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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem por objetivo o estudo sobre a família escrava na Vila de São 

João del Rei no período de 1801 a 1810.

O período acima descrito foi escolhido com a finalidade de se conhecer o modo 

de  vida  do  escravo  ao  tentar  compreender  suas  relações  familiares,  mas  sem  a 

perspectiva das leis abolicionistas que vão surgindo a partir de 1850 e que certamente 

interferem no cotidiano  da  vida  escrava,  como também em toda  sociedade.  Isto  se 

explica porque o escravo, ao perceber mudanças de leis que poderiam interferir na sua 

situação de cativo, com certeza nutriria esperanças ou praticaria ações que antes não lhe 

passaria pelo pensamento, uma vez que não havia uma perspectiva sequer de liberdade, 

a não ser pela compra de sua liberdade. O principal objetivo deste recorte cronológico é 

trabalhar as relações familiares escravas da Vila de São João del Rei e procurar mostrar 

a  freqüência em que foram encontradas nos inventários e o quanto significativas estas 

foram para  definir  as  relações  sociais  daquele  período.  E,  aliado  a  estes  dados,  é 

bastante importante ressaltar que esta década delimitada para esta pesquisa foi marcada 

por um maior índice de legitimidade entre as mães escravas durante as décadas de 1741-

1750 a 1841-18501. Em São João del Rei. Isso certamente interfere em nossa pesquisa 

uma vez que a torna mais rica ao encontrarmos mais quantidades ,e portanto, variedades 

de relacionamentos familiares entre a população escrava da vila naquele período.

O trabalho visa conhecer o cotidiano escravo dentro do círculo familiar ao tentar 

trabalhar  o  tamanho médio da prole  escrava e  presença nas escravarias,  de famílias 

escravas, dentro da Vila de São João del Rei, período  citado acima. O interesse é saber 

se havia uma uniformidade entre o número de filhos das famílias escravas pesquisadas 

em toda  a  década  ou  se  houve alteração  do  número  de  filhos  comum das  famílias 

escravas  no decorrer de 1801 a 1810. Para trabalharmos estes dados levaremos em 

conta  o tipo de parentesco descritos nos inventários post mortem onde são arrolados 

todos os  bens da pessoa falecida,  o  inventariado,  e  entre  os  bens  estão o nome do 
1BRUGGER, Sílvia Maria Jardim. Minas Patriarcal  -Tese –Família e Sociedade (São João del Rei, séculos XVIII e 

XIX). Niterói, 2002.Tabela 2.3 – LEGITIMIDADE X CONDIÇÃO DA MÃE. P.83



escravo, a idade, na maioria das vezes, a origem, algumas vezes aparece a profissão e, 

em alguns casos, o grau de parentesco com outro escravo do mesmo inventário. Daí nos 

deparamos com algumas limitações como a de não se poder saber se havia algum tipo 

de ligação familiar de escravos de plantéis diferentes (o plantel inventariado com outros 

plantéis) por não serem  citados tais casos, e ainda havia casos de plantéis que possuíam 

uma ou mais crianças escravas pequenas em faixa etária (1 a 5 anos) que precisam de 

maiores cuidados, porém  não havia uma definição de parentesco entre estas crianças e 

os  demais  escravos  daquele  plantel,  mesmo  sendo  citadas  escravas  em idade  fértil 

naquele mesmo inventário. Este último caso nos deixa claro a relatividade do total de 

informações que foram coletadas na pesquisa e o quanto está sujeita uma pesquisa a 

limitações como estas, embora casos como este não sejam uma regra geral. 

Trabalharemos  também  a  questão  do  levantamento  do  número  de  famílias 

escravas que eram constituídas pelo(s) filho(s) e um dos progenitores em contraposição 

ao número de famílias escravas que eram constituídas pelo(s) filho(s) e por ambos os 

progenitores. Isto nos levaria a perceber a freqüência com que filhos de escravos têm 

conhecimento de seus pais e a isso acrescentamos também uma média de escravos que 

chegaram a  conhecer  seu(s)  irmão(s)  na  Vila  de  São João  del  Rei,  pelo  menos  na 

primeira década do séc. XIX.

Em relação  à  idade  média  da  escravaria  da  vila  de  São  João  del  Rei  neste 

período da história, faremos uma descrição da porcentagem de escravos encontrados de 

0 até 14 anos, ou seja, em idade infantil; de 15 a 39 anos, em fase mais produtiva e, 

consequentemente mais valorosos do ponto de vista financeiro;  e a partir dos 50 anos 

onde  já  são  menos  valorizados  e,  às  vezes  classificados  como  “velhos”  pelos 

avaliadores dos bens do inventariado, não descartando a possibilidade de não chegarem 

a ser nem avaliados como aconteceu em alguns casos esporádicos.

Para  maior  valorização  da  pesquisa  devemos  fazer  uma  comparação  entre  o 

número total de mulheres e de homens escravos que foram descritos durante o estudo 

destes inventários, uma vez que estamos trabalhando com a vila onde naturalmente há 

uma diferenciação com o município no sentido de que as atividades com fins lucrativos 

praticadas  pelos  senhores  de  escravos  geralmente  variam.  Por  exemplo,  a  atividade 

agropecuária  deverá  diminuir  em  relação  à  atividade  comercial  e,  portanto,  a 

necessidade de trabalho escravo para atividades que exigem grande força física aliada a 

grande número de pessoas  poderá diminuir em contraposição à vila. Isto nos levaria a 

entender que na vila, por ser um espaço urbano não seria necessariamente certo definir 



que se precisaria mais do trabalho escravo masculino do que do feminino, como no caso 

das fazendas do município.  Portanto é interessante que se compare a  quantidade de 

escravos pesquisados do sexo masculino com os do sexo feminino. 

E ainda sobre este assunto  faremos um levantamento do número de plantéis que 

são compostos apenas por escravos do sexo masculino, uma vez que foram encontrados 

em um número significativo de inventários. Isto mostraria uma tendência mais geral 

sobre a escravidão no Brasil  onde os plantéis muitas vezes eram compostos em sua 

maioria por  escravos adultos do sexo masculino, indicando assim uma tendência ao 

celibato como um fator presente durante o regime escravista, como já foi demonstrado 

em outros estudos regionais,

Os  estudos  recentes  também  não  negam  o  impacto  do  grande 

desequilíbrio  numérico  entre  homens  e  mulheres  (decorrente  do  tráfico 

africano  e,  posteriormente,  nas  regiões  cafeeiras,  do  comércio  interno  de 

escravos) sobre  as possibilidades dos cativos construírem famílias estáveis. 

Eles apenas mostram que eram os homens que sentiam  esse impacto, não as 

mulheres...2

São variados fatores que contribuiriam para esta situação, ou seja, maior número 

de escravos do que escravas nas escravaria, e uma parte disso se deveu à dificuldade e 

pouco lucro de uma procriação dentro do plantel que levaria tempo e custo para os 

donos destes terem retorno de seus trabalhos, à maior vulnerabilidade de mulheres em 

período fértil e crianças durante o transporte em navios negreiros para o destino final do 

trabalho  escravo  que,  muitas  vezes  causava  altos  índices  de  morte  em relação  aos 

escravos do sexo masculino adulto, dentre outros fatores que levariam um senhor de 

escravos  a  preferir  os  homens  às  mulheres  escravas.  Quanto  ao  interesse  da  nossa 

pesquisa,  isso  só  viria  a  contribuir  para  a  diminuição  da  expectativa  de  identificar 

núcleos familiares em meio aos plantéis da vila de São João del Rei porque, a partir do 

momento  em  que  encontrarmos  muitos  plantéis  com  escravos  na  maioria  do  sexo 

masculino, normalmente iremos nos deparar com um menor índice de famílias nestes 

plantéis justamente por desigualdade entre escravos do sexo masculino e feminino.

2 SLENES. Robert w.  Lares Negros, Olhares Brancos: Histórias da Família Escrava no Século xix. IN: Arantes, 

Antônio Augusto (org) - . Colcha de Retalhos-Estudos sobre a Família no Brasil. 2 ed. Campinas: UNICAMP, 1993. 

