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RESUMO 

 
 

O presente trabalho objetivou analisar os padrões das cartas de alforrias na cidade do 

Salvador entre 1750-1800, tendo em vista informações como gênero, nação a qual o 

escravo pertencia, cor, causas da alforria e preço dos alforriados, além de observar as 

estratégias desempenhadas pelo cativo para negociar sua liberdade. Realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica em fontes impressas (livros, dissertações e teses) acerca do tema, 

utilizando-se o pensamento de autores como Kátia Almeida (2006), Kátia Maria de 

Queirós Mattoso (1972, 1990), Russel-Wood (2005), Márcio de Souza Soares (2009), 

dentre outros relevantes e significativos à temática perscrutada. A monografia está 

dividida em dois capítulos: “Análise historiográfica das cartas de alforria” e “A 

conquista da liberdade: as alforrias na cidade do Salvador”. Os resultados do presente 

estudo apontaram para a proeminência das alforrias gratuitas sobre as onerosas, 

revelando a existência de um número considerável de alforriados por gratidão, 

fidelidade e aos bons serviços prestados para os seus senhores e para a predileção por 

alforrias concedida às mulheres, fato elucidado pela questão de que os escravos homens, 

por serem mais bem aproveitados nas atividades agrárias, por conta de sua força física, 

eram em menor número nas alforrias, já as mulheres, consideradas como frágeis, 

custavam menos, eram rapidamente desvalorizadas e envelheciam depressa.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade. Cartas de alforria. Salvador. 
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ABSTRACT 

 

 
This study aimed to analyze the patterns of manumission letters in Salvador between 

1750-1800, with a view information such as gender, nation, whom the slave belonged, 

color, causes the price of manumission and freedmen, and to observe the strategies 

performed by captive to negotiate their freedom. We performed a literature search on 

printed sources (books, theses and dissertations) on the topic, using the ideas of authors 

like Kátia Almeida (2006), Kátia Maria de Queiroz Mattoso (1972, 1990), Russell-

Wood (2005 ), Márcio de Souza Soares (2009), among other relevant and significant to 

the theme scrutinized. The monograph is divided into two chapters: "Historiographical 

analysis of manumission papers" and "The victory of freedom: manumission in the city 

of Salvador." The results of this study point to the prominence of manumission free on 

costly, revealing the existence of a considerable number of freed in gratitude, fidelity 

and good services to their masters and the predilection for manumission granted to 

women, indeed elucidated the matter of men slaves, to be put to better use in 

agricultural activities, because of their physical strength, were outnumbered in 

manumission, as women, considered fragile, cost less, were devalued and quickly grew 

old quickly. 

 

 

KEYWORDS: Letters of Alforria. Freedom. Salvador. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
 Nesse texto introdutório, via de entrada do presente trabalho monográfico, mister 

se fez apresentar e elucidar a motivação que levou à pesquisa acerca das cartas de 

alforria. Todo o interesse em torno da temática surgiu a partir das investigações 

realizadas no Arquivo Público do Estado da Bahia (APEB), sito na cidade de Salvador, 

no período da Iniciação Científica, no qual se discutiu sobremaneira as histórias 

contidas nas cartas, a curiosidade em saber como os escravos conseguiam alforria e a 

relação de poder estabelecida entre senhor e cativos. 

A carta de alforria era um documento legalmente produzido que registrava a 

vontade do senhor de abrir mão de sua propriedade, assegurando, assim, o desfrutar de 

sua nova condição de liberto. Este documento é de fundamental importância para o 

entendimento da sociedade brasileira nos anos da escravidão e reflete a vida dos grupos 

que gozavam da tão idealizada liberdade.  

As manumissões levam a perceber uma prática que promove inúmeros 

sentimentos e expectativas de homens e mulheres de diversas naturalidades, cor e idade 

que trilharam um caminho árduo até chegar ao estado de pessoa liberta. A análise das 

cartas de alforria reporta às condições de liberdade cedidas ou conquistadas pelos 

escravos e às relações de poder entre senhores (as) e escravos (as), definindo tendências 

acerca do acesso à liberdade por africanos, pardos, mulatos ou crioulos, homens, 

mulheres, por pecúlio ou gratuita.  

Uma das finalidades deste estudo é entender os acordos que eram instituídos entre 

senhores e escravos, buscando perceber melhor as relações que se formavam em meio 

ao processo de alforriamento na cidade do Salvador entre os anos de 1750-1800. 

Essa investigação também tem o intuito de avaliar quais táticas eram utilizadas 

pelos cativos para obter os resultados almejados. Levando em consideração que as 

cartas de alforria representavam um dos meios de libertação do cativeiro, mediu-se sua 

importância de forma a contribuir com os estudos sobre a sociedade escravista. A 

intenção aqui é buscar compreender a participação do cativo no processo de 

alforriamento. 
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A cidade de Salvador no século XVIII passou por transformações significativas, 

primeiro o declínio na produção açucareira, mas, paralelo a isto, a cidade se converte 

em um centro comercial importante. Devido a esta questão, escolheu-se como objeto de 

estudo as cartas de alforria desse local.  

A partir de 1779 e 1796 houve um renascimento econômico na Bahia, por conta 

da retomada da atividade açucareira. Em vista disso, uma análise sobre as cartas de 

alforria de uma cidade que durante o século XVIII passou por relevantes modificações 

se faz necessário, levando-se em conta que Salvador era um grande porto do tráfico 

negreiro. 

A escolha por fazer uso destas fontes primárias (cartas de alforria) se explica pelo 

fato de que elas formam um conjunto de fonte serial, somando um total de 58 cartas, o 

que possibilita perceber os padrões repetidos de comportamento. 

Para tanto, o primeiro capítulo, intitulado “Análise historiográfica das cartas de 

alforria”, traz uma discussão da historiografia que aborda as alforrias no Brasil, além de 

tratar especificamente da Bahia durante o século XVIII. Essa discussão busca examinar 

e contextualizar o sentido da liberdade que era outorgada através das cartas de alforria, 

assinalando conceitos de diversos historiadores como Stuart Schwartz (2001), Kátia 

Mattoso (1972, 1990), Maria Inês (1988), Russel-Wood (2005), e tantos outros que 

realizaram um estudo voltado às manumissões em diversas regiões do Brasil.  

Por fim, no segundo capítulo “A conquista da liberdade: as alforrias na cidade do 

Salvador”, analisa-se com base em estudos teóricos as histórias contidas nas cartas, 

identificando os meios em que a liberdade era alcançada, ou seja, se comprada, com o 

seu respectivo valor, ou se fora obtida gratuitamente e, ainda, se possui alguma restrição 

a ser cumprida. Questiona-se o papel do senhor, que participava ativamente deste 

processo. Enfim, trata-se de um perfil dos alforriados na cidade do Salvador no período 

que se desdobra de 1750 a 1800, focalizando os seguintes dados: nome, cor, nação. 
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CAPÍTULO I – ANÁLISE HISTORIOGRÁFICA DAS CARTAS DE 

ALFORRIA 
 

 

1.1  O CONCEITO DE CARTA DE ALFORRIA 

 

 
A liberdade pela alforria é um dispositivo legal...  

Em geral, está concedida em documento escrito...    

Kátia Mattoso 

 

 

A partir do pensamento de Kátia Mattoso acerca do conceito de alforria se exibirá 

uma discussão historiográfica fundamental para que se entenda o processo de 

alforriamento no Brasil colônia. Ao longo deste trabalho se observará que muitas vezes 

as cartas de alforria não foram consideradas como o fim das obrigações devidas pelos 

escravos, mas sim como o momento inicial de um novo tipo de relação entre eles e seus 

proprietários.  

Já há algum tempo, muitos historiadores discutem o processo de manumissão no 

Brasil Colonial. Segundo Almeida: 

A carta de alforria era o ato jurídico pelo qual o senhor transferia para o 

escravo a posse e o título de propriedade que tinha sobre ele, e daí a 

importância desse documento como prova de liberdade. Para ser reconhecida, 

a alforria devia ser oficializada: o senhor, ou seu procurador, se dirigia ao 

cartório e ditava os termos da carta ao escrivão. O documento era datado e 

assinado por testemunhas e pelo tabelião, e o senhor pagava os selos, 

legitimando o ato
1
.   

A manumissão, documento que é denominado de Carta de Alforria, foi 

instrumento por meio do qual o senhor libertava o seu escravo para então gozar da tão 

sonhada liberdade. Nela contém dados importantes que levam à compreensão dos 

padrões de alforria no século XVIII: 

Encabeçando a carta encontra-se o nome do escravo que está sendo liberado, 

acompanhado pelo nome de sua nação e origem ou pela indicação de sua cor. 

Seguem depois, no texto propriamente dito, o nome do senhor, o nome do 

escravo a ser liberto, sua cor, sua nação de origem, sua filiação, os motivos 

pelos quais o escravo está sendo liberto, a quantia pela qual o mesmo 

comprou a sua liberdade, a declaração de seu novo estado de homem livre, a 

                                                           
1
 ALMEIDA, Kátia Lorena Novais. Alforrias em Rio de Contas – Bahia/Século XIX. Dissertação 

(Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006, p. 48. 
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data em que a carta foi outorgada, as assinaturas das duas testemunhas e do 

tabelião e a data em que a carta foi registrada
2
”. 

