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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema geral a escravidão no Ribeirão da Ilha no século XIX. 

Seguimos no esforço de analisar a escravidão nessa freguesia sem perder de vista dois 

aspectos fundamentais: primeiro perceber o Ribeirão como uma das áreas fornecedoras 

dos produtos que possibilitaram a inserção de Santa Catarina no mercado de 

abastecimento do centro-sul e, desse modo, interligada à praça do Rio de Janeiro e à 

dinâmica do tráfico de escravos. Segundo, considerar escravidão não como um modelo, 

mas sim “um sistema adaptável e flexível de organização de trabalho” e desse modo, 

atentar para os muitos modos de ser senhor e ser escravo, mesmo em um lugar 

relativamente pequeno como a Ilha de Santa Catarina. A partir de três personagens 

principais: Domingos José da Costa, o Major Domingos José da Costa e Domingas 

Ignácia, pretendemos contar a história do Ribeirão a partir de três ópticas diferentes: a 

os homens livres pobres, dos senhores de escravos e dos libertos. Através das 

experiências dos personagens principais, mas também de outros personagens que nos 

auxiliaram na contextualização, a proposta é demonstrar que escravidão e liberdade 

estiveram relacionadas durante todo o oitocentos, uma delineando a outra ao longo do 

século.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ribeirão da Ilha. Século XIX. Escravidão. Liberdade. 

 



 

RÉSUMÈ 

 

Ce travail a pour thème général de l'esclavage en Ribeirão da Ilha au XIXe siècle. Nous 

continuons l'effort d'analyser l'esclavage dans cette paroisse sans perdre de vue deux 

aspects fondamentaux: d'abord, réaliser le Ribeirão comme l'un des secteurs qui 

fournissent les produits qui ont permis l'inclusion de Santa Catarina dans 

l'approvisionnement du marché du centre-sud et donc connecté à place de Rio de 

Janeiro et la dynamique de la traite négrière. Deuxièmement, ne pas considérer 

l'esclavage comme un modèle, mais plutôt “l'organisation d'un système souple et 

flexible du travail” et donc prêter attention aux façons d'être un gentleman et d'être un 

esclave, même dans un endroit relativement petit comme l'île de Santa Catarina . De 

trois personnages principaux: José Domingos da Costa, le major José Domingos da 

Costa et Domingas Ignacia, nous avons l'intention de raconter l'histoire de Ribeirão de 

trois optiques différentes: les hommes libres pauvres, des esclavagistes et des affranchis. 

A travers les expériences des personnages principaux, mais aussi d'autres personnages 

qui ont contribué dans le contexte, la proposition est de démontrer que l'esclavage et la 

liberté sont liés au cours du XIX siècle, une décrivant l’autre au long du siècle. 

 

MOTS-CLÈS: Ribeirão da Ilha. Siècle XIX. Esclavage. Liberté. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em 1843, o Capitão Manoel Pires Ferreira, que ocupava o cargo de subdelegado 

suplente na Ilha de Santa Catarina, elaborou a Matrícula de Moradores da Freguesia de 

Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha, provavelmente auxiliado pelos inspetores 

de quarteirão. Dessa empreitada resultou um documento manuscrito composto por 117 

páginas que arrolou nominalmente a população da freguesia do Ribeirão daquele ano. O 

primeiro contato com essa fonte se deu no âmbito da disciplina Novas abordagens sobre 

o pós-abolição, oferecida no quadro de disciplinas da Universidade Federal de Santa 

Catarina pelo professor Henrique Espada Lima. Foi durante essa disciplina que comecei 

a me interessar por essa grande área de pesquisa que é a escravidão e, também por conta 

dessa disciplina, conheci a matrícula de moradores e fui instigada a pensar sobre as 

várias histórias que cada um dos sujeitos listados poderia me contar sobre a sociedade 

do Ribeirão oitocentista. É a partir dessa fonte que se iniciou a trajetória de pesquisa que 

resultou no presente trabalho.  

Foi na Matrícula de 1843 que encontrei Domingos José da Costa pela primeira 

vez. Era solteiro, com 64 anos de idade e proprietário de 25 escravos na Tapera da Barra 

do Sul, Freguesia do Ribeirão da Ilha. O escolhi dentre tantas histórias possíveis 

apresentadas pela Matrícula porque o tamanho da sua escravaria se destacava entre os 

moradores da freguesia. Iniciei minha busca por mais informações sobre o Domingos no 

Museu do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de encontrar 

seu inventário, e após alguns meses à procura, finalmente o encontrei em meio ao 

verdadeiro caos de um arquivo com sérios problemas de catalogação. O inventário, de 

1850, não arrolava nenhum dos 25 escravos constantes na matrícula de 1843. Além 

disso, os únicos bens avaliados eram roupas, objetos pessoais e alguns apetrechos de 

montaria. Conferi a Matrícula de Moradores do Ribeirão e nela constava apenas um 

Domingos José da Costa. Foi então, que em uma busca pelos registros de óbito obtive a 

resposta para a confusão inicial: há dois registros de óbito. Dois Domingos José da 

Costa residentes no Ribeirão naquelas décadas de meados do século XIX. 

Em 6 de setembro de 1849 faleceu Domingos José da Costa, solteiro com idade 

não sabida; foi sepultado na matriz de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão. Em seu 
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registro de óbito havia uma observação: pobre.
1
 Sete anos depois, em 10 de maio de 

1856, foi sepultado na mesma matriz o Major Domingos José da Costa, também 

solteiro; faleceu aos 80 anos de idade.
2
 Uma terceira personagem, chamada Domingas 

Ignácia, chegou a meu conhecimento por conta do inventário de Domingos (pobre). 

Outras pistas a respeito dessa personagem foram encontradas nos registros de batismo; 

além de proprietária de escravos, Domingas Ignácia, era parda e forra. O motivo pelo 

qual os escolhi para protagonistas dessa história não se esgota no fato de possuírem o 

mesmo nome. Na verdade, as semelhanças entre os personagens é menos relevante do 

que as diferenças. Domingos José da Costa, o Major Domingos José da Costa e a parda 

Domingas Ignácia me possibilitariam contar a história do Ribeirão a partir de três 

ópticas: daqueles moradores mais pobres (com poucos ou nenhum escravo); dos 

moradores abastados (com propriedades, engenhos e muitos escravos); e dos libertos. 

Num primeiro momento me pareceu quase literário trabalhar com dois 

personagens homônimos, mas a verdade é que todas as semelhanças entre eles: nomes 

idênticos, contemporâneos, moradores da mesma freguesia e solteiros, nos trouxeram 

algumas dificuldades no momento que precisávamos definir sobre qual Domingos 

determinado documento se referia. Ajudou o fato de um dos Domingos possuir patente 

militar e notamos que o título de Major ou Capitão sempre acompanhava seu nome. Ao 

longo do texto, utilizaremos o mesmo método das fontes como modo de distingui-lo do 

outro Domingos que, por sua vez, poderá aparecer no texto como o pobre. 

O recorte temporal estabelecido para a pesquisa foi de 1830 a 1880. Este período 

foi imposto pelas fontes e pelas trajetórias dos personagens estudados, como também, 

pela própria cronologia da história da escravidão na Ilha de Santa Catarina. Entretanto, 

consideramos quaisquer balizas temporais frágeis, especialmente em virtude das fontes 

analisadas. O inventário, recorridamente utilizado na pesquisa, em detrimento de toda 

riqueza enquanto fonte, consiste numa “fotografia do cemitério”.
3
 Naturalmente o 

inventário é ao mesmo tempo o registro dos bens que foram acumulados ao longo dos 

anos, mas entre eles, os que restaram de venda, doações em vida, etc. Por esse caráter de 

“estoque” não podemos pensar um inventário do ano de 1850, por exemplo, apenas 

como uma fotografia desse mesmo ano. Não obstante, essas incertezas que a fonte nos 

                                                             
1
 Registro de óbito de Domingos José da Costa. 06/09/1849. Livro de óbitos do Ribeirão 1833-1878. 

2
 Idem. 

3
 Expressão que pego emprestada do professor José Flávio Motta utilizada durante um comentário  

no evento Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, 2011. 
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oferece – e acreditamos que as dificuldades não são privilégios exclusivos dos 

inventários ou dessa pesquisa, persistimos nesse recorte temporal. Deve ficar claro que 

consideramos as margens desse recorte bastante fluidas: retornamos e avançamos 

quando consideramos necessário.  

Ao longo dessa pesquisa foram analisados 47 inventários da freguesia do 

Ribeirão, produzidos entre os anos de 1850 e 1883 (APÊNDICE A). Todos eles 

encontram-se arquivados no Museu do Tribunal de Justiça/SC.
4
 Vinte deles foram 

transcritos integralmente e o restante apenas a parte da avaliação dos bens. A partir das 

transcrições elaboramos algumas fichas cujo objetivo principal era identificar os bens e 

seus valores. De modo geral, identificamos entre os bens: escravos, engenhos e seus 

pertences, edificações, terras, roças, embarcações, móveis, animais, ferramentas, roupas 

e artigos de metal. Essas fichas nos forneceram indícios sobre a cultura material do 

Ribeirão oitocentista e nos auxiliaram no momento de estabelecer equivalência e 

comparação dos valores. A partir dos bens arrolados, também foi possível estabelecer 

um “perfil” da propriedade dos inventariados. Por outro lado, os inventários transcritos 

integralmente nos permitem perceber aspectos para além do tipo e valores dos bens, o 

inventário de Albino José da Silva, por exemplo, nos revela o que pode ter sido costume 

entre as famílias daquela localidade: repartir entre os herdeiros pequenos bens do 

falecido ou falecida mesmo antes de iniciar o inventário.
5
 O inventário de Joaquim 

Francisco de Fraga nos demonstra de que maneira a partilha sucessiva de terras poderia, 

ao longo dos anos, fragmentar as áreas de plantio.
6
 O inventário de Maria Joaquina do 

Nascimento, e o testamento que o acompanha, nos servem como provas de que muitos 

escravos foram libertos após a morte de seu senhor e que, inclusive, alguns deles foram 

nomeados herdeiros.
7
 

O inventário mais antigo que localizamos é datado de 1850, trata-se do 

inventário de Domingos José da Costa (o pobre). Além dele, mais dez inventários são da 

década de 1850; sete mencionam escravos entre os bens. Para a década de 1860, 

localizamos apenas sete inventários, dos quais, seis mencionam escravos. A década de 

                                                             
4
 Não é muito fácil fazer referência a esses inventários, uma vez que o arquivo do Museu do TJ/SC ainda 

não realizou a catalogação desses inventários. Quando mencionamos o maço e número do documento, 

estamos nos referindo a numeração original do documento, constante no cabeçalho do próprio inventário. 
5
 Inventário de Albino José da Silva, Maço 15, N. 14. Arquivado no Museu do Tribunal de Justiça de SC. 

6
 Inventário de Joaquim Francisco de Fraga. Ano de1858. Arquivado no Museu do Tribunal de Justiça 

de SC. 
7
 Inventário de Maria Joaquina do Nascimento. Provedoria de Resíduos. Cidade do Desterro. Ano de 

1859. Arquivado no Museu do Tribunal de Justiça de SC. 
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1870, por sua vez, é a melhor documentada, localizamos 22 documentos. Já da década 

de 1880, localizamos apenas sete inventários, dos quais, três mencionavam escravos 

(com escravarias de mais de nove cativos) e quatro são autos de pobreza cujas fortunas 

não passavam dos 500 mil réis. Os inventários se mostraram fontes extremamente ricas, 

isso porque nos abre portas que outras fontes, geralmente, não nos abrem sozinhas. Um 

inventário pode nos trazer informações sobre a família do falecido, nome, residência, 

cônjuge, oferece-nos uma lista de devedores e credores, de procuradores, ou seja, 

podemos identificar nele redes de sociabilidade do falecido. Pode, ainda, acompanhar o 

desenrolar da partilha dos bens do morto que são iluminados pelos documentos 

“ajuntados” ao inventário, tais como a matrícula de escravos (para os inventários depois 

de 1872), recibos de compra de alforrias, recibos de pagamentos de dívidas ativas e 

passivas, além das partes próprias de um inventário, como o título dos herdeiros, o 

arrolamento e avaliação dos bens e claro, a partilha. É um material rico para estudar 

fortuna, acumulação de bens, cultura material, e uma infinidade de temas. Tudo isso, 

muitas vezes, num só documento. Desse modo, percebemos o potencial destacado por 

Júnia Furtado: “nas mãos do historiador, eles [os inventários e testamentos] podem se 

transformar em testemunhos sobre a morte, mas acima de tudo sobre a vida, em suas 

dimensões material e espiritual”.
8
  

Além dos inventários, também realizamos eventuais consultas em registros de 

óbito e casamento dos inventariados, escravos ou outros personagens que julgamos 

interessantes para a “montagem” do cenário e, no que tange ao Major Domingos, 

consultamos também algumas edições do jornal Argos que nos auxiliaram na 

reconstrução de seus bens e nos forneceram uma ou outra pista sobre sua trajetória. 

Com mais assiduidade recorremos à Matricula de Moradores da Freguesia do Ribeirão 

da Ilha e aos registros de batismos da Freguesia do Ribeirão dos anos de 1807 a 1854 

(Números 1, 2, 3 e 5), ambas transcritas e  transformadas em planilhas de Excel por 

Fernanda Zimmermann no âmbito do projeto “Africanos no Sul do Brasil: rotas tráfico e 

identidade étnica”.
9
 Na tabela elaborada para os registros de batismo podemos visualizar 

a data do assentamento, freguesia do assentamento, nome do batizado, sexo, data de 

nascimento, procedência, origem, condição, proprietário, cor, se é filho legítimo ou não, 

                                                             
8
 FURTADO, Júnia Ferreira. A morte como testemunho da vida. In: PINSKY, Carla; LUCA, Tania de 

(orgs.). O historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, 2009. p. 93. 
9
 ZIMMERMANN, Fernanda. Africanos no sul do Brasil: rotas de tráfico e identidade étnica. Relatório 

final de bolsa PIBIC. 2004. 
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nome da mãe, do pai e dos padrinhos, assim como suas respectivas procedências, 

origem, condição e proprietários. A última coluna da planilha a transcritora destinou às 

observações, na qual podemos encontrar informações variadas como, por exemplo, a 

cor, a origem ou a condição do proprietário. 

A Matrícula de Moradores, conforme já mencionamos, é uma lista nominativa 

da população do Ribeirão, ela nos informa: nome dos chefes de cada família, a idade, o 

estado civil, o ofício, a naturalidade, os rendimentos, o nome do quarteirão onde 

residiam, o número do fogo
10

 e os nomes dos filhos, agregados e escravos, menciona, 

ainda, suas respectivas idades, condição (livre, escravo) e nação. Na matrícula de 1843 

foram listados 2335 moradores: 368 chefes de família, 264 esposas, 980 filhos e cinco 

outros netos e irmãos, lista ainda, 82 agregados e 633 escravos. Três moradores não 

tiveram suas posições identificadas.  

A partir da transcrição da Matrícula de Moradores do Ribeirão da Ilha 

elaboramos fichas individuais para cada fogo e assim realizamos a seleção dos fogos 

cujas histórias gostaríamos de contar ou, ainda, cujas histórias nos ajudariam na 

contextualização do universo dos nossos personagens principais. Para isso, fizemos uso 

do método denominado por Robert Slenes de “ligação nominativa de fontes”.
11

 Esse 

método, firmado por Carlo Ginzburg e Carlo Poni, parte do pressuposto de que o nome 

é o que distingue os indivíduos uns dos outros nas sociedades
12

 e assim, tomando o 

nome de cada sujeito como guia, realizamos o cruzamento e justaposição das fontes que 

nos fornecem material para que possamos reconstruir, mesmo que de forma 

fragmentária, a trajetória das nossas personagens. Pois, acreditamos que 

as microanálises e as reconstituições das trajetórias individuais, 

familiares e de grupo em diferentes contextos regionais ocupam um 

espaço central, permitindo redesenhar, a partir de um novo patamar de 

investigação empírica, a complexidade de uma realidade social 

múltipla que não se deixa facilmente capturar em modelos 

interpretativos pré-estabelecidos.
13

 

 

                                                             
10

 Cada fogo corresponde a uma unidade doméstica. 
11

 FRAGA FILHO, Walter. Encruzilhadas da liberdade. Campinas: Unicamp, 2006. p. 23. 
12

 GINZBURG, Carlo; PONI, Carlo. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: 

GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989, p. 169-178. 
13

 LIMA, Henrique Espada. A família de Maria do Espírito Santo e Luis de Miranda Ribeiro: “agências e 

artes” de libertos e seus descendentes no Desterro do século XIX In: XAVIER, Regina C. de L. (org.). 

Escravidão e Liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise. São Paulo: Alameda, 2012. 
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O presente trabalho constitui-se de três capítulos sendo que em cada um deles 

exploramos a trajetória de um personagem principal que nos leva a outros personagens 

secundários que nos auxiliam na contextualização. Nosso tema geral de pesquisa é a 

escravidão no Ribeirão da Ilha oitocentista e o principal objetivo é perceber a força 

dessa instituição nos diversos segmentos daquela sociedade: os homens livres, escravos 

e libertos. A proposta é demonstrar que a escravidão foi experimentada de diversas 

maneiras por esses segmentos e também no interior dos mesmos segmentos. 

No primeiro capítulo Domingos José da Costa, um agregado morador no 

Ribeirão da Ilha nos guia pelo universo de relações forjadas entre os agregados e os 

proprietários de terras. Estas relações, como veremos, foram balizadas pelas teias de 

favores e pelas concepções que os homens livres faziam da escravidão. Para analisar os 

agregados do Ribeirão, utilizamos, principalmente, a Matrícula de Moradores. 

Conforme já mencionamos, essa Matrícula se constitui de uma listagem dos habitantes 

do Ribeirão no ano de 1843, um total de 2335 moradores. Na ocasião, o recenseador 

elencou nominalmente cada integrante da família, ou fogo, e identificou sua “posição” 

na família, que poderia variar entre: chefe, mulher, filhos, irmãos, netos, agregados e 

escravos. Identificamos todos os agregados e, após analisar cada caso, elaboramos uma 

tabela na qual os separamos em três subgrupos distintos: os agregados comuns, os 

agregados tradicionais e os agregados onerosos. Os 82 agregados identificados foram 

distribuídos nesses três subgrupos obedecendo algumas características comuns que 

conheceremos ao longo do primeiro capítulo. Desse modo, este capítulo nos fornece 

“um retrato” do Ribeirão da Ilha: sua localização espacial, seus moradores e as 

atividades econômicas desenvolvidas. 

No segundo capítulo, o objetivo é verificar a composição das fortunas dos 

senhores de escravos: terras, escravos, engenhos e canoas. A família Costa entra em 

cena para demonstrar a conexão entre a economia do Ribeirão e o dinâmico mercado de 

abastecimento brasileiro e introduz nosso personagem principal na narrativa: o Major 

Domingos José da Costa. O Major é nosso guia na análise da estrutura de posse escrava 

que se concentra em Domingos, mas abrange toda a freguesia. Seguiremos no esforço 

de analisar a escravidão na Freguesia do Ribeirão sem perder de vista dois aspectos 

fundamentais: primeiro perceber o Ribeirão como uma das áreas fornecedoras dos 

produtos que possibilitaram a inserção de Santa Catarina no mercado de abastecimento 

do centro-sul e, desse modo, interligada à praça do Rio de Janeiro e à dinâmica do 



16 

 

tráfico de escravos. Segundo, considerar escravidão não como um modelo, mas sim “um 

sistema adaptável e flexível de organização de trabalho”
14

 e desse modo, atentar para os 

muitos modos de ser senhor e ser escravo, mesmo em um lugar relativamente pequeno 

como a Ilha de Santa Catarina.
15

 

Por fim, no terceiro e último capítulo, o segmento social analisado será o de 

libertos. A partir das esparsas fontes que nos informam de Domingas Ignácia, 

demonstraremos que a liberdade foi uma realidade possível entre os cativos do Ribeirão 

e que alguns desses libertos foram, inclusive, proprietários de escravos. A proposta é 

pensar na liberdade não como uma concepção homogênea, mas experimentada e 

resignificada de diversas maneiras. As histórias de Antonio Victorino Machado e Maria 

Vieira da Silva integram esse capítulo no intuído de abrir margem à reflexões sobre a 

precariedade da liberdade experimentada por esses sujeitos que tiveram suas vidas 

pautadas pela escravidão.  

Este é um trabalho que caminha à luz da história social e do debate a respeito da 

história da escravidão na Ilha de Santa Catarina. A ideia é dar um passo a frente em 

relação à proposta de dar visibilidade aos africanos e seus descendentes.
16

 Nosso desafio 

é perceber o impacto da instituição escravista na dinâmica social na freguesia do 

Ribeirão da ilha. Inspirada na nova historiografia sobre a história de Santa Catarina 

pretendo pensar a sociedade da Freguesia do Ribeirão em sua complexidade e 

diversidade, analisar o sistema escravista construído no Ribeirão a partir de uma análise 

mais ampla do universo de trabalho dessa Freguesia e perceber não apenas o papel do 

escravo, mas também dos homens livres pobres e dos senhores de escravos. Isso porque 

entendemos que estudar a escravidão por ela mesma muitas vezes esvazia os 

significados de uma instituição que expandiu seus tentáculos por todos os setores das 

sociedades nas quais foi implementada e marcou a vida de todos, independentemente da 

condição social. 

                                                             
14

 SCHWARTZ, Stuart. Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial. São Paulo: Cia 

das letras, 1988. p. 141-142. 
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 LIMA, Henrique Espada. Da escravidão à liberdade na Ilha de Santa Catarina. In: MAMIGONIAN, 

Beatriz (org.). História Diversa, 2013. (no prelo) 
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do Brasil: invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras contemporâneas, 1996; CARDOSO, 

Paulino. Nem tudo era açoriano: algumas experiências de populações de origem africana na ilha de Santa 

Catarina no século XIX. In:. A Ilha de Santa Catarina: espaço, tempo e gente. Florianópolis: Instituto 

Histórico e Geográfico de Santa Catarina, 2002. 1v.; PENNA, Clemente Gentil. Escravidão, Liberdade e 

os Arranjos de Trabalho na Ilha de Santa Catarina nas Ultimas Décadas de Escravidão (1850-1888). 

Florianópolis, 2005. 137f. Dissertação (Mestrado) – UFSC. 
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Capítulo I 

 

Domingos José da Costa: Um homem livre e pobre, residente em uma sociedade 

escravista do sul do Brasil. 

 

 

Em 06 de setembro de 1849 faleceu com todos os sacramentos de moribundo 

Domingos José da Costa. Filho de pais incógnitos, ele morreu solteiro, com idade não 

sabida e foi sepultado na matriz de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão. No canto 

esquerdo de seu registro de óbito uma anotação: pobre.  

A história de Domingos José da Costa, ou pelo menos os fragmentos que 

conseguimos reconstituir de sua trajetória, nos servirá como fio condutor para que 

conheçamos a Freguesia do Ribeirão da Ilha a partir da população livre com poucos 

recursos. Não obstante, a ideia não é perceber esse segmento como uma fatia apartada 

daquela sociedade, mas sim, percebê-lo como parte da diversidade e complexidade de 

uma sociedade constituída de livres, libertos e escravos. Procuramos analisar, sobretudo 

os arranjos sociais forjados no seio dessa sociedade escravista e os mecanismos das 

relações de favor que, em grande medida, permitiram aos homens livres o acesso à vida 

social e a seus bens.
17

 Através desse “homem livre” que muitas vezes foi, na verdade, 

“dependente”, pretendemos demonstrar como a escravidão pautou a vida mesmo 

daqueles que não estiveram diretamente relacionados a ela, uma vez que foi a partir da 

concepção de vida escrava que a vida enquanto homem livre ganhou tanta importância, 

mesmo que, às vezes, pudesse ser ainda mais precária que a de pessoas escravizadas.
18

   

Dadas as lacunas documentais que dificultaram a reconstituição da vida de 

Domingos,  a narrativa deixa nosso personagem para nos contar sobre o mundo em que 

vivia e sobre outros personagens que o compunham,
19

 e assim, esse capítulo sobrevoa a 

Freguesia em suas características mais gerais e fornece informações para que se possa 

entender o “cenário” no qual se desenrolam as histórias dos capítulos seguintes. Na 

                                                             
17

 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do 

romance brasileiro. 3. ed. São Paulo: Duas Cidades, 1988. p. 16. 
18

 Ibidem. P. 18 
19

 REIS, João José. Domingo Sodré, um sacerdote africano. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. p. 
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verdade, Domingos sai de cena mais frequentemente do que gostaríamos, mas 

acreditamos que o exercício seja válido menos para conhecer especificidades da vida do 

personagem do que para “conhecer uma época, uma sociedade e, em particular, os 

homens e mulheres que compunham [su]as redes de relações”.
20

  Ao observar a 

estrutura social na qual Domingos estava inserido, suas redes de sociabilidade, as 

movimentações geográficas realizadas, os arranjos de trabalho e as atividades 

econômicas desenvolvidas, tentamos contar um pouco sobre o Ribeirão daquele tempo. 

 

 

A Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha 

 

Em 1763, uma pequena capela foi erguida no povoado do Ribeirão. Os 

primeiros moradores europeus foram casais açorianos e madeirenses que se instalaram 

na região por incentivo da Coroa portuguesa. O projeto de colonização que caracterizou 

a segunda fase de ocupação da Ilha de Santa Catarina, em meados do século XVIII, 

fazia parte do plano português para defesa do litoral meridional brasileiro que, receoso 

do avanço espanhol, tratou de integrar a Ilha ao circuito do Atlântico português.
21

 A 

estratégia de colonização e exploração se compunha da construção de fortalezas, 

reforço militar e incentivo no povoamento. Assim, os casais do Ribeirão, inicialmente 

sem contar com mão de obra escrava, por conta de uma recomendação real,
22

 

cumpriram, por um lado, seu papel de povoar e efetivamente colonizar a região e, por 

outro, promoveram o aumento na produção de alimentos para abastecimento das tropas. 

Significaram, ainda, possibilidade de reforço na mão de obra militar, caso fosse 

necessário.   

O povoado esteve ligado à Matriz de Nossa Senhora do Desterro até o ano de 

1807. Alguns anos antes, em 1779, o então governador da Capitania, Coronel João 

Alberto de Miranda Ribeiro, elaborou um relatório dirigido ao Vice-Rei solicitando a 

elevação do povoado a freguesia, o que veio a se concretizar em 1809. A esta época, 

                                                             
20

 Idem. 
21

 BASTOS, Vitor Hugo; MAMIGONIAN, Beatriz G. Tráfico de escravos e a presença africana na Ilha 

de Santa Catarina. In: MAMIGONIAN, Beatriz (org.). História Diversa, 2013. (no prelo) 
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com aproximadamente 1.444 habitantes,
23

 a freguesia de Nossa Senhora da Lapa do 

Ribeirão da Ilha já possuía os contornos espaciais que consideramos neste estudo. De 

acordo com o Padre Agostinho Mendes dos Reis que, em 1811, visitou a freguesia, a 

mesma limitava-se:  

 

[...] para o Norte légua e meia até a Ponta de Caiacanga Mirim e parte com a 

Freguesia da Villa de Nossa Senhora do Desterro. Para o Sul duas Léguas 

até a Ponta dos Naufragados da Barra do Sul. Para o Nascente duas léguas 

até o mar grosso onde também se divide com a Freguesia dita de Nossa Snr
a
 

do Desterro. Para o Poente se divide com a Freguesia de Nossa Senhora do 

Rosário da Enseada de Brito no mar pacífico que está imediato entre 

ambas.
24
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 BRITO, Paulo Joze Miguel. Memória Política Sobre a Capitania de Santa Catarina. Florianópolis, 
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Figura 1: Mapa da Ilha de Santa Catarina 

 

 

Carta geo-hydrographica da Ilha e Canal de Sta. Catharina 1830. Autor: Bellegarde, H. L. de Niemeyer. 