206 p. p.47



Mary C. Karasch3 nos fala da origem da população escrava onde relata que, além 

do continente africano, os escravos que estavam no Brasil vinham de diversas regiões 

como América do Norte (em poucos casos), Caribe e também de outras distantes partes 

do país. Em nossa pesquisa faremos um levantamento das procedências dos escravos da 

vila  pesquisada,  mas sempre esclarecendo que nem todos os escravos arrolados nos 

inventários continham a sua origem, dificultando deste modo uma melhor exatidão dos 

dados coletados.

Para  concretizarmos  nosso  trabalho  nos  baseamos  em  nossas  pesquisas  em 

fontes primárias (inventários post mortem) e colhemos a cada ano da década estudada 

(1801/10) os dados de cinco inventários que contivessem listagem de escravos entre os 

bens  do  inventariado  totalizando  um número  de  50  inventários  em toda  a  primeira 

década  do  século  XIX.  Estes  documentos  estão  disponíveis  no  arquivo  do  Museu 

Regional de São João del Rei.

Para acréscimo dos nossos conhecimentos e para que esta pesquisa se tornasse 

viável, nos respaldamos em textos de variados autores que pesquisaram e escreveram 

sobre a família escrava. Entre estes estão Robert Slenes, Sheila de Castro Faria, Hebe 

Mattos, entre muitos outros, entre os quais falaremos sobre alguns no capítulo seguinte.

A distribuição do trabalho será de forma simples, pois será composto por dois 

capítulos. No capítulo primeiro, será trabalhada a questão da discussão sobre a família 

escrava no Brasil colônia e serão explanados os pontos de vista de historiadores que 

representam  o  estudo  da  micro-história.  O  segundo  capítulo  será  feito  a  partir  da 

amostra dos resultados das pesquisas nas fontes primárias e de questionamentos sobre 

estes dados, uma vez que um pesquisador, por mais comprometido que seja com seu 

trabalho, deva apenas levantar questionamentos para possíveis discussões e nunca tirar 

conclusões absolutas sobre seus resultados. Isto porque o historiador lida com o ser 

humano e suas ações, sendo deste modo impossível esgotar todas as possibilidades que 

poderiam nos levar aos motivos que uma sociedade agiu ou age de uma determinada 

maneira e de mais difícil acesso ainda é o motivo que levou determinada pessoa a agir 

de  determinada  maneira  dentro  de  uma  dada  sociedade.  Por  isso  concluímos  que 

teremos os resultados das pesquisas, mas teremos que sempre questionar toda hipótese 

3KARASH, Mary C.  A vida dos Escravos no Rio de Janeiro: (1801 – 1850). São Paulo: Companhia das Letras, 

2000. 643 p.

 



que um dado nos proporciona e nunca nos deixarmos levar por conclusões absolutas que 

tendem a não interpretar o homem em seu ambiente social.



1. A FAMÍLIA  ESCRAVA NA HISTÓRIA

O estudo da família escrava é recente e faz parte de uma nova abordagem 

historiográfica  que  põem  em  cena  personagens  que  até  então  eram  discriminados, 

ignorados  ou  até  mesmo  estereotipados  como  uma  conseqüência  imediata  do  não 

conhecimento de seus costumes e valores e por isso passa a envolvê-los com idéias 

prontas carregadas de preconceito do ponto de vista do observador que muitas vezes 

pertence a uma classe social, uma cultura, uma sociedade bastante distintos daquele que 

é  o  objeto  de  observação.  Estes  grupos  discriminados  ou  omitidos  pela  História 

chamada de tradicional são variados e alguns exemplos são los negros, as mulheres, os 

índios, entre muitos outros grupos que viram-se legados ao anonimato em decorrência 

da supervalorização de outros grupos que representavam classes ou valores dominantes 

como os europeus em relação aos povos dos continentes africano, asiático e americano, 

no período em que houve a colonização e exploração destes pelos primeiros. A cultura 

desses povos colonizados sofreu uma grande interferência e perda pelos padrões de vida 

dos  colonizadores  europeus  e  ainda  são  ignorados  pela  história  tradicional  que 

“enxerga” apenas um lado desta história, a do estrangeiro. Isto vem a nos mostrar o 

quanto   o  estudo  dos  homens  no  decorrer  do  tempo  esteve  preso  a  verdades 

contaminadas  por  visões  distorcidas  da  realidade,  que  se  preocupavam  em  apenas 

descrever um lado do acontecimentos, muitas vezes, baseado em relatos de personagens 

suspeitos  sem qualquer  prova  mais  relevante  tais  como  documentos  que  pudessem 

expressar as visões. Só a partir do final do séc.  XX, final da década de 60 – década de 

70, a História passa dar importância ao lado dos que estavam na escuridão do anonimato 

e da sujeição aos grupos privilegiados e, no que se diz respeito específico à família,

Antes da década de 1950, os estudos sobre a  família,  como se 

entende  hoje,  praticamente  não  existiam,  restringindo-se  a 

análises genealógicas, quase sempre de grupos de elite e baseados 

em  fontes  subjetivas.  A  vida  familiar  da  grande  massa  da 

população não era contemplada.4

4FARIA, Sheila de Castro.  História da Família e Demografia Histórica.  IN: Vainfas, R. e Cardoso, C. (org) – 

Domínios da História: Ensaios da Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 508 p. P.244 



            E dentro desta “massa da população” está inserida a questão da família escrava 

sobre a qual praticamente não houve estudos anteriores à década de 1980 no Brasil, 

sobre esta instituição e ela ainda foi alvo dos mais graves preconceitos quanto a sua 

forma de se organizar  e também  quanto à verdade de sua existência.  E, de acordo 

ainda com Sheila de Castro Faria5,  foi a partir de 1950, com o desenvolvimento da 

demografia  histórica,  em grande parte  francesa,  que se  têm os primeiros resultados 

destes estudos que envolvem a pesquisa em registros de batizado, casamento e óbito e a 

tentativa de reconstituir as famílias. E, deste modo se tem um novo marco na pesquisa 

histórica que se fundamenta em fontes primárias para a tentativa da reconstituição dos 

processos.

Segundo Robert Slenes6, variados estudos históricos têm nos  passado durante 

muito tempo uma gama de idéias preestabelecidas sobre a família escrava a respeito de 

sua vida íntima. Ou seja, tem-se tratado a família escrava como um meio de distorções 

de  regras  morais  quando  ainda  não  se  chega  ao  extremo de  simplesmente  negar  a 

existência dessa instituição alegando fatores tais como as condições do cativeiro: “ o 

excesso  de  homens  sobre  mulheres,  a  separação  de  famílias  no  tráfico  interno  de 

escravos,  os  caprichos  e  a  violência  dos  senhores”7.  A família  escrava  é  vista  pela 

historiografia do início do século XX, como instável e quase inexistente, se não fossem 

alguns casos ocasionais. A justificativa para este fato, segundo Slenes, não condiz com 

a realidade porque em suas pesquisas em Campinas,  no século XIX, foi  encontrada 

considerável proporção de núcleos familiares nos plantéis da região onde pesquisou:

É verdade que a maioria dessas pesquisas focalizam localidades em são 

Paulo, onde os índices de casamento pela Igreja entre escravos eram bem 

mais altos que em outras províncias. Contudo há informações que sugerem 

fortemente  que  os  dados  de  São  Paulo  não  indicariam a  existência  de 

estruturas familiares radicalmente diferentes das que prevaleciam entre os 

cativos do resto do Brasil, mas simplesmente um maior grau de acesso ao 

casamento religioso.8

5 Iden. 
6SLENES. Robert w. Lares Negros, Olhares Brancos: Histórias da Família Escrava no Século xix. IN: Arantes, 

Antônio Augusto (org) - . Colcha de Retalhos-Estudos sobre a Família no Brasil. 2 ed. Campinas: UNICAMP, 1993. 

206 p. 
7 SLENES. Robert w. "Lares Negros, Olhares Brancos: História..." p. 44.



Com isso podemos perceber  que,  apesar  da variação de  localidades,  há uma 

presença de famílias escravas, nunca sendo quase ou até inexistentes como afirmaram 

historiadores  do início do sé.  XX, tais  como Emília  Viotti,  Oracy Nogueira,  dentre 

outros.