Mattoso ainda define a alforria nos seguintes termos: 

A liberdade pela alforria é um dispositivo legal. Pode ser concedida 

solenemente ou não, direta ou indiretamente, expressamente, tacitamente ou 

de maneira presumida, por ato entre vivos ou como última vontade, em ato 

particular ou na presença de um notário, com ou sem documento escrito. Mas 

se não há uma ata, faz-se necessário que haja testemunhas comprovantes da 

alforria. Em geral, esta é concedida em documento escrito, assinado pelo 

senhor ou por um terceiro, a seu pedido, se ele é analfabeto. Para evitar 

contestação, tornou-se hábito que o documento seja registrado no cartório em 

presença de testemunhas
3
. 

 

A carta de alforria era um documento legalmente produzido que registrava a 

vontade do senhor em abrir mão de sua propriedade assegurando, assim, ao escravo uma 

nova condição: a de liberto. Segundo a autora, a alforria traz consigo informações 

essenciais para os historiadores. É possível perceber os motivos reais da liberdade do 

cativo, se ela foi concedida de forma onerosa, gratuita ou sob condição. Este documento 

de fundamental importância para o entendimento da sociedade brasileira nos anos da 

escravidão reflete a vida dos grupos que gozavam da idealizada liberdade. 

Mais recentemente, Márcio de Souza Soares em sua obra A remissão do cativeiro 

discute a questão da dádiva da alforria e dos aspectos relevantes desta prática. O autor 

atenta para o fato de que os primeiros estudos acerca das alforrias no Brasil 

privilegiaram as Minas Gerais do século XVIII e os centros urbanos, como Salvador e 

Rio de Janeiro. Há um pressuposto de que estes centros ofereciam condições mais 

favoráveis para que o cativo adquirisse a sua manumissão, ou seja, a urbanização e a 

grande diversidade econômica propiciavam aos escravos que podiam exercer tarefas 

fora do seu ambiente de trabalho, o acúmulo de pecúlio necessário para então adquirir a 

sua liberdade
4
. 

Segundo Soares, “a alforria era, portanto, derivada de um acordo moral entre as 

partes e pressupunha a continuidade do mesmo após a efetivação da dádiva
5
”.  Este 

teórico ainda ratifica que mesmo havendo a participação do escravo na constituição 

                                                           
2
 MATTOSO, Kátia Maria de Queirós. A propósito das cartas de alforria, Bahia 1779-1850. Anais de 

História. Assis, n. 4, 1972, p. 31. 
3
 MATTOSO, Kátia Maria de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990, p. 177. 

4
 SOARES, Márcio de Souza. A Remissão do Cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos 

nos Campos dos Goitacases, c. 1750 – c. 1830, Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p. 24. 
5
 Ibidem, p. 153. 
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destes termos inseridos no acordo, a concessão ou não da liberdade estava reservada ao 

senhor. 

Sheila de Castro Faria discute a alforria, referindo-se que esta fora uma prática 

ligada à legislação portuguesa, através do direito costumeiro. Faria afirma que as 

Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas não discorriam acerca das formas como 

seria possível alforriar um escravo, mas da probabilidade da perda da concessão. Estas 

resoluções eram inspiradas no direito romano
6
. Para ilustrar esta afirmativa, a autora 

alude que essa possível anulação que era tratada nas Ordenações seria para casos 

específicos e que não somente para pessoas negras: 

A legislação contida nas Ordenações Filipinas, que se referia à retirada da 

alforria, toda ela era uma cópia integral das Manuelinas. Portanto, 

mantiveram-se por séculos as determinações gerais que tratavam da alforria, 

embora algumas leis tenham sido editadas no decorrer do período, quase 

todas aplicadas a casos específicos. Deve-se ressaltar que a legislação contida 

nas ordenações abarca a escravidão de pessoas não necessariamente negras
7
. 

Stuart Schwartz assegura que as manumissões apresentavam as razões pelas quais 

o escravo tinha acesso à liberdade. Após alforriados, o documento que poderia vir 

atribuindo algumas limitações ou não, era registrado em cartório e estaria sob o poder 

do liberto, já que, para o autor, a escravização ilícita de sujeitos de cor era um risco
8
. 

Maria Inês Côrtes de Oliveira se refere às cartas de liberdade informando que 

estas eram transferidas através do senhor durante sua vida ou até mesmo depois de 

morto por meio de testamento. A carta poderia ser gratuita ou doada a partir do 

pagamento correspondente ao valor do cativo, sendo pago pelo próprio escravo ou por 

terceiros, podendo ser um parente. De acordo com a autora, a manumissão só teria 

legalidade se fosse registrada em cartório, onde pudesse constar no livro de notas o 

número do registro e, por fim, a carta ficava sob poder do então liberto
9
. Oliveira 

enfatiza ainda que “a mobilidade legal – de escravo a liberto – era efetuada através de 

lei especial ou através das Cartas de Alforria ou Cartas de Liberdade
10

”.  

                                                           
6
 FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do 

Rio de Janeiro e de São João Del Rey (1700-1850). Niterói. Tese de Doutorado em História do Brasil. 

Universidade Federal Fluminense, 2004, p. 79. 
7
 FARIA, loc. cit. 

8
 SCHWARTZ, Stuart B. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: Edusc, 2001, p. 174. 

9
 OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de. O liberto: o seu mundo e os outros. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Salvador, São Paulo: Corrupio, 1988, p. 23. 
10

 Ibidem, p. 21. 
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A carta de liberdade também poderia ser doada por meio de testamento dos 

proprietários. Russel-Wood justifica os termos que variavam partindo da concessão de 

uma alforria incondicional e sem pagamento algum a disposições mais complexas, 

como a coartação (pagamento parcelado), que ordenavam ao escravo alguma forma de 

pagamento ou execução de certas condições que podiam ser de longa duração ou não
11

. 

O autor elucida a doação da alforria por meio de testamento da seguinte forma: 

A liberdade concedida, nos termos de um testamento, a um escravo 

merecedor podia ser condicional e era suscetível de ser revogada por um 

codicilo posterior caso o comportamento subsequente do beneficiado 

mostrasse que o favor era imerecido ou fora obtido por meios desonestos ou 

ilegais
12

. 

 

Por fim, Mattoso realça que as cartas de libertação registradas são um documento 

apaixonante, pois “elas narram a história muito digna dos esforços e das penas de todo 

um povo escravo, sedento das míseras liberdades outorgadas pelos senhores mais 

calculistas do que generosos”
13

. 

 

 

1.2 ASPECTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS DO SÉCULO XVIII 

 

 

No Brasil, especificamente no Nordeste, os escravos vindos da África para 

trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar se tornaram imprescindíveis na economia 

brasileira entre os séculos XVI e XIX. Os núcleos expressivos no que tange a 

quantidade de escravos ficavam em Pernambuco e na Bahia. A partir da descoberta de 

ouro na região das Minas Gerais, esse quadro se modificou, visto que muitos escravos 

que antes estavam empregados nas zonas férteis dos canaviais e no litoral, agora iam em 

direção à região aurífera. No século XVIII, o declínio dessas minas de ouro era visível e 

isso fez com que grande parte da população escrava retornasse à área litorânea. Mattoso 

afirma que: 

[...] Entre 1779 e 1796, deu-se o renascimento econômico da Bahia com a 

retomada da atividade açucareira que havia permanecido estagnada durante 

grande parte do século XVIII. Este renascimento econômico apoiava-se sobre 

uma atividade agrícola a qual devia sua existência e prosperidade à presença 

de uma abundante mão de obra escrava. Parece-nos então plausível sustentar 

                                                           
11

 RUSSEL-WOOD, A. J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2005, p. 68-69. 
12

 RUSSEL-WOOD, op. cit., p. 70. 
13

 MATTOSO, 1990, p. 181. 
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que esta retomada de atividade econômica no campo da agricultura tenha 

modificado a relação entre a oferta e a procura no mercado de trabalho. 

Tendo se tornado rara, a mão de obra escrava foi objeto de muito apreço por 

parte de seus senhores e possuidores
14

. 

Partindo do pressuposto de Mattoso, destaca-se um aspecto tratado por Schwartz 

que é justamente o socioeconômico nos primórdios do século XVIII, pois com a 

descoberta de ouro nas Minas Gerais, como já foi mencionado anteriormente, a 

necessidade de escravos naquela região era inevitável, com isso houve um aumento 

considerável no preço do escravo e uma competição que exigia importação de novos 

africanos, tanto nas zonas auríferas como na agrícola, caso da Bahia
15

. O período tratado 

aqui compreende esta estabilidade, pois foi exatamente a partir de 1740 que a zona 

açucareira voltou a se equilibrar. Isso fez com que a Bahia se tornasse uma das mais 

importantes regiões escravocratas das Américas.  

Russell-Wood também discutiu essa questão da transição econômica das Minas 

Gerais e da Bahia, onde houve um aumento considerável no número da população livre 

de cor, e este fenômeno, conforme o pesquisador, deveu-se a dois elementos, primeiro o 

descobrimento de ouro em Minas Gerais, fazendo com que muitos escravos tivessem 

mais oportunidades econômicas e, consequentemente, mais chances de adquirir a sua 

carta de alforria, não somente proveniente da mineração, como também da agricultura e 

do comércio. Outro ponto relevante foi o aumento da urbanização juntamente com o 

número de oportunidades sociais e econômicas, que outrora não estava presente numa 

sociedade predominantemente rural e patriarcal
16

. 

