um acordo 

de trabalho. O ex-escravo contratava seus serviços pelo tempo de 2 anos e 3 meses pelo preço 

de 540$000 réis, recebendo vinte mil reis mensais, com as seguintes condições: tendo Rufino 
34 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 282, ordem 06, Barbacena 1855-1860, fls.20. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
35 FARIA, Sheila de Castro. A Colônia em Movimento: Fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1998.p.290.
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impetrado em sua liberdade a quantia de 400$000 réis em serviços, receberá apenas cinco mil 

reis, deixando em poder do Dr. Francisco, 15$000 réis mensais até que perfaça a quantia de 

R$ 400$000, não podendo nenhuma das partes “anular o presente contrato”. Rufino receberá 

gratuitamente do contratante, roupas de uso e terminado o tempo de serviço, caso seja de 

interesse  de  ambos,  poderia  se  firmar  novo  contrato,  onde  Rufino  continuaria  recebendo 

mensalmente 20$000 réis36.

É interessante questionar o que teria ocorrido com o contrato firmado entre os dois 

alguns meses depois, com a abolição da escravidão, onde Rufino poderia questionar sobre seu 

cancelamento, porém, o que percebemos é que se as idéias abolicionistas circulavam pelo 

termo  de  Barbacena,  Rufino  provavelmente,  não  tinha  conhecimento  destas,  senão  teria 

esperado pela Lei Áurea para se libertar, tal contrato comprova, o reconhecimento por parte 

do contratante de que Rufino apesar de ser escravo, poderia posteriormente tentar burlar o 

acordo firmado. No entanto, houve escravos que esperavam anos a fio, muitas vezes forjando 

atitudes  para  conquistar  sua  liberdade  após  a  morte  do  senhor  e  apesar  da  incerteza  dos 

resultados de anos de dedicação e servidão, muitas vezes via a tão sonhada liberdade ser 

barrada  por  herdeiros  dos  testadores.  Os  números  de  escravos  libertados  comprovam  a 

possibilidade de transformadores de sua própria história.

O quadro abaixo se refere, ao conjunto de negros beneficiados e caracterizados nos 

testamentos:

Quadro 2

Total de escravos beneficiados nos testamentos coletados = 182
Homens = 96 Mulheres = 81 Crianças= 5
Africanos: 7 Africanas: 3 Africanos: 0
Negros: 2 Negras: 0 Negros: 0
Crioulos: 13 Crioulas: 7 Crioulos: 1
Pardos: 19 Pardas: 16 Pardos: 0
Cabras: 3 Cabras: 2 Cabras: 0
s/ descr: 52 s/ descr: 52 s/ descr: 4

Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.

36 Cartório 1º Ofício e Nota de Barbacena, livro 25, fls 110. 1888. 
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É  necessário  que  se  faça  algumas  considerações  a  respeito  da  classificação  dos 

escravos do quadro 2. 

Nos pautamos na própria descrição feita pelo testador, onde supomos que estes tenham 

classificado seus escravos conforme a condição jurídica e não de acordo com a cor da pele. 

Para  Sheila  Faria37,  tal  procedimento  era  realizado  no  regime  escravista  para  distinguir 

escravos dos homens livres, onde o termo “preto” era sinônimo de escravo nascido na África. 

Já os filhos destes nascidos no Brasil eram “crioulos”. Por conseguinte, os filhos de “crioulos” 

eram “pardos”, não importando a cor da pele; “negros”, poderia ser índios, pretos, crioulos, 

mulatos,  pardos  e  cabras  quando  ainda  eram escravos.  Podendo mulato  ou  cabra  indicar 

mestiçagem.   

Porém, havia senhores – apesar de ser em número menor, conforme gráfico 1- que 

determinavam certas condições aos recém libertos na aquisição de seus bens (não vender, 

casar-se,  torna-se  padre,  seguir  normas  do  testamenteiro,  etc.),  talvez  convencidos  da 

incapacidade com que julgavam seus ex-escravos em gerir seus negócios.

Gráfico 1.

Fonte: Testamentos - Arquivo Histórico Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.