Alguns historiadores, de acordo com Slenes, fizeram seus trabalhos baseados em 

depoimentos  de  observadores  brancos  da  época  da  escravidão  que,  por  suas  vezes, 

viviam  em  seu  universo  social  bastante  diferente  do  escravo  africano,  portanto 

carregado   de  preconceitos  e  distorções  em relação  ao  universo  cultural  do  negro. 

Também os relatos de viajantes da primeira metade do séc. XIX como Rugendas, artista 

bávaro, e  Jean Baptiste Debret, artista e observador francês, tiveram papel importante 

na construção de uma imagem deturpada do negro como ser “amontoado” em senzalas 

em meio a muitos outros escravos e que por conseqüência estavam “soltos” ou livres de 

qualquer regra de relacionamento afetivo/sexual aceito pelos brancos desta sociedade. 

Em questões relacionadas ao conhecimento da vida familiar, afetiva do escravo é bem 

improvável que pessoas que tenham “passado” e observado por pouco tempo e não 

tenha  convivido  neste  universo  das  senzalas  possam  ser  testemunhas  capazes  de 

compreender  o  que  se  passava.  Isto  porque  o  dia-a-dia  do  convívio  entre  pessoas 

envolve questões tão variadas que um simples observador “de fora” dessa realidade é 

incapaz de captar, a não ser que este venha a conviver neste novo mundo para conhecê-

lo melhor, como não foi ocaso. Quando deparamos com termos destes observadores 

caracterizando  os  escravos  como  "promíscuos"  e  "inconstantes"  em  seus 

relacionamentos afetivos /sexuais, devemos lembrar que “em suma, no que diz respeito 

a sexo e família, não há como caracterizar a prática do escravo, e muito menos o seu 

sistema de normas como desregrados.”9porque, na verdade, como já se foi dito, é uma 

questão do ponto de vista  do observador e não do povo  observado.  São encontros 

desarmoniosos de culturas diferentes.

Mas estes observadores também tiveram sua participação positiva na história no 

instante  em  que  serviram  para  esclarecer  dados  sobre  espaços  físicos  por  onde 

estiveram, descrever as formas das pessoas se vestirem, se alimentarem, ou seja, dados 

que  não  exigem interpretações  pessoais  de  quem observa,  não  correndo  o  risco  de 

8 SLENES. Robert w. Lares Negros, Olhares Brancos: Histórias da Família Escrava no Século xix. IN: Arantes, 

Antônio Augusto (org) - . Colcha de Retalhos-Estudos sobre a Família no Brasil. 2 ed. Campinas: UNICAMP, 1993. 

206 p.P. 46

9 SLENES. Robert w. "Lares Negros, Olhares Brancos: Histórias...". P. 48.



opiniões subjetivas que serviriam mais uma vez de pretexto para estereotipar povos com 

culturas diferentes.

Durante a escravidão e ainda algumas décadas após a libertação destes escravos, 

os romancistas "refletiram" largamente a mentalidade que sustentava aquela sociedade: 

afirmavam  uma  pretensa  superioridade  da  raça  branca  sobre  a  negra  e,  por 

conseqüência, que os negros tinham comportamentos aproximados aos dos animais e 

que cabia ao branco tentar podar estes comportamentos "desregrados". E o livro estaria 

dentro deste ideal de moralização do comportamento escravo uma vez que continha 

histórias  onde  os  personagens  poderiam  simbolizar  ora  o  negro,  ora  o  branco, 

relacionando-os com idéias de bem/verdade ou o mal. Um fator favorável ao estudo e 

posterior conhecimento daquela realidade seria que o autor brasileiro estaria mais perto 

da realidade que escrevia em relação ao estrangeiro, mas

Por outro lado, o autor brasileiro, de um modo geral, estaria em condições 

muito  melhores.  Embora  não  estivesse  no  Brasil  en  passant,  e  pudesse, 

portanto,  reconhecer  e  descartar  “as  histórias  mais  ridículas”  sobre  o país, 

ainda assim era quase tão distante dos escravos, em seu modo de ser e de 

perceber, quanto o viajante.10

Portanto,  muitos  destes  historiadores  do  período  da  escravidão  tiveram suas 

idéias consideradas como verdadeiras e inquestionáveis durante muito tempo até que 

surgem  explicações  sociológicas  no  início  do  século  XX  que  ainda  não  "vê"  essa 

existência  da  família  escrava,  mas dessa  vez,  descarta  o  preconceito  racial  e  inclui 

explicações sociológicas (como veremos mais  adiante).  Esta  nova historiografia que 

surge a partir das décadas de 70 – 80 no Brasil, se refere à abordagem da micro-História 

que, baseada em pesquisas em documentos de época, marcaram um novo período dos 

estudos historiográficos. Dentre estes historiadores tradicionais  estão Gilberto Freyre 

que,  referindo-se sobre a família escrava, nos lembra a prostituição dentro de casa e da 

animalidade do negro; Emília Viotti, sobre o  assunto, relata a promiscuidade sexual em 

que vivia os escravos e o quanto necessitavam de “regras” para mudarem sua conduta e 

ainda  como  conseqüência  disso  tudo,  a  família  escrava  poderia  ser  tratada  como 

10SLENES. Robert w.  Lares Negros, Olhares Brancos: Histórias da Família Escrava no Século xix. IN: Arantes, 

Antônio Augusto (org) - . Colcha de Retalhos-Estudos sobre a Família no Brasil. 2 ed. Campinas: UNICAMP, 1993. 

206 p.

 SLENES. Robert w." Lares Negros, Olhares Brancos: Histórias da Família..." P.52.



praticamente inexistente; Oracy Nogueira, se referindo ao caráter ocasional e promíscuo 

das relações sexuais e familiares entre escravos, afirmava que o escravo “mal chegava a 

conhecer a mãe e os irmãos”; já Roger Bastide se refere à vida sexual dos escravos 

como uma “vasta prostituição primitiva” onde o escravo tivesse vida sexual instável, 

trocando de  parceiro  quando  bem entendesse  .  Estes  autores  rejeitaram explicações 

racistas  para  estes comportamentos dos  escravos a  partir  da década  de 30,  onde  os 

comportamentos “desregrados” dos escravos eram condizentes com a condição de sua 

raça, mas foi colocado um pesado fardo sociológico sobre o comportamento familiar 

destes negros; fardo esse que não explica o comportamento de escravo através de sua 

raça, mas o condena a uma vida de subjugações e agressões físicas e psicológicas que 

lhe tira todo tipo de iniciativa de um comportamento mais aproximado ao da família 

branca e o marca por toda a vida. E quando se usa para estes os termos "licenciosidade", 

"promiscuidade do escravo", se chega ao argumento que estes homens cativos foram 

profundamente marcados por esta experiência, quase não sendo possível dissociar estes 

termos da pessoa do escravo. E podemos perceber as  marcas que estes autores atribuem 

à experiência do cativeiro, como de fato fizeram, começando por Caio Prado Júnior que, 

segundo Slenes11,  fez sua caracterização dos males da escravidão da seguinte maneira:

“Se o negro traz algo de positivo, isto se anulou na maior parte dos casos, 

deturpou-se em quase tudo mais”, dizia ele. “O escravo enche o cenário” 

pois o trabalho cativo “não lhe acrescentará [ao negro] elementos morais; e 

pelo contrário, degrada-lo-á, eliminando mesmo nele o conteúdo cultural 

que porventura tivesse trazido do seu estado primitivo”

O trabalho de Prado nos mostra a questão da deformação de caráter e de cultura  que 

o ambiente da senzala, o da escravidão, trouxe para o negro fazendo com que ele ficasse 

marcado daí em diante em quaisquer momentos de sua vida. Só que o autor fala de uma 

ironia da situação, onde o negro “desregrado” moralmente tende a passar seus modos de 

vida para outros indivíduos e a corromper os demais componentes dessa mesma 

sociedade com seus comportamentos, sendo que a casa-grande passa a ser uma "escola 

11

 SLENES, Robert W. Na Senzala, uma Flor: Esperanças e Recordações na Formação da Família Escrava – Brasil  

Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 299 p. (Coleção Histórias do Brasil). P. 29



de vício e desregramento para a criança branca”12 É como se a sociedade viesse a sofrer 

do próprio mal que plantou.