Mattoso também argúi essas transformações na cidade de Salvador no século 

XVIII, assim como os autores citados anteriormente, a autora afirma que da mesma 

forma que houve um declínio na produção de açúcar aqui na Bahia por conta da 

descoberta de ouro nas regiões das Minas, houve também um crescimento na cidade, 

que permitiu que surgissem classes sociais intermediárias, os crioulos e os mestiços, 

além dos preços altos que os escravos destinados às regiões auríferas possuíam, e tudo 

isso propiciava um ambiente em que as condições de liberdade a crioulos baianos eram 

mais fáceis de adquirir
17

.  
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1.3 A AQUISIÇÃO DA LIBERDADE: sujeitos, meios e contradições 

 

A palavra liberdade, para os escravos, significa livramento da escravidão, o qual 

era obtido de algumas maneiras, que segundo Mattoso “[...] ocorria geralmente de três 

formas: com a morte natural do escravo, por imposição de lei específica ou pela 

manumissão ou alforria
18

”. 

Bellini afirma que a mobilidade que os escravos domésticos tinham quando 

circulavam pelas ruas para adquirir alimentos, água e levar mensagens aumentaram as 

chances do escravo obter a alforria por conta da habilidade e esperteza que este, por 

conseguinte, possuía
19

. Russel-Wood também afirma que os escravos domésticos 

tinham mais possibilidades de serem beneficiados que o escravo do campo ou do 

engenho, e, entre os escravos de casa, as mulheres tinham algumas vantagens sobre os 

homens
20

. Assim como Bellini e Russel-Wood, Soares afirma que os escravos que 

estavam na esfera doméstica eram os maiores favorecidos no que tange à aquisição da 

alforria, mormente no espaço urbano
21

. 

No que se refere às alforrias gratuitas, Oliveira se reporta a estas alegando que a 

concessão da carta incondicional e sem custo algum era um ato generoso por parte do 

senhor, por conta dos bons serviços que o cativo havia prestado, além de outros 

elementos como a fidelidade e demais predicados tão estimados pelos proprietários de 

escravos. Para ela, este tipo de alforria geralmente era doado para as crias da casa e as 

escravas que participaram da criação do senhor assim como dos filhos do proprietário, e 

o ato comumente ocorria no dia do batismo. Essa prática era denominada de “forros de 

pia” 
22

. Soares também discorre acerca das alforrias de pia, afirmando que: 

A alforria na pia batismal era um ganho obtido no seio de uma relação, sem 

dúvida alguma, extremamente desigual, mas ainda assim uma relação em que 

o poder de mando dos senhores podia encontrar pela frente, como contrapeso, 

a astúcia das escravas
23

. 
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As alforrias de pia, no entanto, não se resumiam somente às relações que o senhor 

possuía com sua escrava, algumas mulheres outorgavam este tipo de graça, assim como 

filhos de escravos casados a receberam
24

.  

Faria afirma que “a alforria de filhos ou parentes dos senhores na pia batismal, 

mesmo sem o reconhecimento explícito da paternidade no momento, mas realizado anos 

depois, foi muito frequente em todas as épocas e em todas as regiões
25

”. Em relação a 

isso, Soares assegura que os batizados eram rituais públicos e as igrejas viviam cheias 

de gente afeita às maledicências. À vista disso, o autor afirma: 

Para que a alforria na pia batismal fosse alcançada logo após o nascimento, 

tudo dependia da consciência culpada de um senhor por deixar um filho ou 

parente amargar as agruras do cativeiro, combinado com a habilidade das 

mães desses pequenos escravos, considerando que, como se verá mais 

adiante, a maior parte das crianças alforriadas na hora do batismo era 

composta por filhos ilegítimos
26

. 

Soares ainda ratifica que era constrangedor ao decoro da família e uma infâmia as 

doutrinas da Igreja, um proprietário solteiro, casado ou viúvo afirmar publicamente que 

matinha uma relação com as cativas que era contrária a moral e aos costumes da época, 

entretanto alguns senhores no leito de morte assumiram essa relação, temendo a sina de 

suas almas
27

. Seria um embaraço o senhor assumir que possuía um filho fora do 

casamento e ainda com sua cativa. Talvez esse reconhecimento tardio da paternidade a 

que se refere Faria fosse o motivo que fizesse o senhor agir dessa maneira, admitindo 

seu filho ilegítimo nos seus últimos momentos de vida. 

Além de gratuitas, e através das águas do batismo, as alforrias também eram 

onerosas, mas apesar disto, dependiam da vontade do senhor. Oliveira declara que: 

[...] a compra da liberdade estava conjugada não apenas à vontade do 

proprietário, mas também à cotação da mão-de-obra escrava, por sua vez 

dependente das condições de renovação do contingente escravo e da demanda 

do mercado em fase de prosperidade ou de crise do setor de exportação
28

. 

 

Na manumissão de caráter oneroso, Mattoso justifica que o livramento do 

cativeiro era proveniente da troca de prestação devida pelo senhor ao próprio cativo que 
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retribuía em dinheiro. Contudo, ao passo que havia o pagamento da alforria em moeda 

corrente, existiam outras modalidades “em que se dava como pagamento de sua 

liberdade um outro escravo
29

”. 

De acordo com Soares: 

Não obstante a evidente e intensa movimentação dos escravos para fazerem 

por merecer, arranjarem pecúlio e negociarem a liberdade com seus senhores, 

penso que, acima de tudo, as alforrias eram essencialmente uma dádiva. 

Inclusive as pagas
30

. 

Com esta afirmação, parte-se para a discussão dessa dádiva adquirida por muitos 

escravos, seja ela gratuita ou onerosa. Soares esclarece que nenhuma dessas 

modalidades era simples, ou seja, a alforria era uma prática “seletiva
31

”, pois diversos 

fatores eram levados em conta no ato da manumissão, e talvez o mais importante de 

acordo com Soares: “[...] a peça chave para um cativo ser agraciado com a liberdade era 

a obtenção da confiança senhorial, reconhecendo-lhe a autoridade por meio de um 

comportamento submisso que o credenciasse ao prêmio máximo
32

”. 

Soares traz uma discussão muito salutar no que concerne à alforria como dádiva. 

Dessa forma, busca entender o conceito da palavra “dom”, e para isso evoca dois 

autores: Marcel Mauss
33

 e Maurice Godelier
34

. Segundo estes autores, o “dom” se 

tratava na verdade da construção de novos pactos, ou seja, trazendo isto para o contexto 

das aquisições das alforrias seria uma espécie de favor e gratidão que o escravo deveria 

prestar ao seu senhor em troca da sua liberdade. A dádiva, neste caso, de receber a 

alforria, acabava por traduzir em muitos casos, uma relação de obrigação e vantagem, 

visto que, quando a alforria era de caráter condicional, a obrigação de cumprir o que na 

carta exigia era fator decisivo para a liberdade total do cativo, e benefício para o dono, 

pois mesmo depois de ter cedido à carta, teria ainda sob o seu jugo o escravo “liberto”. 

Se a carta fosse incondicional essa transição de escravo para liberto sem restrição 

alguma transformava a pessoa, neste caso o escravo, em devedor. 

A dádiva na verdade abre um leque de oportunidades e desvantagens para as 

partes envolvidas. Nesse sentido, Soares nota que: 
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A dádiva instaurava uma relação de dependência recíproca que se desdobrava 

em relações assimétricas de reciprocidade entre os protagonistas, traduzidas 

por obrigações e vantagens desiguais para ambos. De todo modo, não é 

demais repetir que, para os agentes sociais envolvidos, essas trocas, ainda que 

desiguais, eram consideradas justas
35

. 

No caso do senhor, que se desfaz do seu escravo, seja porque tenha que lapidar do 

seu bem, por se encontrar em péssimas condições financeiras, ou pelo fato do escravo 

conseguir comprar a sua liberdade e, neste caso, essa dádiva acaba propiciando uma 

série de obrigações e ganhos entre senhor e escravo. Todas estas reflexões são 

imprescindíveis para se entender a forma de aquisição da alforria, pois esta é fruto de 

um acordo entre as partes envolvidas, entretanto, no final das contas o direito moral de 

outorgar a liberdade ou não cabia sempre ao senhor. 

Russel-Wood assegura que a forma mais habitual do cativo adquirir a sua carta de 

liberdade era acumulando pecúlio suficiente para proporcionar a si próprio a sua 

emancipação, ou seja, o valor por ele acumulado era dado ao senhor em troca da sua 

liberdade, ou até mesmo, segundo o autor, a um representante legal do proprietário
36

. 

Nesse diapasão, nota-se: 

O instrumento legal da manumissão era um documento com força legal 

assinado pelas partes envolvidas e com testemunhas. Identificava o escravo 

libertado, registrava as razões que levavam à concessão da alforria, estipulava 

se esta era condicional ou incondicional e a quantia (se houvesse) paga ao 

proprietário. O escravo recém-alforriado-chamado de liberto-costumava 

manter a carta em seu poder, mas os mais prudentes tomavam a preocupação 

adicional de registrar o original em cartório
37

. 