Acervo da Biblioteca Nacional. Disponível em: 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart529245.jpg 

 

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart529245.jpg
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Atualmente esse território abrange o que conhecemos como: Naufragados, 

Caieira da Barra do Sul, Caia Canga, Taperinha, Costeira do Ribeirão, Freguesia, Alto 

Ribeirão, Tapera da Base, Carianos, parte do Rio Tavares, Morro das Pedras, Areias, 

Armação do Pântano do Sul e Pântano do Sul. Domingos José da Costa morava no 

quarteirão denominado Caia Canga. Guardemos essa informação, pois ao longo do texto 

ela nos será útil.   

A população do Ribeirão nos últimos anos do século XVIII cresceu em ritmo 

acelerado, principalmente por conta da chegada constante de novos habitantes 

procedentes de outras localidades do Brasil e do exterior. No mesmo sentido, a 

população escravizada também apresentou crescimento no período; entre os anos de 

1810 e 1820 verificamos um crescimento médio anual de 32%
25

. No século XIX, 

principalmente na segunda metade, as estatísticas apontam em sentido contrário; o 

enfraquecimento do movimento migratório e a lei de proibição do tráfico de 1850 

ocasionaram a frenagem gradativa desse crescimento.
26

 Ao utilizar esses dados 

demográficos, nossa intenção, nesse primeiro momento, é entender o “cenário” no qual 

atuaram os homens livres da Freguesia do Ribeirão.  

Ao analisar a população, exposta no gráfico 1, podemos verificar o quanto os 

cativos estiveram presentes no universo de trabalho dos homens livres. No ano de 1810, 

cerca de 29% da população do Ribeirão era escrava. Na mesma década, em Salvador, na 

Bahia, 37% do total da população era composta por escravos.
27

 Essa rasa comparação 

entre a Freguesia do Ribeirão e uma província na qual a escravidão é tradicionalmente 

estudada, serve para pensarmos a importância da presença escrava na freguesia, seja no 

peso que essa instituição teve sobre as relações sociais existentes, seja nos arranjos de 

trabalho ou, ainda, na constituição de uma cultura ribeironense, pois conforme podemos 

observar no gráfico abaixo, não só de açorianos foi “feito” o Ribeirão.  

 

 

                                                             
25

 LUZ, Sergio Ribeiro da. Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão da Ilha e sua população : 1810-1930. 

1994. 257f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina. P. 60-61.  
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Gráfico 1: Relação entre população de Livres e Escravos  

(anos de 1796-1872)
28

 

 

 

Fontes: Fonte 1796: Relatório do Coronel João Alberto de Miranda Ribeiro ao Conde de Rezende Vice-

Rei do Brasil. In: LAYTANO, Dante. “Corographia de Santa Catarina”. Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, 245: 3-187, out/dez, 1959; Fonte 1810: BRITO, Paulo José 

Miguel. Memória Política Sobre a Capitania de Santa Catarina. Florianópolis, Typografia da Livraria 

Central, 1932; Fonte 1820: Mappa da População do Governo de Santa Catarina Segundo as Listas dos 

Capitães Mores, datadas em o último de dezembro de 1820. BN/RJ; Fonte 1843: Livro da Matrícula da 

Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, elaborado pelo Subdelegado Suplente, o Capitão 

Manoel Pires Ferreira, no ano de 1843. ARCRI, Florianópolis; Fonte 1853: Ofício do Chefe de Polícia ao 

Presidente da Província. Desterro, 16 de fevereiro de 1854. Correspondência dos Chefes de Polícia ao 

Pres. P.. APESC, Florianópolis; Fonte 1866: Relatório apresentado a Assembléia Legislativa Provincial 

de Santa Catarina no acto de sua Sessão Ordinária pelo Presidente Adolpho Barros de Albuquerque 

Lacerda no ano de 1867. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1867; Fonte 1872: Recenseamento Geral do 

Brasil de 1872.   

 

Durante todo o século XIX, a Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão 

foi, sem sombra de dúvidas, uma sociedade essencialmente agrícola – policultora, mas 

com ênfase na produção de mandioca. Também floresciam no Ribeirão: a cana, o milho, 

o feijão, o café, o cânhamo, o trigo, o algodão e o amendoim.
29

 As melancias faziam 

parte dessa paisagem rural, além de verduras e legumes.
30

 Desse modo, a principal 

atividade econômica desenvolvida na freguesia foi a lavoura. Em 1843, 87% dos chefes 
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de famílias declararam-se lavradores; três décadas mais tarde, no censo de 1872, 78% 

dos homens livres e 76% dos escravos declararam-se lavradores.  

Era uma sociedade litorânea de colonização açoriana com uma estrutura agrária 

relativamente pequena, se comparada às regiões de latifúndios. Estas características, por 

algum tempo, serviram de argumento para que uma tradição historiográfica imprimisse 

na história de Santa Catarina a ideia equivocada de que a presença africana teria sido 

insignificante nessa região. Isso porque, acreditava-se que o fato da economia ser 

voltada para o mercado interno, diferente das regiões de plantation, implicava em uma 

economia menos dinâmica. Sérgio Ribeiro da Luz, por exemplo, escreve que o “sistema 

de roças de subsistência [foi] predominante na Freguesia de Nossa Senhora da Lapa”.
31

 

No mesmo sentido, Paulo Joze de Brito (1816) argumenta que a agricultura na Capitania 

de Santa Catarina era “apoucada e imperfeita”.
32

 De acordo com Brito, as práticas de 

plantio eram inadequadas: a coivara proporcionava colheitas abundantes de início, por 

conta do adubo depositado no solo após a queimada, mas ao longo dos anos apresentava 

produções com volume decrescente; além disso, não havia muitos instrumentos 

agrícolas, as sementes eram depositadas em covas rasas preparadas com enxadas. Nas 

primeiras décadas do século XX a situação não parece ser muito diferente. O escritor e 

jornalista Virgílio Várzea (1900), argumenta que a precariedade da agricultura se 

remetia a área de cultivo estreita e frequentemente retalhada nas partilhas entre 

herdeiros; além disso, a coivara continuava sendo empregada como prática de plantio, 

os instrumentos mecânicos eram inapropriados e o auxílio oficial ausente.
33

  

De fato, a partir da análise dos inventários, foi possível perceber a persistência 

de alguns dos pontos levantados por Brito e Várzea. O retalhamento das terras, por 

exemplo, pode ser acompanhado nos autos de partilha dos inventários. O falecido 

Joaquim Francisco de Fraga possuidor de um total de 96,5 braças de terras, avaliadas 

em 852 mil e 400 réis, tem suas terras partilhadas entre sua esposa Maria Vieira do 

Espírito Santo e dois filhos menores. Para a esposa ficam duas porções de terras: uma 

com 40 braças e meia e outra com seis braças e meia. Para os filhos Francisco Xavier de 

Fraga e Anselmo Joaquim de Fraga ficam quatro terrenos, dois para cada herdeiro, 
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variando entre 11 e 13 braças cada um.
34

 É bom lembrar que cada braça representa 2,2 

metros, ou seja, as terras deixadas para os filhos são terrenos com pouco mais de 26 

metros de frente cada um. O espólio em terras de Francisco não é o único que sofre 

retalhamento; observamos essa prática em diversos deles. Na análise dos inventários, 

podemos perceber que, em geral, as partilhas eram feitas de maneira a beneficiar 

igualmente os herdeiros e os juízes determinavam “a partilha com igualdade de 

direitos”. Embora as terras ficassem geralmente na posse dos filhos homens, o contrário 

também acontecia. De qualquer forma, as famílias eram extensas e assim os bens se 

fragmentavam. Não podemos também desconsiderar o espaço geográfico ocupado pela 

Freguesia do Ribeirão, conhecendo-o minimamente verificamos que grande parte da 

região possui uma área produtiva bastante estreita, demarcada pelos terrenos 

acidentados dos morros e pelo mar. Pensando um século inteiro de partilhas, não nos 

admira que Várzea, no início do século XX, tenha constado a fragmentação das terras. 

As terras arroladas nos inventários têm suas medidas pouco precisas, isto porque, na 

maioria dos documentos, como já dissemos, é informada apenas a medida da frente do 

terreno. Assim, dificulta uma comparação do tamanho dos terrenos do início e do fim do 

século.  

Contudo, se por um lado, não podemos inferir sobre a metragem quadrada dos 

terrenos. Por outro, os inventários nos informam o valor atribuído a cada braça de terra. 

Verificamos que seus valores foram bastante variáveis, mesmo quando os terrenos se 

localizavam na mesma região e no mesmo ano. Por exemplo, no ano de 1859, 20 braças 

de terra localizadas no sertão do Ribeirão foram avaliadas a 38 mil réis cada braça. No 

mesmo inventário, outras 50 braças de terra, também localizadas no sertão, foram 

avaliadas a oito mil réis cada braça.
35

 O que justificaria valores tão distintos para a 

mesma extensão de terra em um mesmo quarteirão? João Fragoso e Ana Maria Lugão 

Rios ao analisar a desvalorização das terras de um fazendeiro paulista, o comendador 

Vallim, verificaram que a avaliação das terras estava diretamente relacionada a sua 

capacidade de produção.
36

 Acreditamos que o mesmo critério pode ter sido aplicado 

pelos avaliadores no Ribeirão. De acordo com Mariléa Caruso, grande parte do território 
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que compunha a Freguesia do Ribeirão era constituído de solo denominado “ilha”, que 

apresenta baixa fertilidade natural por conta dos baixos teores de fósforo e potássio, 

como também de matéria orgânica, portanto inapropriado para culturas anuais.
37

 

Embora o cultivo da mandioca não exija um solo muito fértil, também é verdade que, ao 

longo dos anos, a colheita era cada vez menos produtiva por conta da utilização do 

método da coivara. Assim, após alguns anos de produção o solo se esgotava e era 

necessário migrar para outro mais fértil. Conforme afirma Mariléia Caruso, “o 

desenvolvimento da agricultura na Ilha foi feito a custa de um continuo processo de 

abandono e ocupação de novas áreas com floresta”.
38

 Talvez aquelas terras avaliadas a 

oito mil réis a braça apresentasse o solo estagnado pelo excesso de uso. A inexistência 

de equipamentos agrícolas constatada por Brito, em 1816 e por Várzea, em 1900, 

também pôde ser verificada no conjunto de inventários analisados. Encontramos apenas: 

machados, enxadas e foices. Outros equipamentos agrícolas como arado, charrua e 

colheitadeiras não foram localizados. 

Essa é uma das faces do nosso objeto de estudo e não podemos desconsiderá-la. 

Todavia, à luz da historiografia recente sobre outras regiões produtoras de alimentos, 

atentamos para outros fatores que nos permitem “reler” os indicadores do Ribeirão. Um 

primeiro ponto a se pensar é que o tamanho da estrutura agrária não torna uma região 

mais ou menos dinâmica economicamente. Em sua obra, O Contraponto Baiano, Bert 

Barickman demonstra o quanto o mercado interno de produtos para abastecimento 

estava entrelaçado ao mercado agroexportador. Ao passo que o fortalecimento da 

indústria açucareira, na Bahia, esteve diretamente relacionado às unidades produtoras de 

gêneros alimentícios, principalmente a farinha. Ao estabelecer uma relação entre as 

produções de cana-de-açucar, fumo e mandioca, Barickman observa que a produção e o 

comércio de víveres para o mercado interno foram indispensáveis para a expansão da 

agroexportação: a farinha sustentava os escravos da lavoura açucareira, e o fumo, por 

sua vez, era trocado por mais escravos na costa da africana. Esses africanos eram 

utilizados como mão de obra nos canaviais baianos que produziam o açúcar consumido 

na Europa, mas também nas plantações de fumo e mandioca, o que dá mais nuance à 

nossa visão de uma região agroexportadora. Seguindo a mesma lógica, acreditamos que 

a farinha produzida no Ribeirão percorreu as rotas de tráfico e integrou o Ribeirão ao 
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porto de Desterro, à praça do Rio de Janeiro e ao porto de Luanda. Ou seja, mesmo não 

se caracterizando como latifúndio voltado para exportação, as atividades econômicas do 

Ribeirão não podem ser vistas como desprezíveis, principalmente porque, como 

veremos, foram sustentadas por escravos. 

Sabemos, já há algum tempo,
39

 que Desterro comercializava produtos, 

especialmente farinha, para as províncias do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e algumas localidades da Bacia do Prata. Assim como em outras freguesias 

da Província, os produtores do Ribeirão transportavam suas produções em pequenas 

embarcações até o porto do Desterro que de lá seguiam rumo a outras praças.  

A produtividade do Ribeirão também pode ser pensada a partir da sua estrutura 

de posse escrava. Sabemos que 40% dos fogos no Ribeirão possuíam escravos, sendo 

que destes, 76% possuíam até cinco escravos e 7,5% possuíam mais de dez escravos – 

uma média bastante parecida com as fazendas de produtores de mandioca da vila de 

Jaguaripe, na Bahia. Em 1781, 7,6% dos lavradores escravistas tinham dez ou mais 

escravos, enquanto 68,2% possuíam menos de cinco escravos.
40

 Desse modo, 

observamos que as propriedades escravistas do Ribeirão esperavam produção de maior 

volume. Afinal, não haveria como comprar escravos se os lucros da produção não 

fossem altos e se a expectativa não fosse produzir para o mercado. Nesse sentido, 

acreditamos que podemos pensar na mesma direção de Maria Sylvia de Carvalho 

Franco (embora guardadas as proporções uma vez que esta autora analisa as plantações 

de café de São Paulo) quando diz que a atividade econômica é regulada por dois 

princípios aparentemente opostos: a produção direta de meios de vida e a produção de 

mercadorias.
41

 Digo aparentemente porque as duas modalidades de produção não estão 

simplesmente justapostas na estrutura social do Ribeirão, e devem ser apreendidas 

“como práticas que são constitutivas uma da outra”.
42

 É preciso resaltar que a existência 

concomitante desses dois princípios não é verdadeira em todos os fogos do Ribeirão, 

mas por outro lado, ela é imprescindível para que a dinâmica econômica existente se 

mantenha. Ao afirmar que nas freguesias de Desterro se desenvolveu uma economia 
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com base em uma estrutura agrária de pequena propriedade que propiciou a formação 

de um pequeno produtor independente e dono de seus meios de produção, que garantia 

sua autossuficiência e um excedente exportável, Nazareno José de Campos
43

 

complementa nosso argumento de que produção autossustentável e excedente 

comercial, no caso da Ilha de Santa Catarina, são faces de uma mesma moeda. No 

mesmo sentido, Hebe Matos argumenta que mesmo uma aparente economia de 

subsistência estava integrada ao dinâmico mercado de abastecimento interno do Brasil 

no século XIX.
44

 

Contudo, não podemos esquecer que a população do Ribeirão não era composta 

apenas por senhores e escravos. Em 1843, 60% dos fogos do Ribeirão não contavam 

com mão de obra escrava e, através de uma análise das atividades econômicas 

desenvolvidas naquela freguesia, podemos atentar para isso.  

Além dos lavradores,
45

 esmagadora maioria da população do Ribeirão, constam 

ainda na Matrícula de 1843: dez negociantes, sobre os quais falaremos mais 

abundantemente no capítulo seguinte, oito carpinteiros, sete pescadores, quatro 

professores,
46

 quatro sapateiros (sendo um tamanqueiro),
47

 dois militares, que também 

se declararam lavradores, e ainda, um alfaiate, um vigário, um tanoeiro
48

 e um feitor, 

morador na Armação da Lagoinha. A partir da Matrícula foi possível verificar que 

algumas ocupações são mais comuns em determinados quarteirões, divisões 

administrativas no interior das freguesias. Nos quarteirões da Costeira do Ribeirão, 

Tapera, Fazenda e Morro das Pedras localizamos somente lavradores. Já a Freguesia e o 

Ribeirão parecem ter abrigado maior número de negociantes e prestadores de serviço 

como carpinteiros e sapateiros. Os pescadores concentravam-se, sobretudo, no Pântano 

do Sul.
49

 Virgílio Várzea escrevia em 1900 que no Pântano do Sul eram “poucas as 

terras cultiváveis, e desconhecendo por completo os processos agrícolas modernos de as 
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fertilizar, os habitantes são mais pescadores do que lavradores.”
50

 O número diminuto 

de pescadores apresentado pela Matrícula de 1843 surpreende por se tratar de uma 

região litorânea. Provavelmente, a atividade pesqueira nesse período não se destinava à 

mercantilização, mas ao abastecimento da população local. Apenas um inventário 

arrolou instrumentos de pesca: Manoel Silveira Tristão, morador na Caia Canga, deixou 

aos herdeiros uma rede de pescar camarões e uma tarrafa de pescar camarões, ambas 

avaliadas em dois mil réis cada uma.
51

 Conta-nos Franklin Cascaes, em um causo 

escrito em 1952, que “naqueles tempos de antanho” as redes de pescaria eram feitas de 

fibras de gravatá;
52

 essa fibra rija e flexível obtida por meio da fermentação e maceração 

do gravatá serviu, desde o início do século XIX, não apenas à fabricação de redes de 

pescaria, mas também de cordas e tecidos, conforme nos relata Paulo Joze Miguel de 

Brito.
53

  As canoas, por outro lado, aparecem em 20, dos 47 inventário analisadas. 

Talvez a pesca tenha ganhado mais espaço a partir do decréscimo da agricultura, nesse 

caso, a canoa, durante grande parte do século XIX, serviu sobretudo ao transporte de 

pessoas e de produtos. 

O censo de 1872 nos acrescenta informações não constantes na matrícula de 

1843, primeiro porque em 1872 são interrogados sobre suas ocupações não apenas os 

chefes de família, mas também os demais homens livres, mulheres e escravos. Assim, 

por conta desse recenseamento, sabemos que pelo menos 37 mulheres livres 

trabalhavam como costureiras e que 1.180 habitantes ocupavam-se de serviços 

domésticos, entre eles homens e mulheres livres e escravos. Além disso, ampliam-se os 

tipos de atividades nas quais se ocupavam os homens livres da Freguesia, em 1872 

havia pelo menos dois artistas
54

 e onze operários de edificações. O número de 

pescadores salta para 65.  
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A tecelagem também era uma das atividades desenvolvidas no Ribeirão. Nos 

inventários analisados, localizamos cinco teares;
55

 alguns deles com seus pertences, tais 

como: descaroçador, urdidura, lisses e pente. A existência de plantações de algodão e 

linho na Capitania de Santa Catarina, assim como sua manufatura, pode ser observada 

em alguns documentos do final do século XVIII. Sabemos, por exemplo que, no ano de 

1786, no contexto do alvará que proibia a produção de manufaturas de tecidos em toda 

colônia,
56

 existiam pequenas fábricas “em que se [teciam] panos de algodão e se 

[faziam] outras muitas obras dele e de linho finíssimo para uso daqueles povos.” 
57

  

Mesmo após o período de proibição e, posteriormente, quando as plantações de linho e 

algodão foram substituídas por outras economicamente mais interessantes, a tecelagem 

não desapareceu; Em 1856, o cronista Almeida Coelho registrou que, naquele ano, 

ainda havia “vestígios de algum carcomido tear que ainda se ouve bater 

descompassadamente numa ou outra choupana dos sítios”.
58

 Os inventários em que 

localizamos os teares são dos anos de 1853, 1859, 1866 e 1876. Esse dado nos permite 

supor que a tecelagem foi praticada ao longo do século XIX, sobretudo para suprir as 

necessidades domésticas.  

Conta-nos Várzea, que o tear era “movido por um motor de sangue, a mulher”.
59

 

De fato, a tecelagem era função essencialmente feminina e, como a fiação, o bordado e 

a renda, incluía-se no amplo leque de serviços domésticos. De acordo com o escritor 

catarinense, além do manuseio do tear, cabia à mulher o cuidado com as plantações de 

algodão ou linho que floresciam “em pequeninos quadrados de terra ao fundo ou ao lado 

das habitações, por entre as hortas e os pomares dos sítios”.
60

 Paulo Joze Miguel de 

Brito, já no início do século XIX, relata que o algodão era matéria prima na fabricação 

de acolchoados, roupa de cama, mesa e alguns tecidos, além de panos utilizados no 

fabrico de roupas para os pobres e os escravos.
61
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Domingos José da Costa, um agregado na freguesia do Ribeirão da Ilha. 

 

No momento de sua morte, Domingos se encontrava na casa do Tenente José 

Vieira da Silva, onde segundo o mesmo registro de óbito era “assistente”. Pouco mais 

de dois meses depois se deu a abertura de seu inventário; o falecido não deixou 

herdeiros e seu inventariante foi o próprio José Vieira. O vínculo entre Domingos e o 

tenente parece ser mais antigo: em 1830, Domingos batizou Anacleta, uma escrava de 

José Vieira da Silva.
62

 Além do registro de batismo de 1830, do óbito de 1849 e do 

inventário de 1850, encontramos Domingos em outro registro de batismo, assentado em 

09 de janeiro de 1848,
63

 no qual ela figura como proprietário do escravo Januário, 

nascido no ano anterior.  

Vale aqui algumas reflexões sobre os registros de batismo, especificamente de 

batismo de escravos. Os primeiros registros de batismo (assim como os de casamento) 

da Freguesia do Ribeirão foram efetuados em 1807, quando a capela de Nossa Senhora 

da Lapa foi elevada a curato, até então esses registro eram responsabilidade do pároco 

do Desterro. Em 1833, os sepultamentos passaram a ser assentados em livro próprio, na 

freguesia do Ribeirão. Esses registros foram realizados pela paróquia até 1899 quando 

substituídos pelo Registro Civil de Óbitos, efetuado pelo cartório do Ribeirão.
64

 Os 

assentamentos de batismo de livres e escravos encontram-se registrados no mesmo 

livro, esses documentos nos informam a data do nascimento (no caso de escravos essa 

data pode ser bastante imprecisa ou mesmo não ser mencionada), a data do 

assentamento, o nome do batizado, a condição, a cor, o nome dos pais, padrinhos e a 

condição destes, nos registros de escravos também constam o nome dos proprietários 

dos pais e dos padrinhos. Os registros de escravos batizados quando adultos nos 

fornecem também a nação do batizado, por vezes a idade, mas não tem os dados dos 

pais.  

Portanto, sabemos que ao menos nos anos de 1830, 1848 e 1850, provavelmente, 

Domingos fora morador do Ribeirão da Ilha. Não localizamos Domingos na Matrícula 

de Moradores do Ribeirão de 1843 e desconhecemos o motivo. Talvez tenha se 

ausentado da freguesia no momento que se deu o recenseamento ou por algum motivo 
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José Vieira tenha omitido a presença de Domingos em sua propriedade. Cogitamos a 

possibilidade de Domingos constar na Matrícula sem seu sobrenome já que na mesma, 

além do major Domingos José da Costa, constam 14 Domingos cujos sobrenomes não 

são mencionados. Entre eles, nove escravos e cinco livres. No registro de batismo da 

escrava Anacleta, Domingos José da Costa é classificado como livre, sua cor não é 

mencionada. Além disso, em seu inventário é denominado “cidadão brasileiro” e por 

isso descartamos a possibilidade de Domingos ter sido escravo de José Vieira.  Na 

Matrícula de 1843, os Domingos de condição livre eram filhos pertencentes a famílias 

do local e a fonte nos fornece o nome dos pais. 
65

 No entanto, por conta do registro de 

óbito, sabemos que os pais de Domingos eram incógnitos, talvez porque tivessem 

falecido há muito tempo, ou porque Domingos não fosse natural daquela Freguesia. 

Acreditamos que Domingos José da Costa tenha sido agregado do tenente José Vieira 

da Silva, talvez não um agregado fixo, mas um trabalhador que ao longo de sua vida 

mudou de local de moradia em busca de oferta de trabalho. 

A categoria de agregado não é rara no Ribeirão, conforme podemos observar na 

Matrícula de Moradores de 1843: dos 368 fogos listados, 46 mencionam agregados. De 

acordo com Marina Machado em um verbete para o livro Dicionário da Terra, 

 

O agregado é um trabalhador livre que mora nas terras do proprietário, 

mas que não faz parte da família nem do quadro de trabalhadores, 

estabelecendo com o proprietário uma relação de trabalho na qual 

cultiva as terras mediante acordos previamente fixados, como, por 

exemplo, dar alguns dias de trabalho ao dono das terras ou mesmo 

uma parte de sua produção como pagamento em troca da utilização 

das terras. [...] Em suma, o agregado é uma pessoa livre, residindo em 

domicílio de terceiros, que fornece mão-de-obra em troca de um 

pagamento não-salarial.
66

 

 

Ao analisar os sujeitos constituintes dos fogos do Ribeirão, a partir da Matrícula 

de 1843, notamos alguns padrões, e desvios dos mesmos. A Matrícula parece utilizar a 
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categoria de agregado num sentido mais amplo. Nosso primeiro esforço, ao identificar o 

número de agregados da freguesia foi pensar a maneira como esta categoria fora 

empregada pelo recenseador, ou seja, o que ele quis dizer ao enquadrar determinados 

moradores nessa categoria. Como nos lembra Bert Barickman, os recenseadores usam 

os termos de maneira muito ampla “sem aquele rigor sociológico que o historiador 

muitas vezes quer encontrar nas fontes”.
67

 Num segundo momento, elaboramos 

inferências sobre as relações sociais estabelecidas entre dos agregados e os senhores das 

terras onde estes vivam. Sabemos que diferente do conceito utilizado por Marina 

Machado e também por Maria Sylvia de Carvalho Franco, no Ribeirão foram 

categorizados como agregados membros da família consanguínea, como também 

sujeitos bastante idosos e bastante jovens, que chamaremos aqui de agregados 

onerosos. Portanto, o agregado no Ribeirão pode não só ser um morador nas terras de 

outro proprietário, como também na casa de outro proprietário. Por isso, podemos 

imaginar que a categoria “agregado” possa significar também alguém que mora de favor 

na casa de outrem, mas não faz parte do núcleo familiar mais próximo. 