37 FARIA, Sheila S. de Castro. O Cotidiano dos negros no Brasil Escravista. Madri, Fundacion Tavera, no 
prelo.
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Estes bens se diferenciavam conforme as características econômicas dos proprietários 

e ao tipo de relações entre estes e seus escravos. Em sua maioria eram doações de terras que 

variavam de um alqueire de cultura ou campo até 100 alqueires a serem divididos entre os ex-

escravos, podendo ser também fazendas ou parte delas, casas ou animais. Muitos negros além 

da  liberdade  receberam  dos  testadores  bens  monetários  que  chegavam  à  6:000$000  em 

dinheiro ou aplicado em Apólices da Dívida Pública.

Segundo Hebe Matos38,  o  estudo das  cartas  de  alforrias  tem revelado que  cativos 

crioulos e as mulheres e crianças em especial, foram majoritariamente os mais beneficiados. 

Analisando o quadro nº 2, percebemos que no Termo de Barbacena, os crioulos continuaram 

sendo os mais beneficiados, talvez devido ao contato maior e habilidades no trato com os 

senhores  adquiridos  com o tempo.  Já  em relação ao  total  de mulheres  e  crianças  negras 

beneficiadas,  percebe-se  que  estão  em número  inferior  ao  total  de  homens.  Podendo  ser 

indicativo  de  existirem  mais  cativos  do  sexo  masculino  ou  um  número  reduzido  de 

crescimento vegetativo entre os escravos.

No entanto, tais dados só podem ser comprovados através de um estudo minucioso dos 

inventários deste período.

Encontramos para o período em tela, sete testamentos de forros e ou descendentes de 

escravos, e que apesar de em nenhum encontrarmos menção a posse de escravos, o simples 

ato de ditar ou escrever um testamento pressupunha que a pessoa teria bens com que pagar 

suas determinações, inclusive em relação ao seu próprio funeral.

É o que constatamos ao estudar o testamento e inventário de Maximiana Maria de 

Assis, filha legítima de Fidelis crioulo e Maria africana que foram ex-escravos dos finados 

José Ferreira Nunes e sua mulher dona Francisca Cândida Lage. Maximiana dizia ser casada 

em face à igreja com José Pedro Ferreira e que não tinham filhos. Intitulava seu marido como 

herdeiro e deixava um legado de 30$000 réis a uma moça chamada Rosalina. Dizia possuir 

um legado de 1:000$000 réis e mais 102$000 réis de seus trabalhos que estavam em poder do 

Barão de Carandhay. Talvez Maximiana nunca tenha sido escrava, por não mencionar no 

testamento;  seus  bens  apesar  de  nos  parecer  de  pouco  valor,  eram  bem  administrados, 

deixados em poder de alguém que tinha confiança e que soubesse administrá-los.39              

38 MATOS, Hebe. Laços de família e direito no final da escravidão. Alencastro, Luiz Felipe de (Org.). Coleção 
Historia da vida privada no Brasil 2: império: a corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1998. p.350.
39 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 286, ordem 08, Barbacena 1882, fls.01. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
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 Analisando seu inventário40, nota-se um certo requinte em seus trajes, possuindo um 

par de brincos de ouro,  um chapéu de senhora e dois  vestidos bons. Foram inventariadas 

também  16  formas  de  fazer  velas  indicando  uma  das  atividades  que  Maximiana 

provavelmente exerceu em vida, do qual acumulava o dinheiro citado em testamento. Outra 

atividade a qual poderia ter se dedicado era de passadeira, devido à presença de um ferro de 

engomar roupas, que poderia ser também só de uso doméstico. A mobília da casa pertencente 

a inventariada era apenas um catre forrado de couro, indicando a simplicidade de seus bens e 

da casa, onde a cozinha possuía mais objetos avaliados como panelas de pedras de diferentes 

tamanhos, bacias, caldeirão e tachos de cobres do que os outros cômodos da casa, caso estes 

fossem separados da cozinha.

Sheila fala sobre a importância do testamento feito por homens e mulheres forros, 

vindos da África e residentes no Brasil, que não possuíam parentes aqui, para a transmissão 

dos bens amealhados durante toda sua vida para que não fossem parar nas mãos de qualquer 

pessoa ou do Estado. Onde a forma pela qual dispuseram de seus bens demonstrava a clara 

intenção de beneficiar certas pessoas, em especial. Como Rita Fortunata de Jesus41, natural da 

Costa da África, que diz ter vindo pequena para o Brasil, por isso não sabia o nome de sua 

mãe. Diz ser casada perante face à igreja com João da Costa Rodrigues, do qual consórcio não 

teve filhos. No entanto, no estado de solteira, tivera quatro filhos que se encontravam em 

cativeiro. Instituía por seu herdeiro seu marido pela amizade que a tem e após a morte deste 

transmitiria a herança a seus filhos. Seria interessante encontrarmos o testamento de João da 

Costa Rodrigues para sabermos o destino destes bens e se algum filho de Rita foi beneficiado. 