Florestan Fernandes conclui que as condições da escravidão, principalmente com o 

desempenho  dos  senhores,  tolheram  as  formas  de  união  e  solidariedade  entre  os 

escravos: marcaram o comportamento sexual entre estes e também minaram suas normas 

de vida em família. Como resultado, o negro emergiu do cativeiro em um estado de " 

anomia" e "patologia social" sem os recursos psicológicos e os  laços de solidariedade 

para enfrentar a concorrência do imigrante e, por fim, conseguir uma mobilidade social e 

ainda

Fernandes procurou analisar o impacto do cativeiro sobre o trabalhador 

negro, abordando o escravismo não apenas como um sistema econômico, 

mas,  também ao  nível  da  fazenda,  como um regime organizado  para 

quebrar a resistência subalterna. Para Fernandes, as duras condições da 

escravidão e, mais especificamente, o esforço dos senhores de “[tolher e 

solapar] todas as formas de união ou de solidariedade dos escravos”, não 

apenas  tornaram  os  grupos  de  parentescos  extremamente  instáveis; 

também destruíram as normas familiares dos cativos, deixando-os sem 

regras  para  a  conduta  sexual  e  sem  um  imperativo  cultural  que 

incentivasse a formação de unidades familiares  ancoradas no tempo.13

       Observamos então uma tendência que coloca o escravo inserido em uma análise de 

conjuntura  social  maior  que,  automaticamente,  lhe  retira  qualquer  capacidade 

individual  de  ação  em  uma  sociedade  já  pronta  e  com  regras  estabelecidas  com 

antecedência. 

Mas, segundo Slenes, esta historiografia tradicional não tem fundamento quando se 

compara com pesquisas recentes feitas através da leitura de fontes primárias porque os 

dados destes são bem diferentes das fontes consultadas pelos historiadores tradicionais. 

Estas  pesquisas  recentes  nos  mostram que  as  famílias  escravas  eram  duradouras  e 

também eram comuns casos em que os filhos escravos conheciam os pais e chegavam a 

passar anos em suas companhias. 

12SLENES, Robert  W.  Na Senzala, uma Flor: Esperanças e Recordações na Formação da Família Escrava –  

Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 299 p. (Coleção Histórias do Brasil). P.30
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Estas  novas pesquisas que vão surgindo a partir da década de 80, visam retirar 

"as vendas" que estão sobre os olhos daqueles que buscaram seus trabalhos baseados em 

relatos de terceiros,  que por sua vez,  estavam "cegos" pela sua visão encoberta por 

padrões de vida diferentes dos do cotidiano escravo. Mas o Slenes também lembra que 

os  índices  acima  eram bem mais  baixos  em plantéis  com menos  de  10  escravos  e 

mesmo nos grandes plantéis havia também a separação de famílias e  a possibilidade da 

separação como ameaça constante.

Os estudos recentes  não negam o excesso de homens decorrentes do tráfico 

africano e do tráfico interno, o que se vê é que os homens sofriam menores índices de 

laços matrimoniais.

Estas  novas  pesquisas  "  não  indicam que  os  escravos  não  internalizaram as 

normas sexuais e familiares de seus senhores ou que suas normas permitia apenas a 

monogamia"(pág. 48), o que se sabe é que os registros excluem os casos de poligamia e, 

mesmo  assim,  a  alta  taxa  de  casamento  monogâmico  não  indica  tudo  que  se  era 

permitido pelas regras do escravos. Vale lembrar que em algumas sociedades africanas 

é  comum a poligamia,  associada à riqueza,  mas que no cativeiro do Brasil  o autor, 

Slenes, pensa ter sido ele pouco provável devido à escassez de mulheres escravas em 

relação ao número de homens escravos  e aos pouquíssimos recursos econômicos dos 

escravos.

Estes estudos partem das idéias de que o desequilíbrio numérico entre sexos na 

população  escrava,  o  peso  da  escravidão  e  as  possíveis  sobrevivências  de  normas 

favoráveis `a poligamia  não conseguiram destruir a família negra como instituição. A 

união sexual estável é definida como norma cultural no grupo cativo e não há como 

caracterizar a prática sexual e familiar escrava como "desregrada" . Portanto, Robert 

Slenes  chega  à  conclusão  de  que  Bastide   e  Fernandes  não  estão  corretos  em sua 

afirmações a respeito da família escrava no Brasil.

Slenes  fica  indignado  ao  comentar  como  são  taxativas  estas  conclusões  destes 

historiadores ao  tratar os escravos como seres semoventes e  desregrados sexualmente: 

- Será que  suas fontes são mais fidedignas do que as da nova  historiografia? - diz o 

autor. Aliados aos historiadores citados acima, estão os romancistas daquele período 

que, de acordo com o autor, contribuíram com seus textos para difundir ainda mais as 

imagens estereotipadas dos negros criando uma imagem de devassidão que ainda marca 

a vida sexual e familiar destes na maioria dos livros didáticos. 



Um dos motivos de tanta transgressão da imagem do  negro dentro da sociedade 

vem dos relatos da vida dos escravos que são escassos e curtos e ainda sofrem restrições 

que  os  tornam pouco  confiáveis,  por  serem escritos  por  pessoas  que  nada  tem em 

comum com o modo de vida escravo. Por isso acabam tirando conclusões a respeito 

destes muito transfiguradas por valores  que não pertencem aos  costumes escravos, ou 

seja, valores pré-concebidos por europeus e brasileiros bem nascidos. É  certo que estes 

observadores brasileiros  têm mais oportunidades de observar a vida dos escravos do 

que os europeus, mas de acordo com Slenes, isto não quer dizer que estão inseridos no 

mesmo universo, o  da escravidão. Por  fim, os livros dos viajantes são bons para o 

estudo da cultura  material  daquele  período,  mas são ruins  para  expressarem a  vida 

íntima de um grupo com  precisão.

Houve várias imagens que “deformaram” a versão do historiador sobre o negro e, 

entre  ela  está  a  imagem  deformada  do  próprio  negro  –  O  racismo  dos  viajantes 

europeus  e  dos  brasileiros  bem nascidos  produzem textos  muito  dignos de  dúvidas 

quanto a sua veracidade. Slenes cita o caso de Couty que assim procede, mas isso não o 

impede de ser um dos autores mais  citados sobre  a questão da família escrava.

Outra imagem deformada do próprio negro seria a  visão dos historiadores do 

século XIX – a interferência de preconceitos culturais da maioria dos viajantes não 

vinham de Portugal ou da Espanha, vinham do norte e do oeste da Europa (França, 

Suíça, Inglaterra, etc.) e nesses países durante  os sécs. XVI ao  XVIII quase não havia 

união sexual fora do casamento e já no séc. XIX a taxa de ilegitimidade dos filhos 

aumentou, mas não ultrapassou dos  10%,  muito diferente  dos países ibéricos e da 

América Latina. Para esses povos europeus o aumento da ilegitimidade foi considerado 

como enfraquecimento nos padrões morais. Isso mostra como o viajante europeu via a 

vida do escravo dentro de uma “patologia social”. O viajante europeu usou uma lente 

distorcida de sua cultura a qual não deixava as pessoas verem outros costumes, modos 

de vida diferentes dos seus.

 Já  houve  também  a  ideologia  a  respeito  do  trabalho  livre  e  da  escravidão 

propagada por observadores, sobretudo a partir da segunda metade do séc. XIX - nela a 

função “santa” moralizadora do trabalho livre torna possível a formação da família e, 

em contraposição, o trabalho escravo se revelaria como desestimulador para a formação 

de um lar. Neste período, surge a preocupação com as classes populares que deveriam 

ser  educadas  sobre a  dupla base da  família  e  da propriedade para que  se  tornasse 



possível um maior controle sobre o trabalho. Este novo modelo de família condiz com o 

modelo patriarcal e burguês do final do séc. XIX. 