A carta de alforria geralmente era concedida aos escravos que residiam nas 

cidades, pois de acordo com Russel-Wood, as mesmas ofereciam condições favoráveis 

para que o cativo pudesse obter a soma necessária para a aquisição da carta de 

liberdade. E é nesse contexto que as mulheres foram muito privilegiadas no que diz 

respeito à obtenção da liberdade. 

Russel-Wood certifica, ainda, que as escavas eram ativamente encorajadas a 

saírem às ruas com tabuleiros cheios de carnes preparadas, alimentos e bebidas 

africanas, como acarajé, vatapá, caruru e aluá. Nas cidades, esta prática era organizada 

pela dona da casa, a quem as escravas entregavam a soma de tudo que fora vendido ao 

longo do dia, recebendo em troca um percentual pelo trabalho, ou seja, com isso as 
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escravas poderiam acumular pecúlio e adquirir a sua manumissão. Em fins do século 

XVIII, o professor régio de grego em Salvador, Luís dos Santos Vilhena, comentou a 

visão frequente de um grupo de oito ou dez escravas negras que saíam das casas das 

famílias mais nobres para vender suas mercadorias nas ruas
38

. 

Além do trabalho nas ruas da cidade, as mulheres escravas, de acordo com alguns 

autores, realizavam o papel de concubinas dos seus senhores, usufruindo de certos 

privilégios, como a alforria de seus filhos e a aquisição de alguns bens materiais
39

. Já os 

cativos que residiam na zona rural recebiam menos incentivo para a compra da 

liberdade
40

. Todavia, as relações entre o campo e a cidade do Salvador eram constantes, 

segundo Reginaldo: 

As vilas mais importantes do Recôncavo baiano se constituíram em centros 

da vida política, social e econômica das zonas produtoras de cana-de-açúcar, 

fumo e uma série de produtos indispensáveis ao abastecimento da cidade da 

Bahia
41

. 

Havia relações estreitas entre capital e cidades do Recôncavo, e isso fazia com 

que muitos agricultores tivessem residência na cidade, ocasionando um problema, pois 

até início do século XVIII não existiam tabeliães residentes nas cidades do Recôncavo, 

ou seja, para legalizar contratos ou até mesmo transações, fazia-se necessário se 

deslocar à Salvador. Com isto, pode-se afirmar que apesar da Carta de Alforria ter sido 

registrada em Salvador, não significava que o senhor e o seu escravo pertencessem à 

cidade. 

Os escravos inseridos nos distritos e nas cidades tinham meios de comprar a sua 

liberdade através do trabalho que exerciam nas ruas. Russel-Wood exemplifica esta 

prática através das artes mecânicas, onde o senhor supervisionava o trabalho que o 

escravo realizava e ao final dava a este trabalho seu retoque final.  Vale salientar que a 

prática do acúmulo só seria possível se o mercado oferecesse oportunidades que fossem 

favoráveis, assim como o talento que o escravo possuía levava muito em conta quando o 

assunto era a compra da liberdade através do trabalho realizado fora da propriedade do 

seu dono
42

.  
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Soares pontua que “[...] o tempo que um cativo dispunha para agenciar suas 

economias, fosse como fosse, tinha de ser objeto de autorização prévia do senhor
43

”. 

Essa autorização na verdade era uma graça peculiar dada a um número reduzido de 

escravos, pois até a publicação da Lei de 1871, nenhum proprietário de escravo estaria 

obrigado a alforriá-lo mesmo que este oferecesse uma contrapartida em dinheiro, afora 

em alguma exceção
44

.  

Mesmo adquirindo o direito de auferir um valor que correspondesse à compra da 

sua manumissão, o escravo estaria preso através de laços que correspondia à 

honestidade que aproximavam o senhor do escravo, ou seja, o escravo que estaria 

adquirindo a sua liberdade através do pagamento continuaria devendo apreço e 

reconhecimento ao seu antigo senhor, que para Soares, após a transição de escravo para 

liberto, este senhor passaria a ser o patrono
45

. Por fim, no que se refere a esta 

negociação, o autor realça que: 

[...] independente da negociação tácita ou declarada entre as partes 

interessadas, a validade de qualquer tipo de alforria derivava do fato de ela 

ser um ato pessoal e voluntário do senhor, passada ao escravo “sem 

constrangimento de pessoa alguma” como invariavelmente rezavam as 

escrituras lavradas em cartório
46

. 

Mattoso declara que o senhor só tem interesse em libertar o seu escravo se o 

mercado lhe apresentar condições para que este possa substituir o escravo que será 

liberto, ou seja, o preço dado ao senhor em troca da liberdade deve ser superior ao 

investido quando na compra do escravo. Além disto, como já fora dito anteriormente, a 

compra da alforria dependia do relacionamento que havia entres as partes, que de 

acordo com a autora “trata-se do grau de intimidade de que o cativo goza junto a seu 

senhor, de sentimentos difíceis de serem contabilizados, nos quais influenciam os 

matizes da amizade ou da indiferença”
47

. 

Além destes métodos de aquisição da liberdade, havia outro indireto, através da 

intermediação de uma irmandade. Segundo Russel-Wood, no Brasil colonial, negros e 

mulatos tinham a sua própria irmandade e o papel por elas desempenhado não está 

suficientemente claro. De acordo com o autor, na América portuguesa, em meio às 

inumeráveis irmandades de pessoas de ascendência africana, as mais importantes eram a 
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de Nossa Senhora do Rosário e a de São Benedito. As benfeitorias que proporcionavam 

incluíam auxílio financeiro para os membros escravos que almejassem conquistar a 

condição de pessoa livre. Muitas delas adotavam o exemplo da filial da irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário na paróquia da Conceição da Praia em Salvador
48

.   

Reginaldo em relação à irmandade de Nossa Senhora do Rosário na capitania 

afirma que “da cidade do Salvador até Ilhéus, contou doze irmandades de “pretos”, de 

devotos forros ou cativos, cultuando zelosamente a Virgem do Rosário
49

”. A autora 

afirma que no século XVIII um Frei chamado Jaboatão notou a grande participação de 

escravos e libertos nas confrarias, e as devoções mais comuns eram à Senhora do 

Rosário e São Benedito.  

O período que vai do século XVII ao XVIII marca o momento em que as 

irmandades estavam em expansão, tanto na colônia quanto na metrópole. Estas 

confrarias tinham diversos objetivos, dentre eles, a ajuda aos seus membros em tempos 

de dificuldades financeiras ou enfermidades. Entretanto, até em Lisboa, a Santa Casa da 

Misericórdia, onde a filiação se limitava aos brancos, auxiliava os escravos na aquisição 

das cartas de alforria no século XVIII
50

.  

Vale destacar que de acordo com uma cláusula de 1686, tais empréstimos só 

seriam realizados se todas as condições fossem seguras, ou seja, a apresentação de um 

fiador ou de garantias se fazia necessário. Mais adiante, a mesa da irmandade tinha que 

possuir a permissão do vice-rei ou até mesmo do governador para que assim a quantia 

fosse liberada
51

. 

Oliveira afirma que o papel da irmandade serviu para constituir laços, ou seja, 

houve o fortalecimento de junções pessoais, estimulando uma organização que é 

nomeada pela autora de rede de parentesco, originando uma estrutura de apoio mútuo. E 

um dos papeis mais essenciais “[...] foi a concessão de empréstimos para as alforrias
52

”. 

Em suma, era muito difícil fazer qualquer apreciação no que tange a números 

concretos ou até mesmo o efeito que estas irmandades provocaram nos negros e mulatos 

no favorecimento das alforrias. Com todas essas restrições para se adquirir qualquer 
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quantia de uma irmandade, a quantidade de beneficiados, segundo Russel-Wood, não 

passava de dois ou três a cada ano
53

. 

 

1.4 A PRESENÇA FEMININA NAS MANUMISSÕES 

 

 

Mattoso no que tange à expressiva presença feminina nas manumissões evidencia 

que “[...] a presença de um número maior de alforriadas prende-se ao fato de que elas 

têm, sobre o mercado de trabalho, um valor um pouco inferior ao valor do escravo 

homem
54

”. Partindo desta afirmativa é possível notar que desde a instalação do sistema 

servil, a mulher era considerada com menor aptidão física e aproveitamento no trabalho. 

Neste sentido, senhores resolviam ceder à liberdade. A referida pesquisadora garante 

que: 

As mulheres obtêm (na proporção de 2 escravas para um negro) a alforria 

com mais facilidade. Ora, na população escrava a proporção é de 2 homens 

para 1 mulher. As cartas de alforria são, pois, concedidas muito mais 

facilmente às mulheres que, de ordinário, vivem na intimidade do senhor ou 

exercem o ofício de vendedoras ambulantes. Além disso, custa menos 

substituí-las e elas envelhecem mais depressa que os homens. Mercadoria 

ainda mais preciosa, quando ela soube agradar, e mais rapidamente 

desvalorizada, a escrava consegue bem facilmente a sua alforria-sua própria 

liberdade ou a de seu filho
55

. 