2.3- A terra prometida

Dois fatores ocorridos em meados do século XIX, foram de extrema importância para 

o Império brasileiro, o primeiro foi a Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do 

tráfico de cativos, liberando desta forma capitais que passaram a ser empregados no comércio, 

indústria e estradas de ferro. E a segunda foi a Lei de terras criada como instrumento para 

40 Inventário de Maximiana Maria de Assis. 1º Ofício , caixa 100, ordem 03, 1882. Arquivo Histórico Municipal 
“Altair Savassi” / Barbacena.

41 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 282, ordem 02, Barbacena 1875, fls.44. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
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regularizar a estrutura fundiária do país. De acordo com Ribeiro42 , na zona da mata, onde a 

completa ocupação das terras tinha-se instaurado recentemente, a Lei de terras acabou por 

beneficiar  os  interesses  da  aristocracia  fundiária,  favorecendo  a  legalização  de  suas 

propriedades. Para ela, esta região mineira passou por diferentes tipos de apropriação da terra 

que condicionaram a natureza de seu mercado imobiliário desenvolvido a partir da década de 

1850, onde a presença de “situações”43  passa de 8,2 % para 13,7%, mostrando que não se 

transmitiam em herança a posse da terra, mas sim, 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.   

Sabemos que uma teia de relações pessoais influenciava as solidariedades existentes 

entre  parentes e  vizinhos e  na  constituição de  matrimônios  endogâmicos,  onde a  simples 

venda de um bem, antes de submeter-se ao jogo impessoal do mercado, possuía uma função 

instrumental de sancionar as relações sociais, ao mesmo tempo em que o preço, antes de ser 

determinado  pela  lei  de  oferta  e  procura,  poderia  sofrer  alterações  pela  intromissão  das 

relações sociais que presidiam a negociação. Tais relações são perceptíveis nos testamentos 

analisados  para  o  termo  de  Barbacena,  no  período  enfocado,  onde  muitos  senhores  não 

possuindo herdeiros forçados a quem transmitir  seus bens, doava-os a seus escravos mais 

próximos, preocupados com a sobrevivência de seus cativos ou por não terem alternativas 

para preservação de seus bens. Alguns deixavam a eles o usufruto das terras, passando de 

geração para geração.   

Pretendemos neste capítulo analisar a importância que a propriedade da terra obteve 

em meados do século XIX, tanto aos senhores doadores quanto para os negros beneficiados.  

Segundo Filho, os preços médios das terras de cultura e campos em São João del Rei 44

eram de:

PERÍODO 1ALQUEIRE DE CAMPO 1ALQUEIRE DE CULTURA
1845 - 1859 30$000 48$000
1861 - 1865 28$800 41$778
1873 - 1876 51$128 62$833
42 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.
43 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. Conforme Mônica, alguns 
proprietários permitiam a familiares ou vizinhos, que tivessem benfeitorias em suas terras. p. 230.
44 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. 205.
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1881 - 1888 61$712 69$800

O autor lembra que estes preços variavam de acordo com a demanda de consumo tanto 

familiar quanto do mercado dependendo das relações existentes entre este e as propriedades. 

Para  ele  a  fazenda escravista  de alimentos possuía  uma boa  capacidade de  resistência  às 

conjunturas de crise, que precisa ser considerada levando-se em conta custos de produção e 

lucratividade  dos  negócios.  Tendencialmente,  nos  momentos  desfavoráveis,  ao  invés  de 

contrair a área cultivada, a fazenda de alimentos se esforçaria para amenizar as perdas através 

do aumento da quantidade comercializada, tal como na economia camponesa, uma estratégia 

adotada pela unidade produtiva foi à conversão em pastos de áreas dedicadas ao plantio.45  

É interessante verificar nos inventários dos senhores em que estamos estudando, uma 

modesta  sofisticação em seus  hábitos cotidianos e  pertences  existentes  em suas  fazendas. 