A sociedade brasileira, desde os tempos coloniais, esteve assentada sobre a 

divisão entre escravos e livres. Segundo Schwartz,“essa distinção jurídica, herdada da 

lei romana, dividia a sociedade em indivíduos com direitos de pessoa e propriedade, que 

poderiam teoricamente exercer direitos de cidadãos e indivíduos que não o podiam”.
68

 É 

preciso pensar como fica essa categoria cuja condição jurídica dos indivíduos é livre, 

mas que não usufrui dos direitos de propriedade porque não tem acesso a ela. As 

relações de favores entre agregado e o senhor das terras tem como vínculo inicial 

justamente o uso da terra e a partir dessa condição inicial outros acordos vão se 

estabelecendo. O que tentamos pensar é que tipo de liberdade o homem livre pobre de 

fato possuiu. É inegável que a distinção jurídica existiu e a força dessa distinção 

permeou toda a sociedade, dividindo-a efetivamente, de modo que o status de livre era 

almejado por todos e protegido por aqueles que o adquiriram. Todavia, Schwartz 

lembra-nos que compreender uma sociedade escravista a partir de caracterizações de 

sistema de trabalho (livre/escravo) pode ser bastante inconsistente, isso porque, por 

vezes os escravos agem como homens livres e estes, por sua vez, poderiam ser tratados 
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como escravos.
69

 A questão é distinguirmos a condição livre (condição jurídica) de 

trabalho livre (forma da exploração de mão de obra) e, ainda, percebermos que “a 

diferença entre trabalho escravo e livre era menos importante e, per se, não nos informa 

sobre as condições de vida dos indivíduos”.
70

 De fato, se afinarmos o olhar 

perceberemos que determinadas relações entre os homens livres pobres e senhores de 

terras implicavam numa liberdade bastante precária, muitas vezes semelhante à 

daqueles que desempenhavam trabalho escravo.  

Para nos auxiliar a pensar os agregados residentes no Ribeirão, elaboramos, a 

partir da Matrícula de 1843, um perfil de agregados e um perfil de senhores que 

possuíam agregados. Os agregados, conforme podemos verificar na tabela 1, foram 

separados em agrupamentos menores de acordo com especificidades: denominamos 

agregados comuns àqueles com 10 anos ou mais que não apresentavam rendimentos 

próprios. Mais da metade dos agregados do Ribeirão se enquadravam a essa categoria. 

Agrupamos, ainda, os agregados tradicionais e os agregados onerosos. 

 

Tabela 1 – Classificação de Agregados (1843) 

Agregados Comuns 

≥ 10 anos 

Agregados 

Tradicionais 

Agregados onerosos 

Crianças e idosos 

Homens Mulheres Homens ≤ 9 anos ≥ 80 anos 

18 26 08 25 03 

44 08 28 

Total de 82 agregados  

 Fonte: Matrícula de Moradores do Ribeirão, 1843. 

 

A partir desses agrupamentos menores podemos pensar mais claramente sobre as 

relações entre os homens livres dessa Freguesia. O corpo de agregados da Freguesia 

somava o número de 82, ou seja, 3,5% da população representados por brancos livres, 

libertos e estrangeiros. Embora a porcentagem de agregados seja pequena no quadro 

geral da população, Sérgio Ribeiro da Luz aponta a possibilidade de outra leitura, na 

qual analisamos cada categoria dentro dos números de seus respectivos efetivos 
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populacionais. Dessa maneira leríamos: enquanto “os brasileiros brancos que viviam na 

condição de agregados representavam 4,22% do total de brasileiros brancos; 22,58% 

dos estrangeiros eram agregados e 27,02% do total de libertos, crioulos ou africanos, 

viviam na condição de agregado”.
71

 Esses números nos abrem um leque de debates, 

inclusive no que diz respeito à absorção de libertos por essa sociedade, mas trataremos 

desse assunto em momento mais oportuno. 

Denominamos agregados tradicionais o grupo que conjuga aqueles agregados 

que se enquadram mais facilmente ao conceito trabalhado por Marina Machado e 

apresentado acima. Classificamos tradicionais, também, aqueles que possuem 

sobrenome, caso raro entres aqueles categorizados como agregados na Matrícula de 

1843 (exceto os agregados com algum grau de parentesco com os senhores das terras). 

Utilizamos esse critério pensando que o sobrenome de alguma forma confere identidade 

ao sujeito e assim o conceito de homem livre parece se aplicar mais facilmente a estes, 

já que, por exemplo, para os escravos, salvo pouquíssimas exceções, esse direito fora 

negado.   

Desde os tempos coloniais, a distinção social no Brasil esteve diretamente 

relacionada à linhagem de cada indivíduo. Segundo Schwartz, “em um mundo em que a 

linhagem proporcionava uma base ao indivíduo, os escravos em geral não possuíam, 

efetivamente, nem família reconhecida”.
72

 Ira Berlin menciona, em seu livro Gerações 

de Cativeiro, que além do esgotamento físico e mental ao qual eram submetidos os 

escravos durante a travessia para o Novo Mundo, os esforços dos proprietários de 

escravos se direcionavam à destruição do máximo possível de laços que pudessem 

manter com sua terra natal. Uma das estratégias adotadas era renomear os escravos 

recém-chegados, pois ao destituí-los de seus nomes, simbolicamente os apartavam da 

linhagem que estruturava a vida africana.
73

 Dessa maneira, percebemos que um sujeito 

sem sobrenome ou que recebe de seu senhor um novo nome é, em grande medida, visto 

por aquela sociedade como destituído de sua identidade e, por isso, visto com distinção 

inferior. 
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Os agregados tradicionais, apresentados na tabela 2, apresentaram outras 

especificidades comuns: alguns declararam rendimento próprio (nesses casos todos são 

lavradores com rendimentos oriundos da mesma lavoura). Em geral são do sexo 

masculino, possuem idade considerada produtiva e são solteiros – exceto Manoel João 

Cordeiro que é viúvo e possui uma filha. Os agregados tradicionais estavam presentes 

em propriedades com ou sem escravos. Barickman localiza casos na Bahia em que 

agregados, apesar de morarem de favor nas terras de outros senhores, chefiavam seus 

próprios fogos.
74

 No Ribeirão, apesar de apresentarem rendimentos próprios os 

agregados tradicionais são elencados entre os dependentes do chefe do fogo. 

 

Tabela 2 – Os Agregados Tradicionais 

 

 

Nome 

 

Idade 

 

Nação 

 

Estado 

Civil 

 

Oficio 

 

Rendi 

mentos 

 

Quarteirã

o 

 

Prop. 

Agregador 

 

João Jorge 

 

- 

 

Inglês 

 

Solteiro 

 

Lavrador 

 

20 mil 

réis 

 

Tapera 

 

Major D
gos

. J. 

da Costa, c. 25 

escravos. 

Francisco 

Candido 

34 Uruguaio Solteiro - - Ribeirão Reginaldo 

Vieira de 

Aguiar, c. 03 

escravos. 

Francisco 

Luis 

Gonsalves 

24 Brasileiro Solteiro Lavrador - Ribeirão José Luis 

Gonsalves, sem 

escravos. 

Manoel 

João 

Cordeiro 

25 Brasileiro Viúvo 

(c. 01 

filha de 

03 

anos). 

Lavrador 20 mil 

réis 

Ribeirão Vicencia Roza, 

sem escravos. 
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Marcelino 

Correia 

40 Brasileiro Solteiro Lavrador 30 mil 

réis 

Freguesia José Luis 

Correia, sem 

escravos. 

Salvador 

Ruben 

24 Brasileiro Solteiro Lavrador 40 mil 

réis 

Costeira José V. 

Mendes, c. 01 

escravo. 

Serafim 

Luis 

Gonçalves 

16 Brasileiro Solteiro Lavrador - Ribeirão João Luis 

Gonçalves, sem 

escravos. 

Silvano 

Bento 

25 Brasileiro Solteiro - - Pântano Manoel de 

Mello, sem 

escravos. 

Fonte: Matrícula de Moradores de 1843/ Acervo do juizado de Paz do Ribeirão da Ilha 

 

 

 

O grupo de agregados onerosos, por sua vez, é composto de crianças de zero a 

nove anos e adultos com mais de 80 anos. Parte-se do pressuposto que, mesmo que não 

rendessem lucros financeiros aos proprietários de suas terras, os agregados também não 

resultavam despesas. E a relação se mantinha por meio da troca, nem sempre 

equilibrada, de produtos, serviços, favores e obrigações que muitas vezes ultrapassavam 

as questões materiais. Ou seja, a relação era bastante precária, principalmente para o 

agregado. Os agregados onerosos correspondem a cerca de um terço de todos os 

agregados existentes na Matrícula de 1843, e a grande maioria deles parece ter sido 

extremamente dependente dos proprietários da casa, como é o caso de Narciza, com 100 

anos, ou de Manoel e Francisca, respectivamente com 02 e 04 anos de idade. Não há 

muitos documentos que possam nos informar mais especificidades dos moradores que 

viviam na condição de agregados onerosos. Possivelmente poderíamos encontrar mais 

pistas recorrendo aos registros de batismo e, com sorte, identificaríamos muitas das 

crianças agregadas como órfãos ou enjeitados.
75

 Na Bahia, temos notícias de crianças 

muito pequenas que entravam na categoria de agregadas e, “ao que parece, 

informalmente adotadas, como José Inocêncio, de três anos, e Jesuína, que tinha apenas 

seis meses.” 
76

 Da mesma forma, acreditamos que alguns libertos bastante idosos 
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tornaram-se agregados. Narciza citada acima, por exemplo, pode ter sido uma ex-

escrava. O pardo José, por exemplo, foi libertado por seu senhor Francisco José Martins 

“com a condição de viver agregado”.
77

 A matrícula de 1843, conforme já mencionamos, 

não identifica os libertos – apenas livres e escravos. Mesmo assim, outros indícios nos 

permitem inferir que alguns libertos viviam como agregados no Ribeirão, como foi o 

caso da crioula Florinda Ignácia que possuía dois agregados, também crioulos, Joaquina 

de 58 anos e Bento de 55. Bert Barickmann nos demonstra, ainda, que na Bahia alguns 

ex escravos mais velhos viveram na condição de agregados, como, por exemplo, a 

liberta Rosa Caetano, de 90 anos.
78

 Assim, percebemos que as categorias liberto e 

agregado não se excluem, mas muitas vezes estão presentes na trajetória de vida de uma 

mesma pessoa. 

Acreditamos que Domingos José da Costa, mesmo não constando na Matrícula 

de 1843, tenha sido um agregado tradicional, uma vez que possuía sobrenome, era 

solteiro e provavelmente possuía rendimentos já que, conforme consta em seu 

inventário, acumulou alguns bens ao longo da vida.   

 

 

Redes de Sociabilidade 

 

Dois meses depois da morte de Domingos José da Costa, em 26 de novembro de 

1849, Manoel Pires Ferreira, juiz de paz da Freguesia do Ribeirão juntamente com o 

inventariante José Vieira e os avaliadores dos bens, previamente notificados, realizaram 

pública audiência, na mesma Freguesia, dando o inventário dos bens que ficaram por 

falecimento de Domingos José da Costa que, por não possuir herdeiros, teve seus bens 

arrecadados pelo juízo de órfãos e ausentes com vista à arrematação. Dessa primeira 

avaliação de bens consta o seguinte: 
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Hum baú de sedro, dois mil reis; Hum broche velho de prata, 

seiscentos e quarenta; Huma calsa de cazimira, dois mil reis; Huma 

dita, mil reis; Duas calças de riscado, dois mil reis; Huma camiza de 

paninho, mil duzentos e setenta; Huma dita de algudão, oitocentos 

reis; Huma calsa branca de brim, sento e secenta reis; Hum colete de 

panno azul, trezentos e vinte; Hum dito de [ilegível], mil e seicentos 

reis; Hum lenço preto, mil reis; Hua gravata de pescosso, mil reis; 

Hum par de serolas, trezentos e vinte reis; Hum par de meias curtas, 

sento e vinte reis; Hum par de sapatos, mil reis; Hua sobre cazaca de 

merino deis mil reis; Hum alfinete de peito de oro, seis mil reis; Huns 

arreios de montaria, com sinxa
79

 e estribos de ferro, oito mil reis; 

Huma xerga
80

 barrada, quatro mil reis; Hua xerga Liza, dois mil reis; 

Hum cuxem
81

 preto de lam comprida, deis mil reis; Huma badana
82

 e 

sobre sinxa, dois mil e quinhentos reis; Hum freio com redias, dois mil 

e quinhentos; Dois bocais de prata com trinta e quatro oitavas, a 

duzentos reis ditas e seis mil e oitocentos reis; Hum escravo de nome 

Januario de idade de dois annos e quatro meses que por estar do outro 

lado da terra firme em poder de Hipólito Antonio de Rezende, não se 

deo valor.
83

 

 

A anotação no canto esquerdo do registro de óbito de Domingos José da Costa 

nos indica que o mesmo teria sido pobre, ao menos no momento da sua morte. Contudo, 

parece que chegou a possuir pelo menos dois escravos: Januário e a mãe de Januário, 

cujo nome desconhecemos.
84

 A mãe de Januário não consta no inventário, não sabemos 

se por ter falecido ou por ele ter se desfeito da escrava. Através de inventários da década 

de 1850 sabemos que uma escrava com idade entre 15 e 40 anos no Ribeirão poderia 

valer, se fosse saudável, de 800 mil réis a um conto de réis, o suficiente para Domingos 

adquirir algumas braças de terras, todavia, o inventário revela uma vida sem muitas 

preocupações ou possibilidades de acumular fortuna. Por esse motivo, Domingos pode 

nos servir como um bom exemplo de como, de acordo com Schwartz, “as distinções 

sociais e a escravidão penetraram em toda a sociedade, atingindo os aspectos mais 

corriqueiros da vida e afetando as ações e percepções de cada um, escravo ou livre, 

branco, negro, índio ou mestiço”.
85

 Afinal, Domingos não adquiriu suas próprias terras e 

casa para assim, quem sabe, deixar a condição de agregado. Antes, procurou investir 
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seus rendimentos na compra de um escravo.
86

 O mesmo aconteceu com alguns libertos 

conforme veremos adiante. É verdade que para um homem que, ao que tudo indica, 

vivia sozinho, a mão de obra escrava representava uma ajuda para cuidar da lida da casa 

e da roça, mas também, não podemos esquecer, era uma forma de distinguir-se 

socialmente. Não sabemos ao certo a ocupação de Domingos, por conta dos apetrechos 

de montaria arrolados no inventário imaginamos que os utilizasse para a labuta diária, 

entretanto, não possuía cavalos. Talvez utilizasse os animais do dono da terra. As 

camisas de algodão, mencionadas no inventário, e as calças de riscado, um tecido 

simples de algodão com riscos azuis, são indícios de que Domingos José da Costa 

trabalhava na roça. De acordo com Virgílio Várzea, esse era o tipo de tecido que os 

roceiros em geral vestiam.
87

    

O inventário corre por cinco anos no juízo de órfãos e ausentes, isso porque no 

processo inicia-se uma disputa judicial pela posse do escravo Januário. O crioulo 

Januário também é uma lacuna, as informações a seu respeito se desencontram e somos 

apresentados a duas versões da mesma história. No registro de batismo de 1848 consta 

que Januário teria nascido em 09 de julho de 1847, filho de uma escrava de Domingos, 

mas o nome da mãe não é informado. Na avaliação de bens de 1849, o escravo Januário 

arrolado possui dois anos e quatro meses, ou seja, tendo em vista a idade provavelmente 

é o mesmo Januário que se refere o registro de batismo. Sabemos que José Vieira, o 

inventariante, declara Januário como propriedade de Domingos e informa que o mesmo 

encontra-se em poder de Hipólito Antonio de Rezende, morador da terra firme. Em 03 

de julho de 1850 os oficiais de justiça Marcos Silveira de Matos e Joaquim Afonso 

Pereira se dirigem a Praia de Fora na freguesia de Nossa Senhora da Enseada de Brito 

para apreensão do escravo crioulo Januário e o entregam para o Curador dos bens de 

defuntos e ausentes responsável pela herança de Domingos. Três anos depois, Eleutério 

Francisco de Souza, procurador da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos, entra com 

uma petição alegando que o escravo Januário pertencia na verdade à finada Domingas 

Ignácia a qual vivia em companhia de Hipólito Antonio de Rezende. O procurador e 

advogado alega: em primeiro lugar, que o dito crioulo Januário nunca foi nem pertenceu 

ao finado Domingos José da Costa tanto que não estava em seu poder, mas sim em 
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poder de Hipólito Antonio de Rezende onde o tinha deixado sua finada senhora para que 

fosse entregue ao Hospital de Caridade. Segundo, que o dito escravo era de legítima 

propriedade de Domingas Ignácia que em vida fez doação do escravo à Santa Casa de 

Misericórdia da cidade em escritura datada de 30 de dezembro de 1850, cópia da qual 

juntam ao inventário e, por último, solicita o advogado que, não tendo o curador 

provado que o crioulo Januário pertencia a Domingos José da Costa, que o mesmo fosse 

devolvido ao tesouro do Hospital de Caridade. A disputa que só termina em 1856 

quando o procurador fiscal interino da fazenda pública, Joaquim de Almeida Coelho, 

decide em favor do Hospital de Caridade e com isso encerram o inventário de 

Domingos sem arrolar o escravo, na época com aproximadamente 9 anos, avaliado por 

quatrocentos e cinquenta mil réis.
88

 O desenrolar da disputa nos oferece escassas 

informações sobre Januário ou de sua suposta proprietária Domingas Ignácia. Na 

escritura de doação que faz Domingas Ignácia à Irmandade de Nosso Senhor dos Passos 

consta: “sou senhora e possuidora de hum escravo menor de nome Januário, filho de 

huma escrava que minha foi de nome Maria [...]”.
89

 Mais uma vez as fontes nos trazem 

informações que se desencontram, uma vez que o registro de batismo de Januário diz 

que o mesmo era filho de uma escrava de propriedade de Domingos José da Costa. 

Além da escritura de doação de Domingas Ignácia, o advogado Eleutério convoca 

testemunhas no intuito de produzir provas a respeito da posse do crioulo Januário. Uma 

das testemunhas tem sua inquisição transcrita no inventário do qual podemos verificar 

alguns trechos abaixo. 

 

Aos 12 dias do mês de outubro de mil oitocentos e cincoenta e quatro 

annos nesta cidade de Desterro [...] o advogado Eleutério Francisco de 

Souza procurador da administração da Santa Casa de caridade 

deixando ahi as portas abertas foi pelo dito procurador inquerido o 

dito José Antonio da Costa Frade cuja idade e estado dito ao diante 

segue cuja inquisição foi feita a revelia do procurador fiscal da 

thesouraria e curador da herança respectiva [...]. Fala Antonio da 

Costa Frade, casado, idade de setenta sete annos morador nesta cidade 

onde vivi de seus ordenados como promotor da tal comarca 

testemunha juramentada [...] para dizer a verdade do que souber e lhe 

for perguntado [...]. Disse que pelo conhecimento que teve da falecida 

Domingas Ignacia que sendo moradora na Freguesia do Ribeirão se 

mudara para a da Enseada de Brito e do falecido Domingos José da 

Costa que hera morador da dita Freguesia do Ribeirao sabia que a dita 

falecida Domingas Ignacia possuía hum escravo crioulo de menor 
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idade de nome Januário filho de huma sua escrava e que tendo 

tractado vendelo ao dito Domingos José da Costa por quatro ou cinco 

[ilegível] este o levara para seu poder mas não tendo ainda pago e se 

achando bastante mal conhecendo [ilegível] que morreria mandoce 

dizer a mesma Domingas Ignácia que mandasse buscar o seu criolo 

por elle não o podia pagar que mandando com efeito elle buscar o dito 

crioulo teve em seu poder ate que faleceo na dita freguesia da enseada 

de brito tendo em sua vida feito della doação a santa casa da caridade 

como consta do escripto folhas trinta e trez que elle testemunhace 

sabia ter sido passado a pedido da doadora pelo tenente coronel Jose 

Ignácio Bernardino da Silva com as testemunhas nelle assinados bem 

como sabia que referida Domingas Ignacia falecera em casa de 

Hipólito José de Rezende e não mais disse e não lhe foi perguntado.
90

 

 

O inquérito foi realizado na casa da testemunha porque esta, com 77 anos, 

encontrava-se impossibilitada de sair. Não se sabe que ligação Antonio da Costa Frade 

manteve com Domingas Ignácia para dispor de tais informações. Sabemos que Antonio 

da Costa Frade era irmão do Major Domingos José da Costa,
91

 morador na Tapera da 

Freguesia do Ribeirão. É importante percebermos que Costa Frade refere-se ao 

Domingos (o pobre) tendo em vista que o depoimento é de 1854 e na oportunidade o 

chama por “falecido Domingos José da Costa”. O Major Domingos, seu irmão, viria a 

falecer somente em 1856. Essas informações nos permitem pensar sobre uma possível 

ligação entre nossas três personagens: Domingos (o pobre), Domingas e o Major 

Domingos. Mas não coloquemos o carro na frente dos bois, isso é história para mais 

adiante.  

De Hipólito Antonio de Rezende sabemos que era filho de Joaquim Antonio de 

Rezende, português, 90 anos, morador na Caia Canga casado com Anna Maria que na 

ocasião da Matrícula de 1843 já era falecida. Hipólito chegou a morar na Freguesia do 

Ribeirão onde se casou com Joaquina Maria de Jesus em abril de1828,
92

 mas sabemos 

que em 1849, quando se deu o inventário de Domingos, o mesmo era morador na 

Enseada de Brito e provavelmente o era antes mesmo de 1843 porque não o localizamos 

na Matrícula. É verdade que, como nos informa o Pe. Agostinho Mendes dos Reis, um 

mar pacífico separa em linha reta a região oeste da Freguesia do Ribeirão e a Freguesia 
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da Enseada de Brito, ou seja, a comunicação entre o Ribeirão e a Praia de Fora poderia 

ocorrer mais rapidamente e facilmente do que com a própria Vila do Desterro.  

Conforme nos informa o depoimento de Costa Frade, Domingas Ignácia fora 

moradora do Ribeirão, ocasião em que, provavelmente, conheceu Domingos e o próprio 

Hipólito; vale lembrar que ambos foram moradores na Caia Canga. O vínculo, se 

legítimo ou não, entre Domingas Ignácia e Hipólito nos é desconhecido. Sabemos que 

ela morreu na casa dele e o procurador da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos nos 

fornece as informações seguintes: de que Domingas “vivia em companhia de Hipólito” 

e de que ela fora “finada senhora de Hipólito”. Talvez Domingas vivesse mesmo como 

concubina de Hipólito. 

No inventário de Domingos dispomos de uma lista de resíduos de dívidas 

passivas e ativas, contraídas com seis pessoas.
93

 No total, Domingos devia 95 mil e 400 

réis a quatro pessoas, enquanto outras duas ficaram lhe devendo o valor de 48 mil e 560 

réis. Dentre os credores, com as quais Domingos estabeleceu algum tipo de relação que 

parecem ter ultrapassado questões financeiras, consta: José Vieira da Silva, seu 

inventariante e, em certa medida, compadre já que Domingos fora padrinho de uma de 

suas escravas. Domingos devia um montante de 50 mil réis a José Vieira. 

Para tentar esclarecer o tipo de relação entre Domingos e seus credores e 

devedores buscamos informações sobres eles; as informações são escassas, mas 

possibilitam pensar algumas questões. A respeito de Ludovino José de Siqueira e 

Alexandre José Pinho, para quem Domingos devia as quantias de 16 mil réis e 20 mil 

réis, respectivamente, nada encontramos; talvez não fossem moradores do Ribeirão uma 

vez que não constam na Matrícula de 1843. João da Costa Ortiga,
94

 que também está na 

lista de credores, era português, morador da Freguesia do Ribeirão e foi casado com 

Delfina Roza. O casal possuía dois filhos e cinco escravos. João da Costa Ortiga era um 

dos dez negociantes existentes na freguesia do Ribeirão, em 1843, contudo não sabemos 

mais especificidades do seu ofício, mas podemos imaginar que a dívida de Domingos, 

uma pequena quantia de nove mil e 400 réis, fosse fruto de negociações comerciais. É 
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possível que João da Costa Ortiga possuísse uma venda. Os denominados negociantes 

poderiam lucrar com o comércio de gêneros de uso cotidiano ou com comércio de 

grosso trato, no qual o comerciante poderia variar o segmento de comércio ao qual se 

dedicava, ora a agricultura, ora o empréstimo de quantias a juros mensais, como é o 

caso de João Antonio da Silva, um dos negociantes do Ribeirão desta época que 

acumulou uma fortuna no valor de cento e três contos, cento e seis mil e quatrocentos e 

trinta e dois réis (103:106$432) conforme consta em seu inventário, estudado por Jean 

Carlos Antonio.
95

 

O inventariante José Vieira da Silva era natural de Santa Catarina, morador da 

Freguesia do Ribeirão em local denominado Caia Canga, casado com Maria Joaquina 

Nascimento, não possui filhos legítimos. Na matrícula de 1843 declarou-se lavrador, 

proprietário de 14 escravos e um dos poucos moradores da freguesia que declarava 

saber ler. Aos 13 dias do mês de julho de1830, José Vieira batizou uma escrava sua de 

nome Anacleta nascida alguns dias antes. Maria (congo), mãe de Anacleta, também era 

escrava de José Vieira. Para padrinhos de Anacleta são chamados Domingos José da 

Costa (o pobre) e Luíza Ignácia da Costa. Embora Luíza Ignácia possuísse o sobrenome 

Costa, não acreditamos que tenha contraído matrimônio com Domingos, pois, como 

sabemos, Domingos faleceu solteiro. Além disso, Luíza Ignácia torna-se viúva, em 

1818, por falecimento de seu marido Miguel Pereira
96

 e na oportunidade do registro já 

possuía Costa por sobrenome. Talvez Luíza Ignácia possuísse grau de parentesco com 

Domingos, ou apenas compartilhassem de sobrenome idêntico. O que sabemos ao certo 

é que em 1850 Domingos não possuía herdeiros legítimos e, por isso, seus bens foram 

levados a leilão para cobrir suas dívidas.  

Esses eram os credores. Contudo, mais interessante do que saber a quem 

Domingos devia, e os inventários nos mostram que a prática de empréstimos era 

comum, é verificar aqueles que deviam a Domingos. Afinal, nosso personagem é um 

homem pobre, sem propriedade, quase nada a oferecer. O que fez dele um credor? 

Manoel Silveira Tristão
97

 e o próprio Hipólito de Rezende somavam uma divida de 

quarenta e oito mil quinhentos e sessenta réis (48$560 rs.), uma quantia maior que o 
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valor total dos bens arrolados no inventário de Domingos e maior do qualquer um dos 

rendimentos declarados pelos agregados tradicionais. Para que o leitor tenha ideia da 

quantia, com esse valor Domingos poderia comprar um engenho de farinha,
98

 uma casa 

de vivenda no Pântano do Sul,
99

 ou ainda algumas braças de terras, roças e animais.
100

 

Não é nenhuma fortuna, mas nos indica que além de agregado de José Vieira, talvez 

Domingos travasse negócios (comércio ou prestação de serviços) com moradores das 

redondezas. Se esse for o caso, é possível que Domingos tenha sido um tipo de 

agregado já analisado por Maria Sylvia de Carvalho Franco, aquele sem um vínculo 

ocupacional necessário, ou seja, morava nas terras de um senhor, no caso José Vieira, 

trabalhava eventualmente para ele, mas nada impedia que trabalhasse em outras terras 

onde existisse serviço.
101

 

 

  

Homens livres em uma sociedade escravista 

 

A partir das diversas fontes utilizadas ao longo da pesquisa, foi possível 

conhecer alguns aspectos da relação estabelecida entre o proprietário das terras, José 

Vieira da Silva e seu agregado. Conforme demonstramos, desde 1830, quase 20 anos 

antes de sua morte, Domingos José da Costa já possuía um vínculo com José Vieira. 