 

Além destes fatores descritos por Mattoso, Reis em sua tese “As mulheres negras 

por cima – O caso de Luzia jeje” discorre acerca das relações entre homens brancos e 

mulheres escravas, afirmando que: 

[...] a relação entre homens brancos com mulheres escravas motivada pela 

escravidão é na verdade, uma repetição de explicações forjadas em períodos 

anteriores. Nem a religiosidade exacerbada e, na verdade, bem teatral, 

impediu que os homens e mulheres vivenciassem relações fora dos padrões 

canônicos. Demonstra-se que nossa cultura sexual não valorizava apenas o 

casamento, mas também o desejo e o prazer
56

.  
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Para Reis havia uma cultura sexual e uma política de gênero que acabava 

favorecendo as relações entre senhores e escravas. A pesquisadora ressalta também que 

as relações de poder entre homens e mulheres naquele período não estavam afirmadas 

no sexo, isso quer dizer que a diferença entre o sexo feminino e masculino, 

biologicamente constituída e teoricamente elaborada, ainda não era um invento que 

alcançasse a colônia portuguesa
57

. Russel-Wood, em relação aos motivos do 

predominante número de mulheres, afirma: 

Vários motivos concorriam para essa predominância feminina entre os 

alforriados. Os laços íntimos que se formavam entre escravas, seus senhores 

e suas senhoras podiam favorecer as mulheres, em particular aquelas 

empregadas no serviço doméstico
58

. 

 

Através desta declaração de Russel-Wood, chega-se à conclusão de que não era 

somente pelas vias “ilícitas” entre senhor/escrava que se conseguia de fato o livramento 

do cativeiro. Faria assegura que: 

Em lugares em que predominou a escravidão de negros da África, elas 

detiveram mais recursos que os homens para se libertarem do cativeiro, 

mesmo sendo em número muito menor na população escrava, na maior parte 

das regiões
59

. 

Entre os diversos recursos o grau de afinidade que a cativa possuía com a sua 

senhora contava muito na concessão da alforria, ou seja, segundo Karasch algumas 

escravas domésticas viviam constantemente ao lado das suas senhoras que, por 

conseguinte acabavam por considerá-las amigas e até mesmo confidentes
60

. 

Não somente Faria ilustra o acesso das mulheres à manumissão, como também 

outros historiadores afirmam que estas eram em menor número entre os cativos. 

Schwartz acentua isso quando alega que “dada a clara predominância de homens na 

população escrava geral, devemos salientar aqui que as mulheres obtinham liberdade 

numa proporção muito maior
61

”. A autora elenca alguns elementos que permitiram tal 

prática, como a aptidão das mulheres em reservar dinheiro, através do comércio, sendo 
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concubinas dos seus senhores e amas de leite. E no que diz respeito a esta prática de 

acumular pecúlio, a autora explica: 

A maioria das alforrias inscritas em cartas de liberdade e registradas em 

cartórios foi resultado da conquista, por parte dos escravos, de acúmulo de 

pecúlio. E, neste caso, também as mulheres saíam privilegiadas em relação 

aos homens. É necessário frisar que ambas as formas de conseguir a alforria, 

fosse paga ou gratuita, dependia do empenho dos envolvidos em convencer 

seus senhores a lhes conceder a liberdade
62

. 

Seja pelo menor preço das cativas, pela maior aproximação com seus senhores e 

maiores oportunidades em acumular pecúlio, o fato é que as mulheres dominavam as 

manumissões, mesmo estando em desvantagem na população cativa. Schwartz assegura 

que “era maior a probabilidade de homens libertos na infância do que de mulheres” 
63

. 

No entanto, mais adiante desta afirmação, o autor salienta que: 

Quando atingiam a puberdade, o valor comparativo dos jovens, como 

trabalhadores, aumentava consideravelmente e os sentimentos de afeição do 

senhor pelo menino eram substituídos por temores sexuais e físicos. Essa 

situação ajudaria a explicar o índice elevado e constante de emancipação de 

mulheres adultas em relação à relativa diminuição de homens adultos 

libertados
64

.  

Através das declarações acerca do acesso das mulheres a liberdade é possível 

imaginar diversas circunstâncias e condições que ocasionaram a transição de cativa para 

liberta, partindo disto, busca-se afirmar, ou até mesmo encontrar novos elementos que 

levaram estas cativas e outros escravos a passarem pela porta estreita da alforria, 

visando melhor entender os processos de alforriamento na cidade do Salvador. 
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CAPÍTULO II – A CONQUISTA DA LIBERDADE: as alforrias na 

cidade do Salvador 
 

 

Os caminhos que levaram o escravo à liberdade foram árduos e doloridos. O 

sofrimento vem desde o seu recrutamento na África até a sua chegada num país 

totalmente desconhecido, de hábitos e costumes distintos. Os traficantes de negros 

vindos da África geralmente escolhiam segundo Mattoso: 

 

[...] cabeças quentes das aldeias, os que infringiam as leis da comunidade, 

dando-se ao roubo ou cometendo adultério; eram igualmente vendidas as 

crianças, consideradas “bocas” inúteis, difíceis de alimentar em períodos de 

crise, ou os endividados e ainda os vendidos de guerra que com frequência se 

livravam dos irmãos nascidos de mães diferentes, por ocasião da morte do rei 

seu pai
65

.  

 

 

No Sahel saariano e na Costa do Ouro, naturalmente sujeitos às secas delongadas 

ou chuvas descomunais, famílias completas se vendiam para não morrer de fome. Já nos 

séculos XVII e XVIII, são as guerras, as campanhas militares, que na verdade não 

tinham o intuito de adquirir terras, mas homens, pois estes seriam as fontes 

indispensáveis do tráfico negreiro, já que para as autoridades das etnias que habitavam a 

área litorânea, o tráfico era um modo de se livrar de indivíduos que apesar de estarem 

no vigor da juventude, representavam risco, pois pertenciam a grupos residentes do 

interior que eram inimigos destas autoridades
66

.  

Na costa brasileira, o cativo era vendido para seu respectivo senhor, e levado a 

trabalhar nas plantações e assim começava a lida do escravo, pois são anos a fio de suor 

derramado até a conquista da alforria. No que tange a esta conquista, Mattoso afirma 

que pouquíssimos escravos saíram da condição de cativos e alcançaram a plena 

liberdade, pois a libertação afetava diretamente o dono do cativo, além de declarada por 

escritura pública e deliberada por terceiros, não obstante, tudo isto só ocorria com a 

permissão e vontade do senhor. Esta vontade de libertar o escravo de acordo com a 

autora é oriunda das seguintes alternativas: 

 
Um amo pode desejar libertar um escravo que trabalhou para ele anos a fio e 

remunerou suficientemente o capital investido quando de sua compra, ou 

ainda porque deseja realizar imediatamente seu capital: neste caso, o dinheiro 
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da compra da liberdade é, para o proprietário do escravo, mais fácil de ganhar 

do que o produto de uma venda dependente das condições do mercado e do 

“estado” em que se acha o cativo. Pode acontecer também que o senhor 

deseje recompensar os serviços prestados pelo escravo ou por seus pais. Pode 

acontecer, por fim, que o senhor se separa de um escravo rebelde, que 

ameaça a tranquilidade da família ou da plantação, de um negro doente, velho 

demais ou muito moço
67

. 

 

 

Guedes, ao analisar o processo de alforriamento, afirma que: 

[...] qualquer que tenha sido a modalidade da alforria, inclusive as pagas 

pelos cativos, a liberdade era uma concessão. Se os escravos tentavam cair 

nas graças senhoriais como uma atitude intencional, o que não se deve 

duvidar, o fato é que a submissão, a obediência e os bons serviços prestados 

eram estratégias de mobilidade social. Por isso, o motivo mais alegado pelos 

senhores para a doação de liberdade era o de ter recebido “bons serviços”, 

fidelidade, lealdade e obediência. Atitude contrária poderia implicar a 

revogação da promessa da alforria, ou talvez a revogação da própria 

alforria
68

. 

 

Gratuita ou onerosa, o escravo tinha sempre que prestar bons serviços durante o 

período em que se mantinha preso ao cativeiro, para adquirir a manumissão em qualquer 

uma destas modalidades. Já os senhores decidiam a outorga da manumissão. Durante 

este estudo, os senhores que conferiam a libertação do cativeiro eram em maior número 

nas cartas, totalizando 58,6%, já que neste quesito as mulheres que concediam a alforria 

correspondiam a 32,8% e 8,6% diz respeito a casais que também alforriavam o seu 

cativo.  

2.1 “PELOS BONS SERVIÇOS”, “PELO MUITO AMOR”: alforrias gratuitas em 

Salvador 

 

 

A carta de alforria foi uma prática admitida à legislação portuguesa através do 

direito costumeiro. Tanto gratuita quanto onerosa a alforria era revogável e os 

fundamentos para a anulação são inúmeros, dentre estes, a ingratidão era um exemplo 

típico de revogação. Mattoso alega que: “[...] um instante de mau humor, pode pôr 

abaixo o edifício duramente construído de sua futura libertação
69

”. Somente depois de 

1865, os tribunais se manifestaram contra estes procedimentos de anulação. Entretanto, 
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a invalidação da alforria por questões que remetiam a ingratidão, estava prevista no 

título 13 do livro 4 das Ordenações Filipinas do século XVIII. É lícito lembrar que ela 

era uma cópia total das Manuelinas, que se conservaram oficialmente legal
70

.  