Como afirma Graça Filho, a simplicidade da vida rural convivia com certo nível de conforto e 

civilidade no trato diário do lar.46 É o que vemos no inventário de Carlos de Sá Fortes, onde 

seus pertences de cozinha contavam com a presença de faqueiros e colheres de prata; possuía 

aparato “de dizer missa”, indicando que esta era realizada no interior da fazenda. Nota-se na 

relação dos bens inventariados uma diversificação nas atividades desenvolvidas na fazenda, 

devido a presença de tachos de cobre, chocolateiras de ferro, canastras de carregar queijo, 

ferros de marcar gado, balança grande, forno de torrar farinha, bigorna e martelo, ferramentas 

de carpinteiro, arado, carros ferrados, foices e 600 queijos, indicando sua comercialização, 

caracterizando uma fazenda de um certo grau de auto-suficiência e que mantinha relações 

com o mercado.47   

Em seu testamento de 1876, Carlos Sá Fortes, diz ser solteiro, porém possuía filhos 

naturais que eram seus herdeiros. Deixa como dote a quatro filhos da escrava Nonata crioula 

6:000$000 réis a cada um. Não sabemos ao certo sua relação com estes negros, porém, o valor 

recebido  por  estes  poderia  transformá-los  em  proprietários  rurais,  caso  desejassem.48 De 

forma aproximada, pode-se ter  uma idéia  disso,  observando-se os valores do mercado de 

terras da vila vizinha de São João del Rei, já referidos.

45 Idem.p.209.
46 idem.p.210.
47 Inventário de Carlos de Sá Fortes. 1º Ofício, caixa 281, ordem 01, 1876. Arquivo Histórico Municipal “Altair 
Savassi” / Barbacena.
48 Livro de Registro de Testamento de Carlos de Sá Fortes. Caixa 283, ordem 01, 1876. fl.29v. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
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Não temos a relação de preços das terras e benfeitorias do Termo de Barbacena para 

meados do século XIX, porém, encontramos nos registros de compra e  venda do Termo, 

alguns valores de terras que poderiam ser adquiridas com o dinheiro ganho pelos quatro filhos 

da escrava Nonata.

A primeira trata-se de venda de 40 alqueires de terras ocorrido em 1850 por dona 

Brígida  Inácia  de  Lima  e  Melo  da  fazenda  da  Boa  Vista,  no  lugar  chamado  de  Ponto 

Quebrado,  incluindo uma plantação  de  café  novo,  a  José  Caetano Horta  pela  quantia  de 

2:000$000 réis.49 A segunda, em 1878, é feita por Antonio Lopes de Lima a Francisco Dias 

Farias, da “metade” da Fazenda Ribeirão do Azeite, sendo um total de 70 alqueires de terras e 

culturas e 07 escravos de diversos sexos e idades pelo valor de 5:581$562 réis, a ser pago em 

4 anos, com prêmio de 12% ao ano.50 

Citamos tais registros na intenção de demonstrar que o valor recebido pelos filhos de 

Nonata escrava de Carlos Sá Fortes, os quais devido a seus envolvimentos com o campo, 

poderiam se interessar em empreender seus ganhos na aquisição de terras e se possível de 

escravos.  

Capítulo 3- O sonho de liberdade

3.1- A hora da partilha. 

Neste  capítulo  pretendemos  analisar  o  destino  dos  bens  dos  testadores 

coletados, através de seus inventários e contas testamentárias. Esclarecemos que devido ao 

curto  período  para  finalização  deste  trabalho,  não  temos  coletados  os  dados  de  todos 

inventários dos senhores que em seu testamento doaram bens a seus escravos.

Através dos  inventários podemos verificar  a  importância  desses  bens  para os  seus 

doadores tanto em seu valor monetário quanto sentimental e posteriormente sua importância 

para seus receptores.  