Não qualquer tipo e vínculo, mas o de compadrio.  Um primeiro ponto a se pensar diz 

respeito ao tipo de ligação estabelecida entre Domingos José da Costa e José Vieira da 

Silva e, para isso, precisamos refletir sobre algumas questões a respeito das relações de 

compadrio. Primeiramente, devemos lembrar que a definição de família como temos 

hoje (nuclear e consanguínea) era ampliada naquele contexto “e alcançava as relações 

de compadrio, que através do batizado criava novos laços de solidariedade”.
102

 

Certamente, esses laços de solidariedade foram importantes na manutenção de 
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quaisquer acordos estabelecidos entre as partes. Ao que tudo indica, assim como o 

verificado por Franco, também no Ribeirão, “o ajustamento entre proprietário e morador 

baseou-se em uma firmada cordialidade.” 
103

 O inventário de Domingos é, em parte, 

testemunho disso; não apenas porque documenta a dívida monetária do falecido para 

com o tenente, mas porque o mesmo é inventariante de Domingos. A análise do 

conjunto de inventários utilizados nessa pesquisa nos permite constatar que, geralmente, 

o papel de inventariante era relegado aos parentes mais próximos, como cônjuges, filhos 

e genros. No caso aqui estudado, esse papel de caráter costumeiramente pessoal e 

familiar foi assumido por José Vieira. O estabelecimento de vínculos entre o tenente e 

seu agregado, por meio do compadrio, do fornecimento de empréstimos, e da assistência 

prestada tanto no momento da morte como depois dela – cuidando do funeral e dos 

trâmites legais, como registro de óbito e inventário, apontam para uma relação não 

apenas de cordialidade, mas de suposta reciprocidade de obrigações pessoais. 

Infelizmente as fontes de que dispomos nada nos dizem sobre os tipos de obrigações às 

quais Domingos estaria submetido. De todo modo, consideramos plausível pensar as 

relações entre o agregado (dependentes e demais homens livres pobres) e o seu senhor 

na mesma lógica paternalista que demais regiões do Império experimentaram, 

entendendo paternalismo não apenas como uma política de domínio baseada nos ideais 

senhoriais centrados na inviolabilidade de poder do senhor, mas, sobretudo, numa 

política de domínio permeada de concessões e negociações entre ambas as partes que 

possibilitam a permanência e manutenção desse domínio.
104

 

Domingos, conforme acompanhamos, foi “assistente” de José Vieira, para usar 

as palavras do seu registro de óbito. Nós, embasados nos indícios expostos acima, o 

denominamos agregado.  Todavia, mais do que perceber Domingos nessa categoria, que 

abarca 3,5% da população do Ribeirão, devemos entendê-lo dentro de um grupo muito 

maior na qual ela está contida: o de homens livres.  

Ser agregado implicava uma irremediável dependência que poderia ser em maior 

ou menor grau. No caso dos agregados tradicionais essa dependência provavelmente 

era em menor grau, tendo em vista que eles apresentavam rendimentos próprios.  Foi o 

que observamos na situação de Domingos, ao que tudo indica, além de prestar serviços 

a José Vieira, ele também trabalhava autonomamente para outros senhores das 
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redondezas, o que explicaria o fato de possuir devedores. Contudo, há um outro aspecto 

sobre a experiência de Domingos que ficou ainda mais latente: ele foi agregado e 

compadre de José Vieira Silva, para quem ficou devendo uma quantia em dinheiro. Por 

mais que as fontes não nos digam isso literalmente, certamente os vínculos de 

dependência e obrigações estavam presentes naquela relação. Portanto, notamos que a 

situação vivida por Domingos José da Costa foi bastante ambígua. Quando encaixamos 

Domingos na categoria de agregado tradicional o situamos entre os homens livres que 

apesar de possuírem essa condição jurídica, desfrutavam de uma liberdade 

condicionada. Talvez o próprio Domingos soubesse disso; uma vez que não possuía 

propriedades (atributo de liberdade), adquirir um escravo o distanciava do modo de “ser 

escravo” e, ainda, o colocava num nível diferenciado na hierarquia daquela sociedade: o 

de proprietário de escravo.   
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Capítulo II 

 

Major Domingos José da Costa: 

fortuna e escravidão na freguesia do Ribeirão da Ilha. 

 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro de 1827 o vigário da Matriz de Nossa 

Senhora da Lapa, Francisco d’Andrade e Almeida, batizou quatro escravos do Major 

Domingos José da Costa: Domingos, Matheus, Ignácio e João. Os três primeiros de 

“nação” congo e o último ganguela. Eram africanos novos, embarcados em algum porto 

da África centro-ocidental. Eles eram apenas quatro dentre os cerca de 1.700 escravos 

que desembarcaram no litoral catarinense entre os anos de 1811 e 1830.
105

 Dois anos 

depois, em 1829, Domingos levou mais cinco recém-chegados à pia batismal, dessa vez, 

quatro de “nação” congo e uma cabinda.  

A chegada desses novos moradores trazidos da África involuntariamente pode 

ser percebida não apenas na Fazenda da Tapera, propriedade de Domingos no Ribeirão, 

mas também de modo geral em toda Ilha de Santa Catarina, de maneira mais regular e 

volumosa, nas três primeiras décadas do século XIX. Beatriz Mamigonian e Vitor 

Cardoso demonstram que esse afluxo de escravos coincide com o momento da inserção 

da Ilha de Santa Catarina no mercado colonial de alimentos, a partir de ligações com 

outros portos do Brasil, sobretudo, o Rio de Janeiro.
106

 Uma economia dinâmica, 

aquecida principalmente pelo comércio da farinha. O fim da década de 1820 

representou o auge desse comércio atlântico de escravos na ilha, e respondia à proibição 

que vigoraria a partir de 1830, de acordo com tratado firmado com a Inglaterra em 

1826. 

Esse capítulo trata dos senhores de escravos da Freguesia do Ribeirão da Ilha e 

da composição de suas fortunas: escravos, engenhos, roças de mandioca e canoas. Os 

escravos surgem como o bem mais representativo das fortunas ribeironenses e uma 

análise das estruturas de posse escrava nos permite visualizar a dimensão da escravidão 

nessa sociedade.   
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Negócios de família: engenho, escravos e canoas. 

 

Domingos José da Costa nasceu entre os anos de 1776 e 1779,
107

 foi morador da 

Tapera do Ribeirão, onde era proprietário de uma grande unidade produtiva composta 

de engenhos de farinha, de açúcar e de café, alambiques, ranchos de canoa, olaria, 

senzala, capela, cemitério, porto
108

 e, possivelmente, um estaleiro onde se construíam e 

consertavam embarcações de pequeno porte. A chamada Fazenda da Tapera, lugar onde 

morou até sua morte, em 1856, foi herança de seu pai, o Capitão das tropas auxiliares 

Antonio José da Costa,
109

 por sua vez, filho de Thomaz Francisco da Costa. 

Os Costa constituíram umas das principais famílias da Ilha de Santa Catarina. 

Lucas Boiteux os inclui em sua “Prosápia Catarinense”, um estudo que tenta reconstituir 

a linhagem das “famílias importantes” de Desterro. Originalmente elaborada sob 

“motivações genealógico-elitistas”
110

 esse estudo é interessante sobretudo pelo uso de 

fontes, à quais não temos mais acesso hoje. Serviu, aqui, para conhecermos parte da 

trajetória dessa família e sua associação com os Livramento, uma das famílias que 

também compunham a “elite desterrense” do século XVIII.
111

  

Thomaz Francisco da Costa, açoriano, chegou a Desterro nas primeiras décadas 

do século XVIII. No Brasil foi negociante e casou com Marianna Jacinta Victória, com 

a qual teve oito filhos; Antonio nasceu em 1751. Antonio José da Costa parece ter 

herdado de seu pai o tino para o comércio, pois, juntamente com seu cunhado, José Luiz 

do Livramento, esteve em finais do século XVIII entre os mais importantes 

comerciantes de farinha de mandioca da Ilha de Santa Catarina. “Seus armazéns de 

atacado escoavam grande parte da produção das freguesias da Ilha e litoral próximo”.
112

 

Os Costa e os Livramento foram grandes proprietários de escravos e, possivelmente, 

comerciantes destes também. Beatriz Mamigonian e Vitor Hugo Cardoso conseguem 
                                                             
107

 O registro de óbito e a matrícula de 1843 discordam quanto a idade de Domingos José da Costa. 
108

 CARDOSO, Vitor Hugo.  Fazenda da Tapera da Barra do Sul. In: Inventário de lugares de memória 

do tráfico. Disponível em: http://www.labhoi.uff.br/node/1507. 
109

 BOITEUX, Lucas Alexandre. Prosápia Catarinense. Op. Cit. 
110

 CARDOSO, Vitor Hugo Bastos. A formação social da primeira elite senhorial e política da Ilha de 

Santa Catarina, 1700-1730. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de História da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 2009. p. 26. 
111

 Sobre esses arranjos de casamento de que fizeram uso os membros de destaque da elite de Desterro 

como estratégia para preservar seu status social ver: CARDOSO, Vitor Hugo Bastos. A formação social 

da primeira elite senhorial e política da Ilha de Santa Catarina. 
112

 MAMIGONIAN, B. G; CARDOSO, V. H. Tráfico de escravos e a presença africana na Ilha de Santa 

Catarina. Op. Cit. 



49 

 

demonstrar uma conexão entre traficantes do Rio de Janeiro com comerciantes 

catarinenses, dentre eles, alguns membros da família Livramento.
113

 Era também de 

Antonio José da Costa boa parte da frota marítima, com condições para realizar o 

comércio de cabotagem ativo na região. Para termos ideia da importância da família 

nesse setor, “das sete embarcações que havia na Ilha, três estavam em nome de Antonio 

José da Costa”.
114

  

Domingos, o primogênito, herdou dos pais a casa de vivenda na Tapera, mas não 

apenas. Como o pai, manteve relações comerciais na Corte. Em meados do século XIX, 

o jornal “O Argos da Província de Santa Catarina” documenta a ida de Domingos José 

da Costa ao Rio de Janeiro para “tratar de negócios”.
115

 No mesmo sentido, como o pai, 

manteve um número significativo de embarcações, conforme pudemos conhecer por 

ocasião da sua morte. O inventário do Major Domingos José da Costa não foi 

localizado. Contudo, o jornal “O Argos”, publicou em sua edição de primeiro de julho 

de 1856 um edital com vários bens que pertenceram ao falecido. Por hora, alguns dos 

bens arrolados que nos permitem pensar sobre as atividades marítimas de Domingos: 

 

1 lanchão de três paus por 150$ rs., 

1 lancha nova de barco por 100$ rs.,  

1 bote por 50$ rs.,  

1 Iate encalhado na praia por 20$ rs., 

1 baleeira por 180$ rs.,  

1 dita por 50$ rs.,  

1 canoa velha de peroba por 3$ reis,  

1 dita velha de garapuvú por 1$ reis,  

1 dita velha de 2 remos por 50$ rs.,  

1 bote velho com falta de cadastro por 50$ rs., 

1 canoa de canela de 4 remos por 20$ rs., 

14 pernas madeira de itajubá por 10$ rs.,  

5 vigas de trinta palmos por 7$500, 

4 barrotes de 15 palmos por 2$ rs., 

1 tabuleiro de desempenar madeira por 1$ rs., 

74 peças de madeira para construção de uma escuna, e d’um lanchão 

por 150$ rs.,  

11 pranchões de 30 palmos por 4$ rs.,  

32 taboas de diversas madeiras por 8$ rs.
 116
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Uma lancha, um iate, duas baleeiras, dois botes e quatro canoas. Uma boa frota 

para promover o escoamento do volume de farinha de mandioca e de outros produtos 

produzidos pelos cativos do Major. Entre os inventários analisados, somente o 

negociante João Antonio da Silva, cujo monte mor era de pouco mais de 103 mil contos 

de réis, possuiu número tão elevado de embarcações. Para termos uma ideia da 

capacidade dessas embarcações, um iate poderia transportar mais de dez tripulantes, 

conforme podemos verificar na denúncia que fez o coletor de Santo Antonio, em 1856, 

do senhor Antonio Pinto Bandeira que tentava sair da província levando dez escravos a 

bordo do seu iate.
117

 Os botes eram embarcações pequenas de boca larga, mediam cerca 

de dez metros de comprimento com três metros de boca.
118

 As lanchas e baleeiras eram 

feitas de pranchões de madeira, serviam principalmente para a pesca, mas também 

atuaram no transporte de cargas e pessoas, costumavam ser maiores do que os botes e 

canoas. De um modo geral, as embarcações listadas no edital de arrematação de 

Domingos não se destinavam a viagens de longa distância. O comércio de cabotagem 

ficava por conta de embarcações maiores, como sumacas e bergantins.
119

 

É verdade que, conforme demonstra o edital, as embarcações de Domingos já 

estavam velhas. Isso pode apontar para falta de investimentos na frota. Talvez seja 

indício de que, na década de 1850, o Major Domingos José da Costa já estivesse fora do 

negócio de transporte interprovincial. Podemos observar, entretanto, que no mesmo 

arrolamento de bens constavam 21 escravos, ou seja, certamente Domingos ainda 

integrava o grupo de produtores de farinha de mandioca. Vale lembrar que, pelos anos 

da morte de Domingos, iniciava-se o crescimento da exportação da farinha de mandioca 

em virtude da demanda proporcionada pela guerra do Paraguai. Mesmo que Domingos 

já não fizesse parte do negócio de transporte interprovincial, seguramente suas 

embarcações eram suficientes para realizar o transporte da farinha de mandioca e de 

outros produtos do Ribeirão até a Vila do Desterro ou até outras freguesias da Ilha. Por 

certo que também foram essas embarcações que comunicavam Domingos a suas terras 

na freguesia da Enseada de Brito. 
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Além das embarcações, são listadas muitas madeiras, algumas delas destinadas à 

manutenção e construção de novas embarcações. Talvez Domingos mantivesse um 

estaleiro na Tapera do Ribeirão. Seguramente existiu demanda para esse serviço na 

Freguesia, pois conforme mencionamos no capítulo anterior, grande parte dos chefes de 

família era proprietário de algum tipo de embarcação, principalmente canoas. Dos 47 

inventários transcritos, 20 deles mencionavam embarcações (em alguns casos mais de 

uma embarcação por inventário). As canoas, baleeiras, lanchas e batelões inventariados 

eram feitos de madeira de lei abundante em toda Ilha,
120

 algumas de figueira, itajubá, 

peroba e canela, mas a grande maioria de garapuvú, árvore com a copa amarela ou roxa 

que ainda hoje, apesar da intensa exploração, colore os morros do Ribeirão da Ilha 

quando floresce nos meses de outubro, novembro e dezembro.  

Nos inventários, encontramos canoas de borda lisa e bordada. As canoas de 

borda lisa são feitas a partir da escavação de apenas um tronco e fixação dos bancos. Já 

as bordadas, são “assim chamadas porque, nas bordas dos troncos escavados adicionam-

se, com grande maestria, tábuas que ampliam a borda livre e aumentam a força e 

velocidade dos remos”.
121

 O valor das canoas poderia variar bastante, dependendo do 

seu tamanho, medido em “palmos de boca”, e da quantidade de remos que poderia 

suportar. Canoas bordadas pediam remo de voga enquanto as lisas remos de pá. 

Notamos que as canoas bordadas eram mais valiosas que as de borda lisa. Naturalmente, 

o estado de uso da embarcação também influenciava em seu valor. Pequenas canoas 

poderiam ser avaliadas entre dez e 40 mil réis e as muito velhas poderiam custar dois ou 

três mil réis. Já as canoas grandes chegavam a valer 150 mil réis. Faustino Correia de 

Melo, por exemplo, possuía uma canoa grande feita de figueira, de quatro remos de 

voga, avaliada em nada menos que um conto de réis (1:000$00)!
122

 

Com base nos inventários que arrolavam engenhos, elaboramos uma tabela na 

qual relacionamos engenho, escravos e embarcações, a partir dela temos uma ampla 

visão das propriedades do Ribeirão no período de 1850 a 1883. (APÊNDICE B). 

Engenho, roça de mandioca, escravos e canoas foi uma combinação recorrente no 

Ribeirão. Pelo menos entre os maiores produtores. A relação é óbvia: a mandioca era 

produzida, beneficiada e transportada por embarcações de pequeno porte até o Porto de 
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Desterro onde se dava o escoamento para outros mercados. O trabalho escravo 

certamente esteve presente em todas as etapas, ora manuseando as enxadas, machados e 

foices, ora o bolinete do engenho, ora os remos. Ter sua própria embarcação significava 

redução dos gastos e talvez possibilidade de alcançar melhores preços pela produção em 

Desterro. Mas com certeza havia lavradores que alugavam os serviços de transporte. 

José Arcino de Castro morador na Freguesia, por exemplo, recebeu a “quantia de 640 

réis pela condução à cidade dos objetos do finado Domingos José da Costa”.
123

 Acordos 

semelhantes deveriam ocorrer pelo transporte de produtos, como a farinha, ou mesmo 

de pessoas. Ter sua própria embarcação, portanto, aumentava a margem de lucros uma 

vez que não seria necessário pagar a terceiros pelo serviço.  

 

 

Mãos negras, farinha branca. 

 

A importância da farinha de mandioca é, pois, indiscutível. Presente 

tanto nas mesas dos ricos, como nas dos pobres, e nas cuias e baldes 

que os escravos usavam na falta de pratos, constituía a base da dieta 

comum, era, portanto um produto com um mercado local 

potencialmente grande.
124

 

 

No trecho acima, Bert Barckman ressalta a importância da farinha de mandioca 

para o sustento dos habitantes do Recôncavo baiano no século XIX. Sabemos que a 

farinha de mandioca foi um gênero comum, não apenas na Bahia, mas na mesa de todos 

os brasileiros, ou de grande parte deles. O açúcar e o café, cultivados nas grandes 

lavouras e com destino à exportação, embora fossem lucrativos, sozinhos não poderiam 

alimentar nem os escravos nem seus senhores.
125

 Nesse sentido, a farinha de mandioca, 

também chamada de “pão da terra”, supriu em grande medida essa demanda. Na Ilha de 

Santa Catarina sua importância não foi menor: ao longo da história a farinha de 

mandioca esteve presente no rol de produtos comercializados e consumidos pelos seus 

habitantes. Produzida pelos “índios carijós que no século XVI abasteciam de farinha de 
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 Inventário de Domingos José da Costa. 1849. p. 29 
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mandioca os navios de passagem”,
126

 foi ainda a produção da farinha com vistas ao 

abastecimento das tropas militares um dos motivos incentivadores para a política do 

povoamento do sul da Ilha. Sua produção cresceu em volume e importância, seja 

alimentando as famílias que cultivavam a raiz para sua subsistência e a população que 

trabalhava em outras atividades, seja, ainda, como produto a ser exportado a outros 

portos do Brasil e fora dele, chegando a representar 85.6% dos gêneros exportados pelo 

porto do Desterro no triênio de 1851-1854.
127

 

O estudo de Bert Barickman para o Recôncavo baiano é seminal no que diz 

respeito à interpretação sobre a integração entre o mercado de abastecimento interno e a 

economia de exportação. O autor verifica uma relação de mútua dependência entre esses 

dois mercados e a “densa rede de relações que, na Bahia, ligava as vidas cotidianas de 

senhores de engenhos, consumidores urbanos, roceiros e lavradores de fumo e mercados 

externos e também locais”.
128

 Desse modo, Barickman demonstra que a “visão 

plantacionista”, que enquadrava como “irrelevantes”, “periféricos” e “insignificantes” 

as atividades e grupos sociais não inseridos na plantation, é inadequada para 

compreender a formação histórica do Brasil, pois mercado de abastecimento e 

agroexportação afinal não são incompatíveis ou mutuamente exclusivos. 

O aumento da importação de africanos nas primeiras décadas do século XIX, 

não por acaso, coincide com a inserção de Santa Catarina no mercado colonial de 

alimentos. A mandioca, o principal produto exportado pelo porto do Desterro, ajudou a 

suprir as demandas de abastecimento do centro-sul em expansão. É nessa lógica 

econômica: dinâmica e interligada ao restante da colônia e pouco depois império do 

Brasil que queremos pensar a economia de Santa Catarina e, nela incluída, a do Ribeirão 

da Ilha. 

As fontes consultadas não nos informam sobre a existência de plantações ou 

roças nos terrenos de Domingos. Contudo, dada à extensão de seus terrenos – no 

Ribeirão, mas principalmente na Enseada de Brito, o número de escravos e a existência 

de engenhos, podemos supor que Domingos atuava na produção de farinha, mas não 

apenas; pois conforme vimos, o Major também possuía engenho de açúcar, café e 
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alambique. Outros senhores também foram proprietários de engenhos durante a segunda 

metade do século XIX no Ribeirão: dos 47 inventários analisados, 37 mencionavam 

engenhos, sobretudo de açúcar e farinha. Segundo Osvaldo da Silva Paulino, os 

engenhos da ilha se caracterizavam por serem construções pequenas, feitas de pau a 

pique, geralmente ao lado das moradias.
129

 Alguns inventários demonstram que os 

maiores engenhos poderiam ser sustentados por pilares feitos de tijolos e ser cobertos de 

telha. Entretanto, a casa de engenho era pouco valiosa o que encarecia o engenho eram 

seus utensílios: a prensa, os fusos, as rodas, e os tachos.  

No final do século XVIII podia-se encontrar no Ribeirão: 1 engenho de açúcar, 

11 fábricas de açúcar,
130

 29 engenhocas de aguardente, 51 engenhos de mandioca, 2 

engenhos de arroz e 7 atafonas de trigo. Mais tarde, nas décadas de 1850-1880, dos 47 

inventários analisados, 37 (79%) mencionavam engenhos, sobretudo de açúcar e 

farinha.  

 

Tabela 3 – Propriedades do Ribeirão Segundo Inventários  

Períodos: 1850 -1870 e 1871-1883 

 

INVENTÁRIOS DISTRIBUÍDOS EM “FAIXAS” 

DE ACORDO COM TIPOS DE BENS ARROLADOS: 

Período: 1850 a 1870  Período: 1871 a 1883  1850 -1883 

Só esc. Ter + 

Esc 

 

Ter + 

Eng 

Ter + 

Eng + 

Esc 

Nº de 

Invent

ários 

Só 

ter. 

Ter + 

Esc 

Ter + 

Eng 

Ter + 

Eng + 

Esc 

Nº de 

Inventár

ios 

TOTAL DE 

INVENTÁ

RIOS 

1 

4,5% 

2 

9,1% 

4 

18,2% 

15 

68,2% 

22 

100% 

3 

12% 

4 

16% 

9 

36% 

9 

36% 

25 

100% 

47 

 

Desses 37 inventários, 24 (51% do total) arrolavam propriedades com engenhos e 

escravos, conforme podemos observar na tabela 3. Ao realizarmos a análise dos 

inventários em dois períodos distintos, 1850-1870 e 1871-1883, verificamos que 68% 

dos inventários do período de 1850-1870 arrolavam engenhos e escravos; enquanto no 

período posterior a 1871 apenas 36% dos inventários arrolavam engenhos e escravos. 
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 Fábricas e engenhos se diferenciam pelo tamanho, o engenho é maior e geralmente movido à água. 



55 

 

No período de 1850-1870, 46,7% dos quinze inventários com engenho e escravos eram 

referentes a pequenos plantéis, até cinco cativos; e 53,3% desses inventários 

mencionavam plantéis com mais de cinco escravos. No período de 1850-1870, a 

situação é semelhante, 55,5% dos nove inventários com engenho e escravos arrolavam 

pequenos plantéis e 44,5% dos inventários arrolavam plantéis maiores. (Ver tabelas 4 e 

5). 

 

Tabela 4 – Propriedade com Engenhos e Escravos  

1850 a 1870: 

 

Propriedades com até 05 escravos 

Inventariado Ano N. de escravos 

Albino José da Silva   1869 03 

Alexandre Jacques 1865 01 

Francisca dos Passos  1870 03 

Joaquim da Costa 

Fagundes  

1870 03 

Joaquim Fco. Fraga  1858 01 

Joaquim Lopes Martins  1859 01 

Manoel Marcelino Pereira  1870 03 

 

Propriedades com mais de 05 escravos 

Inventariado Ano N. de escravos 

Albano Correia de Mello  1868 06 

Francisco Correia de 

Mello  

1859 20 

Genoveva Maria de 

Barcellos  

1869 17 

José Antonio Coelho  1869 14 

Maria Antonia de Abreu  1869 09 

Maria do Carmo Dutra  1870 11 

Maria Joaquina do 

Nascimento  

1859 14 

Serafim Antonio Coelho  1859 07 

Fontes: Inventários post-mortem, anos de 1850-1870. Acervo do Museu do TJ/SC 
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Tabela 5 – Propriedade com Engenhos e Escravos 1871 a 1883: 

 

Propriedades com até 05 escravos 

Inventariado Ano N. de escravos 

Faustino Correia de Mello  1877 01 

Florencia Rosa de Jesus  1878 05 

João Vieira Mendes  1877 01 

José da Boaventura Correia   1878 05 

Manoel Silveira Tristão  1879 04 

 

Propriedades com mais de 05 escravos 

Inventariado Ano N. de escravos 

Anna Rosa de Jesus 1880 11 

Francisca Clara Coelho  1876 06 

Silvana Rosa  1881 09 

João Antonio da Silva  1878 22 

Fontes: Inventários post-mortem, anos de 1871-1883. Acervo do Museu do TJ/SC 

 

Os tipos de bens inventariados, conforme verificamos na tabela 3, permitiram 

que agrupássemos os inventários em cinco “faixas”: só terra; só escravos; terras e 

escravos; terras e engenho; terras, escravos e engenhos. Estreitamos um pouco mais 

nosso foco e partimos para a análise de cada uma das faixas separadamente, desse 

exercício resultou outra tabela que se encontra em apêndice (APÊNDICE C). 

Relacionamos a “faixa” do tipo de propriedade ao monte mor apresentado pelo 

inventário e pudemos perceber uma hierarquia entre os proprietários. Verificamos que 

no período de 1850-1870 a média do monte mor dos proprietários com engenhos, terras 

e escravos era de seis contos 455 mil réis. Nenhum desses proprietários apresenta monte 

mor menor de dois contos.  Os proprietários da “faixa” terras e escravos, a média do 

valor do monte mor é de quatro contos 219 mil réis. Por outro lado, nos inventários que 

só arrolam terras e engenhos a média do monte mor foi de apenas 822 mil réis. Ou seja, 

o engenho só pode ser visto como indicativo de fortuna quando associado à presença de 

escravos. No período de 1870 a 1883, essa afirmativa se confirma. 
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Fortuna e Cultura Material  

 

Na Bahia, durante o século XIX, um homem poderia ser considerado rico se seu 

patrimônio superasse a soma dos dez contos e 100 mil réis.
131

 Se adotarmos o mesmo 

critério para o Ribeirão podemos, a partir do monte mor dos 47 inventários catalogados, 

enquadrar na categoria de “indivíduos ricos” pelo menos sete pessoas. A tabela 6 nos 

apresenta a fortuna de sete pessoas ao longo das quatro décadas estudadas. 