Segundo Faria
71

, através deste documento o possuidor de um cativo tinha a 

possibilidade de libertá-lo. De acordo com a autora, as Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas não discutem os meios em que seria possível a prática da 

alforria, embora demonstrassem que estes meios já existiam. Mas as Ordenações 

tratavam das possibilidades da retirada da manumissão. Vale salientar que algumas das 

resoluções eram inspiradas no direito romano, todavia, a legislação presente nas 

Ordenações não incluía essencialmente indivíduos negros.  

Neste capítulo, ocupar-se-á na análise das Cartas de Liberdade que fornecem 

dados fundamentais para que se possa entender o processo de alforriamento na cidade 

do Salvador no século XVIII, no período que vai de 1750 a 1800, onde homens e 

mulheres alcançaram sua liberdade de forma gratuita, onerosa e até mesmo sob 

condições. 

Anterior aos anos compreendidos aqui, Schwartz constatou que no período que 

vai de 1690 a 1720 houve alta no preço dos escravos, e as alforrias a título gratuito 

diminuíram porque os senhores passaram a exigir pagamento para o consentimento da 

liberdade
72

.  

Durante uma análise mais abrangente das manumissões nos anos de 1750 a 1800, 

foi possível, através do estudo que Schwartz realizou anterior ao período estudado, 

perceber um leve aumento nas alforrias gratuitas, num total de 58 cartas conferidas a 

homens e mulheres, 55,2% correspondem a manumissões gratuitas. Do total de 32 

cartas de liberdade gratuitas, os homens alforriados neste tipo de carta representam 

46,9%. Entre estes, 20% eram de origem africana, 33,3% eram mulatos, 13,3% crioulos 

e 33,3% não tinham a sua origem registrada. As mulheres correspondem 53,1% do total 

de alforrias gratuitas. As africanas totalizam 41,2%, as crioulas 17,6%, as pardas 5,9%, 

mulatas 11,8% e as demais mulheres que saíram do estado de cativas e que não estão 
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identificadas quanto a sua origem, correspondem a 23,5%
73

. Insta salientar que essa não 

identificação está atrelada à má conservação documental. 

A maioria das manumissões foi cedida a estes escravos com a justificativa de que 

estes tinham prestado bons serviços, teriam sido humildes, fiéis e por possuírem boa 

vontade. Na carta cedida à escrava Claudina do Gentio da Costa pelo senhor Antonio 

Mauricio de Andrade, a justificativa fora por “boa vontade
74

”. Assim como esta, outras 

tantas foram cedidas a titulo gratuito como a carta do escravo Revero do Gentio da 

Costa, em que seus senhores Antonio Pires de Carvalho e [...] Luiza Araujo o 

libertavam por “boa vontade
75

”. Paiva alega que apesar dos bons serviços prestados aos 

donos, os escravos:  

Alforriados [...] certamente investiram em habilidades, em informações, em 

comportamento, em práticas cotidianas, em sentimentos, para, tempos mais 

tarde, serem eles os escolhidos pelo proprietário moribundo, entre todos os 

outros companheiros, para, então, „ganharem‟ suas Cartas de Liberdade
76

. 

 

A afirmativa de Paiva é muito pertinente, pois não seria possível um senhor 

alforriar um escravo se o seu comportamento não estivesse de acordo com as normas 

impostas no convívio diário, ou seja, a liberdade estava condicionada à obediência. 

Mesmo as cartas concedidas por gratidão, afeição e bons serviços, a alforria por 

vezes alegava condições objetivando manter a sujeição dos cativos. Bellini afirma que 

“nem todos tinham a sorte de, após obter a alforria, ficar desobrigados dos aviltantes 

“ofícios de escravo”‟
77

, ou seja, havia uma reprodução de libertos dependentes na 

propriedade do senhor até que a morte fosse consumada, caso encontrado na carta 

cedida ao escravo Constantino: 

Pela presente carta por mim assignada e por minha mulher comandada a fazer 

pelo padre coadjutor José Pinto de Carvalho o qual pedi [ilegível] por não 

poder por me achar gravemente molestado em que [ilegível] estou em meu 

legitimo juízo e me chamo Manoel [ilegível] Leal e minha mulher Firminiana 

Maria da Conceição e nós ambos [ilegível] temos vários bens e escravos, 

dentre os quais temos um pardo já casado por nome Constantino [ilegível] 

por forro e livre, como se nascera liberto do ventre de sua mãe pelo bom 
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serviço que dele temos recebido com condição de me servir como escravo 

enquanto eu vivo for e por minha morte ficará livre [sic]
78

. 

De certa forma, este era um meio de controle por parte do senhor, pois ao tempo 

que o libertava, o mantinha a sujeição e admitia a produção de um liberto que estava 

subordinado ao seu proprietário. Além disso, os bons serviços não extinguiam a 

existência de algum tipo de cláusula condicionante. Há um caso interessante de carta 

condicionada, em que o Patrono Padre João Pacheco de Souza Eça deixa claro no 

documento que a escrava Anna Parda teria que cumprir a seguinte cláusula: 

Hua escrava por nome Anna parda a qual por ser cria de minha may a 

senhora Dona Lourença Leonor de Souza Essa a forro com o ônus de 

me mandar rezar huá Capela de Missas por minha alma [sic]
79

. 

 

João Pacheco deixa claro na alforria que sua então cativa, a Parda Anna, a partir 

daquele momento teria uma dívida pessoal para com ele e, consequentemente, com sua 

mãe, Dona Lourença Leonor, com a condição de rezar uma capela de missas pela sua 

alma. Vale acentuar que esta condição é branda se comparada com as demais, que 

impõe uma servidão contínua até a morte do senhor. Esta carta nos reporta à afirmação 

de Mattoso sobre o escravo que adquiria a sua liberdade. A autora afirma que este não 

era prontamente livre, isto ocorria “só na segunda ou terceira geração quando o sonho 

da liberdade se completava
80

”. Em todas 32 cartas gratuitas examinadas, 15,6% tinham 

cláusulas a serem cumpridas, onde 60% dos alforriados eram homens e 40% 

correspondiam às mulheres. A carta outorgada ao crioulinho Raimundo, o fez servir a 

sua Dona Francisca Maria do [ilegível] enquanto a mesma estivesse viva, somente após 

o seu falecimento Raimundo estaria livre
81

.  

Outro exemplo de carta gratuita, porém condicionada, é doada ao crioulo Simão, 

cujo proprietário, o senhor José Antonio, libertava-o a partir de duas condições nos 

seguintes termos: “[ilegível] Será obrigado a servir me enquanto eu vivo for e minha 

may a senhora dona Maria da [ilegível] Cavalcanty
82

”. 

Nesta carta, o escravo adquiriu a “liberdade” mesmo que condicionada por ter 

prestado bons serviços, por possuir um bom procedimento e sujeição a quem tem 
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servido o seu dono até o momento da alforria, assim como teria que servir ao dono, o 

crioulo Simão teria que servir até a morte a pessoa nomeada por ele, neste caso, a mãe 

do proprietário. Na verdade estas cláusulas revogavam a emancipação do escravo Simão 

e este acabava por pagar um preço caro pela sua libertação, ou seja, uma liberdade que 

só viria acontecer após a morte dos seus senhores, uma via muito vantajosa para 

continuar garantindo a produção da propriedade e ao mesmo tempo a obediência, o bom 

serviço e a sujeição, como dita na carta do escravo. 

As crianças não estavam de fora destas cláusulas que não as tornavam 

independentes do cativeiro de imediato, caso visto acima no documento conferido ao 

crioulinho Raimundo e agora na carta registrada a crioulinha Maria, onde sua senhora 

afirma que “[ilegível] entre os bens que possuo e bem afirmo uma crioulinha por nome 

Maria com idade de seis anos filha da minha negra [ilegível] da nação nagô
83

”. Esta 

carta estava condicionada à morte da senhora Antonia de Paiva e a mesma alega ter 

muito amor por Maria, contudo, submete a servi-la até o fim da sua vida.  

A média de idade das crianças alforriadas durante a análise das cartas vai de 4 a 6 

anos de idade e a causa de ser uma minoria entre os alforriados, segundo Schwartz, é 

por conta da elevada taxa de mortalidade
84

. Ainda de acordo com o autor, as crianças 

que tinham menos de dez anos eram registradas com cautela e a idade era identificada. 

Posterior a isto, é que se prestava menos atenção no momento do registro. 

Geralmente a identificação das crianças nas cartas de alforrias era feita através da 

idade e expressões como cabrinha, crioulinho (a), pardinho (a), mulatinho (a) eram 

comum nos registros conferidos a elas.  