Encontramos o inventário de dona Anna Maria de Araújo, que em seu testamento51 

dizia ser solteira,  não tendo herdeiros forçados.  A testadora dava liberdade a sua escrava 
49 Registro de Compra e Venda. Cartório de 1º Oficio e Notas de Barbacena, 1850.  
50 Registro de Compra e Venda. Livro nº 19. fl. 15. Cartório de 1º Oficio e Notas de Barbacena, 1878.
51 Livro  de  Registros  de  Testamentos.  Caixa  278,  ordem  09,  Barbacena  1860,  fls.69v.  Arquivo  Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
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Quintiliana e a todos os seus filhos que há e possa haver, dizendo que sempre tomava como 

empréstimo de sua escrava, algum dinheiro, deixando a ela como pagamento uma escrava de 

nome Januária crioula, libertava também Agostinho pardo, Silvana parda, Marianna africana, 

Ignácia  crioula  e deixava Manuel  pardo sob a  proteção de sua mãe Marianna,  libertando 

apenas após sua morte. Dona Anna instituía como seus herdeiros em igualdade de direitos, a 

dita escrava Quintiliana e seu sobrinho Vicente Ferreira Barbosa, preferindo na partilha que 

sua escrava Severina ficasse na parte de Quintiliana. 

Quintiliana  parece  ter  alcançado  um  certo  grau  de  autonomia  conseguindo  assim 

acumular pecúlios que ao serem emprestados a sua senhora, fazia com que esta lhe tivesse 

maior gratidão.

Na partilha  de seus  bens,  dona  Anna Maria  de Araújo possuía  um monte mor de 

19:979$500, do qual retiradas as despesas com funeral e dívidas passivas, o monte líquido era 

de 10:949$400 réis, a ser dividido entre os herdeiros, em partes iguais de 5:474$700 réis em 

bens.52 

Vicente preferiu como pagamento de sua parte sete escravos, deixando a Quintiliana 

as terras de campo e cultura com benfeitorias, casas, moinho, monjolos e alguns arvoredos de 

espinhos, tudo localizado na Fazenda Barro Preto em Garambéo, tendo mais ou menos 30 

alqueires e  avaliada em 2:400$000 réis.  A ex-escrava recebeu ainda quatro escravos,  dos 

quais três eram filhos de Severina, não recebendo esta, como era desejo da testadora, a qual 

foi avaliada juntamente com mais cinco escravos para pagamento de dívidas, mostrando mais 

uma vez os conflitos existentes na hora da partilha, onde Quintiliana recebeu no lugar de 

Severina o escravo Miguel de 22 anos, no entanto, ficando com seus filhos.  

É interessante observar que dos 20 escravos citados no inventário, 13 são declarados 

com idade  inferior  a  15  anos,  incluindo 03  crianças  com de  idade  de  três  anos,  06  não 

possuem referência sobre a idade e 01 o já citado Miguel com idade de 22 anos avaliado em 

1:400$000 réis, foi o escravo de maior valor no plantel de dona Anna. Tais dados indicam a 

formação  de  grupos  familiares  dentro  do  plantel,  os  quais  foram  divididos,  talvez  por 

negligência do testamenteiro ou impossibilidade financeira de manter unidas as famílias. No 

entanto, dentro do mundo de batalhas que envolviam senhores e escravos, a aqueles como a 

negra Quintiliana que soube tirar proveito das brechas do sistema se aproximando de forma 

52 Inventário de Anna Maria de Araújo.  1º Ofício,  caixa 43, ordem 04, 1861. Arquivo Histórico Municipal 
“Altair Savassi” / Barbacena.
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significativa  de  sua  senhora  e  obtendo  além  da  recompensa  tão  sonhada  de  se  libertar, 

recursos que lhe garantiriam viver com dignidade.   

Encontramos também para o período trabalhado, o inventário de dona Rita Francisca 

de Jesus, que em seu testamento53 libertava os escravos Venâncio pardo, Manoel pardo filho 

de Joaquim pardo, Luciana parda, Francisco, Cesário e Valeriano pardos, filhos da dita e a 

mais  dois  escravos  de  nação  João  e  Domingos,  deixando  a  cada  um destes  últimos  um 

alqueire de terra. Para o demais escravos libertados – classificados como pardos – deixava 

todos os pertences, inclusive terras, para serem divididos em igualdade. Todos os escravos 

citados, inclusive Joaquim, dividiram entre si, além dos pertences da casa, 01 casa de açúcar, 

01 casa de engenho, 01 moinho e monjolo, 40 alqueires de terras de arrozal e 70 alqueires de 

terra, 01 pasto e horta, 01 roça de milho, 09 bois de carga, 33 porcos, 04 carneiros e 05 

capados, repartidos na quantia de 974$405 réis em bens para cada beneficiado.