Por fim vimos como Slenes nos esclarece os “erros” sobre a noção de família 

escrava introduzida pelos historiadores tradicionais  que,  enraizados por todo tipo de 

preconceito cultural, racial, dentre outras questões mais, leva a uma grande distorção  da 

nossa historiografia que vem sendo modificada com bastante custo. Estes historiadores 

reproduziram  idéias  de  seu  tempo  e  sociedade  onde  os  negros,  mesmo  depois  de 

libertos, acabaram sofrendo com os estereótipos que foram jogados sobre eles de seres 

inferiores aos brancos, mas que a nova historiografia vem tentando mudar ao mostrar, 

através de  leituras documentais, que muitas destas ideologias que deformam a imagem 

do negro é fruto de pesquisas incompletas e parciais dos  olhares dos brancos sobre a 

vida dos negros.

Quando buscarmos os estudos regionais, através da micro-história,   valorizando 

todos  os  seguimentos  de  uma  mesma  sociedade,  estamos  contribuindo  para 

desmistificar  os  heróis  –  grandes  homens que  foram proclamados como agentes  de 

grandes fatos históricos- que a própria sociedade construiu e que impediam que lugares 

comuns fossem palco da nossa História e que pessoas comuns fossem agentes dessa 

mesma História.  “A micro-história  nasceu como uma reação,  como uma tomada de 

posição  frente  a  um  certo  estado  da  história  social,  da  qual  ela  sugere  reformular 

concepções, exigências e procedimentos”.14Com a História regional, o homem percebe 

que o conhecimento histórico é produzido pelas individualidades que formam realidades 

diferentes, mas que estão em um mesmo bloco formando um povo, uma nação com 

características incomuns. À tentativa de explicações totalizantes da realidade através de 

grandes sistemas englobando momentos que vão se alternando com o passar do tempo,

A abordagem micro-histórica é profundamente diferente em suas intenções, assim 

como em seus procedimentos. Ela afirma que em princípio que a escolha de uma 

escala particular de observação produz efeitos de conhecimento, e pode ser posta 

a serviço de estratégias de conhecimentos. Variar a objetiva não significa apenas 

aumentar (ou diminuir) o tamanho do objeto  no visor, significa modificar sua 

forma e sua trama.15

14 REVEL, Jaques. A Invenção da Sociedade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 269 p. P. 16

15 REVEL, Jaques. A Invenção da Sociedade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 269 p. P. 20
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Quando  escolhemos  “uma  escala  particular”  para  conhecermos  um  dado 

momento e fato histórico, estamos optando por uma análise de um assunto específico 

onde a visão é bem delimitada através das pesquisas regionais, porém  estes dados 

coletados e estudados quando são comparados com outras regiões e outros períodos nos 

dão  informações,  através  de  comparações  e  de  uma média  geral,  que  acabam por 

abranger ao restante da sociedade estudada nos dando uma compreensão maior de toda 

sociedade. Portanto,

 O  recurso  à  microanálise  deve,  em  primeiro  lugar,  ser  entendido  como  a 

expressão  de  um  distanciamento  do  modelo  comumente  aceito,  o  de  uma 

história social que desde a origem se inscreveu, explícita ou (cada vez mais) 

implicitamente, num espaço “macro”.16 

Esse  modelo  “macro”  aceito  pela  historiografia  tradicional   explica  porque 

muitas  vezes  personagens  da  história  são  “omitidos”  em  relação  aos  demais 

componentes  desta  sociedade,  uma  vez  que  este  modelo  descreve  os  movimentos 

maiores da sociedade através de grandes sistemas. Porém, nestes sistemas totalizantes 

há  um  grande  fardo  social  sobre  os  indivíduos  que  acaba  por  lhes  tirar  qualquer 

capacidade de escolha pessoal e estes são classificados de acordo com seu “modelo” 

preestabelecido dentro da sociedade. É neste momento que podemos citar a questão do 

estudo sobre a família escrava: durante os períodos em que eram vigentes as versões 

totalizantes da história, esta instituição esteve “fadada” como praticamente inexistente 

devido  à  falta  de  estrutura  e  de  “moralidade”  dos  escravos.  Porém,  com  a  nova 

abordagem da micro-história, as pesquisas regionais foram fundamentais no papel de 

“desmistificação”  dessa família  escrava “desregrada” moralmente,  uma vez que os 

documentos acabaram por provar que houve núcleos familiares freqüentes durante o 

período de escravidão no Brasil, e

Como se  vê,  a  abordagem micro -  hstórica  se propõe enriquecer  a  análise social 

tornando suas variáveis mais numerosas,  mais complexas e  também mais móveis. 

Mas esse individualismo metodológico tem limites, já que é de um conjunto social – 

16



ou melhor, de uma experiência coletiva – que é sempre preciso procurar definir as 

regras de cosntituição e de funcionamento.17

Por fim, a análise social através da micro-história enriqueceu bastante o quadro 

da sociedade brasileira  ao retornar a temas tradicionalmente conhecidos e reestruturá-

los  do ponto  de  vista  da  pesquisa  regional,  acrescentando novos conhecimentos  e 

jogando por terra teorias sem fundamentação documental. Mas sua grande inovação se 

deu ao colocar “em cena” através de  estudos historiográficos, novos grupos que, apesar 

de pertencerem à sociedade como um todo,  permaneciam encobertos pelo descaso e 

por imagens que na verdade são caricaturas da realidade. Entre os aspectos esquecidos 

ou  menosprezados  pela  história  tradicional  está  inserido  o  estudo  sobre  a  família 

escrava, que não deve ser analisado como uma peça separada de toda a engrenagem da 

sociedade,  mas deve ser analisada como uma parte que se insere no contexto mais 

geral. 

17 REVEL, Jaques. A Invenção da Sociedade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 269 p. P. 23.



2.FAMÍLIA ESCRAVA EM SÃO JOÃO DEL REI – 1801 A 1810

As pesquisas em fontes primárias sobre a família, e por conseqüência, a 

família escrava, são fruto de uma abordagem historiográfica que vem abrangendo todos 

os fragmentos de uma mesma sociedade, fazendo o uso da micro-História que vem a 

iniciar a partir da década de 80 no Brasil. E desse modo,

Durante  os  anos  de  1980 e  1990,pesquisas  sobre  o  negro  e  a  escravidão  de 

multiplicaram nos centros acadêmicos, então em franca expansão. Novas fontes 

foram  pesquisadas,  assim  como  se  analisaram,  com  outros  enfoques,  as  já 

utilizadas  .  Sob  a  influência  de  estudos  norte  americanos  e  europeus,  tanto 

antropológicos quanto de História, surgiram questionamentos sobre a atuação e a 

organização do negro enquanto escravos.18

A pesquisa em fonte serve tanto para confirmar tendências já mencionadas por 

estudiosos  da  área,  como  também  tem  a  função  de  “descartar”  idéias  prontas  e 

desmistificar  considerações  sem fundamento.  A  micro-história  ou  História  regional 

que, como diz o próprio nome, é o estudo regional que visa o conhecimento de outras 

regiões, além dos centros mais conhecidos e por isso, através da análise das pesquisas 

sobre estas regiões, o pesquisador pode levar a todos informações mais variadas, no 

sentido de que contribui para esclarecer as diferenciações entre lugares diferentes que 

eram  “classificados”  em  uma  mesma  tendência,  cultura,  costumes,  etc.  sendo  que 

muitas vezes isso não acontecia. A única exigência é que o Historiador deve ter sempre 

em mente uma ligação de seu estudo regional com o restante daquela sociedade para 

não cair numa pesquisa vazia e sem comprometimento com o restante da sociedade. 