 

Tabela 6 – Monte Mor superior a 10:100$00 

 

Falecido  Ano Monte Mor Porcentagem da 

Fortuna em 

escravos 

Major Domingos José da Costa 1856 11: 090$100 90% 

Maria Joaquina do Nascimento  1859 10:561$040 80% 

Francisco Correia de Mello  1859 23:622$250 35% 

José Antonio Coelho 1869 12:012$000 53% 

Francisco Antonio da Silva  1874 12:354$560 37,5% 

João Antonio da Silva 1878 103:106$432 10% 

Anna Rosa de Jesus 1880 10:454$500 47% 

Fontes: Inventários post-mortem, anos de 1850-1880. Acervo do Museu do TJ/SC; O Argos da província 

de Santa Catharina. Anno 1, N. 52, 01 de julho de 1856. p. 4. 

 

A fortuna desses homens e mulheres convertia-se, sobretudo, em escravos, terras 

e imóveis, respectivamente. Os escravos representavam em média 50% do monte 

mor.
132

 João Antonio da Silva é uma exceção. Ele se enquadra no que Ana Lugão e João 

Fragoso denominaram de Fazendeiro-capitalista, ou seja, empresário que não vivia 

exclusivamente da produção agrícola, sendo que 49% do seu monte mor eram 
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 MATOSO, Katia. Bahia século XIX: uma província no império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992. 

p. 605. 
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 Porcentagem da fortuna em escravos: Maria Joaquina do nascimento: 80%. Francisco Correa de 

Mello: 35%. José Coelho: 53%. Francisco Antonio da Silva: 37,5%. Anna Rosa de Jesus: 47%. Não 

incluímos Domingos José da Costa no calculo por não conhecermos a totalidade dos bens que ficaram por 
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provenientes de dívidas ativas, cerca de 25% de propriedades rurais e urbanas e apenas 

10% de escravos.  

A reconstituição dos bens do Major Domingos, ou parte deles, se fez através do 

jornal “O Argos da Província de Santa Catharina”: um edital cuja finalidade era a 

arrematação dos bens e dois anúncios de venda. O patrimônio de Domingos José da 

Costa era composto principalmente de escravos, embarcações, terras e benfeitorias. 

Além do Sítio da Tapera, na Freguesia do Ribeirão da Ilha, com engenhos e estaleiro, 

Domingos possuía uma fazenda e muitas braças de terras na outra margem da baia, em 

local denominado Massambú ou Massiambú, na Enseada de Brito. O monte mor que 

sinalizamos acima é referente aos bens constantes no edital publicado em julho de 1856. 

Desse modo, sabemos que a quantia de pouco mais de onze contos na verdade é uma 

pequena parcela do patrimônio de Domingos. Se considerarmos somente os bens 

listados no edital, a fortuna acumulada em escravos seria de 90%.
133

 Além dos 21 

escravos que veremos nominalmente mais adiante, e das embarcações acima citadas, 

Domingos deixava alguns animais: “1 Boi ouveiro
134

 por 12$800, 1 dito touro por 20$ 

rs., 1 Vaca osca
135

 por 32$ rs.,  1 dita ximbé
136

 com cria (se existir) por 16$ rs., 1 

novilha osca por 20$ rs., 1 cavalo tordilho 14$ rs., 1 égua escura 10$ rs., 14 ovelhas, 

algumas com papeira por 12$800”.
137

 Nos inventários transcritos, de um modo geral, 

não encontramos propriedades com número grande de animais; não passavam de duas 

juntas de boi, uma ou duas vacas, e uma quantidade equivalente de cavalos ou éguas. 

Leitões são mais raros e apenas um inventário fez menção a galinhas.
138

 A novidade 

aqui são as ovelhas. De todo modo, ficou bastante visível que a pecuária no Ribeirão 

não era explorada. Os animais, além de produzirem alimentos que complementavam a 

dieta das famílias dos produtores, como leite, ovos e vez ou outra carne suína e 

embutidos, destinavam-se principalmente ao trabalho nos engenhos, movidos em sua 

maioria por tração animal.  
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 Mas sabemos que 90% certamente é uma distorção, já que provavelmente todos os escravos entraram 

na arrematação e nem todos os outros bens. 
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O Edital de 1856, também arrola várias braças de terras na Tapera e outras ainda 

maiores na Freguesia de Nossa Senhora do Rosário da Enseada do Brito. Além disso, 

“um carro velho por 10$ rs. Uma casa meia-água coberta de telhas. Uma palhoça de 

secar tijolos. Um forno de cozer telhas. Uma pequena morada de casas em Massambú 

coberta de telhas, em mau estado. Uma meza de sala. Três cadeiras velhas”.  

Dois anos depois, em 1858, um anúncio de venda publicado pelo mesmo 

jornal
139

 nos deixa prova de que, afinal, Domingos havia deixado herdeiros, ou pelo 

menos uma herdeira: Francisca Benedicta Feijó, Filha de Genoveva Maria de Jesus 

(irmã de Domingos) e Antonio José Feijó e Silva. A sobrinha de Domingos, 

representada por procurador, anunciava a venda de alguns bens já arrolados no Edital de 

1856.  Outro anúncio de venda, publicado em 1860, nos revela ainda outras terras que 

eram de Domingos: 

 

João Tavares d’Araújo Boeno tem ordem e poderes para vender 450 

braça de terras de frente com 3:000 de fundos, no lugar denominado – 

Massiambú – na fazenda que foi do fallecido Major Domingos José da 

Costa; e se vendem muito em conta. Quem as pretender dirigir-se ao 

annunciante na Rua da Trindade. Desterro, 18 de março de 1860.
140

 

 

A casa de Domingos na Tapera ainda encontra-se de pé. É uma casa grande, com 

cinco janelas.
141

 Conforme as técnicas construtivas do período, fora feita de tijolos 

maciços e uma mistura de cal, areia e óleo de baleia que fazia as vezes de argamassa.
142

 

A caiação da casa ficou por conta da cal resultante da incineração de conchas nas 

caieiras
143

 e as telhas, talvez fossem preparadas e cozidas na olaria do próprio 

Domingos. 

                                                             
139

 Jornal O Argos da província de Santa Catharina. Terceiro Anno. N. 320. 05 de agosto de 1858. P.4. 
140

 Suplemento ao Jornal O Argos da província de Santa Catharina. N. 567. 20 de março de 1860. P.3. 
141

 Em uma visita que fiz à casa de Domingos, em outubro de 2012, reparamos que a casa existente hoje é 

uma composição da construção antiga: aparentemente uma sala grande na frente onde há as cinco janelas 

e dois quartos. E, uma construção mais nova, onde as paredes são mais estreitas com cerca de 10 cm. 

Nessa parte mais nova consta uma cozinha grande que ocupa grande parte dos fundos, um banheiro e o 

engenho onde ainda localizam-se ruínas de alguns utensílios, pelo menos o forno, dois cochos e partes de 

uma prensa onde se pode ler marcado na madeira a inscrição: 01/05/1909.  
142

 ELLIS, Myriam. Op. Cit. p. 138. 
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Figura 2 – Sítio do Major Domingos José da Costa 

 

 

Fontes: as duas primeiras imagens foram retiradas de: PEREIRA, Nereu do Vale. Ribeirão da Ilha Vida e 

Retratos. Florianópolis: Fundação Franklin Cascaes, 1991. p. 451. A imagem mais recente encontra-se 

em arquivo particular. 

  

Escapam-nos os detalhes da vida privada do Major: a mobília, as roupas e os 

objetos pessoais. Por isso, recorremos ao arrolamento de bens de outros homens 

afortunados da freguesia, a partir dos quais podemos imaginar como se compunha o lar 

do nosso personagem.
144

 Sabe-se que Domingos foi proprietário de um oratório que, 

provavelmente, ocupava um lugar na sala ou no quarto.
145

 Francisco Correia de Melo, 

                                                                                                                                                                                   

centro ou eixo composto de um molho de paus finos e secos lançado em posição vertical. Sobre esta 

camada de mangue assenta uma de conchas com a mesma espessura da outra e em ordem simétrica; e 

assim alternadamente - concha e mangue - até à altura de quatro metros. Pronta a caieira, que fica como 

uma imensa e grossa roda deitada, formando uma massa grisalha pelo escuro do mangue e o pintalgado 

miudinho das conchas - prende-se-Ihe fogo, em cima e embaixo, e começa a fabricação da cal, que dura 

de dois a três dias.” In: VARZEA, Virgílio. Santa Catarina: A ilha. Florianópolis: Lunardelli, 1985. P. 84-

85. 
144

 Preencher as lacunas da vida de um personagem através de informações fornecidas por outros sujeitos 

que viveram naquele mesmo contexto é um método inspirado na perspectiva histórica da micro-história. 

Ver: DAVIS, Natalie Zamon. O Retono de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
145

  Vitor Hugo Cardoso, no âmbito de suas pesquisas sobre a família Costa e Livramento, soube da 

existência de um oratório que teria pertencido a Domingos José da Costa. Atualmente encontra-se em 

propriedade de Sara Regina Soares dos Reis. 
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falecido em 1859, por exemplo, possuía um oratório composto de uma imagem do 

senhor do calvário, uma de nossa senhora de Sant’Anna, uma de Santo Antonio, uma de 

São José e outra do menino Jesus. Todas em prata somavam um total de 48 mil réis.
146

 

Maria Joaquina (1859) também possuía um oratório, talvez maior, avaliado por 60 mil 

réis.
147

 Na sala não poderia faltar as duas marquesas, espécie de sofá sem encosto, e as 

mesas com gavetas. Relógio era artigo raro: encontramos apenas em um inventário cuja 

proprietária era Francisca Ignácia da Silva (1878), uma comerciante.
148

 Francisca 

possuía ainda um colar, brincos, anel e pregador, tudo em ouro. Os quartos da casa 

grande poderiam ser equipados com cômodas, lavatório, tocador e camas. Imaginamos 

que a casa de Francisco Correa de Melo, por exemplo, possuía quatro quartos: dois 

deles com camas mais simples com cabeceira de talho; noutro quarto, uma de cabeceira 

embutida e, provavelmente na alcova do casal, uma cama com molduras.
149

 Outro 

objeto que poderíamos encontrar nos quartos eram os baús. Dos mais diversos 

tamanhos, feitos de cedro ou peroba, envernizados, pintados, cobertos com couro, com 

ou sem fechadura. Na sala de jantar, havia a mesa com cadeiras americanas. Os jantares 

das casas mais abastadas contavam com castiçais, travessas, bandejas, pratos e talheres 

de prata; as colheres de sopa e chá são mais recorrentes do que facas e garfos. Na 

cozinha, as escravas administravam os caldeirões, chaleiras e bules que borbulhavam 

sobre os fogões de trempe. Havia gamelas e barricas para transportar a água. Tear para 

produzir os tecidos e ferro para engomar a roupa. Esses foram alguns dos objetos que 

pudemos encontrar nos inventários, certamente muitos outros haviam e frequentemente 

eram distribuídos entre os herdeiros antes mesmo da abertura do inventário. Albino José 

da Silva, por exemplo, registrou uma lista de objetos que suas filhas haviam lhe 

subtraído depois da morte da mãe, objetos que nem chegaram a ser inventariados:  

 

Meia dúzia de colheres de sopa novas irmãs das que me deixarão 

todas da mesma marca destas que aqui ficarão. Seis ditas novas. Uma 

bomba de prata nova que ainda nem as tinha servido. Quatro copos 

grandes de meza. Uma duzia de xícaras novas lizas. Três ditas finas e 

pintadas [ilegível]. Quatro duzias de pratos lizos e novos. Duas 

travessas novas brancas. Um bule novo. Duas duzias de facas 
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[ilegível]. Ropa de Cama: três colxas [ilegível].  Seis de algudám 

novas. Duas ditas de xita. Oito lençois de pano de linho. [...].
150

 

 

Albino se casaria pela segunda vez; as filhas que moravam na Freguesia da 

Lagoa, assim como o restante dos filhos do primeiro casamento, pareciam não aprovar o 

novo consórcio do pai, provavelmente com uma mulher mais nova que lhe dera dois 

filhos. Não sabemos a idade de Albino, mas seu primogênito, no ano da morte do pai, 

estava com 50 anos. O tom de Albino ao redigir a lista de bens levados pelas filhas Ana 

e Genoveva nos revela a relação precária entre pai e filhas. Seguida a lista de bens 

novos encontramos a lista de bens que elas deixaram para o pai, Albino se queixa: 

“cacos velhos, xícaras rachadas, travessa rachada, bule quebrado [...] taxo de cobre 

remendado, um colchão remandado e roído de rato”.
151

 Através da contenda exposta 

pelo inventário de Albino José da Silva somos informados desses objetos que em geral 

não verificamos nos demais inventários, e podemos espiar o universo doméstico das 

famílias mais abastadas do Ribeirão.  

 

 

Domingos, senhor de escravos. 

 

Uma das fazendas de Domingos localizava-se na Tapera, no primeiro e mais 

afastado quarteirão da Freguesia do Ribeirão. A freguesia era dividida em dez 

quarteirões, cada um formado por cerca de 30 fogos. Os quarteirões, administrados 

pelos inspetores de quarteirão, se estendiam por dez localidades: Tapera, Caieira, Caia 

canga, Costeira, Freguesia, Caia Canga mirim, Ribeirão, Fazenda, Morro das Pedras e 

Pântano do Sul, sendo que algumas delas, as mais populosas, como a Freguesia, o 

Ribeirão e o Pântano do Sul, ocupavam mais de um quarteirão. A Tapera 

administrativamente dividia o primeiro quarteirão com a Caieira, isso porque nessa 

localidade existiam, em 1843, apenas cinco fogos: o de Domingos José da Costa 

ocupava a maior propriedade da região, a Fazenda da Tapera ou “sítio do major 
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Domingos” como ficou conhecido.  Sob seu poderio viviam 25 escravos além de um 

agregado, o inglês João Jorge. Os dois fogos vizinhos de Domingos eram chefiados por 

Vitorino José de Souza e João José da Souza, pai e filho. Compadre e afilhado para 

quem Domingos no exato dia de sua morte doou uma escrava. Não sabemos a causa da 

morte de Domingos, talvez fosse a conjugação de sua idade avançada com as moléstias 

que o atingiam há algum tempo. Domingos não se casou, nem deixou filhos, mas ao que 

parece exerceu muito bem seu poder senhorial. Cercou-se de escravos, pelo menos um 

agregado, e alguns afilhados livres – somente no ano de 1847 localizamos três batizados 

nos quais Domingos figura como padrinho. Além disso, apesar da ausência de 

descendentes, Domingos não ficou sozinho na velhice, pois pôde contar com a 

solidariedade do afilhado João conforme nos atesta sua justificativa perante a doação:  

 

Digo eu abaixo assinado, que tendo em minha companhia a João José 

de Souza, meu afilhado, e o mesmo encarregando-se por vezes no 

laborioso serviço de minha casa, não só na minha ausência como em 

ocasião de minhas moléstias, e desejando contribuir-lhe [sic] seus 

serviços tinha-lhe [h]a muito doado, como doado tenho, uma crioula 

de nome Clemencia desde a idade de cinco a seis anos, para dela 

poder gozar, não só dos serviços da dita escrava, como dos produtos 

resultantes.
152

 

 

Localizados na Tapera do Ribeirão, havia ainda dois outros fogos: um chefiado 

por Francisco Martins Machado, também proprietário de escravos (dois de nação 

Calabar) e, o último fogo, chefiado por Custodio Francisco de Oliveira, esse sem 

escravos. Interessante perceber que na Tapera havia uma média de 2,3 escravos para 

cada habitante branco. Pensando no contexto do Ribeirão da Ilha é a única localidade 

onde essa proporção ocorre. Na Caia canga Mirim o número de africanos e seus 

descendentes também é maior que o de brancos, mas a proporção é de 1,17 escravo para 

cada habitante branco.  

A partir das informações contidas na chamada Matrícula de Moradores da 

Freguesia do Ribeirão da Ilha, tantas vezes já mencionada, produzimos fichas para cada 

localidade da Freguesia e através delas pudemos inferir sobre a estrutura de posse no 

Ribeirão, de um modo mais geral, mas também perceber as especificidades da posse 
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escrava em cada quarteirão. O objetivo não é imergir prolongadamente em cada um dos 

dez quarteirões, mas a tabela 7 permite um sobrevoo por essas distintas realidades de 

posse escrava, em regiões da mesma freguesia. 

 

Tabela 7: Estrutura de posse do Ribeirão (1843).  

 

Quarteirão Chefes de 

Família 

s. escravos c. escravos 1 a 05 

escravos 

05 a 10 

escravos 

+ de 10  

escravos 

Caieira 33 17 (51,5%) 16 (48,5%) 12 03 01 

Tapera 05 02 (40,0%) 03 (60,0%) 01 - 02 

Caia canga 

Açu 

31 15 (48,4%) 16 (51,6%) 10 05 01 

Costeira 32 20 (62,5%) 12 (37,5%) 07 04 01 

Freguesia 64 46 (71,9%) 18 (28,1%) 15 02 01 

Ribeirão 119 59 (49,6%) 60 (50,4%) 53 05 02 

Caia canga 

Mirim 

11 04 (36,4%) 07 (63,6%) 02 05 - 

Fazenda 03 01 (33,3%) 02 (66,7%) 02 - - 

Morro das 

Pedras 

10 05 (50,0%) 05 (50,0%) 05 - - 

Pântano * 60 50 (83,3%) 10 (16,7%) 06 - 04 

Total 368 219 

(59,5%) 

149  

(40,5%) 

114 23 12 

Fonte: Matrícula de Moradores de 1843 

* Foram contabilizados também os três fogos identificados como “na Armação da Lagoinha”. 

  

A análise da estrutura de posse escrava da freguesia do Ribeirão nos informa que 

59,5% dos chefes de família não possuíam escravos. Ao reduzir a escala de análise para 

os quarteirões, constatamos algumas distinções: na Costeira, na Freguesia e no Pântano 

do Sul a grande maioria dos chefes de família não são proprietários de escravos. No 

Pântano do Sul isso pode ter ocorrido pela especificidade já mencionada anteriormente, 

é a localidade onde mais chefes de família declaram-se pescadores. Foi também no 
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Pântano do Sul onde encontramos os maiores níveis de desigualdade entre os habitantes: 

por um lado, a grande maioria dos rendimentos declarados não ultrapassavam os 50 mil 

réis; por outro, foi neste quarteirão onde encontramos o maior número chefes de família 

com mais de dez escravos.  

O quarteirão denominado Freguesia figura entre os locais onde a concentração 

escrava por plantel é menor (metade dos 18 proprietários de escravos contavam com 

apenas um cativo), talvez característica de um quarteirão onde as atividades comerciais 

e de prestação de serviço tenham sido mais intensas. O único proprietário com mais de 

dez escravos é já nosso conhecido, João Antonio da Silva, negociante da freguesia que 

em 1843 possuía 12 escravos. 

Tomando a Freguesia do Ribeirão da Ilha de um modo geral, a distribuição da 

propriedade escrava não difere do restante do Brasil onde a presença de pequenos 

plantéis é predominante.
153

 Como demonstrado na tabela 8, verificamos que 40,5% dos 

chefes de família eram proprietários de escravos, mas que havia entre os senhores 

grande variação na posse escrava. Enquanto apenas doze proprietários (7,5% do total) 

concentravam um quarto de toda população escrava do Ribeirão em seus plantéis, 76% 

deles possuíam de um a cinco escravos. Se deslocarmos o foco de análise dos 

proprietários para os próprios escravos, como faz Bert Barickman para as freguesias do 

Recôncavo baiano,
154

 teremos outra perspectiva: a maioria da população cativa, 55,3%, 

morava em plantéis de seis a dez escravos; enquanto 29,1% habitava as propriedades 

com mais de dez escravos e apenas 15,6% aquelas com até cinco escravos.  
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Tabela 8 – Estrutura de Posse Escrava na Freguesia do Ribeirão (1843)
155

 

 

Posse 

Escrava 

Número de 

Famílias (fogos) 

Distribuição de 

propriedade 

escrava na 

população 

Concentração da 

propriedade escrava 

entre os proprietários 

0 219 59,5% 0% 

1-5 113  

40,5 % 

76% 

6-10 24 16,5% 

10+ 12 7,5% 

 Total 368  Total  100% 

Fonte: Matrícula de Moradores do Ribeirão, 1843. 

 

Tabela 9 – Concentração de população cativa por tamanho de plantel 

Tamanho 

dos Plantéis 

Número de 

escravos 

Concentração de população cativa por 

tamanho de plantel 

1-5 99 15,6% 

6-10 350 55,3% 

10+ 184 15,6% 

 Total 633 Total     100% 

 Fonte: Matrícula de Moradores do Ribeirão, 1843. 

 

A matrícula de moradores do Ribeirão é uma fonte privilegiada para análise da 

estrutura de posse escrava desta Freguesia, contudo, algumas ressalvas talvez sejam 

construtivas. Em primeiro lugar, ao analisar os diversos plantéis do Ribeirão pudemos 

perceber que o número absoluto de escravos por plantel pode não ter relação direta com 

a produtividade. Isso pois muitas vezes grandes plantéis possuem altos índices de 

crianças e idosos, ou seja, acabam resultando em mais gastos do que ganho ao 

proprietário ou ainda, também o contrário, escravarias não tão numerosas, mas que eram 

constituídas que mão de obra tida com idade ótima para o trabalho. O caso do senhor 

Luiz Martins dos Santos é um exemplo: ele possuía um plantel pequeno de cinco 
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escravos, entretanto todos os cativos eram africanos com idade entre 23 a 50 anos, o que 

revela uma escravaria bastante valiosa e teoricamente também muito produtiva. E, por 

outro lado, havia escravarias como a do tenente José Vieira da Silva, de 14 escravos. 

Todavia, pelo menos duas escravas estavam com “moléstias incuráveis”, Maria com 50 

anos e Luisa com 60 anos, e outra “muito doente”, Francisca de 60 anos. Outros seis 

escravos eram menores de 10 anos. Assim, de uma escravaria de 14 cativos somente 

cinco deles estavam dentro da faixa etária tida como boa para o trabalho. Desse modo, e 

essa é a segunda ressalva, não podemos esquecer que é apenas o retrato de um momento 

bem específico para a localidade e nos serve como janela para analisarmos a estrutura 

de posse escrava nessa data. Sabemos, por exemplo, que Margarida Cândida, moradora 

na Caia Canga, não possuía escravos em 1843 (na ocasião da matrícula é identificada 

como viúva), mas na década de 1870 doa uma casa para dois escravos seus. Da mesma 

forma, pelo inventário de João Antonio da Silva sabemos que em 1877 ele possuía 22 

escravos, enquanto na matrícula de 1843 menciona apenas 12. Assim, entendemos por 

que tomar um recenseamento anual ou qualquer outra fonte datada e entendê-lo como 

verdade para todo o século XIX pode resultar em leituras bastante equivocadas.  Fica 

por isso latente a necessidade de cruzar as fontes para termos uma ideia mais complexa 

da escravidão no Ribeirão da Ilha.  

 

 

Os três retratos da escravaria do Major Domingos 

 

O primeiro “clic” da escravaria do Major Domingos nos é fornecido pelos 

registros de batismos assentados entre os anos de 1821 e 1838. A matrícula de 1843 nos 

fornece um segundo retrato e em 1856, quando se dá a morte do Capitão Domingos, é 

publicado um edital onde alguns de seus bens são arrolados. A partir desse edital temos 

uma terceira fotografia da escravaria de Domingos. Se somarmos todos os escravos que 

passaram pela Fazenda da Tapera entre os anos de 1821 e 1856, temos um número de 

54 cativos, conforme nos mostra a tabela 10. Desses, 19 eram africanos e o restante 

nascidos no Brasil, muito deles “crias da casa”. Está claro que muitos desses escravos 

provavelmente morreram muito antes de servir como mão de obra, tendo em vista a alta 
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taxa de mortalidade entre as crianças. Todavia, serve para pensarmos que mesmo que a 

matrícula de 1843 ou o edital de 1856 tenham apresentado escravarias com número de 

escravos bem acima da média do Ribeirão, é possível que em alguns momentos da 

longeva vida de Domingos, que morreu aos 80 anos, sua escravaria tenha contado com 

um número ainda superior a 25 cativos. ---------------------------------------
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Tabela 10 – Escravaria de Domingos em Três Momentos, 1821-1856. 

 

Escravos 1º Momento: batismos  2º Momento: 1843 3º Momento: 1856 

 

Nome
*
 

 

 

Ass. 