2.2 “POR TER RECEBIDO EM DINHEIRO CONTADO”: o preço da liberdade 

 

 

Assim como a idade dos escravos adultos, as manumissões compreendidas neste 

estudo não permitem evidenciar a profissão do escravo e até mesmo do senhor, assim 

como não mostra a origem do pecúlio que o escravo adquiriu para ter acesso à 

liberdade. Sabe-se que alguns autores afirmam que determinados escravos saiam às ruas 

para vender produtos de primeira necessidade, como carnes, alimentos e bebidas 
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africanas
85

. O número de alforrias pagas por homens e mulheres nas 58 manumissões 

examinadas totalizam 44,8%. No total de 26 alforrias pagas, 23,1% foram atribuídas aos 

homens, sendo que, neste conjunto, 50% são de origem africana, 16,6% eram crioulos, 

33,3% tinham a sua nacionalidade registrada, mas foi possível percebê-la devido à 

ilegibilidade do documento e não havia nenhum mulato ou pardo neste modelo de 

alforria. As mulheres correspondem a um número bastante expressivo, 76,9%; as 

africanas lideram com 55% do total de alforriadas, as pardas somam 10%, as crioulas 

são em menor número, sendo 5%, e as mulheres que não foram identificadas nas 

manumissões quanto as suas nacionalidades se devem pelo fato da má conservação 

documental e estas resultam em 30%. Nenhuma mulata obteve a alforria nesta 

modalidade. 

Os casos que serão discutidos aqui são peculiares e extremamente importantes 

para que se possa compreender o processo de alforriamento a título oneroso na Bahia do 

século XVIII. 

Como já fora discutido no capítulo anterior, as concessões pagas ou o 

autopagamento significava a possibilidade do escravo obter lucros ou até mesmo que a 

sua alforria tivesse sido comprada por algum familiar, pois em alguns casos a mãe 

comprava a alforria do próprio filho. Em relação a este tipo de alforria comprada por 

terceiros, pode-se citar o caso do senhor Domingos que recebeu “por mão de Jose 

Pereira” a quantia de vinte e cinco mil réis em troca da liberdade da escrava Felicia
86

. 

Senhores de escravos após o pagamento transferiam a carta de liberdade ao liberto 

logo após o registro em Cartório. Entre as alforrias onerosas, somente uma carta 

apresentou um caso atípico, onde o valor dado pela liberdade não se traduziu em 

“dinheiro contado”, expressão muito comum nas manumissões, e sim, uma escrava da 

Costa da Mina foi dada como forma de pagamento. A escrava que estava sendo liberta 

se chamava Barbara Preta e sua senhora Ursula Maria de Fonseca, filha legítima de 

doutor Caetano Arahujo
87

. Este foi o único caso encontrado entre todas as cartas. As 

demais foram pagas pelo próprio escravo ou alguém de sua família. A carta de Anna 

Maria da Purificação é um exemplo claro da intermediação familiar no momento da 

compra: 
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Por esta por mim feito e assignado digo eu Antonio Alves do Rio que entre 

os bens que posuo e de que sou legitimo senhor dono e desembargador e bem 

afim huma [ilegível] pardinha por nome Anna Maria da Purificação filha de 

Germana Marcelina a qual pagou pela quantia de trinta mil reis [sic]
88

. 

 

Nesta carta, a mãe de Anna paga pela liberdade de sua filha, com o consentimento 

do seu senhor, que afirma: “[...] faço muito de minha livre vontade
89

”. A escrava 

poderia lograr a liberdade daquele dia em diante para todo o sempre.  

As cartas de alforria traziam consigo diversos significados e sentidos, além da 

concessão à liberdade ao escravo. Campos afirma que esse ato era uma espécie de 

compromisso implícito de lealdade entre o senhor e seu escravo. Para ela, a alforria e o 

pecúlio compartilhavam um aspecto interessante, pois eram meios de negociação entre 

senhores e escravos
90

.  

Os donos de escravos, ao alforriarem seus cativos, tinham o hábito de demonstrar 

que mesmo sendo gratuita ou onerosa, a manumissão era um ato de generosidade, de 

livre vontade e sem constrangimento algum e isso era expresso no documento, a 

exemplo da carta conferida ao pardo Silverio, que pagou a quantia de noventa mil reis 

ao senhor Antonio Ribeiro da Cunha, que o libertava por livre vontade e sem 

constrangimento de pessoa alguma
91

. Conclui-se, então, que doada, comprada ou sob 

condição, a alforria dependia da livre vontade do senhor, já que se este tivesse o 

interesse de abrir mão do bem que possuía, no caso o cativo, seria de livre e espontânea 

vontade. 

Este modelo de alforria a título oneroso pressupõe um acordo entre as partes 

envolvidas, e/ou somente o senhor definia o valor da alforria. Em seguida, a quantia era 

acordada para o escravo, e este se possuísse o valor estipulado pelo seu senhor, 

comprava a sua liberdade. A partir de então o documento era registrado através das 

assinaturas do antigo dono e de suas testemunhas, que são diversas. 

Dois elementos eram cruciais durante o processo de avaliação do escravo: o 

primeiro deles era de como se encontrava o preço do escravo no mercado e 

consequentemente de como estava a economia baiana, pois este período compreende 
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uma transição econômica, onde os escravos que outrora se encontravam nas Minas 

Gerais, deslocavam-se para Bahia, por conta do declínio da zona aurífera, e aqui, a 

produção da cana-de-açúcar tomava novos rumos e as condições de liberdade se 

tornavam muito fácil, por conta dessa reestruturação da economia, já que a Bahia estava 

voltando a se equilibrar
92

. 

O segundo fator se refere à relação pessoal que o escravo tinha para com o seu 

senhor. Entretanto, não se pode deixar de lado o valor que era determinado para a venda 

do escravo, pois este dependia do estado do indivíduo, ou seja, sua saúde, uma vez que 

não seria vantajoso para o proprietário manter sob seu domínio um indivíduo que não 

estivesse apto a trabalhar; se estivesse em idade avançada, por exemplo, não valeria a 

pena deixar que o escravo permanecesse num regime de servidão; o sexo era fator muito 

significativo, visto que, como fora dito no início deste trabalho, havia um número 

expressivo de mulheres alforriadas, e nas cartas analisadas não foi diferente, porque as 

escravas tinham chances maiores de conseguir a alforria do que os homens por diversos 

fatores e, por fim, o grau de intimidade que acabava por contribuir para o preço da 

liberdade como consta na alforria de João do Gentio da Costa da Mina, autorizada pelo 

senhor Caetano Gomes Caldeira, onde João pagava a quantia de vinte e cinco mil reis 

para se tornar livre do cativeiro. Além do valor referido, como em todas as cartas, a 

alegação encontrada, além do pagamento, traduzia-se em bons serviços prestados por 

João enquanto a sua condição era a de cativo
93

. 

Geralmente, os valores das alforrias variavam muito, nunca era uma constante. O 

valor das manumissões que eram conferidas às mulheres se alteravam de vinte mil réis 

até cento e oitenta mil réis, e eram elas que pagavam valores significativos em relação 

às alforrias onerosas outorgadas aos homens, como mostra a alforria concedida à 

escrava Leandra, cuja senhora se chamava Dona [ilegível] Ferreira, viúva de Caetano 

Lopes, que pagou a quantia de cento e oitenta mil réis por sua liberdade
94

.  

Para os homens, os valores mudavam de vinte e cinco mil réis a cento e vinte mil 

réis, valor da carta conferida a Bartolomeo, cujo senhor Gaspar o libertava do cativeiro 

após ter recebido a quantia de cento e vinte mil réis em dinheiro contado
95

. Schwartz 

analisou a média de preços das emancipações anterior ao ano de 1750, iniciando por 
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1684 até 1746 o valor das alforrias concedidas às mulheres ia de setenta e cinco mil réis 

a cento e vinte mil réis, por vezes oscilando entre cento e vinte e cento e trinta mil réis 

nos anos de 1710 a 1734. Quanto aos homens, os preços iam de cento e vinte mil réis a 

cento e oitenta mil réis, além de haver uma significativa variação. Nos anos de 1695 a 

1699 houve uma queda no valor da alforria. Em seguida, no ano de 1700, os valores 

dispararam, atingindo o ápice entre os anos de 1720 a 1724, onde a alforria valia cento e 

oitenta mil réis. Após essa alta no valor da emancipação, houve uma queda, 

permanecendo entre valores que iam de cento e dez mil réis a cento e trinta mil réis até 

1746
96

.  

2.3 MARIA, IZABEL, ANNA... A MAJORITÁRIA PRESENÇA FEMININA NAS 

MANUMISSÕES 

 
 

O predomínio de mulheres entre os escravos libertos era expressivo. Faria observa 

que este fato seria uma das poucas ideias unânimes entre os historiadores. As mulheres 

eram em sua maioria presentes nas alforrias, mesmo sendo em número reduzido na 

população escrava
97

. Durante o exame das cartas, essa majoritária presença feminina 

pode ser constatada, a começar pelo número de alforriadas. Das 58 alforrias analisadas, 

63,8% correspondem a manumissões concedidas às mulheres, já os homens, apesar de 

serem em maior número na população escrava, somam 36,2%. No que tange às 

mulheres, das 37 cartas outorgadas gratuitas e onerosas, 35,1% eram cartas doadas a 

escravas da Costa da Mina, 5,4% fazem parte da Nação Gege, 5,4% são da Nação 

Angola e 54,1% das mulheres alforriadas não tem sua nacionalidade explícita.  