Este trabalho busca compreender a existência ou não da família escrava na Vila 

de São João Del Rei na primeira década do séc. XIX e, se houver casos de família 

escrava,  que  tipo  de  família  seria  mais  comum.  Quando  falamos  família  escrava, 

estamos usando o tipo de parentesco de primeiro grau (pais-filhos-cônjugue-irmãos), se 

bem que, como veremos, foi encontrado apenas um tipo de parentesco entre escravos 

que não se encaixa neste padrão, porém todo o restante das famílias foram em primeiro 

grau de parentesco. Este único caso extra foi bastante interessante porque diz respeito 

18 FARIA, Sheila de Castro. “O cotidiano dos negros no Brasil escravista”. Madrid. Fundación Tavera



ao parentesco entre os avós e um neto. Este plantel19 era constituído por 20 escravos e 

entre estes havia uma família formada pelos pais que haviam casado "há anos..." e por 8 

filhos. Porém, a filha mais velha, Leonor, de 26 anos, tinha um filho chamado Brás, o 

qual não apareceu mais dados sobre ele. É interessante observar como, neste caso, a 

família  escrava  chegou  até  uma  terceira  geração,  ou  seja,  como  eles  conseguiram 

continuar sua linhagem dentro de um mesmo plantel.  Portanto, essa família escrava 

representa um exemplo da valorização da família entre os escravos na vila de São João 

Del Rei no século XIX.

E a nossa primeira abordagem será sobre a questão da quantidade de filhos em 

média, por família durante o período estipulado para a pesquisa.

 

 Tabela 2.1.-  Faixa Etária da Família Escrava (n.º filhos) em São João Del 

Rei

Família Escrava 1801 A 1805 1806 A 1810
Famílias com 1 filho 3        27,6% 2       15,3%
Famílias com 2 filhos 3        27,6%         1        7,69

Famílias de 3 até 5 filhos 3        27,6% 5       38,4%
Fam. com 5 filhos ou mais 1         9,09% -

Casais sem filhos 1*       9,09% 5       38,4% 
Total 11  100% 13  100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

• Casal idoso, não descartando a possibilidade de já terem tido seus filhos que não foram 

citados no documento.

Antes  de  fazer  qualquer  análise  desta  tabela,  lembramos  que  estamos 

considerando como núcleo familiar, além dos já comentados neste trabalho, os casais 

sem filho. Ou seja, os laços de parentesco entre cônjuges também é interessante em 

nossas pesquisas porque indica que, em primeira instância, o escravo tem um ente 

próximo e não está desprovido de laços de parentesco, de sentimento de maior

proximidade de um outro escravo. Ao se tratar  a  tabela  acima nos deparamos com 

número  de  filhos  por  família  escrava  diversificado  entre  o  1º  e  o  2º  quinquênio 

estudados acima: De 1801 a 1805 há uma predominância de família escrava com 1 ou 2 

filhos (54%) em relação à família escrava com 3 ou mais filhos (36%). Já entre 1806 e 

1810,  os casos de família  escrava com 1 ou 2 filhos  cai  para  22,99% enquanto a 

família  escrava  com 3  ou  mais  filhos   se  eleva  e  consta  a  quantia  de  38,4%.  Ao 

19 Museu Regional de São João del Rei, Inventáriado:Antônio R. de Carvalho, cx. 432.1801.



compararmos  estes  dados  com  os  da  tabela  2.4  deste  trabalho,  percebemos  que  o 

aumento do número de filhos por família nos segundo quinquênio coincidiria com o 

aumento do número de famílias compostas por ambos os progenitores. Daí surge um 

questionamento:  Será  que  a  presença  dos  pais  casados  modificaria  diretamente  o 

tamanho da prole escrava? Será que estes escravos casados se sentiriam mais seguros 

para constituir uma família grande em relação aos escravos solteiros? Ou seria apenas 

questão de uma vida sexual mais regular?

 O que nos chama a atenção é a grande quantidade (38,4%) de casais sem filhos 

no segundo quinquênio em comparação aos 9% dos casos que apareceram no primeiro 

quinquênio.  Entre estes casais  se encontravam tanto escravos adultos,  como idosos. 

Estes dados não esconde a possibilidade desses casais já terem tido seus filhos e, de 

alguma forma, que esses filhos estejam separados de seus pais. Na verdade, olhando a 

possibilidade desses casais já terem tido seus filhos, o que se pergunta é – O que levou 

este (s) filho(s) a se separarem de seus pais: Morte, conquista da liberdade, venda para 

outro plantel? Estas são possibilidades entre outras que poderiam ter aparecido. Mas 

também  há  a possibilidade desses não terem filhos simplesmente, mesmo este número 

de casais sem filhos sendo bastante alto.

Tabela 2.2 - Porcentagem de plantéis que continham núcleos familiares em 

São João Del Rei em 1801/10

Plantéis 1801 A 1805 1806 A 1810
Plantéis com famílias 10       40% 8       32%

Plantéis sem indicação de famílias  11       44% 12     48%
Plantéis com suposta presença de 

famílias: Presença de crianças
4       16% 5      20%

Total de plantéis pesquisados 25      100% 25  100%
Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

Nesta  tabela  percebemos  uma certa  distribuição  mais  “equilibrada”  entre  os 

plantéis que continham família escrava (40%) e os que não continham (44%) entre 

1801  e  1805.  É  uma porcentagem de  plantéis  que  continham família  escrava  bem 

significativo já que neste período, de acordo com a tabela 2.10, 64% dos plantéis eram 

constituídos por até 5 escravos. Isso nos leva a perceber que mesmo em plantéis com 

menor número de escravos havia uma forte presença de família escrava. No entanto, no 

segundo  período  descrito  houve  uma  diminuição  do  nº  de  plantéis  com  núcleos 

familiares  (32%) em relação  aos  plantéis  que  não  continham os  mesmos  (48%)  e, 



comparando com a  tabela  2.10,  neste  período,  houve um significativo  aumento  do 

número de plantéis compostos de 6 até 10 escravos (44%) e uma diminuição de plantéis 

com até  5  escravos  (40%).  É  interessante  observar  que  a  porcentagem de  famílias 

escravas no segundo período caiu, mas em compensação o número de plantéis de 6 a 10 

escravos  aumentou em relação aos  de até  5  escravos.  Isso vem a mostrar,  de uma 

maneira geral,  que a “regra” de que a maior probabilidade de se encontrar famílias 

escravas  está  em  plantéis  com  maior  número  de  escravos  não  aconteceu  porque, 

segundo esta pesquisa, a maior parte dos núcleos familiares estão nos plantéis menos 

expressivos em número de escravos.

Tabela 2.3 Número de Família Escrava por Plantel no Decorrer da Década 

de 1801/10
Plantéis 1801 A 1805 1806 A 1810

Plantéis com 1 família 9       36% 4      16%
Plantéis com 2 famílias - 4      16%
Plantéis com 3 famílias 1        4% -
Plantéis sem  famílias 15      60% 17     68%

Total de plantéis 25     100% 25    100%
Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

Estes  dados  acima,  nesta  década,  serve  para  definir  o  número  de  famílias 

escravas  que  eram  encontradas  por  plantel.  De  1801  a  1805,  há  uma  grande 

porcentagem de plantel sem família escrava (60%) que, no entanto, irá aumentar entre 

1806 a 1810 (68%). Isto só vem a mostrar a tendência de uma maioria dos escravos das 

escravarias de Minas Gerais não pertencerem a uma família escrava. E, de acordo com 

a tabela acima, em toda a  década, cerca de 26% dos plantéis eram compostos por 

apenas  uma  família,  8%  deles  eram compostos  por  2  famílias  e  apenas  2%  eram 

compostos por 3 famílias. Depois da grande presença de plantéis sem famílias escravas, 

podemos falar que há também uma relativa presença de plantéis com apenas um núcleo 

familiar. 

Tabela 2.4 Família Escrava composta por um dos progenitores e filho(s) X 

família escrava composta por ambos os progenitores e filho(s)

Família Escrava 1801 A 1805 1806 A 1810
Pai/mãe e filho (s) 1     10% 3     33,3%

Mãe e filho (s) 9    90% 4     44,4%



Pai e filho (s) - 1   11,1%
Irmãos* - 1   11,1%

Total 10   100% 9    100%
Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

.* Os irmãos citados são filhos da “crioula Narcisa” que não consta naquele plantel.

Há casos  onde  aparecem mãe  escrava  e  filhos,  e  um  outro  escravo  adulto 

(suposto pai)  em um plantel  onde não há  mais  escravos,  além destes.  Por  falta  de 

maiores informações, este caso é lançado como mãe e filho (s).