 

Nação 

 

Posição no 

Registro 

 

 

Idade 

 

 

Nação 

 

 

Idade 

 

 

Nação 

1. Adriano 28/05/35 - Batizado - - - - 

2. Agostinho 20/07/49 - Padrinho 20 - 33 Crioulo 

3. Antonio 15/04/21 Benguela Pai 60 Benguela   

4. Antonio - - - 45 Benguela - - 

5. Bernardo 20/02/37 - Batizado - - - - 

6. Calistro 19/12/32 - Batizado 10 - 23 Crioulo 

7. Camillo - - - 22 - 35 - 

8. Clemencia 06/02/38 - Batizado - - - - 

9. Damiana - - - 03 - - - 

10. Domingas 13/08/29 Congo Batizado - - - - 

11. Domingas 18/02/37 Costa Mãe - - - - 

12. Domingos 13/02/27 Congo Batizado - - - - 

13. Domingos 13/08/29 Congo Batizado - - - - 

14. Domingos - - - 20 Cabinda 33 Africano 

15. Estevão - - - - - N.I. Crioulo 

16. Feliciano 28/05/35 - Batizado - - - - 

17. Felisberta 22/07/34 - Batizada - - - - 

18. Fellipe - - - 22 - - - 

19. Francisca 15/04/21 - Batizada - - - - 

20. Francisco 24/09/26 - Batizado - - - - 

21. Francisco 13/08/29 Congo Batizado - - - - 

22. Genoveva 11/03/32 - Madrinha 26 - 39 Crioula 

23. Guilherme 18/02/37 - Batizado - - N.I. - 

24. Ignácio 13/02/27 Congo Batizado 24 Congo - - 

25. Ignácio - - - - - N.I. Crioulo 

                                                             
*
Registros que apresentaram nomes iguais sem identificação de nação não consideramos. 
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26. Inocencia 25/12/35 - Batizada - - - - 

27. Isidoro - - - - - N.I. Crioulo 

28. Januário 15/04/21 - Padrinho 28 - 41 Crioulo 

29. João 13/02/27 Ganguela Batizado 25 Benguela 38 Africano 

30. João - - - 05 - 18 Crioulo 

31. Joaquim 19/12/32 Cabinda Pai - - - - 

32. Joaquim - - - 45 Benguela - - 

33. Joze 28/12/28 - Batizado 12 - 25 Crioulo 

34. Leandro 11/07/24 - Batizado 17  30  

35. Lezoina - - - 07 - 20 Crioula 

36. Luiza 13/08/29 Cabinda Batizada - - - - 

37. Luiza 19/12/32 - Batizada 06 - - - 

38. Manoel 27/02/31 - Batizado - - - - 

39. Manoel 28/05/35 - Batizado - - - - 

40. Manoel - - - 38 Benguela 51 Africano 

41. Manoel - - - 02 - 15 Crioulo 

42. Maria 15/04/21 Benguela Mãe 42 Benguela 55 Africana 

43. Maria 28/12/28 Costa Mãe - - - - 

44. Maria 13/08/29 Congo Batizada 36 Congo - - 

45. Maria 25/04/52 - Batizada - - 04 - 

46. Maria - - - 14 - - - 

47. Matheus 13/02/27 Congo Batizado - - - - 

48. Matheus - - - 20 Benguela 33 Africano 

49. Mathias 28/05/35 - Batizado - - - - 

50. Micaella 25/04/52 - Mãe - - N.I. - 

51. Paulo - - - 40 Congo - - 

52. Rafael 11/03/32 - Padrinho - - - - 

53. Ricardo 22/07/34 - Batizado - - - - 

54. Rufino 19/12/32 - Batizado - - - - 

Fontes: Livros de Batismo do Ribeirão n. 1,2,3 e 4 (1807-1854); Matrícula de Moradores do Ribeirão da 

Ilha, 1843; Edital de arrematação dos bens de Domingos publicado no jornal O Argos da província de 

Santa Catharina. Anno 1, N. 52, 01 de julho de 1856. p. 4.
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 Antes de prosseguirmos, um retorno à ascendência de Domingos pode nos 

fornecer informações sobre a procedência de alguns de seus escravos. Os primeiros 

batismos registrados nos livros eclesiásticos do Ribeirão são da década de 1820, mas 

sabemos que Domingos já era proprietário de escravos antes disso uma vez que vários 

desses batismos são de filhos de escravos seus. Lembremos que os pais de Domingos, o 

Coronel Antonio José da Costa e Dona Paschoa Maria de Jesus, seus pais, também 

foram moradores no Ribeirão e proprietários de escravos. O primeiro assento é de 1807, 

ano em que o Ribeirão é elevado a curato e se iniciam os registros eclesiásticos em 

Livros próprios. Encontramos dez registros efetuados pelo casal entre 1807 e 1830. A 

partir de 1817 D. Paschoa passa a ser mencionada sozinha como proprietária. 

Acreditamos que tenha morado com Domingos depois do falecimento do seu marido. 

Em 1829, seis de seus escravos sacramentaram o matrimônio na “Capela São Domingos 

em Fazenda da Tapera”.
156

 Um dos noivos era o escravo Paulo de nação congo, talvez o 

mesmo Paulo que figura entre os escravos de Domingos em 1843. Os escravos Camillo 

e Felipe, que também se encontravam sob a posse de Domingos em 1843, foram dois 

dos escravos que o Capitão Antonio José da Costa levou a pia batismal em 1811.
157

 

Desse modo, pelo menos três dos escravos de Domingos José da Costa pertenceram a 

seus pais. 

 A primeira informação que a escravaria de Domingos nos concede diz 

respeito ao sexo dos escravos. Uma proporção de uma mulher para cada três homens. 

Essa taxa de masculinidade, mais alta do que o normal de uma mulher para cada dois 

homens, confirma uma preferência dos senhores por escravos homens que 

apresentariam maior produtividade. Percebemos que mesmo considerando a diferença 

de mais de dez anos entre os dois momentos, e com isso um envelhecimento dos cativos 

e nascimento de novos escravos, a taxa de masculinidade se mantém desigual. 

Percebemos também que a reposição de escravos não ocorreu de forma equilibrada: 

Domingos deixa de ter dez dos escravos que possuía em 1843 e repõe apenas seis, sendo 

que Maria é cria de Micaella e os outros quatro escravos homens são crioulos. Todos os 

africanos que constam em 1856 já constavam em 1843. Portanto, a escravaria de 

Domingos é composta por africanos novos adquiridos através do comércio legal de 
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em 27/12/1811. 
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africanos até 1830, outros são frutos do crescimento vegetativo e outros provavelmente 

foram comprados ou deixados de herança pelos pais. 

Apesar da alta taxa de masculinidade entre os escravos, pelos menos três 

famílias compunham a escravaria de Domingos. Maria e Antonio, ambos africanos de 

nação benguela, sacramentaram sua união “pelas quatro horas da tarde na capela da 

Fazenda da Tapera” em trinta de abril de 1819. Maria deu à luz nove filhos, dois deles, 

Leandro (1824) e Calisto (1832), permaneceram juntos da mãe, como escravos, até a 

morte do seu senhor. O africano Manoel Canôa foi casado com a crioula Genoveva e 

tiveram pelo menos dois filhos,
158

 mas nenhum deles consta em 1843 ou 1856, talvez 

foram vendidos ou não sobreviveram às doenças que acometiam tantas crianças. Maria 

e Joaquim, africanos, também geraram dois filhos que não sobreviveram.
159

 Outras duas 

escravas africanas de nome Domingas, embora não constem no quadro abaixo, tiveram 

filhos no plantel de Domingos. A primeira, identificada nos registros de batismo de 

forma genérica como Domingas da “Costa d’África” foi mãe de José que tinha 12 anos 

na matrícula de 1843 e de Guilherme, nascido em 1837.
160

 A segunda, Domingas de 

nação congo teve pelo menos três filhos entre os anos de 1832 e 1835, mas não 

identificamos nenhum deles em 1843 ou 1856. 
161

 

Os escravos africanos do plantel de Domingos foram identificados como de 

nação benguela, congo e cabinda. 
162

 Essas nações, como nos lembram Beatriz 

Mamigonian e Vitor Cardoso, em geral são termos muito imprecisos que na maioria das 

vezes não fazem referência ao local de nascimento do escravo, mas “aos portos 

africanos mais conhecidos de onde saíram as embarcações da África para o Brasil”.
163

 

Por isso, a partir dessas “nações” podemos pensar as rotas percorridas por esses 

escravos, oriundos do Centro-oeste africano, até o litoral catarinense. Nesse sentido, 

conforme demonstraram estudos anteriores,
164

 não apenas os escravos de Domingos, 

mas de toda a Freguesia do Ribeirão segue a mesma tendência, são plantéis formados 

por africanos do centro-oeste da África, provavelmente adquiridas através da praça do 
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Rio de Janeiro. De acordo com Manolo Florentino, em 1812 o Rio de Janeiro provia boa 

parte dos africanos importados para o sul do Brasil. Cerca de 12% dos navios negreiros 

que saíam do porto carioca tinham por destino Santa Catarina. Os traficantes do Rio de 

Janeiro tinham uma histórica relação com o mercado congo-angolano, que se 

consolidou a partir de 1815, com a proibição do tráfico ao norte do Equador. No mesmo 

período, observa-se uma regionalização dos negócios negreiros no Brasil, enquanto a 

Bahia fortaleceu sua ligação com a África Ocidental, especialmente a Baía do Benin, o 

Rio de Janeiro fez o mesmo com Congo e Angola.
165

 Oito entre cada dez negreiros que 

entravam no Rio de Janeiro, durante o período 1795-1830, partiam dos portos congo-

angolanos.
166

 Sendo assim, considerando o volume de africanos da áfrica centro-

ocidental existentes no Ribeirão e a ligação de Santa Catarina com o porto carioca que 

por sua vez era abastecido em grande medida pelos portos da África centro-ocidental, 

acredita-se o principal fornecedor de escravos para a Ilha de Santa Catarina tenha sido o 

Rio de Janeiro. 
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Capitulo III 

 

Domingas Ignácia: escravidão e liberdade na Freguesia do Ribeirão da Ilha 

 

 

Cá está um problema que deveria ocupar o centro da historiografia: 

preocupados em descrever as vias de acesso à liberdade, sempre 

relevantes na escravidão brasileira, reparamos (nós, historiadores) 

menos do que o necessário, quem sabe, na qualidade dessa liberdade 

nos contextos históricos particulares e redes institucionais específicas 

que muita vez a limitavam, tolhiam, até mesmo a usurpavam, na 

experiência cotidiana de pretos e pardos pobres. 

  – Sidney Chalhoub, A força da escravidão. 

 

A divisão interna desse trabalho foi planejada para que esse capítulo sobre a 

liberdade fosse o terceiro e último, quase como uma metáfora da liberdade que vem por 

último, depois de passada a escravidão. No entanto, gostaríamos de transpor essa ideia 

proposta pela divisão dos capítulos e esperamos demonstrar justamente o contrário: que 

a liberdade esteve presente na história da escravidão e que as expectativas e os 

significados que os cativos elaboraram dela, moldaram a relação entre senhores e 

escravos. 

Domingas Ignácia, parda forra e proprietária de escravos é um dos fios que nos 

conduzirá pelas experiências de liberdade na Freguesia do Ribeirão da Ilha. Por certo 

que se trata do fio de um novelo demasiado emaranhado – a história de Domingas não 

dá conta da pluralidade dessas experiências e, por isso, nesse capítulo podemos 

acompanhar outras breves trajetórias que nos fornecem um retrato mais complexo da 

população liberta do Ribeirão oitocentista: a de Antonio Victorino Machado e a de 

Maria Vieira da Silva. O traço comum que une as três personagens são suas 

experiências de libertos.  

Encontramos Domingas Ignácia, talvez duas Domingas distintas, em dois tipos 

de documentos: nos registros de batismo e no inventário de Domingos José da Costa, o 

pobre, mencionado no primeiro capítulo. É um nome relativamente comum para época e 

nos faltam subsídios mais concretos para confirmarmos que ambos os documentos 
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tratam da mesma Domingas. Optamos por arriscar. Apresentaremos as fontes, 

contaremos os fatos que pudemos redescobrir e que nos fizeram suspeitar que se tratam 

da mesma Domingas.
167

 No fim das contas, se tais Domingas são de fato a mesma 

pessoa pouco ou nada muda a nossa leitura sobre as experiências da escravidão. Servir-

nos-ia, sobretudo, para suprir esse gosto, quase literário, de ver as histórias se 

entrelaçando.  

 

 

Experiências de Liberdade na Escravidão 

 

Em 1872, quando a mando do governo imperial, foi realizado o recenseamento 

geral do Brasil,
168

 a população total da Ilha de Santa Catarina era de 25.709 pessoas, das 

quais 2.940 ainda eram escravas. Outras 3.477 pessoas foram identificadas como de 

origem africana, livres ou libertas.
169

 Ou seja, “a população identificada como “preta” 

ou “parda”, fossem escravos ou livres, somava um quarto de toda a gente da ilha neste 

ano”.
170

 A Freguesia do Ribeirão, atrás somente da Vila do Desterro, era a Freguesia da 

Ilha com a maior concentração de escravos em relação à sua população total. Assim 

como foi, ao longo do século XIX, a freguesia que possuiu a maior concentração de 

libertos em sua população.
171

 Desse modo, verificamos que por mais que alcançar a 

liberdade fosse difícil, ela esteve no horizonte de expectativa de muitos escravos. 

Antes de adentrarmos propriamente no campo das experiências de liberdade dos 

ex-escravos, caberia uma breve reflexão sobre de que liberdade estamos falando. 

Primeiramente, vale estabelecer a diferença entre condição jurídica e modo de 

exploração do trabalho. A dicotomia livre/escravo pode não ser o melhor caminho para 

entendermos uma sociedade na qual escravos poderiam ter vivências de liberdade, tais 

como os escravos de ganho, e por outro lado, pessoas livres pobres experimentaram 
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uma liberdade bastante precária marcada pelas falta de recursos, mas também pelas teias 

das relações de favor. A liberdade, portanto, é esse lugar de negociações, conflitos e 

escolhas individuais.  

As maneiras de alcançar a liberdade variaram ao longo do tempo, bem como as 

condições em que elas se deram. Além das maneiras mais radicais como os suicídios e 

as fugas, os escravos poderiam tornar-se libertos legalmente por meio das cartas de 

alforria, das decisões judiciais, dos testamentos ou na pia batismal. É preciso lembrar 

que ao longo do século XIX vários dispositivos legais foram criados e, em grande 

medida, delinearam novos contornos à relação senhor/escravo.
172

 Até o ano de 1871, o 

acesso à liberdade estava condicionado, necessariamente, à relação do escravo com seu 

senhor: nas relações de privilégio, de obediência ou de fidelidade. Nesse sentido, de 

uma forma ou de outra, a concessão da liberdade era uma prerrogativa exclusiva dos 

senhores. Assim, o poder de conceder a alforria compunha parte da estratégia de 

dominação senhorial: por um lado, garantia o bom comportamento do escravo que via a 

alforria como o “prêmio” que viria recompensar a obediência e fidelidade; por outro 

lado, servia à produção de dependentes, uma vez que muitos dos escravos alforriados (e 

agradecidos) passariam a libertos fiéis e submissos a seus antigos senhores.
173

 Até 1871, 

os alforriados caminhavam sobre verdadeira corda bamba, a revogação de alforria era 

prevista pelas Ordenações Filipinas: “se aquelles, a que foram feitas [as alforrias], forem 

ingratos contra os que lhes fizeram, com razão podem por elles as ditas doações ser 

revogadas por causa de ingratidão”.
174

 A ingratidão poderia se manifestar de várias 

maneiras: se o liberto pronunciasse injúrias, seja na frente ou não do antigo senhor, se o 

agredisse ou o colocasse em situação de perigo, se causasse dano ou perda ao antigo 

senhor ou a seus bens, ou ainda se descumprisse alguma condição acordada. Assim, os 

libertos viviam à sombra do iminente perigo de reescravização. A lei de 28 de setembro 

de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, dentre suas cláusulas, revogava o título 

63 da ordenação filipina e regulava a alforria por pecúlio, redesenhando, assim, a 

relação senhor-escravo, uma vez que a partir de então a alforria passava de concessão 

senhorial a direito que o escravo poderia alcançar por força e vontade próprias.  
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Contudo, a proposta é que conheçamos as formas de aquisição da liberdade, mas 

que, sobretudo atentemos para a qualidade dessa liberdade, para o quanto ela poderia ser 

precária em meio à força da escravidão. Essa liberdade foi “experiência arriscada para 

os negros do século XIX, pois tinham sua vida pautada pela escravidão, pela 

necessidade de lidar amiúde com o perigo de cair nela ou voltar para ela”.
175

 Os “riscos” 

não se resumiam à revogação da alforria, mas a diversas outras estratégias senhorias, 

tais como a escravização ilegal e as teias de dependência do sistema paternalista que 

permeava a sociedade imperial. Liberdade também precária se considerarmos os 

acidentados caminhos à mobilidade social em uma sociedade em que “a cor da pele 

tendia a ser por si só um primeiro signo de status e condição social”.
176

 Não obstante, 

toda dificuldade que os pretos e pardos pobres pudessem encontrar no percurso à 

liberdade, ainda assim, e isso deve ficar claro, ela foi almejada pela grande maioria dos 

escravos, porque a condição de liberto concedia a essas pessoas, entre outras vantagens, 

a distinção social.
177

    

Muitas foram as experiências de liberdade vividas na escravidão. E essa 

pluralidade de experiências nos chega através das diversas histórias de sujeitos que 

percorreram esses árduos caminhos.   

É preciso lembrar que “os libertos” não constituem um bloco homogêneo. Kátia 

Matoso, já na década de 1980, escrevia que “o ex-escravo baiano não se parece 

absolutamente com o alforriado de São Paulo, embora no plano jurídico sejam idênticos 

os direitos e deveres de todos eles. Qualquer descrição do grupo de libertos requer 

infinitos matizes”.
178

 Isso porque suas experiências enquanto cativos não foram as 

mesmas, as expectativas criadas não foram as mesmas, como também as formas de 

acesso à liberdade não foram as mesmas. Enfim, é nesse contexto ambíguo e complexo 

que devemos pensar nossos agentes sociais.  
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Liberdade como negócio 

 

Assim como a escravidão, a liberdade também foi negócio lucrativo para 

algumas pessoas. Que o diga Ignácio Antonio da Silva, negociante morador na 

Freguesia. Ignácio Antonio da Silva era filho de João Antonio da Silva, já mencionado 

anteriormente. Seu pai também era negociante, o maior monte mor entre os inventários 

localizados no Ribeirão, uma soma de 103 contos de réis. Por conta de seu inventário, 

sabemos que João era negociante de grosso trato e engordou sua fortuna, em grande 

medida, por conta dos empréstimos fornecidos a juros. Ignácio, por sua vez, foi casado 

com Ludovina Maria da Conceição e com apenas 29 anos declarava um rendimento 

anual de 100 mil réis. Tinha duas filhas mulheres e apenas dois escravos africanos. Mas 

esse é apenas o retrato fornecido pela matrícula de moradores de 1843. Por conta dos 

registros cartoriais do Ribeirão sabemos que esteve envolvido em muitas escrituras de 

compra e venda de escravos.  

Pelo que temos visto, declarar-se negociante poderia significar muita coisa. 

Precisaríamos encontrar outras fontes que nos fornecessem informações sobre o tipo de 

negócios a que se dedicavam esses sujeitos. Ignácio Antonio da Silva talvez também 

exercesse atividades de advogado, pois representou o pai em alguns negócios, foi 

procurador realizando compra de cativos para terceiros, como também recebeu algumas 

escrituras de hipoteca e, em fevereiro de 1859, afiançou o escravo Manoel de 25 anos, 

preso por furto. Entre tantas modalidades de negócio, Ignácio Antonio também lucrou 

com a liberdade através do “mercado informal de créditos”.
179

 O negociante esteve 

presente em pelo menos cinco contratos de locação de serviço entre as décadas de 1860 

e 1880.   

Os contratos de locação de serviço eram firmados entre a parte credora, que 

forneceria o valor suficiente para o escravo comprar sua alforria, e o liberto, que por 

conta do contrato deveria prestar serviços ao credor pelo tempo acordado. Esse tempo 

poderia variar de acordo com o valor emprestado, mas também de acordo com o credor. 

Por exemplo, o liberto João Caetano teve de pagar oito anos de serviços a Manoel 
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Carlos Viganigo por 300 mil réis,
180

 enquanto o liberto Manoel Bahia, pela mesma 

quantia pagou três anos de serviço a Manoel José Antunes.
181

 Estabelecer os contratos 

de locação de serviço foi uma das vias de liberdade exploradas pelos escravos da 

Freguesia aqui estudada. O primeiro registro apareceu em 02 de abril de 1869, as Folhas 

n. 02 do Livro n. 6 do cartório do Ribeirão, mas foi sobretudo recorrente após a Lei de 

1871, que regulamentou esses contratos. O parágrafo terceiro do Art. 4º da referida Lei 

permitia que o escravo, em favor de sua liberdade, estabelecesse contrato de prestação 

de serviços com terceiros, entretanto o tempo dos serviços não deveria exceder a sete 

anos e era preciso o consentimento do senhor.    

Não temos maiores informações sobre como se dava o fechamento do acordo 

entre liberto e credor, se era o escravo que procurava o negociador ou se havia um 

aliciamento por parte deste. As negociações começavam enquanto o cativeiro ainda 

existia. Provavelmente havia negociação quanto ao tempo da prestação de serviço e 

também das condições de trabalho: em alguns casos, por exemplo, o credor obrigava-se 

a vestir o trabalhador, bem como prestar auxílio no caso de doenças. Noutros 

negociava-se a folga semanal: alguns descansavam no sábado e domingo outros apenas 

no domingo. A situação era um tanto ambígua uma vez que o escravo, mesmo não 

sendo proprietário da sua força de trabalho, estava por negociá-la. Tratava-se de um 

arranjo de trabalho onde determinado sujeito pagava pela mão de obra de outrem. 

Haveria então o acordo sobre os termos do contrato, um adiantamento do dinheiro para 

a compra da manumissão, a alforria, e então a oficialização do contrato, registrando-o 

em cartório. Ainda que aos nossos olhos esse tipo de arranjo fosse bastante semelhante à 

escravidão, era visto como vantajoso pelos escravos porque a dívida tinha um prazo 

determinado para acabar. Henrique Espada Lima aponta outras vantagens da liberdade a 

partir das quais fica mais fácil compreender o esforço de tantos escravos para conquistá-

la:  

[...] a possibilidade de viver por si, possuir uma família, escolher as 

relações de trabalho e mesmo de dependência às quais se submeter, ter 

acesso à “personalidade jurídica” de uma pessoa livre e não mais ser 

apenas visto e tratado como propriedade de alguém. O acesso à rua, a 

mobilidade espacial, a possibilidade de ser remunerado pelo seu 

trabalho e o pertencimento a uma rede de relações sociais, para além, 
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da escravidão eram alguns dos principais elementos que marcavam a 

vida dos escravos, bem como definiam suas chances para adquirir em 

algum momento de suas vidas a liberdade registrada na carta de 

alforria. Essa liberdade era, sem a menor sombra de dúvida, 

profundamente desejada pela esmagadora maioria dos escravos. Era 

desejada para si, desejada para os seus entes queridos, e objeto de 

esforços consideráveis, muitas vezes não recompensados. 
182

 

 

Poder escolher para quem vender sua força de trabalho também nos parece uma 

das vantagens desse novo arranjo de trabalho. Esse foi o caso do crioulo Manoel 

Bonifácio, que em 1877, firmou contrato com José Lopes de Aguiar; o objeto do 

contrato era os 600 mil réis para comprar sua liberdade por sete anos de serviço
183

. Um 

ano depois, Manoel Bonifácio assinou outro contrato, agora com Serafim Lopes 

Godinho que lhe forneceu 450 mil réis para pagamento do contrato anterior e, por isso, 

contraiu uma dívida de seis anos de serviço.
184

 Curiosamente os contratos possuem 

condições muito parecidas: descanso aos sábados e domingos, despesas de vestimentas 

por conta do devedor e de doenças por parte do credor. Diferente, por exemplo, do caso 

da liberta Rosa, demonstrado por Henrique Espada Lima,
185

 no qual a liberta realiza a 

mesma manobra de Manoel, contudo o novo contrato fixado era muito mais vantajoso 

que o anterior. Desse modo, imaginamos que Manoel Bonifácio deve ter levado em 

consideração a afinidade com o contratante ou a exigência e vigilância exercida por este 

durante a execução do serviço. Tratou-se mesmo de uma escolha. 

 

 

Domingas: parda, forra, proprietária de escravos. 

 

Ser parda, forra e mulher eram características física, jurídica e social 

desfavoráveis no contexto da sociedade oitocentista brasileira. De modo geral, as 

mulheres, assim como os libertos não possuíam um estatuto de cidadãos plenos. A 
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Constituição do Império do Brasil, de 1824, em seu artigo sexto elencava as qualidades 

que tornavam um indivíduo “cidadão brasileiro”: 

 

Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 

I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou 

libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este 

não resida por serviço de sua Nação. [...] 

 

Lá encontramos os libertos, embora saibamos que muitos direitos lhes foram 

tolhidos por meio de vários mecanismos. O direito à participação política, por exemplo, 

esteve restrito a uma pequena parcela de homens que possuíssem renda anual de 100 mil 

réis.
186

 O direito de ir e vir, garantido pelo artigo 179 da mesma constituição,
187

 também 

foi pouco acessível aos libertos, uma vez que ao se afastarem de suas comunidades, 

africanos e seus descendentes, corriam o risco de terem suas liberdades questionadas.
188

 

As mulheres sequer foram mencionadas na Constituição de 1824. Conforme 

observa Lynn Hunt, essa ampla categoria aparentemente igualitária – a de cidadãos, 

estava diretamente relacionada à independência de decidir por si mesmo.
189

 Desse 

modo, as mulheres, uma vez definidas como inerentemente dependentes de seus pais ou 

maridos, ficavam de fora dessa categoria.
 190

 Sabemos, por exemplo, que de acordo com 

as Ordenações Filipinas, as mulheres não podiam dispor de seus bens sem autorização 

do marido, não serviam de testemunhas aos testamentos públicos, como também não 

podiam assumir tutela ou curadoria, para não falar da exclusão na participação política.  

Assim, a plenitude dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros eram 

assegurados, na verdade, a essa parcela de homens livres, brancos e com propriedades.  

Joana Maria Pedro demonstra que a fase próspera da produção de farinha e, 

consequentemente, da sua exportação, em meados do século XIX, “promoveu o 

aparecimento de uma elite ligada ao comércio, à especulação e ao contrabando, a qual 

junto com os elementos enriquecidos através das atividades do porto, promoveu uma 
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mudança nas formas de distinção social”.
191

A nova elite desterrense buscou firmar um 

modelo ideal de mulher e os jornais tiveram função importante na construção desses 

papeis femininos que enalteciam a obediência, a fragilidade e, a reclusão ao ambiente 

doméstico. Oprimidas por uma sociedade eminentemente patriarcal, as mulheres eram 

educadas para serem apenas boas mães e donas de casa.  

Não obstante ser o cenário urbano de Desterro bastante inspirado pelos 

acontecimentos na Corte, o cenário rural do Ribeirão da Ilha pode nos mostrar mulheres 

que desempenharam comportamentos bastante diversos do modelo previsto.  Pelo 

menos 71 casas de família no Ribeirão foram chefiadas por mulheres:
192

 brancas, pretas, 

pardas, livres e libertas. A grande maioria delas viúva, mas também solteiras como 

Bernarda Roza, mãe aos 17 anos. Algumas dessas integraram a lista dos maiores 

senhores de escravos da Freguesia do Ribeirão e, certamente, estavam entre os 

negociantes de farinha, como Dona Genoveva Maria, moradora do Pântano do Sul, que 

possuía uma escravaria de 24 cativos ou Maria Joaquina Garcia, senhora do maior 

plantel da Caia Canga Mirim. Por sua vez, Domingas Ignácia, possuiu uma escravaria 

mais modesta, mas, o que nos interessa aqui não é propriamente a quantidade de cativos 

da nossa personagem, mas o fato dela, uma forra, ter sido uma senhora de escravos. É 

verdade que não fora a única do Ribeirão, pois encontramos Joaquina Angola, moradora 

também na Caia Canga que, além de sustentar cinco filhos, administrava as atividades 

de cinco cativos, quatro deles homens. Libertos que se tornaram senhores não são 

novidades na historiografia sobre escravidão. E essa prática é uma das frestas para 

percebermos o quanto a escravidão e os mecanismos de distinção social penetraram a 

sociedade e refletiu nas ações e percepções de seus diversos agentes sociais.
193

  

As estratégias utilizadas por Domingas Ignácia para alcançar a mobilidade social 

nos são desconhecidas. Sua alforria não pôde ser encontrada, uma vez que o juizado de 

paz do Ribeirão registrou as primeiras escrituras de liberdade somente em 1843 e 
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Domingas Ignácia é liberta, pelo menos, desde 1824.
194

 Certamente Domingas Ignácia 

fora uma mulher articulada e com boas relações com seus senhores para ter conquistado 

a liberdade justamente em um período em que se investiu tanto em mão de obra cativa. 