Porém,  há  escravos  que  mesmo  não  tendo  uma  aproximação  com  os  doadores, 

puderam conseguir algum beneficio. É o que constatamos no testamento de Joaquim Antonio 

de Lima54, que diz ser solteiro e não possuir filhos. Instituiu sua avó dona Cândida e sua irmã 

Constança, como herdeiras universais. No entanto, o testador deixa como legado a sua vizinha 

Felisbina Maria de Jesus, casada com um escravo do senhor Joaquim Antonio da Silva, quatro 

alqueires de terras de cultura próximos a sua casa em remuneração aos favores feitos.  

Em seu inventário55 são avaliados 60 alqueires de terras a 30$000 réis cada alqueire, 

uma parte da casa de morada, uma parte do moinho, dezesseis alqueires de milho, quatro 

alqueires de feijão, três alqueires de arroz, um cavalo bom e uma novilha. Não são declarados 

utensílios  domésticos,  nem  pertences  pessoal,  o  que  indica  que  Joaquim  provavelmente 

morava em companhia da avó,  a  provável  dona desses pertences  e  utensílios,  ou usuária 

costumeira deles. 

Os alqueires doados a Felisbina, avaliados num total de 120$000 réis, foram tirados 

dos 60 alqueires de cultura. Infelizmente, não sabemos ao certo que beneficio Felisbina teria 

feito para receber tal recompensa, e se ela era negra, caso fosse, não era escrava, pois, não 

encontramos nenhuma referência a sua servidão.  Se fosse do agrado de Felisbina, poderia 

usar  o  beneficio  em prol  da  liberdade  de  seu  marido,  que  assim estaria  se  beneficiando 
53 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 283, ordem 01, Barbacena 1876, fls.17. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
54 Livro de Registros de Testamentos. Caixa 286, ordem 06, Barbacena 1870, fls.49v. Arquivo Histórico 
Municipal “Altair Savassi” / Barbacena.
55 Inventário de Joaquim Antonio de Lima. 1º Ofício, caixa 129, ordem 04, 1873. Arquivo Histórico Municipal 
“Altair Savassi” / Barbacena.
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indiretamente do legado recebido pela esposa. Infelizmente não sabemos ao certo o que a 

beneficiada fez com seu legado, porém, notamos a dinâmica e complexidade das relações 

existentes numa sociedade escravista onde o homem de cor participava como sujeito histórico, 

aproveitando as brechas que existem em todo sistema normativo para alcançar a autonomia 

tão sonhada.

4 – Conclusão.

No decorrer  de nosso trabalho,  tivemos a  oportunidade de conhecer o  trabalho da 

professora  Elione  Guimarães56,  que  aborda  as  possibilidades  de  ex-cativos,  forros  e  seus 

descendentes que receberam doações de antigos senhores no município de Juiz de Fora no 

período de 1844 a 190457. Gostaríamos de comparar alguns dados que foram encontrados por 

mim em Barbacena e por Guimarães em Juiz de Fora, para um maior enriquecimento da 

presente monografia e abrindo assim a possibilidade de caminhos para novos trabalhos sobre 

o tema.

56 Professora e pesquisadora do Arquivo Histórico de Juiz de Fora.
57 Guimarães, Elione Silva. Legados testamentais para escravos e forros: Heranças e conflitos na Juiz de 
Fora oitocentista (1844-1904). Resumo do 4º capítulo de sua tese de Doutorado, intitulada “Múltiplos Viveres 
de afrodescendentes na abolição e no pós – emancipação”, apresentado no 1º Seminário de História Econômica e 
Social da Zona da Mata Mineira. CES – Juiz de Fora / MG. 
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Guimarães, afirma que Juiz de Fora concentrava a maior população cativa de Minas na 

2ª metade do XIX. Ela encontrou 52 testamentos entre 1844 a 1904, contemplando doações 

para afrodescendentes, dos quais 45 ocorreram dentro do período escravista. 