Na primeira metade da década estudada vê-se uma grande maioria (90%) de 

Famílias  Escravas  compostas  por  um  dos  progenitores  (mãe)  e  filho(s) em 

contraposição aos 10% de famílias escravas compostas por ambos os progenitores e 

filho(s) que nos leva a pensar na questão da ilegitimidade de filhos das mães escravas, 

que é maior em comparação aos das forras e das mães livres neste mesmo período e 

local ; pesquisa esta mostrada por Sílvia Brugger20 que também pesquisa sobre a família 

escrava. 

Porém,  na  segunda  metade  de  década  citada,  há  uma  queda  no  número  de 

famílias escravas compostas por um dos progenitores e filho(s)  [55,5%]  e um aumento 

no  número  de  famílias  escravas  compostas  por  ambos  os  progenitores  e  filho(s) 

[33,3%]. Mas entre o núcleo familiar composto por apenas um dos pais, foi encontrado 

um caso em que uma família é composta por pai e filho. Aí se pergunta- que fim levou 

a mãe?- é comum laços de parentesco entre a escrava e seus filhos, porém é interessante 

perceber que havia outros modos de constituição de família escrava. E, ainda sobre este 

assunto, nos deparamos também com um caso de irmãos onde citava o nome da mãe de 

ambos, mas ela (mãe) não constava naquele inventário. Isto nos mostra a existência de 

outras formas de viver os laços familiares, uma vez que estes filhos não têm a presença 

física da mãe, porém, eles já tiveram a experiência do conhecimento da existência dessa 

mãe e,  por maiores convivências ou não com ela, eles sabem o que é se sentir filho de 

uma outra pessoa e ainda eles têm a  ligação entre si de irmãos que só faz reforçar esse 

sentimento.

Outro caso parecido foi o encontrado em um plantel21 composto por apenas dois 

escravos; um "já velho e doente" e por outro chamado José, que teria 60 anos naquela 

data. O interessante é que esse escravo José é indicado como casado. Dessa forma, 

20 BRUGGER, Sílvia. Tese de Doutorado. Tabela 2.5 – “Legitimidade X Condição da Mãe – Batismos 
Realizados na Matriz de Nossa Senhora do Pilar”. P. 88.
21Museu Regional de São João del Rei, Inventáriado: João de Souza Tinoco, cx. 276.1804



também somos levados a concluir que este escravo também conhece uma forma de laço 

familiar, mesmo que sua mulher não esteja naquele plantel. Mas por não haver dois ou 

mais membros de uma mesma família naquele plantel, não pudemos lançá-lo na tabela 

relativa às famílias escravas.

Tabela 2. 5 Faixa Etária da escravaria da Vila de São João Del Rei

Homens
1801 

a

1810

0 a 

14

ano

s

15 a 

50 

anos

Acima 

de 50 

anos

Idad

e não 

const

ada

Total

Mulheres
0 a 14

anos

15 a 

50 

anos

Aci

ma 

de 

50 

anos

Idad

e não 

const

ada

Total

42
18,34

%

93
40,61%

41
17,9 %

53
23,14%

229

100%

43
29,45%

68
46,57

%

12
8,21%

23
15,75%

146

100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

Dentre os  assuntos de relevância que podemos observar que nesta tabela nos 

chama a atenção a relação entre homens e mulheres adultos na década descrita acima. 

Neste período há um número de homens adultos (40,61%) e mulheres (46,57%) em 

relação à quantidade total do seu gênero bem aproximada quantitativamente. Isso quer 

dizer que, entre as mulheres, a quantidade de adultas é bem aproximada à porcentagem 

de homens adultos em relação ao total de homens.  Mas um fato é determinante: O 

número de  homens em todo período é  superior  ao de mulheres como veremos nas 

tabelas a seguir. Será que poderemos relacionar este fato com a situação de Vila, onde 

há menos indícios de trabalho que não exija tanta força física quanto no município? 

Mas  não  devemos  nos  esquecer  que  também   entre  1801  e  1810  quando 

comparamos o nº de escravos acima de 50 anos (17,9%) do total de escravos do sexo 

masculino com o de escravas nesta mesma faixa etária (8,21%) entre o sexo feminino, 

em toda  a  década,  notamos  que  consta  nesta  tabela  bem menos  mulheres  do  que 

homens nesta faixa etária. Deveremos relacionar o menor número de escravos do sexo 

feminino acima dos 50 anos ao menor número de escravas do que escravos desde a 

idade  adulta?  Mas será  que  pelo fator  de  as  mulheres  estarem mais  predispostas  a 

doenças durante seu período fértil acabam falecendo mais cedo do que os escravos do 



sexo masculino? E ainda, será que estas escravas sofriam altos índices de morte no 

parto?  Será este o fator que vem a contribuir para os dados acima?

Quanto à  idade Média  da escravaria  da Vila  de São João Del  Rei  devemos 

salientar a porcentagem considerável de escravos que não foi constatada a sua idade por 

motivos  diversos. Pode ser por o documento estar “estragado” naquele trecho ou até 

simplesmente por não constar sua idade. Quanto a  isso fica claro a impossibilidade do 

absoluto  na pesquisas em fontes como essa.

Tabela 2.6 – Total de Escravos X Escravas na Vila de São João Del Rei nos 

períodos de 1801/05 e 1806/10

Período Homens Mulheres Total

1801 a 1805 107     58,15% 77     41,84% 184  100%
1806 a1810 122    63,87% 69     36,12% 191  100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

Tabela 2.7 – Total de Escravos X Escravas na Vila de São João Del Rei 

 na 1ª Década do séc. XIX

Período Homens Mulheres Total
1801 a 1810 229     61,06% 146        38,93% 375    100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

Segundo  Sheila  de  Castro  Faria,  alguns  fatores  contribuíram  para  a 

predominância de escravos do sexo masculino sobre os sexo feminino no Brasil, sendo 

alguns  deles  relacionados  com a  preferência  de  homens  para  o  tráfico  negreiro,  a 

dificuldade de uma procriação dentro do plantel, a valorização das mulheres na África, 

ocasionando o aumento do preço destas em relação aos escravos do sexo masculino, 

entre outros. Nesta pesquisa não há variação sobre este assunto sendo que a maioria de 

escravos  (61,6%)  do  sexo  masculino  prevalece  ao  do  sexo  feminino  (38,  93%). 

Lembrando que, por ser a pesquisa na vila, concluiremos que esse número é bastante 

significativo e deve provavelmente aumentar se fôssemos  partir para a pesquisa no 

município.

Tabela 2.8 – Número de Plantéis Compostos só por  Escravos do Sexo Masculino X 

Plantéis Compostos por Escravos dos Sexos Masculino e Feminino 



Período Plantéis Com 

Escravos só do 

Sexo Masculino

Plantéis Com 

Escravos do Sexo 

Masculino e 

Fem.

Total

1801 a 1805 5    20% 20   80% 25  100%

1806 a1810 5    20% 20   80% 25  100%
Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

O que mais chama a atenção nestes dados acima são  as porcentagens que não 

variaram de um quinquênio em relação ao outro. Tanto no primeiro quanto no segundo 

quinquênio  a quantidade de plantéis compostos só por  escravos do sexo masculino 

(20%) é a mesma  e bastante inferior à quantidade de plantéis compostos por escravos 

dos sexos masculino e feminino (80%). Não foi encontrado caso de plantel composto 

apenas por escravas.  Se bem que em menor quantidade,  os  plantéis  compostos por 

apenas homens é uma tendência encontrada em outras pesquisas na região sudeste do 

Brasil. 

Tabela 2.9 – Procedência dos Escravos da Vila de São João del Rei – 1801/10

Período 1801 a 1805 1806 a1810 Total
Crioulo 100     106     206    54,93%

Benguela 10 34 44     11,73%
Angola 23      17      40     10,66%
Mina 11     - 11     2,93%

Cabinda 4   3 7      1,86%
Congo 1 5 6      1,6%

Moçambique - 1 1      0,26%
Sem definição de 

origem

35 25 60        16%

Total 184 191 375    100%
Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem



Nesta tabela que apresenta a procedência dos escravos pesquisados podemos 

notar uma grande maioria (54,93%) dos escravos ditos como crioulo. Esta denominação 

tem  haver  em  geral  com  a  condição  do  escravo  nascido  no  Brasil  em 

comparação/diferenciação  com aquele  escravo  trazido  da  África  e  de  outros  locais 

estrangeiros. Então podemos concluir que havia um relativo número de nascimento de 

escravos  na  vila  de  São João  Del  Rei?  Não absolutamente  porque  estes  “crioulos” 

podem ter  sido trazidos de outras  regiões  do Brasil,  embora  não se deva descartar 

totalmente a possibilidade desses escravos terem nascido nesta região pesquisada.