Embora nos registros de batismo ela seja designada parda não há como sabermos se essa 

categoria se refere de fato a sua cor ou ao possível “clareamento” da sua pele ocorrido 

por conta do status de liberta ou de proprietária de escravos, uma vez que a designação 

da cor nos documentos podia não estar relacionada diretamente a cor da pele, mas ao 

estatuto social.
195

 De todo modo, em geral, a designação de “pardo” foi utilizada, 

durante o século XIX, para designar pessoa livre ou liberta com ascendência africana. 

Encontramos Domingas Ignácia em dois tipos de documentos diferentes: em 

registros de batismo (nos anos de 1824, 1826, 1829, 1833 e 1835), na posição de 

proprietária dos escravos, e no inventário de Domingos José da Costa reclamando a 

posse do escravo Januário. Na tabela 11, a transcrição dos assentamentos de batismo 

para que possamos acompanhar o argumento.  

 

Tabela 11 – Os escravos de Domingas Ignácia. 

 

Ass. Nasc. Nome Padr. Prop. Padr. Madr. Prop. Madr. 

08/09/24  Maria Matheus Jacinto Silveira Theresa Joaquim 

Antonio 

17/09/26 02/09/1826 Candida Simão Joaquim 

Antonio 

Joanna Joaquim 

Antonio 

03/05/29 20/04/1829 Isidora - - - - 

24/11/33 05/11/1833 Manoel - - - - 

24/11/33 05/11/1833 José - - - - 

24/02/35 05/12/1835 João Francisco Manoel Deniz Maria José Vieira 

09/01/48* 09/07/1847 Januário Thomaz Manoel S. 

Tristão 

Joaquina Manoel S. 

Tristão 

Fontes: Livros de batismo n. 1, 2 e 3 do Ribeirão da Ilha. 

* No registro de batismo do escravo Januário quem consta como proprietário é Domingos José da Costa 

(o pobre). 
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De acordo com os registros de batismo, a primeira escrava de Domingas Ignácia 

foi adquirida em 1824. Maria, de “nação” Moçambique, foi uma africana recém-

chegada como tantos nesse período. A cativa foi a progenitora de outros cinco escravos 

de Domingas Ignácia: Candida, Isidoria, Manoel, José e João. A partir dos nomes que 

surgiram como padrinhos e madrinhas nos assentamentos de batismo foi possível 

elaborar uma rede de sociabilidade para Domingas Ignácia.  

O inventário Domingos José da Costa (o pobre) nos fornece mais indícios acerca 

da trajetória de Domingas Ignácia e alguns nomes de pessoas que possivelmente se 

relacionaram com ela. Assim, pudemos comparar a rede de relações da Domingas 

Ignácia que localizamos nos registros de batismo com a da Domingas Ignácia localizada 

no inventário de Domingos. Afinal, os documentos falavam da mesma Domingas? 

Vamos então às conjecturas. 

 

 

Domingos e Domingas: uma teia de relações 

 

Primeiramente precisamos lembrar a disputa pelo escravo Januário que 

acompanhamos no primeiro capítulo. Foi a partir da documentação dessa disputa que 

descobrimos algumas pistas que nos permitiram pensar que, afinal, a Domingas dos 

diferentes documentos pudesse ser a mesma. Em suma, por um lado, o inventariante de 

Domingos José da Costa, José Vieira da Silva, declarou Januário entre os bens do 

falecido; de outro, a Irmandade de Nosso Senhor dos Passos alegava que Domingas 

Ignácia havia doado para a instituição um escravo seu de nome Januário. A partir da 

petição pelo dito escravo, sabemos que José Antonio da Costa Frade (irmão do Major 

Domingos José da Costa), ao ser interrogado, declarou ter conhecido Domingas Ignácia 

e que esta fora moradora na Freguesia do Ribeirão antes de se mudar para a Enseada de 

Brito onde viveu em companhia de Hipólito José de Rezende até a data de seu 

falecimento.  

A primeira suspeita foi gerada pela coincidência de encontrar as duas Domingas 

Ignácia no Ribeirão da Ilha. É verdade que em pouco tempo de pesquisa percebemos 
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que o nome Domingas, assim como sua flexão masculina, era comum, e por isso 

relacionar as duas mulheres apenas pela coincidência dos nomes seria demasiado 

leviano. Foi quando começamos a cruzar os nomes dos padrinhos dos escravos de 

Domingas com aqueles sujeitos que apareciam no inventário de Domingos. Além disso, 

é preciso lembrar que ambas as Domingas não apresentam sobrenome e que essa prática 

era recorrente entre ex-escravos. 

O primeiro nome que surgiu do nosso “cruzamento” de redes de sociabilidade 

foi o do companheiro de Domingas, Hipólito Antonio de Rezende. Hipólito, como já 

vimos, era filho de um português morador na Caia Canga. Provavelmente morou um 

tempo próximo do pai, onde se casou com Joaquina Maria de Jesus, em abril de1828.
196

 

Não sabemos do falecimento de Joaquina Maria, nem do motivo que levou Hipólito a 

trocar o Ribeirão pela Enseada de Brito onde morou com Domingas Ignácia. O instinto 

romanesco bem que torceu para que encontrássemos indícios de que Hipólito havia 

deixado a mulher para ficar com a ex-escrava, e para evitar qualquer tipo de 

constrangimento, haviam os bombinhos procurado um refúgio na outra margem da baía. 

Em grande medida, foram essas mirabolantes histórias construídas na imaginação que 

proporcionaram tantas sensações desconcertantes ao longo da pesquisa. É verdade que 

grande parte dessas “histórias mirabolantes” foram postas por terra pela crueza da 

realidade arrancada das fontes, mas foram impagáveis os momentos em que parecíamos 

estar prestes a desvendar um segredo guardado a sete chaves pelo amontoado dos anos. 

Os assentamentos nos indicam quatro moradores da Freguesia do Ribeirão que 

eram proprietários dos padrinhos dos escravos batizados: Jacinto Silveira, Joaquim 

Antonio, José Vieira e Manoel Deniz. Procuramos por estes nomes na matrícula de 

moradores de 1843, mas não encontramos. Certamente porque todos os nomes estão 

incompletos, trata-se na verdade de: Jacintho Silveira Tristão, Joaquim Antonio de 

Rezende, José Vieira da Silva e Manoel Deniz Pereira. Os quatro moradores da Caia 

Canga. Sabemos que Domingos José da Costa também morava em Caia Canga e, 

possivelmente, foi nesse quarteirão que viveu Domingas Ignácia antes de transferir-se 

para Enseada de Brito. Todos estes senhores, de alguma forma, podem relacionar 

Domingas Ignácia a Domingos José da Costa. Jacintho Silveira Tristão era pai de 

Manoel Silveira Tristão, senhor de escravos presente na lista dos devedores de 
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Domingos José da Costa. Joaquim Antonio de Rezende era o pai de Hipólito Antonio de 

Rezende (o companheiro de Domingas que devia dinheiro a Domingos), José Vieira da 

Silva, como sabemos, foi o senhor que tratou dos trâmites post mortem de Domingos, 

“seu assistente”. E, por fim, Manoel Deniz Pereira que foi proprietário dos padrinhos de 

Januário (o escravo disputado na petição). 

A doação do pardo Januário à Irmandade de Nosso Senhor dos Passos, escrita a 

rogo de Domingas Ignácia, que não sabia ler nem escrever, pelo Tenente Coronel José 

Ignácio Bernardino da Silva nos fornece mais uma pista. Diz o documento: “sou 

senhora e possuidora de hum escravo menor de nome Januário, filho de huma escrava 

minha foi de nome Maria”.
197

 Lembremos que Domingas Ignácia, a parda forra dos 

registros de batismo, foi proprietária de uma africana chamada Maria. Assim, um dos 

argumentos utilizados por Domingas Ignácia e seu advogado foi que Januário era filho 

de uma escrava sua e que o teria vendido a Domingos José da Costa, mas que este se 

encontrando doente e sem condições de pagar pelo escravo o teria devolvido a antiga 

proprietária. Por outro lado, é verdade que no registro de batismo de Januário, 

Domingas não consta como proprietária, mas sim Domingos José da Costa. 

Não sabemos se de fato Domingas Ignácia teve o contato próximo com todos 

esses senhores de escravos do Ribeirão como teve, com certeza, Domingos. Mas a 

existência dessas relações, seja em que nível for, nos leva a pensar que é improvável 

que houvesse, naquele período, outra Domingas Ignácia proprietária de escravos que 

estivesse inserida naquela mesma rede social. Conectar Domingos e Domingas é 

importante para que comprovemos que a Domingas Ignácia, a parda forra, proprietária 

de escravos dos registros de batismos é a mesma proprietária do escravo Januário que 

foi amasiada com um senhor de escravos na Enseada de Brito. Não menos importante 

foi conectar Domingas Ignácia a esses senhores e seus escravos; todos foram 

proprietários de escravarias com tamanhos acima da média. A proposta é refletir sobre 

como as experiências da escravidão colaboraram na formação das redes de sociabilidade 

que tornaram possíveis a mobilidade social e também foram essenciais à manutenção da 

liberdade de Domingas Ignácia, como também, de outros libertos.  
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Laços de solidariedade  

 

Uma observação: todos os padrinhos dos escravos de Domingas Ignácia também 

eram escravos. Convidar Matheus e Thereza para apadrinhar sua escrava africana, 

Maria, pode ter sido um meio de confirmar os laços firmados com Matheus e Thereza 

durante sua vida no cativeiro. Talvez tivessem compartilhado a mesma senzala. Mas 

Matheus e Thereza eram propriedades de senhores distintos, o primeiro de Jacintho 

Silveira Tristão e a segunda de Joaquim Antonio de Rezende. Acreditamos que um 

desses senhores fosse, afinal, o responsável pela alforria de Domingas Ignácia. Não é 

demais lembrar que o segundo proprietário é o pai do companheiro de Domingas 

Ignácia. Teria a parda Domingas Ignácia conhecido seu companheiro quando ainda era 

escrava? 

Os laços de solidariedade, construídos durante o período de cativeiro, foram 

meio de sobrevivência e estratégia de resistência em meio ao jugo da escravidão. Muitos 

escravos adquiriram suas liberdades por conta do auxílio de companheiros ou ex-

companheiros de cativeiro. Chalhoub explora alguns desses casos: a preta livre Ana 

Maria do Bom Fim, chega à Corte em 1860 a procura de sua filha, a escrava Felicidade, 

que havia sido vendida para o sudeste. A mãe comprou a liberdade da filha com 

dinheiro oriundo de empréstimos, entretanto à medida que não conseguia atender as 

exigências de um determinado credor, contraía um novo empréstimo. Ana Maria do 

Bom Fim chegou até mesmo prestar serviços a um de seus credores para indenizá-lo do 

preço pago pela filha.
198

 Também foram laços de solidariedade, firmados entre cativos 

que compartilhavam um mesmo temor (o de serem vendidos para o interior), que 

uniram os escravos da Rua da Prainha contra o senhor Veludo, comerciante que 

planejava vende-los.
199

  

No mesmo sentido, Henrique Espada Lima no traz a trajetória da família de 

Maria do Espírito Santo e Luis Miranda Ribeiro, demonstrando que os laços de 

solidariedade estabelecidos ainda em cativeiro podiam influenciar as experiências de 

liberdade. Certamente foi a relação pessoal estabelecida entre a mulata Maria do 

Espírito Santo e sua senhora Guiomar que garantiu a alforria da escrava, em 1826, e, 
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pouco tempo depois a doação de algumas braças de terra e uma pequena casa na Rua da 

Cadeia. Do mesmo modo, a vida do seu companheiro Luis de Miranda Ribeiro foi, em 

grande medida, pautada pelo vínculo inicial com a distinta senhora Guiomar. Ele 

participou ativamente da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos 

da Cidade de Desterro e administrou de forma eficiente as finanças da família; após a 

morte da sua esposa, criou e cuidou de cinco filhos. Em sua velhice, era ele quem 

dependia daquela mesma solidariedade geracional que outrora havia prestado aos 

seus.
200

 

 

 

Liberdade Precária 

 

A partir de agora, Domingas Ignácia sai de cena para que outras personagens e 

outras histórias possam ser contadas. Personagens da vida real que acrescentam novas 

cores as histórias dos libertos no Ribeirão. Segue-se a história de Antonio Victorino 

Machado, um liberto que viveu como escravo por muitos anos. Além de nos contar da 

sua história da escravidão, o caso de Antonio Victorino é uma boa janela para 

conhecermos algumas facetas das relações familiares na Freguesia do Ribeirão. O caso 

seguinte é o de Maria Vieira da Silva, uma preta liberta que nos conta sobre a liberdade 

de uma perspectiva diversa de Domingas, a da liberdade no seu viés mais frágil e 

precário.  Não obstante o tema que une as três trajetórias: a liberdade de sujeitos 

alforriados, as duas histórias que se seguem diferem essencialmente da história de 

Domingas Ignácia por um motivo: em ambos os casos, a liberdade foi requerida, por 

meio judicial, pelo ex-escravo. Aqui vemos os libertos conscientes de seus direitos. São, 

na verdade, momentos distintos da escravidão. Por conta disso, essas diferentes histórias 

foram selecionadas entre tantas outras e a partir delas esperamos demonstrar que o 

significado de liberdade para cada sujeito histórico esteve vinculado às expectativas que 

estes sujeitos elaboraram dela. 
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Temos observado que, em grande medida, não se trata apenas de ser livre 

(juridicamente livre), mas de gozar a liberdade que entendem por apropriada. Para a 

escrava Caetana, história contada por Sandra Lauderdale Graham, a liberdade era não 

estar submissa a um marido que ela repugnava.
201

 Antonio Victorino e Maria Vieira 

consentiram com a escravidão até o momento em que ocorreu uma brusca ruptura que 

ameaçou alterar suas vidas de tal maneira que o sujo do cativeiro tornou-se insuportável. 

A ruptura para Maria Vieira foi a venda de um de seus filhos ao passo que a de Antonio 

Victorino foi a morte do seu senhor. Podemos partir da afirmativa de Hebe Maria 

Mattos de que “era necessário, antes de tudo, um consenso, em termos das redes 

pessoais que instituíam as hierarquias na sociedade local, para que fosse reconhecida a 

condição de escravo ou forro”.
202

 Isso implica em afirmar que para que a escravidão se 

desse de fato e que esta fosse lucrativa para o senhor, era necessária a submissão do 

escravo a tal condição e, no mesmo sentido, a abertura do senhor para as negociações 

que mesmo implicitamente aconteciam.  Podemos dizer que a partir desses “momentos 

de ruptura” Maria e Antonio passaram a questionar o cativeiro. Essa situação pode ser 

verificada em muitos outros casos tratados pela historiografia. Sidney Chalhoub nos 

apresenta alguns exemplos, entre eles as histórias de Carlota e Felicidade “que se 

rebelaram de forma permanente contras seus senhores desde que convencidas da 

ilegitimidade de seu cativeiro”.
203

 

 

 

O caso de Antonio Victorino Machado 

  

A palavra testamento, do latim testatio mentis, “designa uma vontade atestada e 

testemunhada, segundo um plano ou intenção prévia do autor dotado de suas faculdades 

mentais”. Em outras palavras, “trata-se de uma declaração de última vontade e 

disposição dos bens depois da morte, lançada em papel por tabelião, em presença de 

testemunhas, segundo as formalidades do Direito, que as leis ou costumes locais 
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ordenam”.
204

 No Brasil, durante o período colonial e todo o Império, a lei que regia a 

feitura dos testamentos, assim como dos inventários, constava no Livro IV das 

Ordenações Filipinas, sendo substituído pelo Código Civil Brasileiro em 1916 que por 

sua vez foi revogado pelo Novo Código Civil Brasileiro em 2002. O testamento e o 

inventário são produzidos no contexto da morte de uma pessoa, com a diferença que o 

primeiro é elaborado pela própria pessoa antes da morte, o que pode significar anos, 

meses, dias ou mesmo instantes apenas.  

Albino José da Silva, elaborou seu testamento um mês antes de sua morte com a 

intenção clara de proteger a segunda esposa e os dois filhos, ainda menores, frutos de 

segunda núpcias. Albino optou pelo testamento conhecido por nuncupativo escrito ou 

simplesmente testamento público, assim denominado porque era redigido na presença 

do tabelião e de testemunhas. Por lei, no Brasil, os testamentos desse tipo deveriam ser 

acompanhados de cinco testemunhas, sendo elas: homens, livres e maiores de 14 

anos.
205

 O testamento tem, então, esse papel de registrar a última vontade do senhor, 

mas, como veremos a seguir, também podia tornar-se um campo de manobra da vontade 

senhorial que passava a ser exercida pelos herdeiros homens.  

Em 15 de agosto de 1869 falece Albino. O testamento chega a nosso 

conhecimento por conta do inventário aberto pouco mais de um mês após seu 

falecimento. No testamento, Albino lança parte da terça deixando algumas braças de 

terra e a casa da vivenda com toda a mobília para a segunda esposa, Felicianna Eufrasia, 

e seus dois filhos, Albino e José. Todavia, os 18 herdeiros do primeiro casamento de 

Albino parecem discordar das últimas vontades do pai e avô. Por conta disso, em 3 de 

novembro do mesmo ano, José Rodrigues da Silva, o filho mais velho, e um dos genros 

entram com uma petição reclamando que a inventariante Felicianna Eufrasia “não tem 

até o presente dado andamento algum ao mesmo inventário” e “querendo os suplicantes 

evitar o extravio e prejuízo que podem resultar d’essa demora pela detravação[sic] dos 

bens”.
206

 O juiz intimou a inventariante e demais herdeiros para que se procedesse a 

avaliação dos bens. A reunião é marcada na fazenda onde a inventariante morava com o 

falecido. Nenhum dos herdeiros do primeiro consórcio comparece. No ano seguinte, em 
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4 de março, José Rodrigues da Silva dá entrada a uma petição solicitando a nulidade do 

testamento do falecido pai alegando que o testamento deve ser testado e entregue ao 

tabelião perante cinco testemunhas e que o testamento de seu pai ajuntado aqueles autos 

não tem cinco, mas quatro testemunhas. O juiz acata a solicitação, anula o testamento, e 

determina que a partilha procedesse sem considerar as últimas vontades do falecido. 

Intimada pelo conteúdo da petição de nulidade do testamento a inventariante e viúva 

declara aceitar a reclamação do suplicante e renuncia à terça que seu falecido marido lhe 

havia deixado. 

Aos nove dias do mês de março de 1870, como que determinada a prestar contas 

da forma mais transparente possível aos demais herdeiros, Felicianna Eufrasia 

comparece ao cartório do escrivão Vidal Pedro Moraes declarando que possuía a 

quantia de 500 mil réis, depositados na Tesouraria da Fazenda Geral, como também a 

quantia de 100 mil réis provenientes dos aluguéis do preto Joaquim.  

Conforme pudemos acompanhar nos parágrafos acima, o testamento de Albino, 

como muitos outros que tivemos a oportunidade de analisar, é uma janela para 

adentrarmos nos costumes do Ribeirão da Ilha oitocentista. Temos aqui várias situações 

sobre as quais poderíamos refletir. O papel da mulher na ocasião da morte do marido, os 

herdeiros do primeiro casamento que se consideram mais legítimos que os do último e 

observamos, ainda, que Albino possuía uma poupança e que se servia dos aluguéis de 

um escravo. Mas, o tema desse capítulo não é a liberdade? Eis que entra em cena uma 

personagem que pode nos contar sobre sua experiência de liberdade: Antonio Victorino 

Machado. Uma experiência diferente da de Domingas, mas que nos acrescenta 

informações a respeito das relações entre senhores e escravos, da precariedade da 

liberdade de muitos libertos, do perigo e recorrente ameaça de reescravização e, 

principalmente, da morte do senhor como um momento em que um horizonte de novas 

possibilidades poderia se abrir para os escravos. Uma delas, certamente a mais esperada, 

era a liberdade, seja por concessão do falecido em testamento, seja comprando sua 

própria alforria. Mas havia também a outra face dessa moeda, a morte do senhor poderia 

seguir de um reembaralhar das cartas tamanho que libertos sem documentos poderiam 

se tomados como escravos e repartidos entre os herdeiros, ou escravos poderiam ser 

vendidos quando da impossibilidade da divisão, de modo que, famílias escravas 

poderiam ser separadas, novos senhores mais vigilantes ou não assumiriam suas 

propriedades.  
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O pardo Antonio foi arrolado entre os bens do falecido Albino assim como dois 

outros escravos, Joaquim e Wenceslau. Antonio foi avaliado em um conto e cinquenta 

mil réis (1:050$000 rs.) e seria repartido entre os herdeiros, não fosse por um detalhe: 

Antonio já era liberto.  

 

 Diz Antonio Victorino Machado que tendo fallecido Albino José da 

Silva em cuja companhia o suppe. se achava desde pequeno e o 

suppunhão seu escravo aconteceu agora que tendo o padrinho do 

suppe. feito em juis uma declaração de que o supplente é liberto como 

consta do documento junto n 1 e convencida a viúva inventariante de 

que seu marido não possuía documento algum que comprovasse ser 

elle senhor do suppe. nem ao menos ter pago meia siza se o houvesse 

comprado passou carta de manumissão ao suppe. que junto por 

publica forma somado documento n. 2. E sendo por isso o suppe. seja 

livre requer a V. S. de que mandou elimina-lo do inventario e deduzir 

sua avaliação do monte mor ficando salvo dos herdeiros o direito de 

[ilegível] contra o suppe. pelo que julguem competir a herança.
207

 

 

Aos 27 dias de junho de 1870, Antonio José de Fernandes Feliz Maria Noronha, 

envia uma declaração ao Juiz Municipal solicitando que um escrivão se dirigisse à sua 

casa para tomar uma “importante declaração” relativa “a liberdade do pardo Antonio, 

filho de Claudianna escrava que foi do fallecido Victorino Machado por ser elle 

supplicante padrinho do dito pardo”. No dia seguinte, o escrivão Juvêncio Duarte Silva  

se dirigiu a Rua da Constituição,
208

 na Vila do Desterro, à casa de morada de Antonio 

José de Fernandes. Lá, acompanhado de testemunhas, o senhor da casa e padrinho do 

pardo Antonio conta a história da alforria do afilhado. 

Victorino Machado, senhor da escrava Claudianna, era pai do pardo Antonio. 

Segundo Antonio José de Fernandes, que testemunhou a declaração de Victorino por ser 

padrinho e estar presente na ocasião do batismo, em que o próprio Victorino reconheceu 

a paternidade e concedeu sua liberdade na pia batismal. Albino José da Silva, que estava 

no momento do batismo, também foi testemunha da alforria de Antonio.  

Por motivos que desconhecemos o pardo Antonio Victorino Machado foi morar 

com Albino ainda pequeno e lá permaneceu até os 30 anos, quando Albino faleceu. 
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Após ter conhecimento da declaração do padrinho de Antonio, a viúva e inventariante 

diz que, de fato, não possuía nenhum documento legal que pudesse comprovar o 

senhorio do dito pardo, e declarou que “por motivo de consciência dou liberdade sem 

condição alguma ao dito pardo Antonio na parte que por lei me pertence, podendo desde 

já gozar dessa liberdade e procurar de seu direito”.
209

 É curioso que mesmo após a 

declaração do padrinho de Antonio Victorino Machado e do próprio liberto o pardo 

continuasse arrolado entre os bens de Albino, sendo retirado do arrolamento de bens 

somente após uma “segunda alforria” dada pela desistência da viúva e dos demais 

herdeiros. A fala da viúva Felicianna Eufrasia é também emblemática desse momento 

da escravidão no Brasil, no qual novas relações entre senhores e escravos se dão em 

virtude das mudanças na legislação a respeito da alforria dos escravos. Na fala de 

Felicianna Eufrasia o escravo tem direitos. Conforme já mencionamos, após a lei de 28 

de setembro de 1871, a alforria deixa de ser uma concessão para ser um direito do 

escravo, uma vez que pudesse pagar pelo valor que fosse avaliado. Além disso, novos 

mecanismos legais tornaram a presença dos escravos cada vez mais recorrente nos 

tribunais.  

O caso de Antonio Victorino é também ilustrativo de outras questões abordadas 

ao longo desse trabalho, como o papel desempenhado pela figura do padrinho ou a 

questão da precariedade da liberdade. Vamos por partes. Segundo Stuart Schwartz “o 

padrinho exercia uma importante função no batismo de seu guardião e protetor em 

potencial”,
210

 herança da doutrina católica para a qual os laços entre os afilhados e os 

padrinhos eram quase tão fortes quanto o de pais e filhos. Além disso, muitas vezes era 

o padrinho quem custeava o batismo e por conta disso, era visto como uma figura de 

respeito e prestígio.
211

 Os apadrinhamentos poderiam, inclusive, garantir ligações de 

dependência com benefícios, “seja assistência econômica ou proteção”,
212

 e por isso, 

muitos escravos e também homens livres pobres fizeram uso dessa estratégia como via à 

ascensão social, convidando para padrinhos de seus filhos pessoas com alguma 

representatividade local ou que pudesse, no futuro, garantir apoio e, com sorte, um 

futuro melhor para a criança.
213

 Aqui temos um exemplo prático, Antonio 

provavelmente recebeu esse nome por conta do padrinho que no dia do batizado, como 
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de costume, pagou pelos gastos oriundos do batismo. Talvez fosse convidado pelo 

próprio Victorino, seu amigo, afinal, talvez não fosse conveniente que um desconhecido 

estivesse presente em uma cerimônia na qual declarava um filho fora do casamento. 

Quem sabe, por conta desse mal estar, Albino José da Silva fosse encarregado de levar a 

criança para ser criada longe dos olhos do pai biológico. Isso explicaria o fato de Albino 

estar no momento do batismo e de ter recebido o pardo Antonio ainda criança em sua 

casa. Ao que parece, Antonio José de Fernandes correspondeu às expectativas de seu 

papel defendendo o afilhado à beira da reescravização. Por outro lado, o fato do pardo 

Antonio constar na lista de escravos de Albino e de assim o suporem, tanto a segunda 

esposa como os demais herdeiros, nos faz pensar que durante o tempo que Antonio 

esteve sob os cuidados de Albino fora tratado como escravo mesmo sendo forro. Não 

esqueçamos que o pardo Antonio sabia da história, sabia o nome do antigo proprietário 

de quem tomara o sobrenome e sabia que era liberto. Desconhecemos o momento que 

Antonio ficou a par de toda a verdade. Talvez desde o princípio e, mesmo assim, 

consentiu com o arranjo de trabalho construído entre ele e Albino até o momento que 

percebeu que talvez a nova conjuntura a que estaria sujeito não seria mais tão vantajosa. 

Outra possibilidade é que a verdade chegara a ele somente após a morte de Albino, 

quem sabe pelo próprio padrinho. 

 

 

O caso de Maria Vieira da Silva 

 

Aos três dias do mês de outubro de 1883, a liberta Maria Vieira da Silva 

acompanhada de seu representante legal, Laurentino José do Carmo, se dirigiu ao Juízo 

de Órfãos do Desterro para dar início à autuação para confirmação de liberdade que 

moveu contra seu senhor Zeferino Lopes do Espírito Santo. Na ocasião, diz a liberta 

que: “tendo sido escrava dos falecidos tenente José Vieira da Silva e sua mulher D. 