Para o Termo de Barbacena, entre 1850 a 1888, encontramos 60 testamentos fazendo 

referência a doações a escravos. Onde 15 testadores se declaram casados e 43 disseram ser 

solteiros  (incluindo neste  número viúvos).  Já  para  Juiz  de Fora,  Guimarães  encontrou 27 

casados, 16 viúvos, 06 solteiros e 01 padre e 02 sem referências. Tanto em Barbacena quanto 

em Juiz de Fora, os homens lideram em relação à vontade de gratificar seus escravos, onde 

aqui foram num total de 37 homens para 23 mulheres e em Juiz de Fora, 28 homens para 22 

mulheres.

Quanto ao total de negros beneficiados tivemos a mesma dificuldade encontrada pela 

pesquisadora  de  Juiz  de  Fora,  devido  à  imprecisão  de  números  e  características  dos 

beneficiados nos testamentos que não são muito claros em relação a isso e a ausência de 

alguns inventários destes testadores. No entanto, Guimarães encontrou citação de 193 negros 

nos testamentos,  e  nós encontramos 182 beneficiados caracterizados.  Percebemos que nas 

duas regiões os testadores mais abastados legavam a seus ex-escravos bens monetários que 

chegavam a 6:000$000 de réis, algumas vezes aplicados em Apólices de Dívida Pública, que 

garantiria a sobrevivência destes, se estes bens fossem bem administrados.

Apesar da semelhança dos dois trabalhos, ressaltamos a importância de analisarmos os 

dados  apresentados  dentro  do  contexto  de  cada  região,  os  quais  possuem  características 

próprias. Sabemos que Juiz de Fora se tornara uma grande agroexportadora de café da região 

neste período, fato que valorizou suas terras, sendo assim mais difícil sua doação por gratidão. 

Guimarães demonstrou que tal fato trouxe complicações aos beneficiados, onde alguns apesar 

de recorrerem à justiça poderia ter perdido sua posse. Em Barbacena, apesar de não ser uma 

grande  produtora  de  café,  teve  seu  auge  como entreposto  no  abastecimento  do  mercado 

interno, utilizando suas terras para pastagens e até cultivos que enriqueceria sua economia. 

Dificultando também desta forma as doações e posses de terras por parte de antigos escravos. 

As quais terras, muitas vezes poderia ser cobiçada pelos próprios testamenteiros como o que 

ocorreu em Juiz de Fora. Conforme já dito anteriormente não tivemos o tempo e recursos 

necessários  para  analisarmos  todos  o  inventários  dos  testadores  encontrados  e  nem 

pesquisarmos processos ligados a terra para o período e termo o qual estamos estudando.    
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No entanto, esperamos ter contribuído no sentido de abrir novos campos de pesquisas 

sobre o tema, demonstrando o papel de agente histórico exercido pelos negros, mesmo dentro 

de um sistema repressor, onde souberam com inteligência e astúcia driblar a distância entre o 

cativeiro e a liberdade, conseguindo além desta, bens que apesar de “alguns” parecerem de 

pouco valor, significou para eles e descendentes a prova de que poderiam escrever sua própria 

história.

  

BIBLIOGRAFIA:

1. Fontes primárias manuscritas:

1.1- Arquivo Histórico Municipal de Barbacena “Altair Savassi”.

• Livro de Registros de Testamentos, 1850-1888;

• Inventários, 1850 - 1888;

• Contas Testamentárias, 1850-1888.

1.2- Cartório de Notas 1º Ofícios de Barbacena.

• Registro de compra e venda de terras, 1850-1888;

• Contrato de trabalho, 1888.

28



2. Publicações, livros de viajantes e cronistas.

• LUCCOCK, John.  Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do 

Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975.

3.Fontes Secundárias:

ALENCASTRO, Luiz Felipe de (Org.).  Historia da  vida privada no  Brasil  2:  império: a 

corte e a modernidade nacional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

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

elites. Século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

BACELAR, Carlos de Almeida Prado,  A escravidão miúda em São Paulo colonial.  in:  

SILVA, Maria Beatriz Nizza da, Brasil: colonização e escravidão. RJ, Nova Fronteira, 2000. 

IDEM, Os senhores da terra: família e sistema sucessório entre os senhores de engenho do 

Oeste paulista, 1765-1855. Campinas, Unicamp, 1997.

 BARICKMAN, B. J., Um contraponto baiano. RJ, Civilização brasileira, 2003.