Mesmo com a expressiva predominância de mulheres nos registros de alforria, os 

senhores de engenho tinham predileção por homens em suas propriedades, e esse fato se 

justifica porque durante o tráfico na Bahia, o número de homens escravos que 

desembarcavam era maior. Schwartz assegura que isto ocorria por que:  

A predominância masculina pode ter sido causada pela preferência dos 

senhores de engenho e pelo fato de, ao menos no Brasil, dar-se pouca 

importância à capacidade reprodutiva das mulheres
98

. 
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Grande parte das alforrias outorgadas às mulheres foi a título oneroso, ou seja, 

elas pagavam uma determinada quantia ao seu senhor, para que o processo de 

alforriamento fosse finalizado. Os valores da compra variavam muito e não foi possível 

obter informações de como o valor pago pela alforria foi obtido. Para se comprovar esta 

variável entre as manumissões conferidas às mulheres, a alforria “doada” à escrava 

Maria da Nação do Gentio da Costa traduz um valor inferior, comparado ao da carta da 

liberta Leandra: 

Digo eu Jose Carvalho que entre os bens que posuo e bem afim huma escrava 

por nome Maria da Nação da Costa a qual pelos bons serviços que me tem 

feito e por haver recebido dela a quantia de cem mil reis em dinheiro contado 

muito de minha livre vontade sem constrangimento algum [sic]
99

. 

 

Outra escrava chamada Luzia da Nação da Costa da Mina pagou um valor 

considerado baixo se confrontado com as alforrias acima citadas: 

Digo eu Manoel Joaquim que [ilegível] bens que posuo e afim huma escrava 

por nome Luzia da Nação da Costa da Mina de cuja escrava recebi vinte mil 

reis [sic]
100

. 

 

Russel-Wood afirma que as manumissões eram resultantes de condições 

oferecidas pelo mercado. Os momentos de colapso em regra provocavam diminuição no 

preço dos escravos e, por conta disso, havia uma elevação nas compras das cartas de 

liberdade. Para o autor, assim como os momentos de crise, a prosperidade em 

determinado lugar ocasionava um número expressivo de concessão à alforria, uma vez 

que a economia prosperava, era possível que o escravo adotasse a prática de acúmulo de 

pecúlio, facilitando a compra da Carta de Alforria
101

.  

O período em questão é o momento onde a zona açucareira estava se equilibrando 

após a ascensão do ouro nas Minas Gerais. Após uma comparação com as alforrias em 

questão e as alforrias outorgadas no período estudado por Schwartz, percebe-se que 

houve uma diminuição nas alforrias onerosas, pois as alforrias gratuitas concedidas a 

homens e mulheres totalizam 55,2%, ou seja, um valor ligeiramente elevado no que 

tange às alforrias onerosas, que correspondem a 44,8%. Já Schwartz afirma que houve 

um aumento de alforrias onerosas entre os períodos de 1680 até 1720. Logo depois esse 
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aumento duplicou. O autor ratifica que a proporção de cartas onerosas e gratuitas não 

permaneceu constante em seu recorte temporal
102

.  

Em relação às atividades que as mulheres prestavam, supõe-se que estas se 

encontravam nos serviços domésticos (ama-de-leite dos filhos dos seus donos e até 

como amantes), pois no ato da aquisição da alforria são os laços criados entre escravas e 

seus senhores que fazem toda a diferença. No que se refere à esta relação dos senhores 

com as cativas, Reis relata que:  

Os diversos trabalhos que fazem levantamento sobre padrões de escravarias, 

em muitas partes do Brasil, informam também que, em grandes propriedades, 

os homens sempre são maioria, e era exatamente, nesses ambientes rurais que 

se encontram, com mais facilidade, os relatos de senhores com suas 

escravas
103

. 

 

Essa presença majoritária do sexo feminino nas manumissões só confirma os 

estudos de diversos autores de diferentes lugares do país. Todavia, as circunstâncias são 

díspares, mas o fato é que os homens eram muito mais aproveitados no que se refere ao 

trabalho braçal, e assim ficava muito mais difícil o senhor libertar o escravo masculino, 

seja porquê este trazia mais lucros, ou pelo elevado custo de aquisição. Faria assegura 

que “[...] os senhores estariam mais propensos a libertar escravas do que escravos, já 

que os últimos seriam preferidos em várias atividades, principalmente nas agrárias e nas 

de mineração
104

”. 

Por fim, as mulheres eram privilegiadas no que concerne à manumissão, por 

diversos fatores, entre eles, segundo alguns historiadores por serem menos resistentes e 

por chegarem prematuramente à velhice. Assim como as mulheres, homens e crianças, 

após libertos, passavam a desfrutarem do direito à emancipação, no entanto estes forros 

se tornaram membros de uma sociedade que não os assimilava. Laura de Mello e Souza 

reporta a isto, mencionando que: 

O escravo recém-liberto e novamente escravizado seria um tipo peculiar de 

desclassificado social, situado a cavaleiro de dois mundos – o mundo do 

cativeiro e o mundo da liberdade – e não pertencendo a nenhum. Tomado por 

cativo, o recém-alforriado se sabia livre e desejava provar a todo custo a sua 

nova condição, procurando fazer com que os outros reconhecessem a 
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liberdade que, apesar de lhe pertencer de direito, acabava, muitas vezes 

existindo apenas para ele, subjetivamente
105

. 

 

Os forros, que tinham sido libertos sem restrição ou impedimento algum, agora 

começariam a dar início a uma nova vida, sejam mulheres, homens, crianças, todos eles 

partiam para uma nova condição, deixando no passado toda uma vida de trabalho árduo, 

servidão, obediência para então se inserir numa sociedade onde estes libertos teriam que 

buscar alternativas de sobrevivência. Bellini nos reporta a esta nova condição de liberto, 

afirmando que: 

Apesar das dificuldades que a maioria encontrava para libertar-se do estigma 

de ter sido escravo, chegar à condição de liberto parecia estar simbolicamente 

associado a um renascimento, pois nas cartas aparecem alegações do tipo 

“como se nascera de ventre livre” ou “como se nascesse de pais e avós 

absolutos senhores de suas vontades”. De fato, em regra geral, o único bem 

do escravo era o seu próprio corpo, bem de que ele, como escravo, era apenas 

o portador, não era proprietário. A libertação, assim, devia significar como 

que a aquisição de um novo corpo, autônomo, diferente daquele que era 

propriedade do senhor
106

. 

 

Deste modo, na condição de liberto, o sujeito antes escravizado se revestia de 

novas possibilidades, mesmo que isso não significasse o ingresso nas prerrogativas de 

uma pessoa livre. 
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CONCLUSÃO 

 

 
A identificação e organização das Cartas de Alforrias na Bahia entre 1750-1800 

foram procedimentos assumidos para a realização deste trabalho. Atrelado a isto, 

realizou-se um diálogo com a bibliografia referente ao tema estudado, mas o foco de 

pesquisa foram as cartas de alforrias e, através destas, foi possível verificar a existência 

de distintos tipos de manumissão. 

Constatou-se a proeminência das alforrias gratuitas sobre as onerosas, revelando 

assim a existência de um número considerável de alforriados por gratidão, fidelidade e 

aos bons serviços prestados para os seus senhores, o que leva a constatação de que, 

mesmo em um período de transformações profundas em Salvador, com o declínio nas 

atividades da produção de açúcar, houve uma soma notável de libertos por estas causas, 

que se traduziram em cartas gratuitas, apontando assim a existência de “afetuosidade” 

entre os senhores e seus escravos. 

Entendeu-se a predileção por alforrias concedida às mulheres, fato elucidado pela 

questão de que os escravos homens, por serem mais bem aproveitados nas atividades 

agrárias, por conta de sua força física, eram em menor número nas alforrias, já as 

mulheres, consideradas como frágeis, custavam menos, eram rapidamente 

desvalorizadas e envelheciam depressa. A análise dos autores estudados ratifica estas 

informações. 

Associado às pesquisas de historiadores e da análise de 58 documentos, esse 

estudo teve o propósito de identificar os padrões das Cartas de Alforrias na cidade do 

Salvador entre 1750-1800, tendo em vista informações como gênero, nação a qual o 

escravo pertencia, cor, causas da alforria e preço dos alforriados, além de observar as 

estratégias desempenhadas pelo cativo para negociar sua liberdade. Foi possível traçar 

um perfil destes novos libertos que estavam prestes a se inserir numa sociedade que os 

impelia para uma condição muitas vezes sub-humana. 

Muitas foram as dificuldades encontradas durante a execução da pesquisa para 

construção dessa monografia, entre as quais se destacam a inexistência de 

conhecimentos paleográficos da pesquisadora, o fato de grande parte dos Livros de 

Notas referentes ao período estudado estarem em desuso e a má conservação de livros 
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disponíveis. Malgrado tudo isso, é lícito destacar aqui que foi possível fazer um estudo 

satisfatório, que atendesse aos objetivos prefixados. 

Destarte, o presente trabalho monográfico, realizado após muitas (re) leituras em 

torno da temática Cartas de Alforria possibilitou muitas arguições a respeito da vida dos 

escravos em busca de uma “liberdade”, um documento que os tornariam/incorporariam 

a uma sociedade excludente. Enfim, todas as discussões travadas nesse texto científico 

permitiram conhecer aspectos instigantes da História. 
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