Maria do Nascimento da Silva foi por estes a [sic] muito tempo libertada por uma verba 

do seu testamento”.
214
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 O tenente José Vieira (sim, nosso velho conhecido!) e sua esposa eram 

moradores na Freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão. O tenente era também 

lavrador e, no momento de sua morte, possuía uma escravaria de 15 cativos.
215

 Em 2 de 

junho de 1859, José Vieira e Maria Joaquina, ambos com mais de 60 anos, elaboraram 

um testamento em conjunto no qual libertaram alguns de seus escravos. Dez deles: 

Francisco Congo, Maria Congo, Antonio Calabar e sua mulher Luisa parda, bem como 

aos crioulos Manoel, Ilario, Antonio, Manoel pequeno, Francisca e Maria parda; foram 

libertados com a única condição de “acompanhar a quelle [sic] que de nos sobreviver 

até que falleça”.
216

 Para Maria, Ilário, Manoel Pequeno e Antonio Pequeno, além da 

liberdade José Vieira e sua esposa deixaram sítios, casas e benfeitorias “com a condição 

de sustentarem suas famílias”.
217

 Nas últimas linhas do dito documento, os testadores 

declaram que faziam “doação dos serviços de huma nossa crioula de nome Maria a 

Zeferino Lopes e sua mulher Florinda durante a vida destes; depois do que gosará [sic] a 

mesma escrava de sua plena liberdade”.
218

 

O curador de Maria, Laurentino José do Carmo, argumenta que  

 

Em consequência d’esta verba testamenteira [a escrava] ficou sendo 

de condição livre desde a abertura do referido testamento, por morte 

de seus senhores e testadores; pois estes não transferirão a Zeferino e 

sua mulher Florinda seu pleno inteiro domínio ou direito de 

propriedade sobre a supplicante, mas apenas lhes deixarão a utilidade 

dos serviços da supplicante depois da morte delles até a dos 

donatários, estabelecendo assim esta prestação de serviços a Zeferino 

e Florinda durante a vida d’estes.
219

  

 

Zeferino, todavia, na ocasião da Lei de 24 de setembro de 1871, tratou de 

matricular, como se fossem seus escravos, Maria e seus três filhos: Prudêncio de oito 

anos, Albino de 6 anos e Crescêncio de 2 anos. Zeferino deve ter se sentido um homem 

de sorte, afinal, filho de um lavrador pobre da Costeira do Ribeirão, cresceu entre oito 

irmãos, provavelmente na lida da roça já que a família não possuía escravos. Em 1871, 
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por conta da doação de um amigo, contava com nada menos que quatro escravos (três 

deles homens) e vale lembrar, em um período que a lavoura cafeeira comprava escravos 

de todo Brasil, inclusive de Santa Catarina a bons preços. Contudo, uma das “jogadas” 

de Zeferino faria sua sorte mudar. Em 1881, Zeferino passa uma procuração a seu irmão 

João Lopes dos Reis dando poderes para que ele vendesse o escravo Prudêncio, na 

ocasião com 18 anos.
220

  

A venda de seu filho mais velho, concretizada em novembro de 1882,
221

 talvez 

tenha sido o estopim que levou Maria Vieira da Silva, um ano depois, à Justiça onde 

iniciou a disputa por sua liberdade e de seus filhos. Durante a ação de liberdade, o 

curador nos informa que Maria “querendo livrar-se de contendas de tal escravidão” 

pagou a Zeferino uma indenização, cuja quantia não é mencionada, pelos serviços que 

deveria prestar-lhe enquanto fosse vivo e “retirou-se para esta Capital, onde está 

pagando aos seus credores”.
222

 Maria era boa cozinheira
223

 e talvez seu ofício tenha lhe 

sido útil nessa nova experiência de liberdade, “vivendo por si”, na Vila do Desterro. 

Acreditamos que tais credores mencionados pelo curador tenham emprestado a quantia 

necessária para Maria comprar sua liberdade. Se algum documento foi criado em função 

dessa negociação, sejam contratos de empréstimo, de locação de serviços, ou até mesmo 

a carta de alforria, ainda não é possível saber. 

Assim que é iniciada a petição contra Zeferino Lopes do Espírito Santo, o 

curador da suplicante solicita a entrega de Prudêncio, Albino e Crescêncio, acusando 

Zeferino de tê-los “retido em seu poder, criminosamente os querendo também reduzir à 

escravidão, sendo elles livres, ingênuos, filhos ao nascer de pessoa de condição livre, 

como já era a supplicante naquelle tempo por força do dicto testamento”.
224

  

Por conta da petição acima mencionada, em outubro de 1883, o juiz Municipal 

de Órfãos, Felisberto Montenegro, emite ordem para que, no prazo de 24 horas, 

Zeferino entregasse Prudêncio, Albino e Crescêncio à sua mãe, Maria. Marcelino 

Gonçalves Dutra responde à intimação, a rogo de Zeferino, alegando improcedente o 
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requerido pela ex-escrava “visto serem os mesmos seus escravos, comprova[do] com a 

matrícula inclusa, por tanto requer a V. S
a
. para que se digne mandar passar um 

contramandado afim de que não seja o supp
te
 perturbado na posse de sua 

propriedade”.
225

 Maria Vieira da Silva perde a ação e apela para o Tribunal da Relação 

de Porto Alegre “onde foi a mesma sentença sustentada”.
226

  

A posição privilegiada do historiador ao olhar o passado nos possibilita saber 

que um ano após a sentença do Tribunal da Relação, aos dois dias de abril de 1885, 

Zeferino Lopes do Espírito Santo, viúvo de 55 anos foi sepultado no cemitério da 

Matriz de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão.
227

 Obviamente Maria, e certamente 

Zeferino, não contavam com esse golpe do destino em meio à acirrada disputa. Ainda 

não encontramos o inventário de Zeferino e por isso não sabemos se os filhos de Maria 

constavam entre os bens desse senhor.  

Ao observar os livros da casa de detenção da corte, das décadas de 1860 e 1870, 

Chalhoub constata que, na década de 1860, ainda vigorava o pressuposto de que alguém 

detido na suspeita de ser escravo, permanecia preso até prova em contrário. Por outro 

lado, da década de 1870, observou-se uma inversão disso: a tendência era considerar 

livre a quem não podia provar escravo. Sendo que em tese, apenas a certidão da 

matrícula realizada segundo a lei de 1871 tornara-se evidencia legal do cativeiro.
228

 

Antonio Victorino e Maria Vieira reclamam suas liberdades na década de 1870, 

entretanto, o que pudemos constatar foi que ambos não tiveram suas solicitações 

atendidas. No caso da Maria, certamente o impedimento maior foi a certidão da 

matrícula apresentada por seu senhor. Já no caso de Antonio Victorino, não havia 

nenhum documento comprovando que o mesmo fosse escravo, pelo contrário, havia o 

depoimento do padrinho comprovando que ele havia ganhado a liberdade na pia 

batismal, mesmo assim, foi preciso que sua liberdade fosse ratificada pelos herdeiros do 

seu senhor.  

Para concluir esse capítulo devemos retornar à epígrafe dele. Em seu último 

livro, a força de escravidão, Sidney Chaloub constrói argumentos e nos fornece dezenas 

de exemplos para evidenciar a maneira como a experiência de liberdade foi 
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constrangida pela força da escravidão. Ao passo que podemos ler as histórias de 

Antonio Victorino Machado e de Maria Vieira da Silva como experiências que 

demonstram essa tênue fronteira entre escravidão e liberdade na sociedade brasileira 

oitocentista. 
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Considerações Finais 

 

A historiografia mais recente sobre a escravidão brasileira tem demonstrado a 

necessidade de análises conjunturais no que se refere às relações escravistas, isso 

porque a escravidão funcionou e foi vivenciada de formas diferente nos diferentes 

contextos.
229

 No afã de reconstruir a dinâmica social do Ribeirão da Ilha, não 

encontramos melhor maneira de fazê-lo do que contando as experiências de diversos 

dos seus moradores. O Ribeirão não foi simplesmente uma sociedade açoriana; sua 

economia não se resumiu à agricultura familiar.  O Ribeirão é um mosaico muito mais 

rico e complexo do que isso; foi uma sociedade composta de brancos, pretos e crioulos, 

portugueses, africanos, ingleses, alemães e espanhóis. Lá habitaram famílias que 

produziram o necessário para seu sustento, mas também proprietários que participaram 

do mercado interno de abastecimento. A produção de farinha financiou a compra de 

escravos e interligou o Ribeirão ao porto do Desterro, à Corte e a Luanda. O Ribeirão 

foi uma sociedade escravista, e assim pensamos não apenas baseados na quantidade da 

população escrava, apresentada ao longo do texto, e no fato de grande parte da sua força 

de trabalho ser predominantemente cativa, mas porque a escravidão perpassou as 

relações sociais em vários níveis nas diversas categorias sociais.   

A tentativa de conectar os três personagens homônimos partiu da ideia de que 

sujeitos contemporâneos e moradores na mesma Freguesia haveriam de ter se cruzado. 

A ideia inicial se transformou na vontade de perceber e demonstrar, a partir de um 

pequeno recorte, as experiências distintas permitidas pela escravidão na Freguesia do 

Ribeirão da Ilha. E aqui escravidão deve ser entendida na amplitude do termo: enquanto 

cativeiro, enquanto condição jurídica, enquanto modo de exploração do trabalho, 

enquanto instituição que permeou os modos de ser, fazer e pensar de toda aquela 

sociedade. Inicialmente, pensávamos que o entrelaçamento das histórias de Domingos 

José da Costa, do Major Domingos e de Domingas Ignácia, seria mais interessante do 

que de fato importante para alcançarmos o objetivo do presente trabalho. Entretanto, a 

conexão entre os personagens nos deu acesso a uma rede de sociabilidade que ligava 

senhores de escravos, homens livres e libertos.   
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A análise de alguns dos registros de batismo nos permitiu constatar que aqueles 

senhores que de alguma maneira estavam relacionados a Domingos José da Costa (o 

pobre),  seja por relações de compadrio ou por dívidas, também apareciam no círculo de 

relações do Major Domingos. Sim, nossos personagens se conheciam e é instigante o 

fato de possuírem o mesmo nome. Pensamos na possibilidade de Domingos (o pobre) 

ter sido escravo do major, isso porque era comum que o liberto adotasse o nome do ex-

senhor. Os documentos através dos quais conhecemos Domingos (pobre) não nos 

informam da sua cor. Era livre e cidadão brasileiro. Contudo, sabemos que muitos 

libertos foram assim designados. A matrícula de 1843 é exemplo disso, lá localizamos 

vários libertos identificados como livres, já que a categoria forro sequer foi utilizada 

pelo recenseador. De todo modo, não é possível esclarecer a dúvida, ao menos não por 

enquanto. Além disso, se Domingos (o pobre) tivesse sido escravo do Major Domingos, 

o esperado era que ficasse como “assistente” deste ao invés de migrar para as terras do 

tenente José Vieira da Silva, onde estava quando faleceu. Domingas Ignácia, por sua 

vez, também se cruzou com muitos senhores presentes na rede de relações de nossos 

Domingos. Com certeza ela foi conhecida de Domingos (o pobre) e talvez tenha 

conhecido o major Domingos, lembremos que durante a disputa pela propriedade do 

escravo Januário, um certo José Antonio da Costa Frade, irmão do major Domingos 

José da Costa, fez uma declaração a favor da liberta. 

 João Novo, João Caetano, José Falcão, Luiz Cordeiro, Manoel Bonifácio, 

Manoel Bahia, José Martins, José Vieira, Lorenço Carlos da Cunha, Antonio Teixeira 

Benguela, Ignácia Rosa de Jesus. Poderiam se multiplicar os nomes dos libertos que 

encontramos nas fontes coevas. Isso para não citar aqueles sem sobrenome que são a 

grande maioria. Seguir suas trajetórias, apesar de toda a dificuldade, com certeza nos 

mostraria ainda mais da pluralidade das experiências vividas durante a escravidão, dos 

caminhos percorridos para alcançar a liberdade e das estratégias de que se lançaram 

mão para cuidar de sua manutenção. Suspeitamos que essa pluralidade seria tamanha 

que jamais deixaríamos de nos surpreender. Mas isso é conversa para trabalhos futuros. 

O presente trabalho buscou pinçar algumas histórias reveladas pelas fontes que tivemos 

a oportunidade de analisar para que através delas pudéssemos perceber a força da 

escravidão naquela sociedade. A proposta era justamente falar da liberdade em seus 

vários matizes. Não como se estivesse além dos muros da escravidão. Esteve em seu 
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interior, separadas por um fio muito tênue, uma delineando os contornos da outra ao 

longo do tempo.  
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A – Lista de Inventários analisados 

 

1) Domingos José da Costa, 1850 

2) Florência Rosa de Jesus, 1852 

3) Genoveva Rosa de Jesus, 1853 

4) Luis Ignácio Vieira, 1853 

5) Manoel Gonçalves Vieira, 1856 

6) Joaquim Francisco Fraga, 1858 

7) Francisco Correia de Mello, 1859 

8) Joaquim Lopes Martins, 1859 

9) Joaquim Lopes Pereira, 1859 

10) Maria Joaquina do Nascimento, 1859 

11) Serafim Antonio Coelho, 1859 

12) Alexandre Jacques, 1865 

13) Julianna Rosa de Jesus, 1866 

14) Albano Correia de Mello, 1868 

15) Albino José da Silva, 1869 

16) Genoveva Maria Barcellos, 1869 

17) José Antonio Coelho, 1869 

18) Maria Antonia de Abreu, 1869 

19) Francisca dos Passos, 1870 

20) Joaquim da Costa Fagundes, 1870 

21) Manoel Marcellino Pereira, 1870 

22) Maria do Carmo , 1870 

23) Maria do Carmo Dutra, 1870 

24) Manoel Luis da Costa, 1873 

25) Francisco Antonio da Silva, 1874 

26) Francisca Clara Coelho, 1876 

27) Eduardo Luis da Silveira, 1877 

28) Faustino Correia de Mello, 1877 

29) João Vieira Mendes, 1877 

30) Anna Eufrazia da Silveira, 1878 

31) Florência Rosa da Conceição, 1878 

32) Francisca Ignácia da Silva, 1878 

33)  Francisco Caetano da Silveira, 1878 

34)  João Antonio da Silva, 1878 

35)  José da Boaventura Correia, 1878 

36)  Juvenal Antonio da Silveira, 1879 
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37)  Luis Antonio Correia,1879 

38)  Manoel Bento Machado, 1879 

39)  Manoel Martins Linhares, 1879 

40)  Manoel Silveira Tristão, 1879 

41)  Anna Rosa de Jesus,1880 

42)  Henriqueta Leonarda,1880 

43)  José de Oliveira,1880 

44)  Maria Antonia da Silva,1880 

45)  Maria Thomazia,1800 

46)  Silvana Rosa,1881 

47)  Clemente Celso Aguiar,1883 
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APÊNDICE B – Perfil das Propriedades com Engenhos  

 

Inventariado Ano Local
230

 Tipo de 

Engenho
231

 

Utensílios Escravos Embarcações 

 

1. Major 

Domingos 

José da 

Costa
232

 

 

1856 

 

Tapera 

 

Farinha 

Piões para 

engenho de 

Cana. 

 

22 

 

09 

Açúcar 

 

2. Genoveva 

Rosa de 

Jesus 

 

1853 

 

Freguesia 

 

Farinha 

 

Tacho de 

cobre, forno 

e cocho. 

 

- 

 

- 

 

3. Joaquim 

Fco. Fraga 

 

 

1858 

 

Costeira 

 

Farinha 

 

Tacho de 

cobre. 

 

01 

 

01 

 

4. Joaquim 

Lopes 

Martins 

 

 

1859 

 

Ribeirão 

 

Farinha 

Monte do 

engenho, 

forno, 

cochos. 

 

01 

 

- 

Cana Monte do 

engenho, 

forno de 

fazer açúcar. 

5. Julianna 

Rosa de 

Jesus 

 

 

1866 

 

Ribeirão 

 

Farinha 

Roda, cocho 

de lançar e 

de prensar, 

prensa, 

forno, taxo 

de cobre, 

mesa e fuso 

da prensa 

 

- 

 

- 

6. Juvenal 

Antonio da 

Silveira 

 

1879 

 

Caia canga 

Mirim 

 

Farinha 

 

- 

 

- 

 

- 

                                                             
230

 Quando o inventário não nos informa a localização precisa do engenho consideramos o local onde vive 

o proprietário. 
231

 Alguns inventários arrolam os engenhos em porções fracionadas (por ex.: ½ ou até ¼ de engenho) no 

quadro acima consideramos o engenho inteiro. 
232

 Não se trata do inventário de Domingos, mas sim do edital de arrematação de seus bens.  
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7. Luiz 

Ignácio 

Vieira 

 

 

1853 

 

Pântano 

 

Farinha 

Roda, forno 

de cobre, 

prensa com 

fusos, cocho 

de peneirar 

massa. 

 

- 

 

 

- 

8. Manoel 

Martins 

Linhares 

 

 

1879 

 

Ribeirão 

 

Farinha 

Fornos de 

cobre 

 

- 

 

- 

Açúcar 

9. Maria do 

Carmo 

 

1870 Caia canga Açúcar Com seus 

pertences 

 

- 

 

- 

 

10. Maria 

Joaquina do 

Nascimento 

 

 

1859 

 

Caia canga 

 

Farinha 

 

- 

 

 

14 

 

03 

Cana Todos os 

seus 

pertences 

inclusive 

fornos. 

11. Albino 

José da Silva 

 

1869 

 

Ribeirão 

 

Farinha 

Todos os 

seus 

pertences, 

tacho de 

cobre. 

 

03 

 

01 

 

12. Manoel 

Marcelino 

Pereira 

 

 

 

1870 

 

 

Ribeirão 

Farinha Monte de 

engenho de 

farinha, 

Forno de 

cobre. 

 

 

03 

 

 

- 

Açúcar Todos os 

seus 

pertences, 

forno de 

cobre. 

13. Francisca 

Clara 

Coelho 

 

 

1876 

 

Tapera 

Farinha Todos os 

seus 

pertences. 

Tacho, 

Carretão, 

Roda com 

pedra de 

 

06 

 

01 Açúcar 
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atafona. 

14. Florencia 

Rosa de 

Jesus 

 

 

1852 

 

Ribeirão 

Farinha Vários 

apetrechos de 

engenho. 

Roda grande. 

Alambique 

de cobre. 

 

05 

 

- Cana 

 

15. José 

Antonio 

Coelho 

 

 

1869 

 

Tapera 

 

Farinha 

Monte de 

engenho 

farinha. 

 

14 

 

02 

 

 

Açúcar 

16. Maria 

Antonia de 

Abreu 

 

 

1869 

 

Ribeirão 

 

Farinha 

 

Com todos 

os seus 

pertences. 

 

09 

 

- 

 

17. Serafim 

Antonio 

Coelho 

 

 

1859 

 

 

Não 

identificado 

 

Farinha 

Monte do seu 

engenho, 

prensa, forno 

de cobre 

 

 

07 

 

- 

Açúcar 

 

Monte do seu 

engenho, 

caixa grande 

e pequena 

 

18. Joaquim 

da Costa 

Fagundes 

 

 

1870 

 

 

Ribeirão 

Farinha Forno, 

prensa,  

 

 

03 

 

 

03 
Açúcar Forno de 

cobre, cocho 

grande para 

melado, 

formas de 

barro para 

purgar  

19. José da 

Boaventura 

Correia 

 

 

1878 

 

Tapera 

 

Farinha 

O monte e 

moenda 

pertencente à 

fábrica de 

açúcar. Pipa 

e alambique. 

 

05 

 

01 

Açúcar e 

aguardente 

20. Maria do 

Carmo 

Dutra 

 

 

1870 

 

Caia canga 

 

Farinha 

 

Fornos. 

 

11 

 

- 
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21. Silvana 

Rosa 

 

 

 

1881 

 

 

Ribeirão 

 

Farinha 

Prensas, uma 

roda grande e 

pequena e 

casa coberta 

de telhas. 

 

 

09 

 

 

02 

Cana 

 

Monte e 

piões. 

 

22. Albano 

Correia de 

Mello 

 

 

1868 

 

Caieira 

Farinha Com seus 

pertences, 

forno de 

cobre. 

Cochos de 

botar açúcar, 

42 formas.  

 

 

06 

 

 

04 

Cana 

23. Faustino 

Correia de 

Mello 

 

 

1877 

 

Caieira 

 

Farinha 

Fornos, 

tachos e 

caixas, piões.  

 

01 

 

03 

 

24. Francisca 

dos Passos 

 

 

1870 

 

Caieira 

Farinha Fornos, 

cochos, 

formas, 

prensa. 

 

03 

 

03 Cana 

 

 

 

 

 

25. Francisco 

Correia de 

Mello 

 

 

 

 

 

 

1859 

 

Ilha dos 

papagaios 

 

 

 

 

Cana 

 

 

Monte do 

engenho de 

canas com 

todos seus 

pertences de 

moer canas. 

Formas de 

pau para 

purgar 

açúcar, 

tendal para 

depositar as 

formas, caixa 

para melado. 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

03 

Caieira  

Cana 

Todos seus 

pertences de 

desmanchar, 

moer e 

purificar 

cana. 
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Farinha 

 

Todos os 

seus 

pertences. 

 

26. 

Alexandre 

Jacques 

 

 

1865 

 

Pântano 

Farinha Montes de 

engenho de 

farinha. 

 

01 

 

- 

Açucar Montes de 

engenho de 

cana. 

27. 

Genoveva 

Maria de 

Barcellos 

 

 

1869 

 

Pantâno 

 

Farinha 

 

Paiol. 

 

17 

 

- 

28. Manoel 

Luis da 

Costa 

 

1873 

 

Pântano 

 

Farinha 

 

- 

 

03 

 

- 

 

29. Eduardo 

Luis da 

Silveira 

 

1877 

 

Tapera 

Farinha   

- 

 

- 

 

- Açucar 

 

30. João 

Vieira 

Mendes 

 

 

1877 

 

Tapera 

 

Farinha 

 

- 

 

01 

 

- 

Aguardente 

e Açucar 

 

31. Luis 

Antonio 

Correia 

 

 

1879 

 

Não 

identificado 

 

Engenho não 

especificado. 

 

Forno. 

- - 

 

32. Anna 

Rosa de 

Jesus 

 

1880 

 

Tapera 

 

Farinha 

 

- 

 

11 

 

02 

Aguardente 

e Açúcar 
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33. Maria 

Thomazia 

 

1880 Pântano Farinha - - - 

34. 

Henriqueta 

Leonarada 

1880 Não 

identificado 

 

Farinha 

 

- 

 

- 

 

01 

 

35. José de 

Oliveira 

 

1880 

 

Pântano 

 

Açúcar 

 

- 

 

- 

 

- 

 

36. Maria 

Antonia da 

Silva 

 

 

1880 

 

Rio 

Tavares 

 

 

Farinha 

 

 

- 

 

 

09 

 

 

01 

 

37. Manoel 

Silveira 

Tristão 

 

1879 

 

Caia Canga 

 

Farinha 

 

Com todos 

seus 

pertences 

 

04 

 

01 

Cana 

 

38. João 

Antonio da 

Silva 

 

1878 

 

Freguesia 

 

Farinha 

 

Com todos 

seus 

pertences 

 

22 

 

09 

Cana 

Fontes: Inventários Post-Mortem. Acervo do Museu do Tribunal de Justiça/SC. 
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APÊNDICE C – Inventariados separados por “faixas” de tipos de bens. 

 

 

Período: 1850-1870 

 

SÓ ESCRAVO TERRAS + ESC. TERRAS + ENG. TERRAS+ENG+ESC. 

Domingos José 

da Costa (1850) 

Joaquim Lopes 

Pereira  (1859) 

6:324$440 

Genoveva Rosa de 

Jesus (1853) 

961$980 

Joaquim Fco. Fraga 

(1858) 

2:477$860. 

 Manoel Gonçalves 

Vieira (1856) 

2:113$890 

Luiz Ignácio Vieira 

(1853) 

654$760. 

Francisco Correia de 

Mello (1859) 

23:622$250 

  Julianna Rosa de 

Jesus (1866) 

979$000 

Joaquim Lopes Martins  

(1859) 

2:155$400. 

  Maria do Carmo  

(1870) 

694$000 

Maria Joaquina do 

Nascimento (1859) 

10:561$040 

   Serafim Antonio 

Coelho  (1859) 

4:626$620 

   Albano Correia de 

Mello  (1868) 

6:503$5000 

   Alexandre Jacques 

(1865) 

3:633$000 

   Albino José da Silva  

(1869) 4:705$400 

   Genoveva Maria de 

Barcellos (1869) 

? 
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   José Antonio Coelho 

(1869) 

12:012$000 

   Maria Antonia de 

Abreu  (1869) 

4:132$500 

   Francisca dos Passos 

(1870) 

3:237$000 

   Joaquim da Costa 

Fagundes  (1870) 

3:942$740 

   Manoel Marcelino 

Pereira  (1870) 

3:345$000 

   Maria do Carmo Dutra 

(1870) 

5:420$200 

 

Período: 1871-1883 (25 inventários) 

 

SÓ TERRAS 

(todos têm canoas) 

TERRAS + ESC. TERRAS + 

ENGENHO 

TERRA+ENG+ESC 

Florencia Rosa da 

Conceição (1878) 

140$000 

Francisco Antonio 

da Silva (1874) 

12:354$560 

Manoel Luis da 

Costa  (1873) 

892$000 

Francisca Clara 

Coelho  (1876) 

5:852$000 

Francisca Ignácia 

da Silva (1878) 

1:610$000 

Francisco C. da 

Silveira (1878) 

3:655$300 

 

Eduardo Luis da 

Silveira 

(1877) 

2:000$0000 

Faustino Correia de 

Mello (1877) 

2:286$420 

Clemente Celso 

Aguiar (1883) 

Anna Eufrazia da 

Silveira (1878) 

Juvenal Antonio da 

Silveira (1879) 

João Vieira Mendes  

(1877) 
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1:523$500 4:073$250 425$000. 1:708$000 

 Manoel Bento 

Machado (1879) 

1:031$020. 

Luis Antonio 

Correia  (1879) 

500$000 

Florencia Rosa de 

Jesus (1878) 

1:979$080 

  Manoel Martins 

Linhares (1879) 

1:031$020 

João Antonio da 

Silva  (1878) 

103:000$00 

  Maria Thomazia  

1880 

(140$000) 

José da Boaventura 

Correia (1878) 

5:666$500 

  Henriqueta 

Leonarada  (1880) 

458$500 

Manoel Silveira 

Tristão  (1879) 

6:481$2000 

  José de Oliveira - 

1880 

318$5000 

Anna Rosa de Jesus 

(1880) 

10:454$500 

  Maria Antonia da 

Silva  (1880) 

3:140$000 

Silvana Rosa (1881) 

4:251$680 

Fontes: Inventários Post-Mortem. Acervo do Museu do Tribunal de Justiça/SC. 

 

 