BURKE, Peter  (org.).  A escrita  da historia:  novas  perspectivas.  São  Paulo:  EDUNESP, 

1992.

CASTRO, Hebe Maria Mattos de, Ao Sul da História. São Paulo, Brasiliense, 1987.

CASTRO, Hebe. Historia Social. In:  CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo. 

Domínios da História. Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

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.

CHARTIER, Roger.  A história cultural:  entre  praticas e  representações.  Rio de Janeiro: 

Difel, 1990.

CHEVITARESE, André (org). O campesinato na História, RJ, Relume-Dumará, 2002.

CONRAD,  Robert.  Os últimos  anos  da  escravatura  no  Brasil.  2.  ed.  Rio  de  Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1978.

COSTA, Emília Viotti.  Da monarquia à república; momentos decisivos. 5. ed. São Paulo: 

Brasiliense.

FARIA, Sheila S. de Castro. “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 Historia 

e Educação: Homenagem à Maria Yedda L. Linhares. R.J. Mauad/FAPERJ, 2001.

29



FARIA,  Sheila  S.  de  Castro.  O  Cotidiano  dos  negros  no  Brasil  Escravista. Madri, 

Fundacion Tavera, no prelo.

FLORESTAN, Fernandes. A integração do negro na sociedade de classes. 3ed. São Paulo: 

Ática, 1978.

FREIRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. 25 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.

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.

GUIMARÃES, Elione. Legados testamentais para escravos e forros: Heranças e conflitos 

na Juiz de Fora oitocentista (1844-1904). 

LANA, Ana Lúcia Duarte. A Transformação do trabalho: a passagem para o trabalho livre 

na zona da mata mineira, 1870-1920. Campinas: Unicamp, Brasília, CNPq, 1988.

LEVI,  Giovanni.  “Sobre  a  Micro  –  Historia”. In:  BURKE,  Peter.  (org.).  A  escrita  da 

Historia: novas perspectivas. São Paulo, Ed. da UNESP, 1992.

LIBBY, Douglas Cole.  Transformação e trabalho em uma economia escravista – Minas 

Gerais no século XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988.

LINHARES, Maria Yedda. Historia Agrária. In: CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, 

Ronaldo. Domínios da História. Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 

1997.

MACHADO, Maria H. P. T.  Vivendo na mais perfeita desordem: os libertos e o 

modo de vida camponês na Província de São Paulo do Século XIX. Revista Estudos 

Afro-Asiáticos, nº 25, 1993.

MARTINS, Roberto Borges. “Minas e o trafico de escravos no século XIX, outra vez” in 

SZMRECSÁNYI, Támas & LAPA, José Roberto do Amaral (orgs.). Historia econômica da 

Independência e do Império. São Paulo, HUCITEC/Fapesp/ABPHE, 1996.

MESQUITA, Eni Samara de, Os agregados: uma tipologia ao fim do período colonial (1780-

1830), Revista de Estudos econômicos, 11:3, 1981.

MASSENA,  Nestor.  Barbacena:  A  terra  e  o  homem.  Belo  Horizonte:  Imprensa 

Oficial,1985.

MATTOS, Ilmar Rohloff.  O tempo saquarema; a formação do Estado Imperial. 2 ed. São 

Paulo: Hucitec, 1990.

OLIVEIRA, Mônica Ribeiro.  Negócios de famílias: mercado, terra e poder na formação 

da cafeicultura mineira – 1780/1870. Niterói: ICHF/UFF, 1999 (Tese de Doutorado). 

30



PAIVA,  Eduardo  França.  Escravos  e  libertos  em  Minas  Gerais  no  século  XVIII. 

Estratégias de resistências através dos testamentos. São Paulo: Annablume, 1995.

REVEL, Jacques. “Microanálise e construção do social”. In: REVEL, Jacques (org.). Jogos 

de escalas: a experiência da microanalise. Rio de Janeiro, Ed. FGV, 1998.

SCHWARTZ, Stuart B. Segredos internos. SP, Cia das Letras, 1999.

31


	TERRAS E LIBERDADE – UMA RECOMPENSA PELA ESCRAVIDÃO?
	Monografia apresentada ao Curso de Programa de Pós – Graduação lato sensu em “História de Minas século XVIII e XIX”, da Universidade Federal de São João del Rei, como requisito para obtenção de título de especialista.