O  que  acontece  freqüentemente  nas  pesquisas  dos  inventários  é  a  falta  de 

descrição da origem dos escravos (10,66%) deixando assim uma margem de erro nas 

demais  análises  da  tabela.  Em terceira  posição encontramos os  escravos de origem 

Benguela com 11,73% do total, os de origem Angola com 10,66% do total de origens. 

E, em menor quantidade, os Mina com 2,93% do total de origem, os Cabinda com 

1,86%, os Congo com 1,6% e por fim os escravos de origem Moçambique com 0,26% 

do total de procedência. 

Concluímos deste modo que os escravos ditos “crioulos” são a grande maioria 

na década de 1801 a 1810 em São João Del Rei e que, além desses, há uma grande 

variedade de origens entre esses escravos mostrando diretamente a conseqüência do 

tráfico de escravos africanos em São João del Rei. 

Tabela 2.10 –Tamanho das Escravarias por plantel na Vila de São João Del Rei 

Durante a Década de 1801/10

Plantel 1801 a 1805 1806 a 1810
Até 5 esc. 16     64% 10   40%

De 6 a 10 esc. 2      8%    11   44%
De 11 a 15 esc. 5      20% 1    4%
De 16 a 20 esc. 1     4% 2    8%

Acima de 20 esc. 1     4% 1    4%
Total 25  100% 25  100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

E por último achamos necessário destacar  a grande porcentagem de plantéis 

com menor número de escravos em contraposição aos plantéis com grande número de 

escravos, mas que são bem menos freqüentes na vila de São João Del Rei durante a 

década de 1801/10. Por São João del Rei ser um município bastante influente e atrair 

bastante comércio para seus habitantes, devemos concluir que a atividade comercial era 



bastante  intensa  e  atraía  muitos  homens  para  esse  ramo.  Portanto  era  a  atividade 

comercial e não a agrícola que prevalecia, até por questões de espaço físico, na vila 

durante   o  século  XIX.  E assim,  relacionamos a  menor  necessidade  de  um grande 

plantel no espaço urbano do que no rural, portanto, não descartamos o uso do trabalho 

escravo dentro do espaço urbano,  nem descartamos a possibilidade de se  encontrar 

plantéis com mais de 11 escravos no mesmo, como também aconteceu. Mas um fator é 

muito importante destacar: o predomínio de pequenos plantéis era uma tendência da 

região naquele momento, já apontado pela historiografia em decorrência de um menor 

poder de aquisição dos donos de escravarias, então pode-se entender essa maioria de 

pequenos plantéis em São João del Rei entre 1801 e 1810.

Tabela 2.11 – Número de Escravos em Relação a Laços Familiares X Tamanho da 

Escravaria

Tamanho 

dos 

Plantéis

Total de 

plantéis com 

Escravos 

com algum 

laço familiar

Escravos com 

algum laço 

familiar com 

outro escravo 

do mesmo 

plantel

Escravos com 

algum laço 

familiar com 

outro escravo 

fora do 

plantel

Escravos sem 

laço familiar 

com outro 

escravo do 

mesmo plantel

Total de 

escravos de 

plantéis com 

algum laço 

familiar

Plantéis 

de 01 até 

10 

escravos

15 55 

59,13%

1     1,07% 37    39,78% 93    100%

Plantéis 

com 

mais de 

10 

escravos

5 27    29,35% - 65    70,65% 92   100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem



Tabela 2.12 – Número de Escravos com algum Laço Familiar com outro Escravo 

X Número de Escravos sem algum Laço Familiar com outro Escravo no Total dos 

Plantéis com Laços Familiares

Plantéis
Escravos com algum 

Laço Familiar com outro 

Escravo

Escravos sem algum 

Laço Familiar com outro 

Escravo

Total 

de Escravos de 

Plantéis com 

Famílias
83     44,86% 102    55,13% 185   100%

Fonte: Museu Regional de São João del Rei, Inventário post mortem

A tabela 2.11 apresenta dados bem variados onde os plantéis com menos de 10 

escravos são os que mais apresentam índice de escravo que tenha algum laço familiar 

com outro  escravo  do  mesmo plantel  (59,13%),  em relação  aos  plantéis  que  eram 

compostos por mais de 10 escravos (29,35%). Ou seja, os plantéis menores foram os 

que  mais  apresentavam  maior  número  de  escravos  que  conheciam  algum  tipo  de 

parentesco com outro escravo. Seguindo  estes dados, somos levados a questionar - O 

que leva os maiores plantéis a ter um índice  de escravos com algum laço familiar mais 

baixo do que os menores plantéis? Será que os donos de menores escravarias teriam 

menor condição financeira para adquirir novos escravos, e daí depender da reprodução 

do escravo dentro do plantel?

É interessante  perceber  que,  na tabela  2.12,  no total  dos plantéis  com laços 

familiares, o número de escravos com algum laço familiar com outro escravo (44,86%) 

é bem aproximado do número de escravos sem algum laço familiar com outro escravo 

(55,13%). Isso se explica pela junção tanto de escravarias com mais de 10 escravos 

com  escravarias  com  menos  de  10  escravos.  Houve  uma  média  de  escravos 

pertencentes  ou  não  a  um  núcleo  familiar  e,  se  olhássemos  só  esse  total  não 

perceberíamos a grande variação da tabela anterior. 

Por  fim,  o  que  nos  chama  atenção,  é  a  contradição  da  tabela  2.11  com  a 

historiografia que normalmente afirma que a maior quantidade de núcleos familiares 

estão nos maiores plantéis.  Portanto,  nesta pesquisa regional,  os maiores índices de 

família escrava foram encontrados nos menores plantéis.



CONCLUSÃO

Em São João del Rei, na primeira metade do século XIX, foi encontrada uma 

razoável quantidade de escravos que pertenciam a algum tipo de ligação familiar com 

outros escravos. Mas, este fato se refere a plantéis com menor número de escravos, 

porque este número cai bastante em escravarias maiores,  chegando a atingir apenas 

29,35% do total de escravo com algum tipo de ligação familiar desses plantéis com 

família.  A  isso  acrescentamos  que  a  maior  parte  dos  plantéis  pesquisados  são 

compostos por menos de 10 escravos, onde se encontram este maior número de famílias 

escravas.

Em relação ao núcleo familiar escravo, pudemos constatar que a maioria deles 

era composta por famílias com 1 ou 2 filhos, apesar de termos encontrado um relativo 

número  de  famílias  que  eram compostas  por  casais  sem filhos.  Dessas  formas  de 

relacionamentos familiares,  encontramos uma grande maioria de famílias compostas 



pela mãe e seus filhos e ainda constatamos que surgiu um caso especial onde a família 

escrava era composta pelo pai e seu filho.

O número entre escravos do sexo masculino é superior aos escravos do sexo 

feminino, não variando a tendência dos demais plantéis do Brasil naquele período. Mas, 

no entanto, o número de plantéis compostos só por escravos do sexo masculino é de 

apenas 20% do total dos plantéis pesquisados. O número de plantéis compostos por 

escravos de ambos os sexos compõem o restante.

Os  escravos  descritos  como  “crioulos”  compõem  a  grande  maioria  das 

procedências  dos  escravos  de  São  João  del  Rei,  entre  outras  muitas  variedades  de 

procedências como Mina, Angola, Benguela, etc.

Portanto, na Vila de São João del Rei, durante os anos entre 1801 e 1810, houve 

um relativo número de famílias escravas, mesmo não sendo a maioria nas estatísticas. 

Isso nos leva a entender que estes povos, na condição de escravos, tinham a família 

escrava como instituição de um relativo significado e presenças em suas vidas. 
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